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Twan Huys in Horst
Journalist en presentator Twan Huys keerde op maandag 7 maart voor even terug naar een bekende omgeving. De geboren Sevenummer was te gast in de Bruna in Horst.
Hij vertelde over zijn nieuwe boek De Clintons. In zijn boek schrijft Huys over het leven van de Clintons. Van de affaires van Bill Clinton tot aan de zwakke plekken van Hilary
Clinton. Natuurlijk gaat hij ook diep in op de komende verkiezingen, die volgens hem misschien wel de spannendste ooit in de Amerikaanse geschiedenis gaan worden. Huys is
hartstikke trots dat hij Hilary Clinton heeft mogen interviewen. “Ze doet geen interviews met de Amerikaanse pers. Ze wilde wel met mij praten, dat was een hele eer.” Na de
presentatie kregen de mensen in het publiek de kans om vragen te stellen aan Huys. Op een vraag over het huisdier van Hilary Clinton, moest de journalist toch het antwoord
schuldig blijven. “Ik weet niet alles”, lachte hij. De Sevenummer gaf na de lezing nog een signeersessie en bezoekers konden met hem op de foto.

Tijdelijke huurwoningen in America
Gemeente Horst aan de Maas, Wonen Limburg en de werkgroep Wonen
in America hebben het plan om twaalf tijdelijke huurwoningen,
zogenoemde Heijmans One woningen, in America te plaatsen op een perceel
tussen de Wouterstraat en de Kerkbosweg.
De dorpsraad maakt zich al
verschillende jaren sterk voor meer
sociale huurwoningen in het dorp, aldus
voorzitter Marco Hesp. “Het is ons een
doorn in het oog dat zoveel jongeren
wegtrekken uit het dorp, onder andere
doordat er geen betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. Gelukkig ziet de
gemeente dit ook en is deze financieel dragelijke oplossing gevonden.”
Verantwoordelijk wethouder Bob
Vostermans ziet de behoefte in America
ook. “We zijn nu de mogelijkheden
aan het verkennen. Wat is de beste

oplossing voor tijdelijke woningen?
In Meterik zijn we een pilot gestart met
Woonovatie, hier gaan we kijken hoe
de Heijmans One woningen bevallen.”
De Heijmans One woningen, of
kortweg One’s, zijn verplaatsbare en
kant-en-klare woningen die tijdelijk
geplaatst kunnen worden. “Het
zijn een soort containerwoningen”,
omschrijft hij de huizen. “Ze zijn van
te voren ingericht en passen op een
vrachtwagen. Daarom zijn ze heel snel
te plaatsen of te verplaatsen.” Het is
de bedoeling dat de huizen vijftien

jaar in America blijven staan. Hesp:
“Na die tijd is de verwachting dat
er geen behoefte meer is aan deze
huurwoningen.”
De One’s zijn voornamelijk bedoeld
voor starters. Heijmans geeft zelf
aan dat de woningen voor éénpersoonshuishoudens gebouwd zijn.
“Voor twee personen is het vrij krap”,
aldus Hesp. Technisch gezien zouden
er ook statushouders in de woningen
kunnen wonen, maar daar zijn ze in
eerste instantie niet voor bedoeld, legt
Hesp uit. Wethouder Vostermans geeft
aan dat Wonen Limburg de woningen
beheert. “Iedereen kan zich straks
inschrijven voor deze woningen. Deze
pilot is niet hetzelfde als in Meterik,
waar inwoners uit het dorp voorrang

krijgen.” Voordat de tijdelijke woningen
geplaatst kunnen worden, moet eerst
het bestemmingsplan voor het perceel
goedgekeurd worden. Hesp verwacht
dat het bestemmingsplan nog voor de

zomer door de gemeenteraad goedgekeurd gaat worden en dat de woningen
na de zomervakantie geplaatst kunnen
worden. Op hetzelfde perceel zijn ook
plannen voor particuliere bouw.
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Alpe D’HuZes: fietsen tegen kanker
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Johan Coenders Meerlo

Voor sommigen is het hele zware klim en anderen gaan rap naar de top.
Om geld op te halen voor onderzoek naar kanker beklimmen verschillende
inwoners van Horst aan de Maas in juni de Alpe D’Huez in Frankrijk, maar zij
zijn nu al druk bezig om geld op te halen voor het goede doel. In deze
aflevering: Johan Coenders uit Meerlo.
Johan heeft een zware periode achter de rug. Hij heeft naar eigen zeggen

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Wim Coenen
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Anne Gubbels, Lucien Janssen,
Niels van Rens, Teun Stiphout,
Berend Titulaer en Rosanne Vromen

een aantal flinke mokerslagen gehad.
“In 2010 kreeg mijn vader kanker. Hij is
dat jaar overleden. Het jaar daarop
kreeg mijn moeder kanker. Gelukkig is
zij volledig genezen. Om het allemaal
erger te maken, kreeg mijn vrouw het
jaar daarop ook kanker. Ook zij is gelukkig genezen. Die periode heeft mij
natuurlijk heel veel gedaan. Ik fietste
al langer en ik zat al een tijdje met het
idee op de Alpe D’Huez te gaan fietsen.
Dit jaar heb ik dus de beslissing genomen om de berg te gaan trotseren.”

Geen watje
Johan is zeker geen watje.
Hij wil de berg een aantal keer gaan
beklimmen. “Ik start denk ik om
05.30 uur. Vanaf dan mag je beginnen.
Ik ga proberen de berg zes keer te op
te fietsen. Het publiek helpt je ook
mee heb ik gehoord. Er staan hordes
mensen langs de kant. Ze schreeuwen
je letterlijk naar boven. Het is natuurlijk
mooi om te doen, maar tegelijkertijd
ook heel confronterend. Je hebt
natuurlijk toch die gedachte in je hoofd
waar je het voor doet. Het publiek
heeft ook allemaal spandoeken waar
confronterende teksten en foto’s op
staan. Het is dubbel, maar het geeft je
ook weer een extra boost.”
Johan fietst een flink aantal

kilometers ter voorbereiding. “Ik fiets
soms 200 kilometer. Maar er zijn ook
dagen bij waar ik maar 50 kilometer
fiets, dus het schommelt.” Samen met
Simon Poels, een neefje van wielrenner
Wout Poels, gaat hij de berg op. “Ik
denk dat ik de eerste klim samen met
Simon fiets, maar daarna ga ik op mijn
eigen tempo fietsen. Ik kan hem denk
ik daarna niet meer bijhouden. Het zit
toch bij hem in de genen, hij is een

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Aanbieding

Complete check-up
van jouw computer of laptop

€75,00

€37,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

IEDERE ZONDAG OPEN
BOSVIOLEN IN
HANGPOT

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

Viola cornuta
‘Cool Wave®’.
Hangpot ø 23 cm.

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
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dat mensen je steunen, terwijl je ze
bijna niet of zelfs niet kent. Dat geeft
mij natuurlijk een flinke boost.” Tijdens
Kerstmis heeft Johan al flink wat geld
ingezameld. “We hadden in het dorp
een standje waar we ons verhaal
vertelden. Daar doneren veel mensen
in een fooipotje. Zo’n potje hebben
we ook bijvoorbeeld bij de slager en
andere winkels staan. Zo zie je dat die
verhalen mensen heel erg raken.”

Mercedes ontkomen

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

echte wielrenner.”
Alpe ‘D Huzes staat in het teken
van geld inzamelen voor onderzoek
naar kanker. Johan heeft dan ook al
heel veel geld ingezameld om de berg
op te gaan. “Ik zit al over mijn doel
van 2.500 euro. Dit heb ik mede door
acties ingezameld. Maar soms komen
er ook donaties uit onverwachte hoek.
Zo kreeg ik flinke bedragen van anonieme bronnen. Het is mooi om te zien
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Aanhoudingen
en achtervolging in
Sevenum
De politie heeft op woensdag 2 maart vier personen aangehouden
vanwege het negeren van een stopteken op de Raadhuisstraat in
Sevenum. Deze personen reden in een witte bus. Er is ook een zwarte
Mercedes CLK achtervolgd. De bestuurders hiervan vluchtten op het
moment dat de personen van de witte bus gearresteerd werden.
Het was rond 13.30 uur toen
bestuurders van een witte bus bij een
routinecontrole op de Raadhuisstraat
een stopteken negeerden. De politie
wist even later deze vier personen aan te houden. “Deze mensen
zijn later weer allemaal in vrijheid
gesteld. Ze hebben voor zo ver we
weten, behalve het negeren van
een stopteken, geen strafbaar feit
gepleegd”, laat een politiewoordvoer-

der weten. Het gaat volgens de politie
om Roemenen. Op het moment van
de aanhouding namen enkele andere
personen de benen en vluchtten in
een zwarte Mercedes CLK. Zij wisten
na een achtervolging te ontkomen.
Ze zijn het laatst gezien op de A73
richting Nijmegen. Het is volgens de
politie niet duidelijk wat de bestuurders van de Mercedes en het witte
busje met elkaar te maken hebben.

Dode Torenstraat
geen misdrijf
De man die op zondagochtend 6 maart door agenten levenloos in
een woning aan de Torenstraat in Horst werd aangetroffen, is door
zelfdoding om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie.
Door verdachte omstandigheden
waarin de man werd aangetroffen
hield de politie rekening met een

misdrijf. Onderzoek heeft echter
uitgewezen dat hiervan geen
sprake is.
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Gemeente treedt toe
tot regionale regeling
doelgroepenvervoer

Lekker Paasbrood!

Gemeente Horst aan de Maas treedt per 1 april toe tot de gemeentelijke regeling voor doelgroepenvervoer
Omnibuzz. Alle gemeenten in Limburg organiseren in deze regeling samen het bredere doelgroepenvervoer zoals
wmo-vervoer en leerlingenvervoer.
Het wmo-vervoer wordt nu nog
uitgevoerd door Veolia als onderdeel
van de provinciale concessie voor het
openbaar vervoer. Vanaf december
verloopt dit contract en wordt onder
andere de Regiotaxi niet meer door de
provincie gefinancierd. In december
moet het Limburgse doelgroepenvervoer daarom opnieuw georganiseerd
worden. Alle Limburgse gemeenten
streven naar een gezamenlijk regeling voor het doelgroepenvervoer bij
Uitvoeringsorganisatie Omnibuzz. Bij
dit doelgroepenvervoer hoort onder

andere het wmo-vervoer, voorheen
de Regiotaxi, het leerlingenvervoer
en vervoer van en naar dagopvang
en –besteding. Gemeenten zijn per
1 januari 2015 verantwoordelijk voor
deze vormen van vervoer. De gezamenlijke aanpak via Omnibuzz betekent
dat de gemeenten gebruik maken van
één aansturingsmodel. Het regiemodel
wordt hiervan losgekoppeld en wordt
per gemeente geregeld. Dat betekent
dat ritaanname en –planning plaatsvindt per gemeente. Verantwoordelijk
wethouder Birgit op de Laak: “Op deze

manier staan we als gemeente zelf
aan het roer. Zo hebben we veel ruimte
voor maatwerk. We hebben meer te
zeggen over het vervoer dan voorheen.” Hoewel alle partijen instemden met het raadsvoorstel, had D66
aanvankelijk toch vraagtekens bij deze
gezamenlijke aanpak voor het vervoer.
“Wij zijn geen voorstander van grootschalig vervoer. Het is een voordeel dat
de regie in eigen handen blijft, maar ik
vind het jammer dat er niet gekeken is
naar een goedkoper en kleinschaliger
model”, aldus Jos Gubbels.

Leerlingen starten
campagne Leren Blokkeren

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

Prinsessen en Prinsen avond
Vrijdag 18 maart

17-20 uur

Bij Tuincentrum Leurs en Ruitersport Equidrôme
Spellenkaart: € 3,50
Kinderbuffet: € 3,50
Spellenkaart en
kinderbuffet: € 6,00

Ko m
verkl jij ook
eed?

VOL = VOL

Zes leerlingen uit vmbo-4 van het Dendron College in Horst die in oktober de Jongerengemeenteraad wonnen
met hun idee voor een project Leren Blokkeren, hebben een filmpje gemaakt tegen cyberpesten. Tijdens de
gemeenteraadsvergadering van dinsdag 8 maart presenteerden zij het filmpje aan de gemeenteraad.
Het groepje, bestaande uit
Anouk, Kimberly, Cas, Sharon, Janne
en Giovanni bedacht in oktober een
campagne tegen pesten waarin zij
de slachtoffers van cyberpesten gaan
leren zich te wapenen tegen de
pesters. Leren Blokkeren, heet hun
project. Sharon vertelt: “We laten zien
dat slachtoffers van cyberpesten zich
kunnen wapenen tegen pesters.” Ieder
sociale mediaplatform heeft een blokkeerfunctie, gebruik deze, is de boodschap van de campagne.
Het groepje kreeg 1.250 euro van

de gemeenteraad om hun project
uit te voeren. “Dat geld hebben we
gebruikt om een campagnefilmpje
op te nemen”, vertelt Sharon. Bij het
filmen werden zij begeleid door PieterNic van den Beuken van Witgoed en
van Bontewas. Hij vertelt: “Ze hebben
het heel goed gedaan. Het maken van
zo’n filmpje is nog best lastig en er
zijn al heel veel van dat soort antipestfilmpjes gemaakt. De leerlingen
vonden humor belangrijk, dus dat was
het uitgangspunt.”
Het filmpje ging in première

tijdens de gemeenteraadsvergadering
en wordt daarna door de leerlingen
zelf op sociale media gedeeld.
Ook komen er banners met het logo
van de campagne te hangen op het
Dendron College. Burgemeester Kees
van Rooij was blij dat het groepje
daadwerkelijk het project heeft
uitgevoerd. “Niet alle winnaars van
de Jongerengemeenteraad gaan ook
echt aan de slag met datgene dat ze
bedacht hebben.”
Het filmpje is te bekijken op
www.facebook.com/lerenblokkeren

elke
zondag
open

Meer info:
www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Entreekaarten zijn
verkrijgbaar bij
onze informatiebalie

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

HALLO in Ethiopië
Isabelle uit Horst en haar twee vriendinnen Wendel en Lindsay zijn voor hun afstudeeronderzoek in
Ethiopië. Hier onderzoeken ze de ontwikkeling van het toerisme in de Amhara regio. De foto is genomen
tijdens hun trip in de Simien Mountains. Isabelle en Wendel staan hier samen met hun kok Teddy en hun gids
op zo’n 3.620 meter boven zeeniveau.

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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Grubbenvorster champignonbedrijf plaatst
luchtreiniger
Champignonbedrijf Monaghan in Grubbenvorst heeft een luchtwasser geplaatst die milieuverontreiniging door
compostverwerking moet voorkomen. Dit gebeurde onder meer op aandringen van vereniging Behoud de Parel, die
vindt dat Monaghan veel te laat hiermee is. “Dit had twintig jaar geleden al moeten gebeuren.”
Met die twintig jaar refereert
voorzitter van Behoud de Parel André
Vollenberg aan een milieuwet die
sinds 1993 van kracht is. Die wet
verplicht bedrijven op de uitstoot
van schadelijke stoffen te letten.

Vollenberg is blij dat de luchtwasser
(die voor 1 maart is geïnstalleerd)
er eindelijk is, maar plaatst grote
vraagtekens bij de tijd die het
gekost heeft om dit te realiseren.
“Eigenlijk zou je de opgelopen

milieuschade moeten verhalen op
de verantwoordelijken. Het milieu is
natuurlijk meer dan twintig jaar belast
hierdoor.”
Op de Horsterweg in Grubbenvorst
verwerkt Monaghan compost voor

champignons. Daarbij is sprake
van ‘nivellering, pasteurisering
en conditionering’, wat als
gevolg heeft dat er zogenaamde
ammoniakemissies optreden. Een
teveel aan ammoniak is schadelijk
voor het milieu. Monaghan zat met
zijn uitstoot boven de toegestane
limiet en moest daarom een
luchtwasser plaatsen.

Het bedrijf heeft eerder
aangegeven niet op de hoogte te zijn
dat het plaatsen van een luchtwasser
noodzakelijk was. Monaghan nam de
locatie in 2013 over van het failliete
Prime Champ. Vollenberg noemt het
triest te moeten constateren dat er
actie van burgers ondernomen moest
worden om in deze zaak tot actie over
te gaan.

Sneller en goedkoper

Gemeente wil maasveren Lottum en
Broekhuizen versneld vervangen
De maasveren in Lottum, Broekhuizen en Grubbenvorst worden de komende jaren allemaal vervangen.
Gemeente Horst aan de Maas wil daarbij de veren in Lottum en Broekhuizen eerder eerder dan gepland vervangen,
onder andere om zo de doorstroom van het verkeer sneller te laten verlopen en kosten te besparen.
Horst aan de Maas, Peel en
Maas, Venlo en Beesel zijn als
Maasoevergemeenten zelf eigenaren
van de vijf aanliggende veerlijnen.
Gemeente Horst aan de Maas is
aangewezen als Centrumgemeente
en daarmee eigenaar van de
veerboten. Door de boten die de

oude vaartuigen gaan vervangen
tegelijk te bestellen hopen de
gemeenten geld te besparen. De
veerpont in Grubbenvorst wordt in
2016 vervangen. Die in Lottum wordt
drie jaar eerder dan gepland, in 2017
onder handen genomen. In 2018 is de
veerpont in Broekhuizen aan de beurt,

vier jaar eerder dan oorspronkelijk
het plan was. De gemeenten kunnen
zo de boten in één keer bestellen,
wat geld bespaart. Ook verwachten
zij dat versnelde vervanging leidt tot
verbeteringen in de infrastructuur
rondom de veerponten. Zo wordt met
een nieuwe veerpont de wachttijd

waarschijnlijk korter, waardoor het
verkeer beter door kan stromen.
Dit heeft een positieve weerslag op
het toerisme in Noord-Limburg, hopen
de gemeenten.

5 miljoen
Een aantal jaar geleden kwamen
de gemeentes overeen dat elke
twee jaar een van de vijf veerlijnen
wordt vervangen. Nu de aanpassingen
sneller kunnen worden uitgevoerd,

verwachten de gemeenten over
ongeveer twee jaar helemaal klaar te
zijn met het vervangen van de ponten.
In totaal worden er vier veren
vervangen. Naast de drie veren in
Horst aan de Maas wordt in gemeente
Peel en Maas één veer vervangen.
Dat gaat zo’n 5 miljoen euro kosten.
De gemeenteraad van Horst aan de
Maas beslist in april of de maasveren
in de gemeente daadwerkelijk
versneld vervangen gaan worden.

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

IJssalon De Zeuten Inval

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

DMS-Service

Praktijk Ik Leer

Duet Kappers

Slender You Fit

Eetcafé ’t Dörp

Staatsie 1866

Eethuis BRaM

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

FotoID

Studio for Hair

Goed Haar en Visagie

Theater De Garage

Het LoopCentrum

Toffedag.nl

Hof van Kronenberg

Toffe Dagstrand

Hostellerie De Maasduinen

Ut Snoephuuske

HUIS van de STREEK

Wauw speciaal voor jou

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
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Hofstraat 2, Meerlo

Stationsstraat 137, Hegelsom
Kronenbergweg 19, Kronenberg
Markt 15, Velden

Steenstraat 2, Horst

Markt 15, Velden

Maasbreeseweg 1, Sevenum

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

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

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

Vlasvenstraat 4c, Melderslo
www.theaterdegarage.nl, Venlo
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Oranjestraat 20, 5802 BH Venray

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

Voordeelpas
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‘Het is een expositie, reünie en waardering
voor mijn werk ineen’
Tweede Paasdag wordt voor Jan van de Beuken een dag die hem altijd bijblijft. Op maandag 28 maart wordt er
in de Mèrthal een expositie georganiseerd waarin de schilderijen van de 67-jarige Horsternaar centraal staan.
De opbrengt gaat naar het Hospice Horst aan de Maas. Jan vindt het allemaal prachtig. “De waardering voel ik
100 procent.”

“Het begon allemaal in 1961”,
vertelt Jan terwijl hij een slok van zijn
koffie neemt. “Ik was toen dertien jaar
oud en begon zandkastelen te maken.
Dat is in feite het begin van mijn hobby.
Ik heb ook jaren in een keramiekfabriek
gewerkt. Daar was ik ook bezig met
creativiteit. Halverwege de jaren 60
begon ik met tekenen. Toen kwam
langzaam ook mijn interesse in olieverf. Dat is de techniek die ik nu nog

gebruik.” Jan kreeg van verschillende
personen les. Vooral over Sef Coppus
is Jan enthousiast. “Van hem heb ik
echt veel geleerd. Als ik hulp nodig
had, kwam hij altijd. Hij gaf de juiste
aanwijzingen.” Daarnaast brachten
Bert Coppus en Gijs Trepels hem ook
kennis bij. “Dat was in een periode dat
ik een beetje vast zat qua kleurgebruik.
Ik gebruikte constant hetzelfde. Toen
ik nieuwe dieptes wilde leren kennen,

hebben zij daar goed bij geholpen.”
Vol trots laat Jan enkele schilderijen van hem zien. “Als ik iets zie
en ik vind het mooi, dan ga ik het
proberen op schaal te schilderen.”
Enkele werken van hem hangen ook in
zijn huis. In de woonkamer hangt een
schilderij waar De Pelslap (een straat
in Horst, red.) op te zien is. “Dat is
misschien wel mijn mooiste werk,
denk ik. Het schilderen zit bij mij in de

vingers. Ik heb er geen academie voor
gevolgd, maar ik denk dat je zoiets
ook moet beheersen. Een opleiding alleen is niet genoeg. Vroeger
gebruikte ik grovere penselen, nu
werk ik met tekenpenselen. Mijn werk
ik dus wat verfijnder geworden.”
Over één schilderij is Jan niet bepaald
tevreden. Hij laat een schilderij met
bloemen zien. “Dit was een beetje
een flop, maar laten we het daar niet
teveel over hebben”, zegt hij lachend.
De opbrengt van de expositie gaat
naar het nog niet geopende Hospice
Horst aan de Maas. Een hospice is
een instelling met een huiselijke
sfeer, gespecialiseerd in terminale
zorg. Vrienden, bekenden en mensen
die het werk van Jan waarderen en
hem een warm hart toedragen, zijn
op 28 maart in de Mèrthal aanwezig.
Ongeveer zestig schilderijen worden
tentoongesteld, zo’n twintig daarvan

zijn ook te koop. Daarnaast is er de
mogelijk om voor het goede doel
te doneren. Het zijn voornamelijk
gebouwen uit Horst en omgeving die
Jan op het doek zet.

Zestig schilderijen
“Het is een expositie, reünie en
waardering voor mijn werk ineen”,
glundert Jan. “Alles wat verkocht
wordt, is mooi meegenomen. We hebben voor het hospice gekozen, omdat
ik daar veel goede dingen over heb
gehoord. Ook staat het dichtbij de
mensen. Ik vind het echt geweldig dat
zoiets wordt georganiseerd. De expositie is ook een manier om mij en
mijn schilderijen in het zonnetje te
zetten. Het wordt me echt gegund.
De waardering van mijn werk voel ik
100 procent. Je hoeft mijn werk niet
altijd mooi te vinden, maar je kan het
natuurlijk wel waarderen.”

www.haardstede.nl

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

’t Heike
Vastgoed B.V.
• voor € 500 uw huis
verkocht krijgen;
• gratis waarde bepaling;
• bemiddeling;
• directe aankoop
06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.heikevastgoed.nl

Vier generaties
De kleine Fien maakte met haar geboorte voor de tweede keer vier generaties in haar familie compleet.
Fien Daemen is de achterkleindochter van Drika Leijsten-Philipsen (89), kleindochter van Ans Raedts-Leijsten
(57) en dochter van Nicole Raedts (30) uit Sevenum. Behalve dat Fien voor vier generaties zorgde, vond er op
haar geboortedag nóg een bijzondere gebeurtenis plaats. Bij de familie Raedts werd Nely Raedts-Wijnen (92)
namelijk op dezelfde dag maar liefst drie keer overgrootmoeder. Niet alleen Nicole Raedts beviel die dag
namelijk, maar ook twee van haar nichtjes kregen in hetzelfde geboortecentrum een baby. Christy Raedts uit
Sevenum beviel namelijk van dochter Evie en Suzan Duijkers uit Horst kreeg een zoontje genaamd Stijn.

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

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heengegaan mijn
lieve man, ozze pap en opa

Pierre Francken
echtgenoot van

Nellie Francken-Beelen

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de aanwezigheid en de vele blijken van medeleven
na het overlijden en afscheid van

Truus Hegger-Janssen
Piet,
kinderen en kleinkinderen.
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 12 maart om 17.30 uur
in de H. Oda kerk te Melderslo.

Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.
Kinderen
Kleinkinderen
4 maart 2016
Zegersstraat 17, 5961 XR Horst
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 10 maart.

Bedroefd hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons lid

Pierre Francken

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw aanwezigheid
en de vele blijken van medeleven na het overlijden en afscheid
van mijn lieve man, pap en opa

Wim te Baerts
Jo te Baerts-Geurts,
kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 19 maart 2016
om 18.00 uur in de St. Lambertuskerk te Horst.

Wij wensen echtgenote en familie veel sterkte toe.
Postduivenvereniging De Luchtbode Horst

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.
Trap bekleden v.a. € 150,00
incl. tapijt en leggen
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
bel: 06 16 37 45 14.
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
Boomverzorging, boom kappen.
Moeilijke boom kappen, eventueel
met professionele klimmer. Ook
snoeien van lastige bomen. Voor gratis
info André Pouwels 06 52 40 67 46.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

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

“Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij ….
maar overal en altijd ben jij”

Tiny Glavimans-Derks
echtgenote van

Jan Glavimans †
Zij overleed in de leeftijd van 74 jaar
Horst, Mario
Zilane
Henrique, Thaina
Meerlo, Bianca en Thuur
Wesley*, Kyle
Horst, Pascal en Sylvia
Tess, Sid
Meterik, 8 maart 2016
Correspondentieadres: Irenestraat 17, 5864 ED Meerlo
We hebben mam voor het laatst in ons midden
op maandag 14 maart a.s. om 11.30 uur tijdens de uitvaartdienst
in de Aula van het Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4
in Horst. Mam is opgebaard in het Uitvaarthuis waar u
maandag 14 maart a.s. van 10.30 uur tot 11.15 uur persoonlijk
afscheid van haar kunt nemen.

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

Aktie: vele kleuren viooltjes nu € 0.25.
Tevens madeliefjes, primula’s en
violen in hangpotten.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
398 29 22 / 06 54 30 69 64.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Breien: insteken, omslaan. Breimode
en Handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75.
Laat je versteld staan over de
veelzijdigheid van dit ambacht.
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.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

Goedkoop films op dvd kopen.
Wij ruimen weer een groot aantal
films op dvd op. 5 films voor € 15,00
of 10 films voor € 25,00. Op=op! Ster
Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
www.videotheekhorst.nl

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

www.theoarts.com

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.

Geboren

Koen

8 maart 2016
Zoon van
Marlies Smissaert van de Haere
en Thijs Coppus
Jan Wolkersstraat 75
2321 VP Leiden

Geboren

Ize

5 maart 2016
Dochter van
Leon en Sunny Cox
Kreuzelweg 18
5961 NM Horst
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.
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
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.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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.
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
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
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.

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

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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Nieuwe ontmoetingsruimte voor senioren
in Horst
In het Koetshuis aan de Gasthoesstraat in Horst opent in juni een nieuwe ontmoetingsruimte voor ouderen. Deze
ruimte gaat de sociale eetgelegenheid en ontmoetingsruimte voor ouderen bij het restaurant van Berkele Heem
vervangen.

De gemeente Horst aan de Maas
heeft hiermee een tijdelijke oplossing
gevonden voor het vroegtijdig sluiten
van het restaurant van Berkele

Heem. Verzorgingshuis Berkele
Heem komt in 2017 in handen van
WonenLimburg en wordt omgebouwd
tot een appartementencomplex.

Het restaurant van het verzorgingshuis
wordt al jaren door bewoners en
omwonenden gebruikt als sociaal
eetpunt en ontmoetingsruimte,

een functie die met het verbouwen
van het pand te vervallen komt. Het
is de bedoeling dat een dergelijke
functie opgenomen wordt in het
nieuwe Gasthoês, maar deze is
pas in 2019 gereed. Eind vorig jaar
maakte een groep gebruikers van
het restaurant zich zorgen over de
toekomst van hun activiteiten in
verband met het vroegtijdig sluiten
van Berkele Heem. De gemeente
ging daarom op zoek naar een
mogelijkheid en locatie om toch
tijdelijk vorm te kunnen blijven
geven aan een ontmoetingsplek voor
senioren. Deze heeft zij gevonden
in een samenwerking met Petra en
Ruud Leijsen uit Horst van Gooiendaag
Zorg voor Ouderen.
Petra en Ruud Leijssen kopen
het Koetshuis en het naastgelegen
pand aan de Gasthuisstraat.
Petra: “Wij hadden dat pand al langer
op het oog om daarin iets voor senioren
op te zetten. Door deze samenwerking
met de gemeente kunnen we het
pand kopen.” Gemeente Horst aan de
Maas koopt de grond achter het pand,
waar zij zo’n vijftig parkeerplaatsen
gaat realiseren. Petra en Ruud
Leijssen kopen op hun beurt beide
panden op het perceel. Petra: “In het
Koetshuis gaan we een seniorencafé
opzetten. In het pand daarnaast
willen we uiteindelijk zelf gaan
wonen.” Gemeente Horst aan de Maas

ondersteunt Gooiendaag Zorg voor
Ouderen in de vorm van huur voor het
Koetshuis.
Het Koetshuis wordt een ruimte
waar alle senioren terecht kunnen
voor een betaalbare maaltijd, maar
ook voor een kopje koffie of om
bijvoorbeeld samen een middagje
te kaarten. “We willen er een
gezellige ontmoetingsplek van
maken, een seniorencafé met een
knusse huiskamersfeer. Een plek
waar bijvoorbeeld families na een
uurtje wandelen samen met opa of
oma een kopje koffie kunnen komen
drinken, maar ook een plek waar een
oudere dame in haar eentje naartoe
kan komen om zo minder eenzaam
en alleen de dag door te brengen.
We willen dat het een levendige plek
is, waar altijd iets gebeurt.”
Het seniorencafé is in ieder geval
tot en met 1 januari 2019 geopend.
Naar verwachting zou daarna in het
verbouwde Gasthoês een sociale
ontmoetingsplaats en eetpunt
gerealiseerd zijn. “Maar misschien
vinden wij de huidige oplossing zo
goed werken dat we er gewoon
op deze locatie mee doorgaan.
Dat bekijken we tegen die tijd.”
Het Koetshuis is in eerste instantie
doordeweeks geopend van 10.00 tot
16.00 uur, mogelijk worden de
openingstijden dit in de toekomst nog
verruimd.

Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg

Plannen voor uitbreiding
hippisch centrum
Het net geopende Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg heeft plannen om 6 hectare aan grond dat
naast het hippisch centrum ligt te kopen van gemeente Horst aan de Maas om hier dienstverlenende activiteiten
op het gebied van paarden te ontwikkelen.
Het hippisch centrum is in
onderhandeling met gemeente Horst
aan de Maas over de aankoop van
6 hectare aan naastgelegen grond.
Dat gebied wil het hippisch centrum
gebruiken voor verschillende economische activiteiten op het gebied van
paardgerelateerde dienstverlening.
“Denk aan ruimtes voor therapie,
paardenartsen of een adviesbureau”, legt voorzitter van Stichting
Equestrian Centre De Peelbergen Mat
Vestjens uit. De opbrengst van de
grond gebruikt de gemeente voor het
realiseren van infrastructuur rondom
het hippisch centrum.

Begin van een
ontwikkeling
“Equestrian Centre De Peelbergen
is een begin van een ontwikkeling”,
aldus Vestjens. “Eén van de ontwikkelingen waar we nu mee bezig zijn
is de uitbreiding naast het centrum.
Een tweede ontwikkeling is dat we
andere verenigingen de kans willen
bieden gebruik te maken van onze
faciliteiten bij het organiseren van
grote wedstrijden.” Het hippisch

pioenschap naar de Menwedstrijden
te halen. Dan zou het hippisch centrum een goede locatie zijn.”
Een voorwaarde van het hippisch
centrum voor het beschikbaar stellen
van hun faciliteiten aan andere paardenevenementen is dat er een brug
moet komen over de Peelstraat. “De
terreinen moeten wel verbonden worden, anders geeft het te veel overlast
voor het verkeer”, aldus Vestjens. Een
woordvoerder van de gemeente laat
weten dat de gemeente inderdaad
Vestjens: “Zowel Eventing
mogelijk een brug kan bekostigen
Noord-Limburg uit Castenray en de
van het geld dat de verkoop van de
Menwedstrijden uit Horst willen op
gronden op heeft geleverd. “Maar
hoger niveau wedstrijden organisedat ligt eraan wat die verkoop precies
ren. Dat kan in dit gebied. De grond
oplevert en waar uiteindelijk prioriteit
tegenover het centrum blijft van
gemeente Horst aan de Maas, maar als aan gegeven wordt. Dat zou een brug
kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook
daar grote wedstrijden georganiseerd
een poloveld of nog iets anders. Alle
gaan worden, bieden wij aan dat deze
opties staan nog open.”
organisaties gebruik kunnen maken
Een derde ontwikkeling waar
van onze faciliteiten.” Voorzitter van de
Menwedstrijden in Horst Nico Rijnbende het hippisch centrum mee bezig is,
is het gebied ten noorden van het
bevestigt dat zij graag hun eveneEquestrian Centre de Peelbergen.
ment naar het terrein tegenover De
“Daar zouden we graag de ontwikPeelbergen willen verplaatsen. “Daar
keling van meer hippische bedrijven
zouden we permanente hindernissen
neer kunnen zetten. Daarnaast hebben zien. Dan wordt het hele gebied een
we de ambitie om ooit een wereldkam- hippische zone”, aldus Vestjens.
centrum is daarom samen met de
gemeente, Stichting Ruiterbelangen uit
Sevenum, Eventing Noord-Limburg uit
Castenray en de Menwedstrijden uit
Horst in gesprek om het gebied tegenover het hippisch centrum in te richten
als locatie voor men- of eventingwedstrijden.

Wedstrijden op hoger
niveau organiseren

HALLO in
Nieuw-Zeeland

Judith en Tien Versteegen uit Horst bezochten samen met hun zoon
Arjan Nieuw-Zeeland. Ze deden daar de stad Queenstown aan.
Ze ontmoetten daar hun vroegere buurvrouw Jacqueline Cuppen en
haar zoon Mark die in Nieuw-Zeeland woont. Het was een bijzondere
ervaring voor de familie Versteegen om hun buren aan de andere kant
van de wereld te treffen. In het centrum bij de kerstboom werd nog
even de tijd genomen om de HALLO door te nemen. Zoon Arjan
maakte deze foto.
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Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Budgetkring start in Horst.
Bewust met je geld omgaan en
gelukkig zijn met genoeg! Doe mee
me de budgetkring op di. middagen.
Info a.korstjaans@synthese.nl
0478 51 73 99.
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Te koop vleespakketten van onze
scharrelvarkens. Pakket van 10 kg
€ 50,- Vacuüm verpakt en ingevroren.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Muziek voor elke gelegenheid.
Zangduo Jack & Jolanda
I.: www.jackenjolanda.nl
M.: 06 54 63 00 25.
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Pootaardappelen-groenteplanten.
Diverse soorten pootaardappelen € 3.p/kg Plantui € 5.99 p/kg Zaden
groenteplanten primula’s viooltjes tuinplanten bomen hagen. Plantencentrum
v.d. Beuken Sint Jansstraat 43 Meterik
06 30 58 79 98.
Te koop viooltjes div. kleuren.
Nu € 0,40 ct p/st! 12 st voor € 4,- do
t/m za. Fam. de Groot Peelstraat 58,
Kronenberg 077 464 24 66.
Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01.
Businesscentrumhorst.nl

Prinsentrio D’n Dreumel

Elf aanbevelingen voor
gemeente
De polonaise als vast onderdeel van alle sporten in de toekomstige sportzone, carnavalstoeristenbelasting,
eigen Dreumelbier en de Mèrthal op de Unesco werelderfgoedlijst. Het prinselijk trio van carnavalsvereniging
D’n Dreumel deed tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 maart een elftal ludieke aanbevelingen aan
gemeente Horst aan de Maas op basis van hun belevingen tijdens de drie dagen carnaval dat zij de heersers van
Horst waren.

Private Label Meubelatelier
voor het herstofferen of repareren van
uw bank, fauteuil, boot of caravan.
Bel 06 24 17 27 94.
Gezocht medewerker cafetaria,
min. 15j, Sevenum
info@eetwinkelbebo.nl of
077 467 38 23.
Te koop zeer ruime hoekwoning
Horst. Wo. 150m2, perc. 245m2
instapklaar, moet van binnen gezien
worden. 5 slk, 1 beneden, vaste
trap zolder, ruime badk. keuken van
2013. € 239.500,- Van Goghstraat 43.
06 42 29 19 04.
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 077 467 01 00.

Kennisgeving
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning inrichting
Nieuwe Erf 3
De Minister van Economische Zaken doet de volgende kennisgeving:
Dat aan Californië Lipzig Gielen Geothermie B.V. te Horst, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit bouwen van een bouwwerk op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor
het adres Nieuwe Erf 3 gelegen in de gemeente Horst aan de Maas.
De omgevingsvergunning betreft het bouwen van een pompruimte.
Op deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van toepassing
(artikel 3.7, Wabo).
Tot en met 12 april 2016 kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk
besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Economische
Zaken, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK
Den Haag.

“Het idee ontstond bij de sleutelteruggave aan het eind van carnaval”, begint Ted Herraets, prins van
D’n Dreumel. “Op aswoensdag geven
alle prinsen de sleutel van het dorp
terug aan de burgemeester en wordt
besproken hoe iedereen carnaval heeft
beleefd. Een soort evaluatie, met veel
symboliek, maar weinig diepgang.”
Het prinsentrio, bestaande uit Ted
Herraets met zijn adjudanten Rob Geurts
en Leon Litjes, zette daarom hun bevindingen tijdens hun heerschappij met
carnaval op papier en schreef een aantal
aanbevelingen voor de burgemeester,
wethouders en gemeenteraad. “Wel
met een kwinkslag, natuurlijk”, aldus
Herraets. In elf aanbevelingen heeft het
prinsentrio geprobeerd aan te haken bij
actuele gebeurtenissen zoals de komst

van een verbouwd Gasthoês inclusief
Herberg de Troost. Onder de naam
Herberg de Proost zou deze namelijk
tijdens carnaval een prima verblijfplaats
zijn voor de prins en zijn gevolg. Ook het
initiatief de gezondste regio van 2025
juicht het trio toe, “want blije mensen
leven langer.”

’Blije mensen
leven langer’
Tot slot boden de prins en zijn
adjudanten Rob en Leon een staatsieportret van prins Ted aan de burgemeester. “Met de komst van een nieuw
staatsieportret zijn we bang dat alle
kunstenaars aankomen met een portret
van de koning. Dan houden ze geen
rekening met het feit dat de koning

drie dagen lang niets te zeggen heeft,
omdat een prins de baas is in Horst.”
Het drietal hoopt dat hun staatsie
portret met terugwerkende kracht drie
dagen lang in de raadszaal van het
gemeentehuis mag hangen.
Wethouder Ger van Rensch was
blij te horen dat het beleid ook tijdens
carnaval in goede handen is in Horst.
Lachend: “Als ik zie dat wij met een
raad van 27 leden dit jaar 363 dagen
de tijd hebben om na te denken over
het besturen van onder andere Horst,
dan vind ik dat jullie in met drie personen en in korte tijd een aantal goede
aanbevelingen hebben opgesteld.
Misschien is hiermee een goede traditie
geboren.”
Lees de hele lijst met aanbevelingen op www.hallohorstaandemaas.nl

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij mw. mr. C. Sayginer
(tel. 06 - 55 49 39 57).

Ruit ingegooid op station
Bij de lunchroom Staatsie 1866 op station Horst-Sevenum is in de nacht van zaterdag 5 maart op
zondag 6 maart een ruit ingegooid. Ook is er een sleutelkastje ontvreemd.

C2C

De gasten van de Bed & Breakfast
in het pand werden ’s nachts wakker

is op zoek naar een

algemeen medewerker

m/v

• alle voorkomende werkzaamheden bij het leegmaken van de champignoncellen en het bedienen van de leegmaakmachine.
• affiniteit met machines
• verrichten van onderhoud aan machines en
vrachtwagens.
• in het bezit zijn van een vrachtwagenrijbewijs.
• wij vragen een flexibele en enthousiaste inzet.
Heb je interesse of wil je nog meer informatie
Mail dan naar info@sikes.nl
Gesitrans C2C BV
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn

toen ze glas hoorden sneuvelen. De
politie heeft de zaak in behandeling

maar heeft nog geen aanwijzingen
die naar eventuele daders leiden.

Eenrichtingsverkeer
Wervelstraat omgedraaid
Het eenrichtingsverkeer in de Wervelstraat in Horst wordt omgedraaid. De weg wordt dan toegankelijk voor
verkeer vanuit de Groenewoudstraat. Vanuit de Loevestraat is het voor auto’s niet meer mogelijk de Wervelstraat
in te rijden.
De reden voor de omdraaiing
van het eenrichtingsverkeer is dat
sinds de realisatie van het parkeerterrein Rode Kruisplein meer verkeer
gebruik maakt van de Wervelstraat als
doorgaande route om deze locatie te

bereiken. Enkele buurtbewoners uitten
hun zorgen over de onveilige verkeerssituatie die hierdoor veroorzaakt werd.
Zij constateerden onder andere dat er
steeds harder gereden werd in de straat
en dat het verkeer sterk was toegeno-

men. De buurtbewoners kwamen zelf
met een aantal oplossingen voor de
verkeershinder en de omdraaiing van
het eenrichtingsverkeer wordt daarom
breed gedragen onder de bewoners
van de Wervelstraat.

en zo 09
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GEPLUKT Piet Hoeijmakers

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.

stal van boerderij De Hazeberg”, zegt
Piet, terwijl hij naar een groot gebouw
in de verte wijst. “ Daar worden nu de
laatste appartementen in gemaakt.”
De vergunningen hiervoor zijn nu
allemaal op orde. “Daarom durf ik
nu dit interview te geven”, glimlacht
Piet. “Als je me twee jaar geleden had
gevraagd, had ik het niet gedaan.”
De wetgeving voor het bouwen en
verhuren van appartementen in
buitengebied was volgens Piet lange
tijd niet goed geregeld.

’Varkens waren niet
mijn ding’
Piet is van origine boer, net als
zijn vader. Hij houdt koeien en teelt
asperges. “Het was duidelijk dat ik
de boerderij in de toekomst van mijn
vader zou gaan overnemen. Na vele
jaren met mijn vader in een maatschap
te hebben gewerkt nam ik het bedrijf
in 1980 over. Ik ben met koeien en
asperges doorgegaan, de varkens heb
ik daarna van de hand gedaan. Dat was
niet mijn ding.” Piet is nu de meeste
tijd kwijt aan het verhuren van zijn
appartementen; het boeren is meer
een hobby geworden. Hij heeft nog een
twintigtal koeien en in het seizoen nog
altijd drie á vier hectare asperges.

Als agrarisch ondernemer verhuurt hij woonruimte aan voornamelijk Poolse arbeidsmigranten, hij liep tijdens
een wedstrijd met het eerste elftal van Wittenhorst een gecompliceerde beenbreuk op en hoopt op zijn tachtigste
nog net zo actief te zijn als nu. Deze week wordt Piet Hoeijmakers uit Horst geplukt.
Wie de oprit oprijdt, voelt de
rust waarin de boerderij van Piet
Hoeijmakers en zijn vrouw zich
bevindt. Omgeven door weilanden
en boerengrond, moet deze plek aan
de Kreuzelweg een van de meest
rustieke plekken van Horst zijn. Bij het
uitstappen valt de kapel aan de andere

zijde van de oprijlaan op. “Deze heb ik
samen met een bouwvakker gebouwd.
Iedereen mag hier gebruik van
maken”, zegt Piet. Hij zegt iedereen,
maar de kapel wordt vooral gebruikt
door de Poolse arbeidsmigranten die
de boerderijen van Piet bewonen.
Hij verhuurt, verdeeld over drie

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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Ristorante/ Pizzeria

‘La Rondine’
Uniek bij La Rondine

Uitgebreide
paasbrunch

Maak kans op een GRATIS Altijd*
boodschappenpakket
ijs !
r
p
t.w.v. € 25,00!

3 gangen,
geserveerd aan tafel,

€ 19,90 p.p.

Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 maart a.s.

excl. dranken
kinderen van 4 tot 11 jaar € 9,95

Bij besteding van € 50,00 of meer maakt u door middel
van een draai aan het rad van fortuin kans op een
boodschappenpakket ter waarde van € 25,00.

Voor meer informatie zie

www.facebook.com/
larondinehorst

* U wint altijd een allerslimste koop product.

Oplossing vorige week:

5

7

3

8

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Het bouwen en verbouwen van
de boerderijen is een grote hobby van
Piet. Daarnaast heeft hij een schuur
ingericht als café, met een heuse bar,
koelingen en een dartbord. “Er is geen
tap, dus het is geen echt café. Wel is
het een ideale plek voor feesten
en partijen.” Hier kijkt Piet weleens
voetbal en speelt hij een potje darts
met vrienden. Zelf voetballen doet
hij niet meer. “Tijdens mijn tweede
jaar in Wittenhorst 1 moesten we
op bezoek bij Boxmeer. Ik liep in
die wedstrijd een gecompliceerde
beenbreuk op. Ik ben daar erg ziek
van geweest, het wilde ook niet goed
beteren. Ik had erg last van de pen in
mijn been en na anderhalf jaar vond
de dokter het goed om die weer te
verwijderen. Toen de wond genezen
was, ben ik weer gaan voetballen.”
Op de eerste training ging het alweer
mis bij Piet. “Ik brak weer mijn been,
nu precies op de plek onder mijn
vorige breuk”, vertelt de pechvogel.
Het weerhield hem er niet van om
weer te gaan sporten. “In 1981 heb
ik met vrienden een zaalvoetbalteam
opgericht. Ik heb toen nog met veel
plezier drie jaar in de zaal gevoetbald,
tot er met het afscheuren van een
kruisband een definitief einde kwam
aan ook die hobby.” Piet hing zijn
voetbalschoenen aan de wilgen en
was nog lange tijd coach, grensen scheidsrechter bij Wittenhorst.
Inmiddels is hij vijftig jaar lid van de
club en erevrijwilliger en komt hij
alleen nog in de buurt van het gras als
het eerste team moet spelen.
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Allerslimste koop
prijzenfestijn

Vijftig jaar lid van
Wittenhorst
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Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

NXT-XXX-X
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Mensen kunnen Piet ook kennen
van zijn tijd bij The Shuffle. Hij kocht
de uitgaansgelegenheid in 1995 met
twee broers. “Ik heb bijna tien jaar de
munten en de garderobe gedaan met
mijn dochter Marleen. Daarnaast deed
ik vele jaren de dartsavond op dinsdag.
Het was een mooie tijd, het voelde
nooit als werken.” In 2006 is Piet na
een arbeidsconflict met zijn broers
uitgekocht. “Achteraf is een gezegde bij

NXT-XXX-X

4

boerderijen, woonruimte aan
arbeidsmigranten. Ze wonen in tot
appartementen verbouwde delen van
de boerderij die ooit hier door zijn
grootvader neergezet is. Later kocht
hij twee naastgelegen boerderijen en
richtte die ook in met appartementen.
“Het laatste project is de voormalige

Tien jaar de munten
bij The Shuffle

mij ook waarheid geworden: doe geen
zaken met familie.” Sindsdien heeft
Hoeijmakers geen contact meer met
zijn twee broers.

Meterikseweg 84, Horst
077-3989089
www.larondine.nl
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Aanmelden tot 1 juni

Ondernemersprijs
Horst aan de Maas
De jaarlijks toe te kennen Ondernemersprijs wordt donderdag
24 november uitgereikt door de Stichting Ondernemersprijs Horst aan de
Maas. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 juni.
Tijdens de bijeenkomst wordt
ook de Jo Janssen Prijs uitgereikt.
Het programma van de avond wordt
te zijner tijd worden bekendgemaakt.
De ondernemersprijs is gericht op alle
ondernemers, van groot tot klein, uit
de industrie en de horeca maar ook
uit de agrarische- en de toeristische
sector en uit het midden- en
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Bedrijf uit Tienray

Gecertificeerd voor
inspectie klimharnassen
Het Tienrayse bedrijf IvS Keuringen en Service is Europees gecertificeerd voor het keuren van valbeschermingsmiddelen. Dit zijn vooral spullen voor mensen die op hoogte moeten werken zoals dakdekkers en glazenwassers.

kleinbedrijf. Aanmelding kan door de
ondernemer zelf, maar ook besturen
van ondernemersverenigingen,
belangenorganisaties, banken,
accountants, dorpsraden of gemeente
en andere kunnen kandidaten
voordragen.
Voor meer informatie, kijk op
ondernemersprijshorstaandemaas.nl

Voor genodigden

Themabijeenkomst
Kansen in de zorg
In de vorige editie van dit nieuwsblad is een artikel verschenen over
een netwerkbijeenkomst ’Kansen in de zorg’ die Clooser2 uit Sevenum
organiseert op vrijdag 11 maart.
Deze netwerkbijeenkomst wordt
echter alleen georganiseerd voor
genodigden en is niet voor iedereen toegankelijk. Geïnteresseerde

zorgprofessionals kunnen persoonlijk
contact opnemen met Clooser2 bij
interesse in de netwerkbijeenkomst,
via de website www.clooser2.nl

Om dit certificaat te verkrijgen
heeft directeur Ivo van Summeren
van het Tienrayse bedrijf een
opleiding moeten volgen. Het was
voor het eerst dat deze cursus werd

gegeven in Europa door Scaffolding
Training Europe (STE). Onlangs
ontving Van Summeren uit handen
van technisch directeur Alfons Buijs
van de overkoepelende organisatie

Concert Meuleveld Kinderkoor

Zaterdag 2 april 18.30 uur
Zondag 3 april 10.30 en 14.00 uur

R

FOODBA

Bij besteding van iedere €15
geven wij een kadootje aan
je mee. OP=OP

GEMBER
Liefde voor puur eten en drinken

OPEN VANAF 12 MAART

OPENIN
GS
ACTIE

Steenstraat 2 — 5961 EV Horst — www.gemberfood.nl
Advertentie_1.indd 1

07-03-16 10:37

Stichting Samenwerking voor
Veiligheid het certificaat. Met hem
kregen nog veertien gespecialiseerde
bedrijven uit ons land dit
vakbekwaamheidsdiploma.

Foxxl
Solutions
wordt
FOXXL
Hosting
Foxxl Solutions in Horst heeft
vanaf dinsdag 7 maart een
nieuwe naam: FOXXL Hosting.
Paul Hermans, directeur en
oprichter: “De oude naam dekte
de lading van onze werkzaamheden niet goed meer. FOXXL
Hosting zegt precies wat we doen.
Alles regelen rondom de hosting
van websites.”
Sinds de oprichting in 2004
heeft FOXXL een gestage groei
doorgemaakt in de webhostingwereld. “Onze naam begon te knellen.
Maar als je al meer dan 12 jaar een
naam voert, besluit je niet zomaar
even om deze te veranderen,” zegt
Hermans. ”De naam was te veelomvattend en we wilden terug naar
de kern. Laten zien wat we doen
én goed kunnen. Daarnaast gaan
we met deze naamsverandering
ook voorop in de nieuwe technologische ontwikkelingen.” FOXXL
Hosting maakt namelijk gebruik van
de onlangs beschikbaar gekomen
nieuwe domein-extensies.
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De Zilver Award

Foto-ID valt in de prijzen
Vakfotografen Eugene van Hoof en Ad Vereijken fan Foto ID uit Horst en Maasbree zijn tweede en vierde
geworden tijdens de MPN Award 2016. Eugene van Hoof uit Horst mocht de Zilver Award mee naar huis nemen.

MPN is een netwerk van professionele fotografen, dat als doel heeft
het niveau van creatieve vakfotografie
op een hoog peil te houden. Tijdens het
voorjaarscongres op maandag 7 maart
werd het uit drie foto’s bestaande

fotopanel van Eugene van Hoof als
het op één na beste van vele deelnemers beoordeeld. Met maar 4 punten
verschil werd Ad Vereijken met 720
punten vierde. Hiermee ontving hij een
Eervolle vermelding. Volgens de jury

(bestaande uit Roy Wander, Gerhard
Nel en Perry Zonneveld) is er een
duidelijke stijl te zien binnen de foto’s
van Eugene en Ad. Deze beoordeling is
weer een mooie opsteker voor beide
fotografen.

Oh, zit dat zo!
Woningmarkt Horst aan de Maas
houdt de wind in de rug
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z., bestuurslid NVM Limburg
De koopwoningmarkt in de gemeente Horst aan de Maas heeft het goed gedaan. De cijfers van het kadaster
laten zien dat in het gehele jaar 2015 er 20 procent meer woningen verkocht werden dan een jaar eerder en
zelfs bijna 60 procent meer woningen dan in 2013. De cijfers laten dus echt weer groei zien. Dat zien we ook
terug in de markt; in bepaalde prijsklassen is er duidelijk weer sprake van schaarste op de markt. Wil je
verhuizen en woon je nu in bijvoorbeeld een twee-onder-een-kapwoning, dan is dit het juiste moment om je
woning te koop aan te bieden en op zoek te gaan naar een nieuwe woning.

Wat opvalt is dat Horst aan de
Maas het ook duidelijk beter doet
dan bijvoorbeeld Venray, waar zelfs
een lichte daling is in het aantal
transacties. De gemeente Peel en
Maas doet het net als Horst aan
de Maas ook erg goed met circa
10 procent meer transacties dan een
jaar eerder.
De ontwikkeling van de woningprijzen blijft net als in de rest van
Limburg ook in Horst aan de Maas

Starters in de regio
Pand16 mode en meer
Pand16
mode en meer
Eigenaar Sandra RasingHaegens
Adres
Venrayseweg 16b
Plaats
Horst
Telefoon 06 23 50 80 96
E-mail
info@pand16horst.nl
Website facebook.com/
pand16horst
Sector
detailhandel
Start
11 maart 2016
Bedrijf

Activiteiten
Pand16 mode en meer is een
winkel waar je terecht kunt voor
betaalbare dameskleding, ook
voor dames met een maatje
meer. Ook zijn er accessoires
zoals sjaals, riemen, ringen en
door de eigenaresse zelfgemaakte sieraden te vinden. Voor
degene die zelf met kralen aan
de slag willen gaan, heeft
Pand16 een kralenkast vol met
kralen en toebehoren. Verder is
de winkel aangekleed met leuke
woonaccessoires en handgemaakte decoraties. Ook voor een
leuk cadeautje in huis is Pand16
het juiste adres.
Doelgroep
De doelgroep voor Pand16
mode en meer zijn dames die

kleding zoeken die niet overal in
de winkels hangt. Ook voor
dames met een maatje meer
heeft Pand16 een leuke collectie
kleding. De sieraden die Sandra
zelf maakt, is alleen in Pand16 te
vinden. Iedereen is welkom bij
Pand16, maar de meeste dames
die hier voor kleding komen zijn
tussen de 30 en 65+. Voor de
woonaccessoires en handgemaakte decoraties geldt dat
iedereen die in huis blij wordt
van een leuke kandelaar, lamp,
fotolijst of beeldje slaagt bij
Pand16 mode en meer.
Onderscheidend vermogen
Pand16 mode en meer
probeert zich te onderscheiden
door een collectie kleding in de
winkel te hebben die niet in
iedere winkel hangt. Minimaal
twee keer per maand wordt er
ingekocht. Van ieder item
worden maar een paar stuks
ingekocht, om deze zo speciaal
mogelijk te houden. Zo zien de
klanten iedere keer weer wat
nieuws hangen. De handgemaakte decoraties zijn alleen bij
Pand16 te vinden. Naast dit alles
zijn de goede service en advies
die klanten krijgen bij Pand16
zeker zo belangrijk.

Openingsweekend
Jansen-Noy

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

achter bij de landelijke ontwikkelingen,
waar alweer volop sprake is van
groei. In heel Nederland zijn de prijzen
ten opzichte van een jaar eerder met
5 procent gestegen, terwijl we in Horst
met bijna 1 procent genoegen moeten
nemen. Venray doet het wat dat
betreft met een groei van 7 procent
erg goed.
Dat er toch volop sprake is van
groei in het aantal transacties heeft
een aantal oorzaken. De hypotheekrente is ontzettend laag, zodat de
netto woonlasten bij een koopwoning
in vergelijk met een aantal jaren terug
sterk zijn gedaald, terwijl diezelfde
lasten bij een huurwoning juist sterk
zijn gestegen. Verder zien we dat het
consumentenvertrouwen enorm is
toegenomen.
De NHG grens die in 2015 verlaagd
is, het feit dat je meer eigen geld mee
moet nemen om een woning te kopen
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en het feit dat je minder kunt lenen,
lijken vooralsnog niet van invloed
op de ontwikkeling van prijzen en
aantallen transacties. Het probleem
rondom restschuld blijft echter hardnekkig. De verwachting is dat we
daar toch echt een lange adem voor
nodig hebben om dat aan te pakken.
De meest courante woningen
zijn op dit moment de woningen
die instapklaar zijn, waarbij verder
nog opvallend is dat de eengezinswoningen het aanmerkelijk
beter doen dan de appartementen.
Laatstgenoemde blijven in de transactiecijfers nog achter.

Kledingwinkel Jansen-Noy in Sevenum opent tijdens het weekend van
donderdag 10, vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 maart haar deuren
weer na anderhalf jaar verbouwen.
Het pand is uitgebreid en is nu
4.500 vierkante meter groot.
Jansen-Noy verkoopt dames-,
heren- en kindermode, inclusief
lingerie en accessoires. Ook kunnen er

Workshops Pasen. Maak zelf een
robuust, landelijk tafelstuk voor Pasen.
Div. data. Meer info: Bouquetterie
‘t Hofje, Past. Jeukenstr. 1, 5966 NL
America. Tel. 077 464 20 17.

Smartphone- en tabletreparatie
bij telefoonmaken.nl, Venloseweg 2
Horst. (bij Ster Videotheek).
Tel. 077 398 78 55.
Meer info: www.telefoonmaken.nl

Tulpen te koop in diverse kleuren.
Verkoop van maandag t/m zaterdag.
Tussen 12:00/13:00u. gesloten.
Pubben C.V., Helenaveenseweg 8B,
Sevenum.

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

OPENINGSWEEKEND
11 maart • 10.00 - 20.00 uur
12 maart • 10.00 - 16.00 uur

Pand16
mode en meer

betaalbare damesmode
(ook met een maatje meer)

woonaccessoires
handgemaakte decoraties
en sieraden

www.intermakelaars.com

tegenwoordig door de uitbreiding
mode-events georganiseerd worden.
Daarnaast is de winkel uitgebreid met
het Grand Café Juffrouw Jansen.
Voor kinderen is er een speelzolder.

Sandra Rasing
Venrayseweg 16b, 5961 AG Horst
Tel. 06 - 235 080 96
E-mail: info@pand16horst.nl
www.pand16horst.nl
www.facebook.com/pand16horst

Houd onze facebookpagina en lokale media in de gaten
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Wat
zeg je?
Nederland kent verschillende pretparken
waar jong en oud kan genieten van een dagje
uit. Hier in Horst aan de Maas hebben we
natuurlijk Toverland, het Sevenumse park dat
alsmaar blijft uitbreiden. Toch reizen de
meeste mensen, 34 procent, nog altijd het
liefste af naar Brabant voor een bezoek aan
De Efteling. Toverland is van 14 procent van de
ondervraagden het favoriete pretpark.
40 procent geeft echter aan nooit naar een
pretpark te gaan, blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.
Opvallend is verder dat Walibi door niemand genoemd is als favoriete pretpark. Ook
Duinrell is van slechts 1 procent van de mensen
uit Horst aan de Maas de favoriete bestemming. Andere (pret)parken die genoemd worden

Inwonerspanel

1.672 leden

10
03

www.TipHorstaandeMaas.nl

Efteling favoriete pretpark van
inwoners Horst aan de Maas
Top drie

blijkt uit het onderzoek: voor 62 procent zijn
per jaar een dagje weg, terwijl 37 procent zegt
familieleden het favoriete gezelschap. 25 procent
meerdere keren per seizoen erop uit te gaan.
gaat liever met vrienden en 1 procent met
Verder geeft 13 procent aan zelden tot nooit iets
verenigingsmensen. Dan is er nog 11 procent die
op dat gebied te ondernemen. “Het is financieel
andere opties aangeven,
even niet haalbaar”,
die bestaan onder meer
zegtiemand. “We hebben
‘Niet te dure dingen’
uit partner, echtgenoot of
het thuis heerlijk”, laat
diverse samenstellingen.
iemand anders weten.
‘Lekker fietsen of wandelen’
Als mensen erop uit
‘Naar het Rijksmuseum
gaan, zijn stedentripjes
TipHorstaandeMaas
populair. Maar liefst
is een samenwerkings
in Amsterdam’
56 procent heeft als
verband tussen
laatste uitje een stad
HALLO Horst aan de
bezocht. Het pretpark was van 12 procent de
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
zijn bijvoorbeeld Apenheul, het dolfinarium en
of aanmelden voor de volgende enquête, kijk
Hellendoorn. Hoewel 40 procent aangeeft nooit een laatste bestemming en 31 procent geeft andere
op www.tiphorstaandemaas.nl
pretpark te bezoeken, gaat een overgrote meerder- activiteiten op. Onder meer de dierentuin, het
strand en het museum worden daarbij genoemd.
Reageren?
heid van 87 procent weleens een dagje weg: 50
Mensen gaan het liefste met familie op pad,
www.hallohorstaandemaas.nl
procent van de ondervraagden gaat een paar keer

40 procent Ik bezoek nooit
pretparken
34 procent De Efteling
14 procent Toverland

Wat is je favoriete
pretpark?

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

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

& kunststof kozijnen

Voorjaarsmoeheid, Hooikoorts,
Tennisarm, Ischias, Migraine, PMS,
Ondersteuning bij Roken en Afvallen

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

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Ter versterking van ons team op de ﬁnanciële administratie zijn wij op zoek
naar een Assistent Controller. Ben jij onze nieuwe collega die wij zoeken?

Assistent Controller
Varkenshouders staan
voor grote uitdagingen.
Bij Nijsen/Granico werken wij
dagelijks aan oplossingen op
maat voor onze relaties, de
varkenshouders. Samenwerken
staat daarbij centraal.
De bedrijfsdoelstellingen en
-situatie van onze relaties
vormen het uitgangspunt
voor begeleiding, advisering
en productontwikkeling.
Daarbij gaan wij voor het beste
resultaat. Onze voeders met
de unieke Food-grondstoffen
(gemaakt van hoogwaardige
voedingsmiddelen, volgens het
unieke Food-For-Feed procedé)
en onze visie op en de wijze
van bedrijfsbegeleiding, spelen
hierbij een cruciale rol. Met
onze ruim 100 medewerkers
werken wij bij Nijsen/Granico in
Veulen (gemeente Venray) aan
het bieden van een substantiële
meerwaarde voor onze relaties.

M/V

Heb jij afﬁniteit met cijfers en werk jij graag binnen een innovatieve en groeiende organisatie?
Heb jij je HBO opleiding net afgerond? Dan is deze startersfunctie wellicht iets voor jou.
Functieomschrijving De werkzaamheden
hebben primair betrekking op het uitvoeren van
administratieve werkzaamheden van uiteenlopende
aard en omvang, zoals het voeren van de
debiteuren- en crediteurenadministratie, opstellen
van facturen, ondersteuning bij de uitvoering van
het betalingsverkeer, het beheren en up-to-date
houden van de verzekeringsportefeuille, etc.
Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor de
aanlevering van gegevens ten behoeve van een
correcte salarisadministratie/salarisverwerking.
Van jou wordt tevens een belangrijke bijdrage
verwacht ten behoeve van de planning en
controlcyclus. Jij stelt managementrapportages en
liquiditeitsprognoses op, voert diverse analyses
uit en draagt mede zorg voor het inrichten en
verbeteren van de administratieve organisatie en
interne beheersingsinstrumenten. In deze functie leg
je direct verantwoording af aan de Controller.

Verder ben jij bovenal
• cijfermatig onderlegd;
• analytisch;
• proactief en initiatiefrijk;
• resultaatgericht, standvastig en overtuigend;
• communicatief sterk (zowel mondeling als
schriftelijk);
• samenwerkingsgericht (teamplayer);
• in staat om zelfstandig en gestructureerd te werken.

Functie-eisen
Voor deze boeiende functie vragen wij van jou:
• hbo werk- en denkniveau (afgeronde
bedrijfseconomische opleiding HEAO BE);
• kennis van en inzicht in administratieve
procedures;
• gedegen kennis van MS Ofﬁce.

Informatie Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op (0478-552900)
en vraag naar Diana van der Sterren (Controller).

Aangeboden Werken bij Nijsen/Granico is
bijzonder. Wij verwerken voedingsmiddelen tot
unieke grondstoffen voor de varkensvoeders
die wij zelf produceren. Van prestarters tot
zeugenvoeders, vloeibaar en droog. Wij bieden
een uitdagende functie in een organisatie met korte
lijnen, waar wij je volop ruimte bieden voor initiatief,
persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid.

Solliciteren Je motivatie en CV kun je richten
aan hr@nijsen-granico.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Bespreking Poll week 08

Gezonde laanbomen in Griendtsveen moeten zoveel mogelijk gespaard blijven
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. 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.
12 procent van de stemmers is het met het verjongingsplan eens. Zij vinden
het vooral belangrijk dat een laan bestaat uit allemaal dezelfde bomen van
dezelfde grootte en leeftijd. Tegenstanders van dit plan vinden het juist jammer

dat zo ook gezonde bomen gekapt worden. 88 procent van de stemmers sluit zich
hierbij aan. Ze v inden dat de gezonde laanbomen in Griendtsveen zoveel mogelijk
gespaard moeten blijven. Peter Rechsteiner uit Horst vindt dat er allereerst deskundigen bij moeten komen die kunnen vaststellen of de bomen daadwerkelijk
ziek zijn. “De oude Lindeboom bij de Oude Lind zou omgezaagd moeten worden
omdat deze Linde zou zijn aangetast door zwammen. Nadat de boom omgezaagd
was bleek dat hij helemaal niet was aangetast.” De tegenstanders zien liever een
plan waarbij bomen die uitvallen één voor één vervangen worden door nieuwe
bomen.

Studenten uit de spits weren is een goed idee
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

NS ging afgelopen week in overleg met universiteitsbesturen over het
mogelijk verspreiden van collegetijden over de dag. De NS hoopt op die manier
ervoor te zorgen dat studenten niet meer allemaal tijdens de spits rijden,
waardoor er mogelijk een einde komt aan de te drukke treinen.
Een goede oplossing. Als colleges in de avonduren kunnen plaatsvinden,
dan scheelt dat een hoop drukte in de ochtendspits. Studenten vormen een
groot deel van de reizigers tijdens de spits en meestal hebben zij een vrij flexibel
rooster. Het andere gedeelte van de spitsreizigers, de mensen die met het
openbaar vervoer naar hun werk gaan, zijn een stuk minder flexibel.

Aan de andere kant is het misschien niet helemaal eerlijk om de studenten
op te laten draaien voor een probleem van de NS. Studenten zijn misschien wel
flexibel, maar ook zij hebben in de avonduren verplichtingen. Door het leenstelsel
is het voor veel studenten veel duurder geworden om te studeren, waardoor zij
de avonduren gebruiken om geld te verdienen met een bijbaan. Als zij straks in
de avonduren colleges hebben, dan is het straks niet alleen meer onbetaalbaar
om op kamers te gaan, maar ook om met de trein te reizen.
Studenten uit de spits weren is een goed idee. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 09) > Het is een goed idee om leerlingen zelf conflicten op het schoolplein op te laten lossen
> eens 55% oneens 45%

Reserveer de proefdoos!
info@hemelsewijn.nl
077-4673961 / 06 115 13 222

Beleef het mee, de eerste en
grootste wijnproeverij van
Nederland op TV gewoon thuis!
Proef mee en leer meer.

rolluik reparatie

PROEVERIJ

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Door groei van het bedrijf zijn er momenteel vacatures voor
Door groei van het bedrijf zijn er momenteel vacatures voor

Gewasverzorgers m/v
Gewasverzorgers m/v

Limgroup, met hoofdvestiging in Horst,
is een zelfstandig agrarisch research
Limgroup, met hoofdvestiging in Horst,
bedrijf dat gespecialiseerd is in de
is een zelfstandig agrarisch research
veredeling en het onderzoek binnen de
bedrijf dat gespecialiseerd is in de
gewassen aardbei, asperge en
veredeling en het onderzoek binnen de
paddenstoelen.
gewassen aardbei, asperge en
De dynamiek in de keten van akker tot
paddenstoelen.
bord ligt ten grondslag aan onze visie:
De dynamiek in de keten van akker tot
oplossingen zoeken en uitdagingen
bord ligt ten grondslag aan onze visie:
aangaan die leiden tot duurzaamheid,
oplossingen zoeken en uitdagingen
rentabiliteit en kwaliteit. Deze visie is
aangaan die leiden tot duurzaamheid,
zichtbaar in onze actieve internationale
rentabiliteit en kwaliteit. Deze visie is
marktbenadering, het excellente R&D
zichtbaar in onze actieve internationale
team en de professionele betrokken
marktbenadering, het excellente R&D
bedrijfscultuur.
team en de professionele betrokken
Limgroup heeft groeiambities en biedt
bedrijfscultuur.
daarom gemotiveerde en innovatieve
Limgroup heeft groeiambities en biedt
krachten meer dan gemiddelde
daarom gemotiveerde en innovatieve
ontwikkelings-mogelijkheden.
krachten meer dan gemiddelde
Ruim honderd enthousiaste collega’s in
ontwikkelings-mogelijkheden.
diverse disciplines zoals research &
Ruim honderd enthousiaste collega’s in
development, marketing,
diverse disciplines zoals research &
kwaliteitsbeheer en productie zetten
development, marketing,
zich hier dagelijks voor in.
kwaliteitsbeheer en productie zetten
zich hier dagelijks voor in.

Functie inhoud
Wij
zijn op
zoek naar gewasverzorgers met “groene vingers” en algemene teeltkennis.
Functie
inhoud
De werkzaamheden
erg afwisselend
en “groene
vinden zowel
in deenkas
als in deteeltkennis.
vollegrond plaats. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit;
Wij
zijn op zoek naarzijn
gewasverzorgers
met
vingers”
algemene
producten
oogsten, aanplanten,
kruisen,en
schonen
keuren,
en diverse
onderhoudswerkzaamheden.
De werkzaamheden
zijn erg afwisselend
vindenen
zowel
in degewasverzorging
kas als in de vollegrond
plaats.
Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit;
De
gewasverzorger
ondersteunt
tijdens
de
werkzaamheden
de
gewasmanagers
en
geeft
indien
nodig leiding aan medewerkers.
producten oogsten, aanplanten, kruisen, schonen en keuren, gewasverzorging en diverse onderhoudswerkzaamheden.

De gewasverzorger
ondersteunt tijdens de werkzaamheden de gewasmanagers en geeft indien nodig leiding aan medewerkers.
Functie
eisen
• LBO+/MBO
Functie
eisen agrarisch werk- en denkniveau;
•• Gemotiveerde
man ofwerkvrouw,
actief en ondernemend;
LBO+/MBO agrarisch
enpraktisch,
denkniveau;
•• Precies,
systematisch
en
flexibel
kunnen
werken;
Gemotiveerde man of vrouw, praktisch, actief
en ondernemend;
•• Zowel
zelfstandig,
als
in
teamverband
kunnen
werken;
Precies, systematisch en flexibel kunnen werken;
Prettige
collega in als
eeninhecht
team; kunnen werken;
•• Zowel
zelfstandig,
teamverband
•• Bereidheid
tot het
volgen
vanteam;
noodzakelijke opleidingen;
Prettige collega
in een
hecht
•• Ervaring
met
gewasverzorging
in asperge of aardbei
is een pré
Bereidheid tot het volgen van noodzakelijke
opleidingen;
•• Ervaring
In het bezit
van
rijbewijs
B.
pré
met gewasverzorging in asperge of aardbei is een pré;
•Limgroup
In het bezit
van rijbewijs B.
biedt
•Limgroup
Een interessante
biedt en sterk afwisselende functie in een groeiend en boeiend bedrijf.
•• Een
informele
werkomgeving
die resultaatgericht
en professioneel
is.
Een interessante
en sterk afwisselende
functie in een
groeiend en boeiend
bedrijf.
•• Voldoende
mogelijkheden
voor
het
volgen
van
noodzakelijke
opleidingen.
Een informele werkomgeving die resultaatgericht en professioneel is.
•Contact
Voldoende
mogelijkheden voor het volgen van noodzakelijke opleidingen.
Informatie
Vind
je
jezelf
passen in het functieprofiel en wil je graag ons team komen versterken? Stuur ons dan, binnen 14 dagen, je motivatie en cv t.a.v.
Contact Informatie
de heer J. Minten of per e-mail info@limgroup.eu. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer K. Saris, Manager Teelten,
Vind je jezelf passen in het functieprofiel en wil je graag ons team komen versterken? Stuur ons dan, binnen 14 dagen, je motivatie en cv t.a.v.
Tde077-397
99 00 of per e-mail info@limgroup.eu. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer K. Saris, Manager Teelten,
heer J. Minten
T 077-397 99 00

Limgroup Postbus 6219, 5960 AE Horst; Veld Oostenrijk 13, 5961 NV Horst
TLimgroup
077 397 Postbus
99 00; F 6219,
077 397
99 AE
09;Horst;
info@limgroup.eu;
www.limgroup.eu
5960
Veld Oostenrijk
13, 5961 NV Horst

T 077 397 99 00; F 077 397 99 09; info@limgroup.eu; www.limgroup.eu

Wim
weet
het
De soos
Dit jaar vallen de religieuze
feestdagen vroeg en dat
betekent bijvoorbeeld dat we
vroeg carnaval hebben gevierd
en Pasen in maart valt. Maar
als Pasen in maart valt, mogen
we ons nu ook al verheugen op
het leukste indoorfestival van
Horst aan de Maas: Prilpop. Al
tien jaar lang is OJC Walhalla
tijdens het paasweekend voor
mij en vele anderen de vaste
bestemming. Het succes? Dat is
te verklaren door het toegankelijke (want gratis) en
gemoedelijke karakter van het
festival, voor zowel bezoeker
als artiest.
Het is sowieso een goede
maand voor de sozen in Horst
aan de Maas. Afgelopen
weekend beleefde Nikspack
Festival zijn tweede editie.
Ondanks enige concurrentie (ook
weer niet heel erg, verschillende
doelgroepen) van OMG indoor in
de Mèrthal liep OJC Niks op
vrijdag en zaterdag aardig vol.
Dat gebeurde wel pas tegen
middernacht, want mensen
buiten het zomerseizoen warm
krijgen voor een feestje in de
middag lijkt buiten Amsterdam,
waar nachtclubs langzaam naar
een Berlijnse 24 uurs-clubcultuur
toe willen, bijna onmogelijk.
Toch, deze tweede editie is voor
OJC Niks een opsteker als je kijkt
naar waar ze vanaf komt. Het is
geen geheim dat de Horster soos
vorig jaar op omvallen stond en
het voortbestaan afhing van het
succes van het festival. Dat het
niet zo ver is gekomen, is een
geschenk voor bezoekers en
(beginnende) bandjes en dj’s.
Een soos blijft namelijk een
broedplaats voor muzikaal
talent. De Heideroosjes vroeger
en Afterpartees recenter hebben
hier een kans gekregen zich te
ontwikkelen. Het doet me
daarom deugd dat er in sozenkringen nog steeds initiatieven
ondernomen worden om jeugd
te binden. Iets als Tour de Soos,
waarbij jeugd tussen dertien en
zeventien jaar kan ruiken aan de
sozen in de regio, kan bijdragen
de toekomst van sozen in Horst
aan de Maas veilig te stellen.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
10 maart 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Een afvalscheidingskaart
voor u!
Eind volgende week valt bij alle inwoners van Horst aan de Maas een afvalscheidingskaart
in de bus. Twijfelt u soms: waar hoort dit afval in? Op de handige fotokaart staat het op
een rij. Een uitgebreide opsomming vindt u in het Afval ABC. Die kunt u downloaden
via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
Scheiding luierafval
Bij de afvalscheidingskaart krijgt u
ook een ﬂyer met informatie over de
veranderingen in het inzamelen van
luiers. Die mogen vanaf 4 april namelijk
niet meer bij het keukenafval. Dat
komt door nieuwe landelijke afspraken
over compost. Emmertjes waar luiers
inzitten, worden na 4 april daarom niet
geleegd.

Af va lsc he id in gs ka ar
Soort afval
Keukenafval

Waar hoort het in?

Plastic
verpakkingen

Onlangs opende “Leef Vrij – adviseurs” haar nieuwe vestiging aan het Pastoor Vullinghsplein 12 in
Sevenum. Wethouder Driessen bood namens de gemeente Horst aan de Maas een bloemetje en
de felicitaties aan.

Metalen
verpakkingen
Drankkartons

In overleg met de Burger Advies
Raad is de gemeente tot de volgende
oplossing gekomen. U kunt uw
luierafval vanaf 4 april kwijt in
speciale luiercontainers. Die staan
verspreid over de gemeente op goed
bereikbare locaties. Het luierafval
mag daar in een afgesloten witte of
doorzichtige zak in. Een alternatief is
dat u luierafval bij het restafval in de
restafvalzak doet. Die wordt eens per
twee weken aan huis opgehaald.
In de ﬂyer staan de voorlopige
locaties van de luiercontainers.
Iedereen die tips heeft gegeven
voor geschikte locaties, willen wij
daarvoor hartelijk danken. Bijna al
uw suggesties zijn overgenomen.

t

Restafval

Hittebestendig glas

Afvalinzamelkalender

Januari

Februari

maart t/m december

2015

Maart

Alstublieft, uw nieuwe afvalkalender!
Voor sommige adressen veranderen de ophaaldagen per 1 maart!
Kijk snel op deze kalender of dat voor u ook het geval is.

Papier en karton

Nieuw in de hele gemeente: vanaf 1 maart worden plastic verpakkingen,
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Textiel en
schoeisel

Restafval
en PMD

Keukenafval
en luiers

Tuinafval

Chemokar
in uw dorp

Papier en karton

Textiel

Chemokar bij
gemeentewerf

7

Voor de meest actuele

Metaal

informatie

(o.a. afvalstromen) zie
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Glazen
verpakkingen
Vlakglas
077 - 477 97 77

Grofvuil

Wordt gratis
opgehaald

Elektrische
apparaten
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Alstublieft, uw nieuwe afvalkalender!
Voor sommige adressen veranderen de ophaaldagen per 1 maart!
Kijk snel op deze kalender of dat voor u ook het geval is.
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Landelijk Referendum 2016

Associatieovereenkomst
Op woensdag 6 april 2016 vindt het referendum plaats over de wet tot goedkeuring
van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraine.
De tekst van deze wet en het verdrag is vanaf 9 maart 2016 te downloaden
via: www.verkiezingen2016.nl/raadgevend-referendum.
U kunt het ook gratis ophalen in het gemeentehuis.

Het programma van de avond na opening
om 20.00 uur is als volgt:
1. Presentatie van het proces m.b.t de
uitwerking POL (wat is gedaan, wat zijn de
volgende stappen).
Daarna korte toelichting op de bestuursafspraken rondom Detailhandel, Energie, en
Werklocaties.
Tenslotte vragen en discussie ronde over
deze bestuursafspraken. Samenvatting van
de consultatie door de verantwoordelijke
wethouder.
2. Presentatie van de bestuursafspraken rondom het thema Wonen. Vervolgens vragen en
discussie-ronde over deze bestuursafspraken. Samenvatting van de consultatie door
de verantwoordelijk wethouder.
3. Presentatie van de bestuursafspraken
rondom het thema Landelijk gebied.

Gratis compost ophalen op
zaterdag 19 maart

Zolang de voorraad strekt, dus op is op. Let u
op de rijrichting: u kunt vanaf de Witveldweg,
de Songertweg of Bremweg inrijden en via
de Molenbeekweg uitrijden. Dat is tijdelijk een
eenrichtingsweg. De rijrichting wordt ook aangegeven met de borden ‘compostactie’.

Zowel in zakken als los
Er zijn 3.000 zakken compost van 25 liter
beschikbaar. Per huishouden kunt u maximaal
5 zakken of 1 m3 losse compost ophalen. We
vragen u zelf voor transport te zorgen. U kunt de
losse compost met een aanhanger ophalen. De
gemeente zorgt voor het beladen daarvan. Er zijn
verschillende laadzones voor auto’s met aanhanger en er is één laadplek voor de zakken.
Tip: dekt u de aanhanger met compost goed af.
Lading in aanhangers moet namelijk goed vastzitten en/of niet weg kunnen waaien.

De vergaderstukken zijn raadpleegbaar op
de website: www.horstaandemaas.nl.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de grifﬁer, de heer R. Poels,
tel.: 06 518 528 91.
De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Bekendmakingen

De gemeente Horst aan de Maas doet dit jaar weer mee aan de Landelijke Compostdag.
Op zaterdag 19 maart kunnen de inwoners van de gemeente gratis compost ophalen. Hiermee wil
de gemeente inwoners bedanken voor hun inspanningen om het keuken- en tuinafval gescheiden
aan te leveren.
Gratis compost ophalen tussen 08.00 en
15.00 uur
Op zaterdag 19 maart kunnen inwoners van de
gemeente Horst aan de Maas tussen
08.00 en 15.00 uur gratis compost ophalen aan
de Songertweg in Horst, (achter Inter Chalet).

Vervolgens vragen en discussie ronde over
deze bestuursafspraken. Samenvatting van
de consultatie door de verantwoordelijk
wethouder.
4. Presentatie van de bestuursafspraken
rondom het thema Vrije tijdseconomie.
Vervolgens vragen en discussie ronde over
deze bestuursafspraken. Samenvatting van
de consultatie door de verantwoordelijk
wethouder.

America
Past. Jeukenstraat 6
Broekhuizenvorst
Roathweg 8
Grubbenvorst
Wilhelminastraat 2
Reuveltweg 9

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.
Hegelsom
Tongerloseweg 11
Horst
Wilhelminaplein 11
Janssenweg 50
Lottum
Zwaanen Heike 20

Melderslo
Leeuwerweg
Broekhuizerdijk ongenummerd
Horst aan de Maas
Verkrijgbaarstelling tekst wet en
associatieovereenkomst
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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.

Wonen in Horst aan de Maas
Afgelopen dinsdag 8 maart heeft het evaluatieverslag en het uitvoeringsprogramma 2016 voorgelegen aan de raad ten aanzien van woonruimte in Horst aan de Maas. Als CDA vinden wij dat er in alle kernen naar
behoefte gebouwd moet kunnen worden. Wethouder Vostermans is goed
op weg om aan die behoefte invulling te geven. Wij constateren wel dat de
wachtlijst bij Wonen Limburg te lang is.
Een goede ontwikkeling is de
Heijmans One. Deze tijdelijke woonvoorziening kan voor circa vijftien
jaar geplaatst worden. Wethouder
Vostermans heeft tijdens de vorige

commissievergadering uitgesproken
dat het zoekgebied America is. Voor de
zomer zal de raad een uitspraak doen
over het bestemmingsplan Wouterstraat
dat plaatsing van de Heijmans One-

woningen mogelijk maakt. Ook voor
andere kernen met een tekort aan
woonruimte zien wij ontwikkelingen.
In Meterik gaat Woonovatie tijdelijke
huurwoningen bouwen. Tevens zijn er
in Meterik huurwoningen toegevoegd
voor woonurgenten. In Hegelsom is een
particulier initiatief bezig om in een
boerderij acht huurwoningen te realiseren. In Melderslo komen er in eerste
instantie vier huurwoningen bij en bij
genoeg behoefte nog eens vier. In de

raadsvergadering van juli heb ik samen
met Bart Cox (SP) een motie ingediend
met als gevolg dat de wethouder actief
Wonen Limburg heeft benaderd om
in Berkele Heem huurwoningen te
realiseren. Wonen Limburg geeft nu aan
dat er 43 huurwoningen mogelijk zijn.
Voor andere kernen waar de behoefte
ook is, kijken we graag samen hoe we
hier invulling aan kunnen geven.
Danny van Hees,
CDA Horst aan de Maas

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Vorige week kregen alle Horster partijen een mail van Apollo’69,
de tennisclub van Sevenum. Hierin gaven zij aan dat ze als tennisclub
graag willen onderzoeken hoe ze zich als tennisvereniging kunnen inzetten
om meer maatschappelijke verantwoordelijkheid te realiseren.
Een fantastisch initiatief, waarin
ze zich aanvankelijk gaan richten
op jeugdigen met een beperking.
Dit initiatief heeft alleen maar
voordelen, aangezien het een
mooie gelegenheid biedt voor
jongeren met een beperking om

een sport te beoefenen en dit ze
ook in contact brengt met anderen
en voor het gevoel zorgt dat ze
‘erbij horen’. Dit initiatief past
ook precies bij het idee van de
participatiemaatschappij.
Ook is de tennisclub bezig

met het betrekken van een groep
‘kansarmen’ bij hun vereniging.
Ze geeft echter aan dat het lastig is
om informatie te verkrijgen vanuit
de gemeente, wat het lastig maakt
deze groep te betrekken bij de nieuwe
activiteiten. Het is begrijpelijk dat
de gemeente niet scheutig is met
dit soort informatie, maar het is
voor een zeer goed initiatief, waar
we als gemeente(raad) steun aan
moeten geven, omdat het goed is

voor onze gemeenschap, goed voor
de verenigingen, en vooral goed voor
de kwetsbare groepen zelf. Wij zullen
ons hiervoor in gaan zetten en vragen
de gemeente dan ook of ze aan dit
mooie initiatief mee willen werken.
Iedere eerste zaterdag van
de maand zijn we er voor u in de
bibliotheek van Horst, van 11.00 tot
12.00 uur.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Uitbreiding Ashorst van de baan
Als een bedrijf zoals Ashorst zijn activiteiten op het gebied van
mestvergisting uit wil breiden moet het in zijn huidige situatie eerst
voldoen aan alle gestelde eisen met betrekking tot bouwvergunning en
milieuregels.
Een ondernemer in VeldOostenrijk wil zijn activiteiten op
het gebied van mestvergisting gaan
uitbreiden. De woonomgeving van
dit bedrijf zien dat niet zitten, de
gemeente wil wel meewerken.
De vraag is dan, hoe moet dit verder?

Zowel D66 en SP stelden hier vragen
over in de commissie Ruimte en de
raadsvergadering en hielden contact
met de buurtbewoners en de provincie.
Wordt het een langdurig gevecht,
mogelijk eindigend bij de Raad van
State?

Nee, gelukkig niet. Echt alle
betrokken partijen (ondernemer, buurt,
gemeente en provincie) gaan met
elkaar aan tafel zitten. Ze overleggen
met elkaar, maken afspraken waar zo’n
bedrijf, nu en na de uitbreiding, aan
zou moeten voldoen en gaan daarmee
aan de slag. Uiteindelijk komen ze
gezamenlijk tot de conclusie dat
uitbreiding vooralsnog niet mogelijk
is. De vergunningsaanvraag wordt
voorlopig ingetrokken. Een groot

compliment aan alle betrokkenen voor
deze aanpak, en wat de SP betreft
een blauwdruk voor hoe dit soort
problemen in de toekomst dient te
worden aangepakt: vooraf heldere,
controleerbare, criteria waaraan
voldaan moet worden bij vestiging of
uitbreidingen van een bedrijf en dan
samen via overleg aan de slag. Wat ons
betreft is daarmee de trend gezet.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Het landelijk gebied is in beweging
Ons buitengebied is een van de pijlers van het gemeentelijk beleid.
Nadat de provincie het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vast
heeft gesteld, zijn we nu als gemeente aan zet om hier een regionale
invulling aan te geven. Een van de thema’s hierin is het landelijk gebied.
Een gebied waarin de komende jaren veel ontwikkelingen plaatsvinden.
In de afgelopen jaren is 10 tot
20 procent van de agrariërs in NoordLimburg al gestopt. De verwachting is
dat deze trend zich versnelt doorzet.
Dit zal ertoe leiden dat circa 40

procent van de huidige bedrijven in de
komende jaren zal stoppen. Naast de
gevolgen voor de agrariërs krijgen
we te maken met lege gebouwen die
achterblijven wat dan weer kan leiden

tot verpaupering of illegaal gebruik van
deze gebouwen. Een ander gevolg is
dat de bedrijven die overblijven een
behoorlijke schaalvergroting zullen
ondergaan; bedrijven uit Brabant die
hier in Noord Limburg leegkomende
bedrijven opkopen en maximaal uit
willen breiden.
Ons buitengebied is gevormd
door verspreid liggende agrarische
bebouwing. Zijn onze wegen wel

bestand tegen dergelijke grotere
concentraties? Passen de uitstraling
en de maat van dergelijke bedrijven
wel goed in ons landschap? Wat zijn
de gevolgen van dergelijke bedrijven
die uit oogpunt van kostenreductie
investeren in bedrijfsactiviteiten als
mestverwerking, energieproductie en
veevoederverwerking? Dat zijn vragen
waar we in de toekomst een antwoord
op moeten vinden. Vragen waarvan

het antwoord bepalend is voor de
toekomst van ons buitengebied en
onze agrariërs. Vragen die bepalen
of we onze ambitie als gezondste
regio waar kunnen maken. En vragen
waarop we alleen samen de
antwoorden kunnen formuleren.

Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas
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In première

’t is ówwen
daag, Eddie’
De voorstelling ’t is ówwen daag, Eddie, gespeeld door toneelvereniging
De Vrije Spelers uit America, gaat op zaterdag 12 maart in première.
De voorstelling begint om 20.15 uur in de Bondszaal.

Toneel

Grikon
speelt
Lang &
Gelukkig
In gemeenschapshuis De Zaal
in Griendtsveen wordt vrijdag
8 april tot en met maandag
11 april de voorstelling Lang &
Gelukkig gespeeld door toneelvereniging Grikon. De voorstelling
begint om 20.00 uur.

Sprookje maar net
even iets anders

Het toneelstuk wordt geregisseerd
door Marnix Mulder. De kijker is tijdens
de voorstellingen een vlieg op de muur
tijdens een feestelijk familiediner ter
ere van Eddie’s enige communie.

De voorstelling wordt ook gespeeld
op zondag 13 maart, maandag 14
maart, woensdag 16 maart, zaterdag
19 maart, zondag 20 maart, maandag
21 maart en woensdag 23 maart.

Het is een sprookje, maar dan
net even iets anders. De voorstelling gaat over een demente goede
fee. Roodkapje komt ook voor in
het sprookje, zij wordt verliefd op
de Wolf die ook zijn gevoelige kan
laat zien. Ook is er een baron die
via internet een nieuwe liefde heeft
gevonden. Irma Zonderboezem
komt samen met haar dochters Paris
en Hilton het leven van Assepoester
op de kop zetten. En prins Roderick
van Oranjenassaukade moet van zijn
moeder met een meisje trouwen,
maar hier komt lakei Wilhelm een
stokje voor steken.
Dit zijn slechts een aantal
karakters die er deze avond te zien
zijn in de sprookjesvoorstelling
waar niets is wat het lijkt. Het stuk
is geschreven door Don Duyns,
geregisseerd door Gerrie Abels
en de muziek is verzorgd door
Mario van Ooij.
Voor meer informatie over het
stuk, kijk op www.grikon.nl

Winnaar talentenjacht geeft
workshop aan mannenkoor
Het Horster Mannenkoor kreeg op dinsdag 8 maart in café de Leste Geulde in Horst bezoek van operazanger Martin Hurkens. Hurkens won in 2010 de talentenjacht Holland’s Got Talent en kwam langs om de
mannen van het koor samen met dirigent Tim Schulteis een workshop te geven. De workshop was bedoeld
om de mannen het plezier van het samen zingen te laten ervaren.

verenigingen 17
CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
AANBIEDING MAART

(voor afhalen en restaurant)

MENU: 2 personen voor € 16,00
SPECIALE AANBIEDING

GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
€ 11,50 p.p.

± 10 verschillende gerechten

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

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

MAGAZIJNVERKOOP
2e ARTIKEL VOOR HALVE PRIJS

IN HET VOORMALIG PAND VAN JANSSEN CAMPINGS
MAASBREESEWEG IN SEVENUM

VRIJDAG 11 MAART
ZATERDAG 12 MAART

OPEN VAN 12.00 – 17.00 UUR

ZONDAG 13 MAART IS ONZE
WINKEL OPEN VAN 12.00 – 17.00 UUR

LICO FASHION SEVENUM
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lenn Hesen
12 jaar
Horst
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik houd van popmuziek, zoals liedjes
van Ed Sheeran en Matt Simons. Dat is
lekker rustige muziek. Als ik leuke
liedjes hoor op de radio, dan zoek ik ze
op op YouTube. Meestal luister ik naar
muziek als ik klaar ben met mijn huiswerk maken of als ik niets te doen heb.
Wat is het beste of slechtste cadeau
dat je ooit gekregen hebt?
Het leukste cadeau wat ik ooit kreeg,
was een high ranja met mijn vriendinnen. Dat is hetzelfde als een high
tea, alleen dan met ranja. Ik vond het
heel leuk en ik had het helemaal niet
verwacht. Een slecht cadeau heb ik nog
nooit gekregen. Ik vind eigenlijk dat
slechte cadeaus niet bestaan.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ongeveer 12 jaar, mijn eigen leeftijd
dus. Dan ben je nog lekker fit en kun je

nog alles doen. Ik zou lekker veel gaan
afspreken en sporten. Ik ben best sportief, ik volleybal en dans al ongeveer
zes jaar.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik wil een wereldreis maken naar
verschillende warme landen. Ik zou
Spanje, Italië, Portugal, Australië en
Griekenland willen bezoeken. Ik houd
erg van zon en verschillende talen.
Vooral Spaans vind ik een hele mooie
taal. De reis zou ik niet in m’n eentje,
maar met andere mensen willen
maken. Wel als ik wat ouder ben
natuurlijk.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Mijn familie, omdat ze heel belangrijk
voor me zijn en samen is het altijd
heel gezellig. Misschien ook nog wat
dingen om te overleven, zoals wat te
eten. Het moet wel makkelijk klaar te
maken, en lekker zijn.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik heb ooit de Ice Bucket Challenge

aan
Lenn Hesen

gedaan. Dan gooi je een emmer met
koud water over je heen voor een
goed doel: Stichting ALS. Vervolgens
nomineer je weer andere mensen.
Ik vind de trend niet belachelijk, maar
niemand doet het nu nog. Het is een
trend die nu echt voorbij is.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Groep 8, omdat het een heel gezellig jaar was en we hebben heel veel
gedaan. Het kamp, gala en de musical
vond ik erg leuk. Ik mis de klas en de
leraren best wel. Ook de herinnering
aan het EK volleybal bezorgt me kippenvel. Ik vind volleybal heel leuk en
het was een hele leuke wedstrijd om
naar te kijken.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik ruzie heb met mijn beste
vriendin. Meestal zeggen we dan niets
tegen elkaar, terwijl we normaal super
veel praten. Gelukkig komt het altijd
wel weer goed.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Ik heb heel veel geleerd op school.

Bij geschiedenis hebben we het
bijvoorbeeld vaak over Karel de Grote
gehad. Ik vind geschiedenis geen leuk
vak. Het is best saai. KVB vind ik het
allerleukste vak, omdat ik het leuk vind
om dingen te maken en te tekenen.
Ik heb ook een nieuwe dans geleerd
bij dansles. We dansen meestal met
carnaval. Dat is nu afgelopen, dus
maken we een groepsdans om aan de
ouders te laten zien.
Zon of sneeuw?
De zon, want ik vind het leuk om in de
zon te liggen en te zwemmen. Sneeuw
is erg koud. Het liefst heb ik de hele tijd
zomer, dan kan ik lezen en ijsjes eten
buiten.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wat het winnende lotnummer is.
Dan kan ik lekker veel op vakantie.
Maar ik zou ook geld geven aan goede
doelen, zoals het Wereld Natuur Fonds.
Eigenlijk geloof ik niet in een helderziende. Ik geloof niet dat mensen in
de toekomst kunnen kijken.
Wat zou je nooit weggooien?
Leuke herinneringen van wat ik
allemaal heb meegemaakt, zoals leuke
foto’s. Als ik die foto’s terugzie, dan
kan ik er weer uren over praten.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Soms krijg ik wel goed advies op
school, bij volleybal, van familie of
vrienden. Meestal helpt het wel, maar
het beste advies ooit heb ik nog niet
gekregen.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
Schoonmaken of de vaatwasser leegruimen. Schoonmaken duurt altijd zó lang
en ik heb nooit zin om de vaatwasser
uit te ruimen. Als ik hoor dat ik deze
dingen moet doen, dan zeg ik meestal
dat ik het wel een ander keertje doe.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In de film Back to the Future. Het lijkt
me leuk om in de toekomst en het
verleden te kunnen reizen. Dan kan
ik kijken hoe de mensen toen leefden
en wat voor sporten er toen waren.
Het liefst zou ik de hoofdpersoon Marty
McFly willen zijn. Hij kan tijdreizen en
rondrijden op een hover board. Of de
professor, hij maakt leuke grapjes en is
erg slim.

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

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

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Mediator
Sinds kort hebben twintig
leerlingen van basisschool de
Weisterbeek in Horst het
diploma om een mediator te
mogen zijn. Deze bemiddelaars, bestaande leerlingen uit
groep 7 en 8, grijpen in bij
conflicten tussen leerlingen op
school.
Nu hoor ik u denken, met
wat voor problemen of ruzies
kan een gemiddelde tiener
zitten? Maar dát is precies de
bedoeling van het project, om
elk probleem als een probleem
te zien. Niets is te groot, of te
klein. En door leeftijdsgenoten te
laten bemiddelen, creëer je een
fijne sfeer tussen mensen die
elkaar (mede door de leeftijds-overeenkomst) goed kunnen
helpen. Maar waar ik over
struikel, is het aantal leerlingen.
De bedoeling is, naar mijn
mening, om een klein groepje
betrouwbare leerlingen te
creëren waar kinderen makkelijk
op af kunnen stappen.
Bovendien is er de kans dat een
groot deel van die twintig
leerlingen niet kan uitoefenen
waar hij of zij mee bezig zou
moeten zijn. Een kind tot een
mediator benoemen en het
vervolgens niet in de praktijk
laten uitoefenen, zou ik zonde
vinden. Zo creëer je ook een
zekere mate van teleurstelling.
Als het project en de toenadering gegroeid is, dat laatste kan
op het begin nog eens lastig
worden, dan kan je natuurlijk
nog meer mediatoren benoemen. Op het Dendron College
loopt een vergelijkbaar project,
vertrouwensleerling, waarbij
tien leerlingen klaarstaan voor
alle leerlingen van deze middelbare school. Hierbij is het voor
iedereen bekend wie de
vertrouwensleerlingen zijn en zo
komt er een transparante en
betrouwbare groep tot stand.
Het is en blijft een heel sterk
initiatief van de Weisterbeek.
Leerlingen vanaf jongs af aan al
aanleren dat het niet erg is om
te bemiddelen bij een ruzie, dat
zal hen in de toekomst ook erg
helpen. De volwassenen op dit
moment kunnen daar nog een
hoop van leren…
Liefs, Anne
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voor het Dendron College:

“Dendron,
de beste
basis voor
je toekomst!”

Het Dendron College, gewoon goed met
heel veel extra’s
Het Dendron College, een uitstekende
school met heel veel extra’s. Een eigen
omroepploeg, een kunstklas, allerhande
vwo+-projecten, uitdagende programma’s
bij beroepsgerichte vakken en op sportgebied, een muziek-theaterklas, een groot
Spektakel, een debatclub, vertrouwensleerlingen die je helpen. Een sciencesymposium, olympiades en talentprogramma’s voor exacte vakken, masterclasses en virtual reality… Je vindt het
allemaal bij ons.

Het Dendron College, de plek waar je
vrienden maakt en houdt.
Je vrienden en vriendinnen van de basisschool, die wil je niet kwijt. Bij eenzelfde
advies kom je gewoonlijk bij elkaar in
de klas. Bij een ander advies kun je gelukkig toch samen naar dezelfde school.
Overigens maak je bij ons ook snel nieuwe
vrienden. Dendron is een ontmoetingsplek voor iedereen, welke leerweg je ook
volgt, je maakt er vrienden voor het leven.

Het Dendron College, een school met
stevig loopbaanonderwijs.
Op het Dendron College leer je jezelf goed
kennen, je ontdekt er je talenten, je sterke
en zwakke punten. We besteden veel tijd
en aandacht aan loopbaanleren: het kiezen
van je vakken, je profiel en vervolgopleiding. We willen talenten zien en
ontwikkelen, maar vooral talenten laten
bloeien. Daar doen wij alles voor!

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

Het Dendron College, de school waar ook
ouders heel welkom zijn.
School en gezin werken samen om het
beste uit elke leerling te halen. Bij ons
zijn ouders meer dan welkom. Op ouderavonden voor het 10-minutengesprek,
maar ook voor een bijdrage aan projecten,
voor het verzorgen van een gastles over
hun beroep of deelname aan excursies.
Ouders, onze partners in onderwijs.

“Je ontdekt
elke dag een nieuwe
wereld op
het Dendron
College.”

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

Beleef het voortaan zelf bij ons op
het Dendron College!

“Kom leren,
kom ontdekken,
kom groeien
bij ons.”
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SVEB heeft geen kind aan
SVOC’01
Door: Geert Schatorjé, voetbalvereniging SVEB
De thuiswedstrijd tussen voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst en SVOC uit Oirlo en
Castenray op zondag 6 maart verliep zoals verwacht. Geen spanning en een ruime zege voor SVEB. Volgens de
statistieken zou SVEB met 5-1 moeten winnen, het werd uiteindelijk 6-1, terwijl dubbele cijfers voor SVEB mogelijk
waren geweest.

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

is op zoek naar een:

teeltmedewerker

m/v

• wij bieden een afwisselende baan
met alle voorkomende werkzaamheden
in onze champignonkwekerij
• fulltime dienstverband
• goede enthousiaste en flexibele inzet
• affiniteit met machines
• verrichten van onderhoudswerkzaamheden
Heb je interesse?
Stuur je reactie dan schriftelijk naar:
info@sikes.nl of naar
Sikes Champignons BV
Rouwkuilenweg 43,
5813 BH Ysselsteyn

Nieuw in Sevenum

n Sevenum!

IJN ACTIE !

dedetto

9edetto

iore
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De tweede helft was van hetzelfde
laken een pak. SVEB, dat kansen bleef
missen, geloofde het verder wel, en
SVOC geloofde er allang niet meer
in. Toch kregen de toeschouwers in
het laatste half uur van de wedstrijd
nog vijf doelpunten voorgeschoteld.
Maik Vermazeren deed waar hij voor
stond en scoorde driemaal en ook Tim
Geurts wist nog het net te vinden.
Met name de 4-0 was er een uit het
boekje: Steff Hermans gooide de bal
vanaf rechts tot ver voorbij de tweede
paal. Rick Tissen schoot de bal uit
de lucht vanaf de achterlijn met zijn
linkervoet hard voor het doel, waar

Maik Vermazeren de bal binnen werkte.
Omdat SVOC tussendoor ook nog had
gescoord, kwam uiteindelijk 6-1 als
eindstand op het scorebord.
Weinig spanning op sportpark
`t Venneke dus. Heel anders was dat
aan de andere kant van de Maas waar
mede-kampioenskandidaat DEV-Arcen
met nog een kwartier te spelen met
0-2 achterstond tegen SV United.
Puntverlies voor DEV-Arcen zou zeer
welkom zijn. Het lukte DEV-Arcen wéér
om met een Houdini-act de punten
in eigen huis te houden door in het
laatste kwartier de 2-0 achterstand om
te buigen in een 3-2 overwinning.

Horster volleybalheren
verslaan Eindhovense
studenten
Door: volleybalvereniging Hovoc
De Horster volleybalheren van Hovoc hebben zaterdag 5 maart met maximale cijfers in Eindhoven van
Hajraa heren 2 gewonnen. Daarmee handhaaft Hovoc HS 1 zich voorlopig op de eerste plaats in de promotieklasse.
Een opmerkelijke prestatie, aangezien het team afgelopen seizoen kampioen werd in de eerste klasse.

Vanaf het begin was bij Hovoc de
focus volop aanwezig. Horst wist dat
ze in Hajraa HS 2 een tegenstander
van formaat hadden. Als de mannen
het zouden laten lopen, dan werd er
over ze heen gelopen. Dat mocht niet
gebeuren. In de eerste set werd met
intelligent spel van Roger Hoeymakers
en power play van Niek Jans een groot
gat geslagen. Een servicedruk die
iedere speler wist te leveren, maakte
de eerste set tot een winst van 13-25
voor Hovoc. Het gevaar met zo’n uitslag
Nieuw
Nieuw
in Sevenum!
in Sevenum!
is dat het te makkelijk gaat. De Horster

n Sevenum!

WIJN ACTIE !

Zoals de kop van dit artikel al doet
vermoeden, was de wedstrijd niet boeiend. SVEB creëerde zich zoveel kansen
dat het zich kon permitteren om meer
als de helft hiervan onbenut te laten en
toch met een 6-1 overwinning van het
veld te stappen. De ene na de andere
SVEB-aanval rolde op het doel van Ruud
de Mulder, de 48-jarige sluitpost van
SVOC, af. Slechts tweemaal moest hij in
de eerste helft vissen. Giel Seuren en
Joris de Mulder waren beide doeltreffend. In de laatste 10 minuten voor de
rust kwam SVOC meer op de helft van
SVEB maar tot echt grote kansen leidde
dit niet. De ruststand was 2-0.

heren lieten zich hierdoor bijna verleiden, maar wisten de hele tweede set
net een paar punten voor te blijven.
Het waren slordigheden van Horster
kant die Hajraa punten leverden.
Toch werd de winst naar Hovoc toe
getrokken met 21-25.
De servicedruk van de Horster
mannen maakte wederom een grote
voorsprong. Blokkerende acties van
Tom Weijs, Rick Oomen en Bram
Joosten maakten dat Hajraa alles uit
de kast moest trekken om in de race te
blijven. Een tikkeltje scherper dan de

vorige keer: lange rally’s maakten mooi
volleybal en 18-25 voor Horst.
De laatste set was een voortzetting
van de vorige bedrijven. Hajraa werd
op het begin na geen kans gegeven.
Degelijk spel gaf Hovoc een laatste
winst van 19-25. Met vier gewonnen
sets staat Hovoc nu drie punten los op
de nummer twee in de promotieklasse.
Op 19 maart moet Hovoc het tegen
de nummer twee, ADC uit Urmond,
opnemen. Het hele seizoen kan in deze
wedstrijd afgerond worden. Het zal
hard tegen hard gaan.

HZPC vijftiende in
eindklassering
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persoonlijke records op deze afstand.
persoonlijke records wederom te
Licor 43 0,7 Ltr

De Pastoor Wine & Drinks

afstanden), Finn Timmermans (100
meter vrijeslag en 200 meter rugslag),
Serafina Vlijt (200 meter rugslag),
Marloes Janssen (100 meter vrijeslag),
Floor Weijmans (200 meter vlinderslag
en 100 meter rugslag), Maud Weijmans
(100 meter vrijeslag) en Marlijn Zwart
(100 meter rugslag). Ook Koen Koster
zwom een persoonlijk record op de
100 meter vrijeslag.
De zwemmers maken zich nu klaar
voor de laatste, belangrijke wedstrijden
van het seizoen: de Nederlandse en
Limburgse kampioenschappen, die in
april, mei en juni worden gehouden.
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De Merels sluit zaalseizoen winnend af
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
Het eerste team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo
speelde zondag 6 maart de laatste wedstrijd van het zaalseizoen.
De wedstrijd werd gespeeld tegen SVOC’01 1 uit Oirlo- Castenray in
sporthal De Wetteling in Venray.

Jeugdteams SV Lottum zaal
kampioen
Door: voet- en korfbalvereniging SV Lottum
Zowel de E1 als de F2 van SV Lottum zijn kampioen korfbal geworden in de zaal. Beide teams
speelden op zaterdag 5 maart een kampioenswedstrijd in de Raayhal in Overloon. De E1 won van DES
met 18-0 en de F2 wist Oranje Wit te verslaan met een monsterscore van 23-5. De teams speelden om
10.00 uur de wedstrijden voor een aantal afgereisde Lottumse supporters.

Wittenhorst nogmaals naar Nuth
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging Wittenhorst
De heren van voetbalvereniging Wittenhorst 1 uit Horst moeten nogmaals naar voetbalvereniging RKSV Minor in
Nuth. De wedstrijd bij een 1-1 stand in de eerste helft gestaakt vanwege een blessure van de scheidsrechter.
Het zondagsschot van Daan
Verlijsdonk kon niet lang in Nuth
gesprekstof blijven. Vanaf ongeveer
30 meter dacht Daan: ik probeer het
eens. Deze gedachte bleek wonderwel
succes te hebben. Doelman Maarten
Silkens deed alle mogelijke moeite
om de bal te keren, maar hij moest
zich met respect overgeven. Het
werd 0-1.
Voordien was Minor duidelijk de

bovenliggende ploeg. Goaltjesdief
Sjoerd Knibbeler was enkele malen
dicht bij een treffer, maar doelman
Sjors Witt hield zijn doel schoon.
Toen kwam het eerder genoemde
moment van Daan Verlijsdonk. Het
goed spelende Minor zette hierna
nog meer aan. Wittenhorst had de
handen vol aan deze dadendrang.
Lang kon het niet uitblijven, voordat
de gelijkmaker op het scorebord

kwam. Raymond Buis vond een plek
en mocht te gemakkelijk uithalen en
zo stond het 1-1.
Op dit moment kreeg scheidsrechter Nelissen een blessure en kon niet
meer verder. Er was geen vervanger
aanwezig en dus kon de wedstrijd
na 29 minuten niet meer verder.
Het eindsignaal kwam er wel maar
dit was het sein om de terugreis naar
Horst te maken.

In de beginfase van de wedstrijd
waren de ploegen van ongeveer
gelijke sterkte. Naarmate de eerste
helft vorderde, bleek De Merels echter
de betere ploeg. Er werd een gat
van drie doelpunten geslagen, maar
het lukte De Merels niet om SVOC’01
de genadeklap te geven. Nog voor
rust wist SVOC’01 het gat alweer te
verkleinen tot nog maar één doelpunt. Bij een stand van 5-6 klonk het
rustsignaal. In de tweede helft liep

De Merels opnieuw uit tot 5-8. Weer
wist SVOC’01 de schade tot slechts drie
doelpunten te beperken, daarna kwam
het enigszins terug. De achterstand
haalde SVOC’01 echter niet meer in
en de wedstrijd eindigde met een
8-11 winst voor De Merels. Door de
winst van de directe concurrent was
een kampioenschap voor de ploeg uit
Melderslo helaas van de baan. Maar
een derde plaats in de hoofdklasse is
toch een prestatie om trots op te zijn.

Oxalis verliest van
koploper
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Het eerste team van korfbalvereniging SV Oxalis uit Horst aan de
Maas speelde op zondag 6 maart tegen de koploper in de competitie VIOS
uit Ottersum. VIOS liet in de hele zaalcompetitie niet één punt liggen, dus
Oxalis moest flink aan de bak.
VIOS mocht in eigen huis
proberen het ongeslagen kampioenschap binnen te halen en dat was te
merken ook. VIOS liet niets aan het
toeval over en liep al snel uit naar
een 3-0 voorsprong. Elise Dekker en
Maud Jacobs zorgden voor SV Oxalis
al snel voor de aansluittreffer 3-2.
VIOS maakte hun vierde doelpunt
maar Elise Dekker benutte twee
afstandsschoten waarmee SV Oxalis
even op gelijke hoogte kwam. VIOS
pakte de voorsprong echter weer snel
over, zij was meer trefzeker dan SV
Oxalis en wist hierdoor uit te lopen.

SV Oxalis werd fysiek flink onder druk
gezet door VIOS en dan is het lastig
om trefzeker te zijn. Ook VIOS miste
grote kansen en met de rust was het
dan ook 8-4.
Na rust bleef de druk van VIOS
voor SV Oxalis een struikelblok.
Het was lastig om de bal in de ploeg
te houden en goede aanvallen te
draaien. VIOS was net wat feller en
wist de wedstrijd heel beheerst uit
te spelen tot 19-9, het ongeslagen
kampioenschap was daarmee binnen.
SV Oxalis sloot de zaalcompetitie af op
de vierde plaats.

Melderslo haalt punt
tegen koploper
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Het eerste team van voetbalvereniging RKSV Melderslo heeft zondag
6 maart de wedstrijd gespeeld tegen het eerste team van voetbalvereniging
VVV’03 uit Venlo. De wedstrijd werd gespeeld in Venlo en eindigde in 2-2.

Sporting ST drie keer kampioen
Door: korf- en voetbalvereniging Sporting ST
Drie teams uit de korfbalafdeling van Sporting ST zijn in het weekend van zaterdag 5 en zondag
6 maart kampioen geworden in de zaal. Het B1-team had in een eerdere wedstrijd al voldoende
afstand weten te nemen van haar tegenstanders. Dat de laatste wedstrijd verloren werd met 7-5, kon
de pret van het kampioenschap niet meer drukken. Het B2-team wist het laatste benodigde punt bij
elkaar te sprokkelen door voor de derde keer op rij gelijk te spelen met 5-5. Dit gelijke spel was voor
de B2 voldoende voor de titel. Het C1-team zorgde voor de grootste verrassing. Zij stond bij aanvang
van deze laatste wedstrijd nog op de tweede plek. In een rechtstreeks duel tegen de koploper, wist zij
De Eendracht/ZSV C1 te verslaan met 1-3 en nam ze de koppositie over door een beter doelsaldo. Het
kampioenschap is gevierd met onder andere een rondrit van alle kampioenen door Swolgen en Tienray.

Na de teleurstelling van vorige
week was er iets recht te zetten.
Het tactisch plan was van meet af aan
duidelijk. Defensief en compact spelen
en hopen op een snelle uitval. VVV’03
had duidelijk moeite met dit strijdplan,
want het team wist voor rust nauwelijks iets te creëren. Het gevaarlijkst
waren nog de spelhervattingen waaruit
ook de enige echte kans kwam voor
de rust. Rik Spreeuwenberg stond op
de juiste positie om de kopbal voor
de doellijn weg te werken. Na de rust
was er eenzelfde spelbeeld. Naarmate
de tijd vorderde werd het wel iets
onrustiger aan beide kanten, wat veel
gele kaarten tot gevolg had. Het was
verassend genoeg Melderslo dat de
score opende. Een getimede kopbal
van de invallende Gijs Coenders zorgde
voor de 1-0 voorsprong. Lang konden
de rood-witten hiervan niet genieten.
Even later werd een afgeslagen kopbal,

wederom uit een spelhervatting, laag
en hard binnengeschoten door een
VVV’er. De stand werd 1-1. Na weer
enkele mogelijkheden voor VVV’03,
was het Gijs Coenders die bij een snelle
uitbraak over links alleen voor het doel
kwam. Hij wist net te weinig ruimte te
vinden om te scoren. Door niet goed te
reageren op een inworp van VVV’03,
greep een verdediger uit Melderslo te
fors in. Een vrije trap en een gele kaart
waren het gevolg. En erger nog, uit de
vrije schop wist VVV’03 de voorsprong
binnen te koppen. Iedereen dacht dat
het nu over en uit was. Maar nog veel
verder in de blessuretijd werden er
maar liefst twee spelers van Melderslo
gevloerd. Hier kon de scheidsrechter
niets anders doen dan een strafschop
toekennen. Deze werd beheerst binnen geschoten door Bart Teeuwen,
die daarmee de eindstand op 2-2
bepaalde.
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Meterik verdiende
winnaar tegen Hegelsom
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
In de eerste helft troefde Hegelsom met fysieke kracht Meterik af en groeide de hoop bij de rood-witten dat ze
op deze mooie lentedag een punt of zelfs meer mee naar huis konden nemen. Maar Meterik was in de tweede
helft wel bij de les en won met 4-1.
Veel ging er fout bij de groenwitten, de duels werden verloren en
slechts sporadisch kon het publiek
genieten van een goed opgezette
aanval. Het eerste gevaar kwam van
de voet van Tom Verbong die rakelings
voorlangs schoot. Na 25 minuten was
het Peter Renders die dankbaar gebruik
maakte van een afwachtende houding
van de Meterikse verdediging en in
vrije positie de 0-1 fraai in de kruising
krulde. Meterik werd alleen gevaarlijk
uit een vrije trap van Quincy Rubie die

rakelings naast ging. Hegelsom leek
zelfs de 0-2 te gaan scoren, maar Peter
Renders schoot vanuit een moeilijke
hoek in het zijnet. Vlak voor rust forceerde Dirk van Rengs de gelijkmaker.
Nadat hij eerst vanuit kansrijke positie
naast schoot, werd hij even later goed
in stelling gebracht door Teun Jacobs en
scoorde hij beheerst de 1-1.
In de tweede helft beperkte
Hegelsom zich steeds meer tot verdedigen en na een uur bereikte Gijs van
Rengs met een hoge voorzet broer Dirk

en deze kon doordat de keeper niet
ingreep gemakkelijk de 2-1 binnen
koppen. Kris Cuppen scoorde even
later na een solo door het strafschop
gebied beheerst de 3-1. Meterik kreeg
steeds meer kansen en in de slotfase
scoorde Teun Jacobs na een fraaie
voorzet van Dirk van Rengs de 4-1.
Uiteindelijk behaalden de groen-witten
een verdiende overwinning maar om
te promoveren naar de vierde klasse,
zal Meterik er elke wedstrijd vanaf de
aftrap als team moeten staan.

Jeugdvoetbaldagen
De Stichting Jeugdvoetbaldagen organiseert in de laatste week van de schoolvakantie, maandag 29 augustus tot
en met vrijdag 2 september, op de velden van sportpark Ter Horst te Horst voor de 27e maal voor iedereen betaalbare jeugdvoetbaldagen.
Deelname staat open voor
kinderen in de leeftijd van 6 tot en
met 14 jaar. Tijdens de voetbaldagen
staan onder andere penalty schieten,
pannakooi en vier tegen vier op het

programma. Voor de deelnemers
wordt een ongevallenverzekering
afgesloten.
Zij ontvangen een compleet
tenue en gedurende de dagen krijgen

zij frisdrank en tussen de middag
broodjes en fruit.
Voor meer inlichtingen en
inschrijving, kijk op
www.jeugdvoetbaldagen.nl

Sporting verliest
van RKDSO
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Tijdens de eerste thuiswedstrijd in 2016 kreeg Sporting de nieuwe
trainingspakken van de sponsor. In de voorbespreking werd deze
wedstrijd een 6 puntenwedstrijd genoemd, RKDSO stond op 14 punten,
Sporting op 12. Een overwinning zou betekenen dat Sporting RKDSO
voorbij ging op de ranglijst.
De wedstrijd begon om 14.30
uur onder leiding van een 19-jarige
vrouwelijke scheidsrechter. De eerste
helft was er weinig beleving vanuit
de kant van Sporting en creëerde het
team twee kansen die niet het doel
troffen. RKDSO was feller en maakte
de 1-0 vanuit een counter over de
rechterkant. De bal werd breed
gelegd en de spits kon de bal netjes
in de hoek van het doel schieten.
Ook kreeg Sporting voor rust nog de
0-2 tegen. Deze ging er na tal van
schoten pas in, ze werden steeds
geblokt maar niet goed uitverdedigd.
Een speler van RKDSO hiel het
overzicht uiteindelijk en tikte de bal
in het doel.
In de rust werd er niet veel

gezegd vanuit de spelers, de trainer
wilde meer beleving zien maar liet
alle elf de spelers staan en wisselde
bewust niet. Hij geloofde in het
basisteam en had er vertrouwen in
dat het recht gezet kon worden in de
tweede helft.
De tweede helft ging er fel aan
toen: er waren tal van overtredingen
vanuit beide kanten. Het spel werd
er niet veel beter op maar er was
wel meer beleving. Tot grote kansen
leidde het niet meer in de tweede
helft. Zo eindigde deze 6 puntenwedstrijd voor Sporting met niets.
Volgende week wacht Hegelsom
1; wederom weer een belangrijke
wedstrijd om afstand te doen van de
onderste regionen.

Samenwerking
HTC Horst en
Personal Tennis
Tennisvereniging HTC Horst is een samenwerking aangegaan met
tennisschool Personal Tennis.

K
MAAK WER
NT
VAN JE TALE

Wil jij een leuke
bijbaan naast je school?

Zaterdagverkoopmedewerker/Vulploegmedewerker
in Welkoop Sevenum (7 uur)
Wat ga je doen?
Je ontvangt de klanten, zoekt naar verkoopkansen in de winkel en zorgt voor daadwerkelijke verkoop. Klanten geef je advies en informatie over producten. Je verleent service aan klanten volgens de richtlijnen van Welkoop. En natuurlijk houd je samen met je collega’s de winkel schoon en opgeruimd.
Als vulploegmedewerker vorm jij de basis op de winkelvloer; je zorgt er voor dat de winkel er netjes en verzorgd uitziet voor onze klanten. Dit doe je
door de vakken te vullen, recht te zetten en schoon te maken. Indien klanten vragen aan je hebben, help je ze graag verder.
Je bent een echte hulpkracht, een duizendpoot die een leuke job zoekt. Deze functie is een ideale baan om te combineren met andere activiteiten zoals
bijvoorbeeld studie of school. Tevens kan dit een mooie start zijn voor een verdere loopbaan bij Welkoop!
Je bent trouwens ook nog eens inzetbaar achter de kassa. Kortom: héél veel afwisseling en uitdaging!

Personal Tennis verzorgt niet
alleen de training voor de jeugd en
de senioren, maar organiseert ook
diverse tennisgerelateerde activiteiten
voor de leden. “Door deze samen-

werking biedt HTC Horst haar leden
nog meer mogelijkheden om zich als
speler verder te ontwikkelen en zo
nog meer plezier te beleven aan de
tennissport”, aldus HTC Horst.

Bronzen medaille
voor HZPC
Door: zwemvereniging HZPC
De synchroonzwemsters van zwemvereniging HZPC vanaf categorie
Age l hebben zondag 6 maart meegedaan aan de derde
competitiewedstrijd. De wedstrijd vond plaats in Zwembad Merenveld
in Nederweert.
Er werd door alle dames goed
gezwommen, al werden er dit
keer minder prijzen in de wacht
gesleept. Roos Gielen behaalde
in de categorie Senioren wel een
bronzen medaille voor haar figuren.

Ook ontvingen een aantal dames
na afloop hun diploma.
Leanne Gerrits haalde haar Age
ll diploma, Kim van Rengs en Kay
Driessen haalde beiden hun Age l
diploma.

Jouw profiel:
Je hebt aﬃniteit met de artikelen die wij verkopen en je bent bereid om je kennis over het assortiment nog verder te ontwikkelen. Daarnaast kun je
goed samen werken in een team, beschik je over een commerciële instelling en ben je resultaatgericht.

Ons aanbod:
In al onze winkels wordt gewerkt in kleine teams, daardoor is de sfeer informeel én professioneel tegelijk. Wij bieden je een prima salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden. Alles is geregeld in onze eigen CAO Welkoop. Voldoe jij aan bovenstaand profiel en hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer direct!
Ga voor een volledig functieprofiel en jouw sollicitatie naar www.welkoop.nl

Onze organisatie:
Welkoop is hét adres voor alles wat met tuin en dier te maken heeft. De 152 Welkoop-winkels in
Nederland bieden een compleet assortiment kwaliteitsproducten voor tuin, dier en buitenleven!
Denk onder andere aan planten & zaden, tuingereedschap, recreatie- en werkkleding, dierenvoeding en -verzorging. Ook voor een uitgebreid advies ben je bij ons aan het juiste adres.
Agrifirm Winkel B.V. is met 60 winkels door heel Nederland één
van de grote franchisenemers van de formule Welkoop.

Roel Smits derde op
Limburgs kampioenschap judo
Budoclub Horst deed op zondag 28 februari met drie judoka’s mee
aan de Limburgse kampioenschappen voor judoka’s tot 15 jaar.
Roel Smits was van de drie de enige die in de prijzen viel.
Ondanks de zware poule waar
Roel voor stond, lukte het hem met
goed knokken en juiste instructies
van zijn coach Rudi Verhagen om een
bronzen medaille in te wacht te sle-

pen. Cem Verheijen werd in de halve
finale uitgeschakeld en Giel Smits
verloor zijn wedstrijd om het brons
waardoor beide nipt langs de prijzen
grepen.
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Minimax-klasse

Talentstatus
voor Kris Haanen
Door: Karting Persberichten
Kris Haanen uit Horst bevestigde zondag 28 februari zijn talentstatus in Genk met een prachtige zege in de
eerste race van de Belgian Max Challenge (BMC).

Pupillen Oxalis zaalkampioen
Door: korfbalvereniging Oxalis
De pupillen E1 van korfbalvereniging Oxalis uit Horst aan de
Maas heeft op zondag 6 maart met een overtuigende 18-3 overwinning tegen Klick’15 uit Landhorst en Wilbertoord. Hierdoor werden
de meiden zaalkampioen van het seizoen 2015-2016. In de eerste
helft van de veldcompetitie werd het team nog tweede in haar
poule. In de tweede helft, in de zaal, werden bijna alle wedstrijden
gewonnen. Slechts één wedstrijd wist het team niet te winnen.
De meiden scoorden de meeste doelpunten kregen ook nog de
minste tegendoelpunten te verwerken. De zaalcompetitie zit er nu
op. Vanaf 2 april start de tweede helft van de veldcompetitie weer
en zijn er nieuwe kansen op het kampioenschap.

1e paasdag Brunch Buffet vanaf 11.00 uur
De pas negenjarige Kris Haanen uit
Horst onderstreepte die status zondag
in Genk door de dag overwinning te
grijpen in de minimax-klasse. “Ja, het
gaat wel goed”, zei Kris zondag
na afloop van zijn eerste officiële
raceweekend. Wat zijn opmars des
te opmerkelijker maakt, is dat hij pas
een jaar racet in karts. Inmiddels is
hij vastbesloten voor het hoogste te
gaan. Kris doet inmiddels niks liever
dan karten. “Karten gaat snel, de karts
liggen heel vast op de baan waardoor
je heel snel door de bochten kunt. Dat
vind ik leuk”, legt hij uit.

Dat hij snel is bewees hij afgelopen weekeinde al tijdens de eerste
ronde van de BMC. In de kwalificatie
schoot Kris op zijn Evo Kart van Slangen
Karting naar de polepositie. Daarin was
hij maar liefst een halve seconde sneller dan de nummer twee. Bij de start
van race 1 sloeg hij direct een gaatje.
Hoewel hij zo lang onbedreigd op kop
reed, werd het toch even spannend zei
Kris. “Op een gegeven moment kwam
de nummer twee me op het recht stuk
voorbij. In de laatste voorronde kon
ik hem voorbij. Zo heb ik toch gewonnen. Tijdens de tweede race hield zijn

motor zich een beetje in. “Bij de start
lag ik nog op kop, maar op het rechte
stuk na de start werd ik ingehaald.”
Maar Kris weigerde op te geven en
claimde zo uiteindelijk zijn tweede
plaats terug. De derde race was van
groot belang. Die moest Kris winnen
om de algemene overwinning te pakken. De jonge Haanen bleef de focus
houden en gaf gelijk gas vanaf de start.
“Ik pakte bij de start de leiding, ik liep
uit en toen was het klaar.”Met de winst
in de derde heat pakte hij ook de over
winning in het dag klassement en kon
hij o
 pgetogen terug naar Limburg.

tevens zijn
wij op zoek naar
een oproepkracht
voor de
bediening

2e paasdag zijn we geopend

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

www.restauranthetmaasdal.nl

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

Salon
Edelstenen
Ontzuur eenvoudig
met een kopje
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

biologische thee

AVV wint van VCH met 5-1
In een matige wedstrijd behaalde AVV America op zondag 6 maart een overwinning op VCH uit
Blerick. Jens Kleuskens scoorde in de eerste helft een zuivere hattrick. (Foto: Hay Mulders)

van € 7,70 voor

€ 6,15

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

Nieuws
VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Workshop ‘Van inzicht naar overzicht’
met Eef van Opdorp
Vorige week organiseerde Rabobank Horst Venray
de workshop ‘Van inzicht naar overzicht’ met
TV-persoonlijkheid Eef van Opdorp. Zij prikkelde
de aanwezigen om op een frisse manier naar
geldzaken te kijken. Eef maakte hen op een
enthousiaste manier wegwijs in het nut van goed
budgetteren.
Daarnaast barstte de workshop van de handige tips
en websites waar de aanwezigen direct hun voordeel
mee konden doen. Natuurlijk willen wij de tips van
Eef graag met u delen. Wanneer u een mailtje stuurt
naar particulieren.horstvenray@rabobank.nl en in de
onderwerpregel ‘Besparingstips’ vermeldt, ontvangt u
de tips via de mail.

Informatiemarkt
‘Langer thuis met Groene Kruis’
Op zaterdag 20 februari organiseerde de Groene Kruis Ledenorganisatie in samenwerking met
VGZ een speciaal evenement in het Parkhotel in Horst. Informatie, inspiratie en interactie waren de
sleutelwoorden van deze dag.

Loop zaterdag
Loop zaterdag
en stel uw
19 maart
en
stel
uw
19
maart
financiële
even binnen
financiële
even binnen
vragen vragen
Kom naar
dede
Open
Dag voor
Advies
Kom
naar
Open
DagFinancieel
voor Financieel
Advies

Tussen 10 en 14 uur bent u van harte welkom voor een vrijblijvend oriënterend

Tussen
10 en 14 uur bent u van harte welkom voor een vrijblijvend oriënterend
gesprek over financiën. Loop binnen en stel al uw vragen aan onze erkende
gesprek
financiën.
Loop
binnen terecht
en steltussen
al uw16vragen
aan onze erkende
adviseurs. over
Daarnaast
kunt u iedere
donderdag
en 19 uur.
adviseurs.
Daarnaast kunt u iedere donderdag terecht tussen 16 en 19 uur.
www.rabobank.nl/inloopspreekuur

www.rabobank.nl/inloopspreekuur
Een aandeel in elkaar

Leden konden zich laten informeren over de nieuwste
mogelijkheden op het gebied van welzijn en zorg,
vragen stellen aan experts en kennismaken met de vele
facetten van de zorgtechnologie.
Onze medewerkers Francien Peeters, Maya Gipmans
en Fons Vullings waren aanwezig om bezoekers te
vertellen over veilig bankieren in al haar facetten.
Ook legden zij uit welke hulpmiddelen er zijn voor
mensen die slecht horen of zien, maar ook voor mensen
die problemen ervaren bij het opnemen van geld.
Voor meer informatie over deze hulpmiddelen kunt
u terecht op www.rabobank.nl onder ‘Toegankelijkheid’.

Rabobank Foundation ondersteunt
initiatieven voor kansarme kinderen
Steeds meer kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Dat is helaas ook zo in de
gemeente Horst aan de Maas.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas, Jeugdcultuurfonds Limburg en Jeugdsportfonds Limburg willen
deze kinderen mee laten doen. Zij bieden deze kinderen de kans om te kunnen deelnemen aan activiteiten
op het gebied van onderwijs, welzijn en sport en cultuur, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden
ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
De Rabobank Foundation heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een
bedrag van € 10.000,- waarvan € 5.000,- voor Stichting
Leergeld Horst aan de Maas en € 5.000,- voor Jeugdcultuurfonds Limburg. Tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigde Rob Knoops, Directievoorzitter bij
Rabobank Horst Venray, de beide cheques en werd de
kick-off van deze samenwerking gevierd.
Wilt u meer weten over het werk van de stichting Leergeld? Kijk dan op www.leergeld.nl.

Een aandeel in elkaar

NIEUWE DIRECTEUR
PARTICULIEREN EN PRIVATE BANKING

Per 15 februari is Angelique
Jansen-Swinkels bij de
Rabobank gestart als directeur Particulieren en Private
Banking. Zij volgt Ron Vanlier op, die eind vorig jaar
afscheid nam en in dienst is
getreden bij Rabobank Land
van Cuijk & Maasduinen.
Angelique stelt zichzelf voor:
“Ik ben een Rooys megje en
woon, samen met mijn man
Henk, in de prachtige wijk Veltum. Tot 2001 was ik werkzaam bij
de toenmalige Rabobank Venray-Oostrum. Na 15 jaar bij diverse
Rabobanken door heel Nederland directiefuncties te hebben
bekleed, voelt dit als thuiskomen. Samen met mijn collega-directieleden en medewerkers wil ik er zijn voor onze klanten op een
manier die bij ons past: persoonlijk, dichtbij en betrokken.”

Informatieavond
Veilig Bankieren
In februari hield de Venrayse Vrouwen Beweging een
informatieve ledenavond in de Witte Hoeve. Medewerkers
van Rabobank Horst Venray gaven praktische voorlichting
hoe mensen veilig kunnen bankieren via internet en mobiel.
Het ging niet alleen over thuis bankieren, maar ook buiten de
deur. In samenwerking met Burgernet werden er praktijksituaties
nagebootst met acteurs. Daarbij kwamen ook de zogenaamde
babbeltrucs aan bod, waarbij bewoners afgeleid worden aan de
voordeur. Dit met als doel om geld en andere waardevolle bezittingen van hen te stelen.
Wilt u ook een voorlichtingsbijeenkomst organiseren bij uw
vereniging? Neem dan contact met ons op via (077) 38 98 400 of
stuur uw mail naar particulieren.horstvenray@rabobank.nl.
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Pigtail
Bij OJC Cartouche in America staat op vrijdag 11 maart Pigtail op het
programma. De zaal is open om 20.00 uur.
Pigtail speelt classic rock.
“Ze brengen de kippenvelmomenten van toen weer terug”, aldus OJC
Cartouche. “Een optreden van Pigtail
doet de luisteraar afvragen of de tijd

vanaf de jaren 70 niet stilgestaan
heeft.” Pigtail giet hits van onder
andere Uriah Heep, Aerosmith, Queen,
Boston en Guns ’N Roses in een
‘pigtail-jasje’.

Keuzecursus
De Krullevaar
In het kader van een keuzecursus met als thema ‘Kijk om je heen,
wat zie je?’ kwamen op vrijdag 19 en 26 februari dertien kinderen van
basisschool De Krullevaar uit Sevenum bij Heemkunde Vereniging
Sevenum elkaar onder leiding van Pete Leysten en Susan Peters-Pubben.
De eerste vrijdag gingen de
leerlingen naar de kerk in Sevenum,
begeleid door Liesbeth VerhaeghJansen. Daarna hebben zij de toren
beklommen en konden ze zien hoe
Sevenum er vroeger uit zag met een
maquette. De tweede vrijdag werd
begeleid door Mart Lenssen. Na een
korte film trok de groep erop uit in het
centrum. Er werd gezocht naar kapel-

len en putten. De speurtocht werd
afgesloten met een bezoek aan de
klimboom in de tuin van Sevenheijm.
Terug in het lokaal van de Heemkunde
kregen de kinderen allemaal een
bouwplaat van de schaapskooi ‘Pauls
koye’, die vroeger in de Hees lag en
herbouwd is in Mariaveen. Met knippen en plakken kunnen de kinderen
de schaapskooi herbouwen.

Voorjaarskinder
kledingbeurs

OMG Indoor in Horst
Het jaarlijkse OMG-festival vond normaal gesproken in de zomer plaats op een buitenlocatie. Dit jaar koos
het festival ervoor om ook een indoor-editie te organiseren van het festival. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart
stond de Mèrthal in Horst daarom in het teken van het OMG-festival. Op vrijdag traden zowel hardcore- als
hardstyle dj’s op. Zaterdag was er vooral aandacht voor de housestijlen.

streven is, dan wordt deze beschikbaar gesteld aan een goed doel.
Inbrengers worden alleen op afspraak
toegelaten, reserveer dus tijdig een
nummer. Voor meer informatie, kijk
op www.kledingbeursgrubbenvorst.
wordpress.com of bel 077 366 22 52.

Frédérique Spigt
Frédérique Spigt staat zondag 13 maart op het podium van café
Cambrinus in Horst. Het concert begint om 16.00 uur.

Antwoord op
al uw financiële vragen
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Goede, bruikbare en schone
kinderkleding (zomerkleding, vanaf
maat 86, maximaal dertig stuks) kunnen ter verkoop aangeboden worden
op vrijdag 11 maart van 19.30 tot
20.30 uur in Zaal de Vonkel. Indien er
winst wordt gemaakt, wat niet het
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Kledingbeurs Grubbenvorst organiseert op zaterdag 12 maart een
voorjaarskinderkledingbeurs. De beurs vindt plaats in Zaal de Vonkel en
duurt van 10.00 tot 11.30 uur.

Open dag
Financieel Advies
Bel ons gerust voor het maken van een afspraak

Een
afspraak
binnen
48 uur

Rente
10 jaar v
ast

1.94%

Rente t
vas
30 jaar

Als artieste blijft deze zangeres
zichzelf uitdagen. Met The Medicine
Show voegt ze daar nu een nieuwe
dimensie aan toe. “Met een zuivere
en doorleefde stem geeft Spigt fraai
kleur aan de toegankelijke muziek.
Met Jan van de Meij als leider van
haar begeleidingsband zorgt Spigt
voor een mooi muziekprogramma”,
aldus Cambrinus.
Frédérique Spigt kreeg landelijke
bekendheid in de jaren tachtig als

zangeres van ‘I’ve got the Bullets’.
Als soloartiest brak ze door na
haar deelname aan het Nationaal
Songfestival in 1998. Samen met
gitarist Jan van de Meij, Janos Koolen
en violist Joost van Es brengt Spigt
muziek en entertainment ontleend
aan de Medicine shows uit Amerika
als muziektheater in zijn meest oorspronkelijke vorm.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Bemid
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2.90%
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t
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1.60%

Energiestraat 2a, 5961 PT Horst T: 077-398 30 10 E: info@aghorst.nl • I: www.aghorst.nl
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Rozensnoeidemonstratie Lottum
Onder het motto ‘van slapend oog tot koningin der bloemen’ organiseert Rozen- en tuinplantenspecialist
Tuincentrum Lottum zaterdag 12 maart een rozensnoeidemonstratie. De demonstratie vindt plaats om 14.00 uur.
Rozendorp Lottum, waar ieder
jaar ongeveer 20 miljoen rozen
veredeld worden is het centrum van
de rozencultuur. De tijd van snoeien is
weer aangebroken en daarom wordt
gedemonstreerd hoe dit moet. Een roos

is een plant die meestal bloeit op
scheuten die in het zelfde jaar gevormd
worden, dus snoei brengt niet alleen
groei, maar ook bloei. Op deze dag
komen onder andere het snoeien van
grootbloemige, tros- en miniatuurrozen

aan bod, maar ook van Engelse en
ouderwetse rozen, als wel van heester-,
klim- en ramblerrozen. Verder wordt
ook aandacht gegeven aan verdere
verzorging van de roos. Voor meer
informatie, bel 077 463 16 74.

Demonstratie smeden De Locht
Bij Museum De Locht in Melderslo vindt op zondag 13 maart een demonstratie smeden plaats. De demonstratie
begint om 11.00 uur.
De demonstratie smeden vindt plaats op bij het streekmuseum. Bezoekers kunin de authentieke smederij van De Locht. nen ook een kijkje nemen bij de wisselMuziekgroep Vurdewind treedt deze dag expositie Joodse Onderduikkinderen. Het

museum is geopend van 10.00 tot 17.00
uur. Zaterdag 12 maart is het museum
gesloten voor publiek.

Technocabaret bij Kakelvers
Stichting Kukeleku organiseert zondag 24 april Kakelvers in het Gasthoes in Horst. De voorstelling begint om
20.00 uur. Matroesjka is de eerste naam voor de show die de organisatie bekendmaakt.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen
je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je
investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je
gerichte coaching en opleidingen.

Matroesjka staat garant voor
technocabaret, dikke beats en harde
grappen. Ze won de publieksprijs bij het
Amsterdams Kleinkunst Festival. Beide
dames studeerden cum laude af aan

het Conservatorium van Amsterdam.
Tijdens de voorstelling spelen ze een
preview van hun eerste avondvullende
voorstelling Eeuwig Vlees. Ook worden
zeer intelligente zaken als jaloezie en

speeddaten neergezet en door de aandacht voor Rusland en internetpedofilie
is er ook ruimte voor de actualiteit.
Voor meer informatie, kijk op
www.kukeleku.com

Thema-avond Mantelzorg 2.0
Het nieuwe discussieplatform Vur Oow organiseert op woensdag 30 maart een thema-avond over Mantelzorg
2.0. Het evenement vindt plaats in café Sevewaeg in Sevenum vanaf 19.30 tot ongeveer 21.30 uur.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van
de vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen
vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!
Hovenier – Vac.nr. P008210 en P008588
Je gaat zowel zelfstandig als samen met collega’s tuinen aanleggen
en onderhouden. MBO-4 en ervaring is een must.

Teeltmedewerker - Vac.nr. P008679
Je voert alle werkzaamheden in het teeltproces uit: je poot planten,
verzorgt de beregening van percelen en bedient machines. Je hebt
een afgeronde mbo- of hbo-opleiding.

De thema-avond wordt ondersteund door een panel van deskundigen. Samen met de bezoekers willen
zij elkaar bevragen en ervaringen
uitwisselen. Thema’s en vraagstukken
als ‘zorg doe je voor elkaar en doe je

samen’ worden behandeld en tips en
ervaringen worden gedeeld.
Oud-wethouder van gemeente Peel
en maas Marlou Absil, werkende mantelzorgster Wilma van der Wielen, Anja
Damhuis van Synthese en Petra Leijssen

van ouderendagbesteding Gooiendaag
Horst zijn aanwezig bij de themaavond. Judith Geurts is gastvrouw en
leidt de discussie.
Aanmelden kan via
geurts.judith@gmail.com

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

Meewerkend voorman aardbeien - Vac.nr. P005060
Je stuurt de teelt aan, geeft leiding aan personeel en maakt planningen. Ook ondersteun je ook bij biologie en ziektebestrijding. Je
hebt ervaring in de functie en een spuitlicentie.

Teeltmedewerker tomaten – Vac.nr. P007065
Je bent verantwoordelijk voor het toppen en draaien van tomatenplanten. Buiten het seizoen ondersteun je bij de teeltwisseling. Je
hebt geen hoogtevrees.

Medewerker Boomkwekerij - Vac.nr. P007405
Je verzorgt het planten, snoeien, aanbinden en rooien van rozen.
Ook controleer je de teelt, regel je gewasbescherming en stuur je
medewerkers aan. Je hebt ervaring in de boomkwekerij.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Pilot Uit de kunst in de bieb
Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

In de bibliotheek in Horst vond maandag 7 maart een pilot plaats van het project ‘Uit de kunst’.
Een verhaal werd in beeld, woord en muziek tot leven gebracht door de leerlingen van basisschool
De Doolgaard in Horst. Het uitgangspunt is een illustratie uit het boek Fabians feest van Marit Tornqvist.
Kunstenaar Roel Sanders ging met de kinderen een stop-motion maken: een korte film naar aanleiding van
tekeningen die de kinderen maken. Jetty Alards verzorgde het onderdeel ‘woord’ via een workshop schrijven.
Bart Klerken, leerkracht maar ook dirigent, ging aan de slag met muziek.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Lezing pannenoven
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 16 maart een lezing
over een onlangs in Lottum ontdekte unieke 19-eeuwse pannenoven.
De lezing begint om 21.00 uur en vindt plaats in zaal De Leste Geulde
in Horst.

Hobbymanifestatie Nellie Snellen
Hobbyshop Nellie Snellen organiseerde op zondag 6 maart de Creatieve Hobbymanifestatie in cultureel
centrum De Wingerd in Sevenum. Hier presenteerde Nellie Snellen haar zogenaamde nieuwe mixed media
lijn met daarin hulpmiddelen voor het maken van kaarten met mixed media technieken. Er waren demonstraties, make en take workshops en iedereen kreeg een goodiebag.

De Lef XL Muziekband is een initiatief van verschillende regionale partners, waaronder dj Ron van den Beuken
en Witgoed en van Bontewas om kinderen te laten proeven aan muziek in de breedste zin van het woord.
Op verschillende locaties gaan kinderen na school aan de slag om een eindshow neer te zetten.
en waar ze samen gaan werken aan
een eindshow die plaatsvindt op
vrijdag 27 mei in Theater de Maaspoort
in Venlo.
De Lef XL Muziekband is een
initiatief van verschillende regionale
partners. Theater de Maaspoort,
philharmonie zuidnederland, LEF
XL, Cultuurpad, DOOR!, SIEN, LBM,
Ron van den Beuken en Witgoed en
Van Bontewas hebben de handen ineen

geslagen en zijn op zoek gegaan naar
mogelijkheden om kinderen te laten
proeven aan muziek in de breedste
zin van het woord. Om die ontmoeting
tot stand te brengen organiseren
zij het Lef XL muziekproject en de
Lef XL Muziekband is hier onderdeel
van.
Kinderen kunnen zich aanmelden
tot en met 17 maart via
www.padxpress.nl en www.skooly.nl

Geen brug te ver

Wandelweekend Griendtsveen
De Vrouwenbeweging Griendtsveen en Handboogvereniging Griendtsveense Uitspanning organiseren een
wandelweekend in Griendtsveen en omgeving. Het motto van het wandelweekend is ‘Geen brug te ver, kom over
de brug en wandel mee!’
Een belangrijke reden voor het
organiseren van de wandelingen was
het thema gezondheid. De organisatie
hoopt hiermee in het spoor van
burgemeester Kees van Rooij te
lopen, die gezondheid ook een erg

belangrijk thema vindt. Er is naast
een normale route ook een rolstoel
en gezinsroute uitgezet. Deze blijft in
Griendtsveen en omgeving en omvat
uitleg over de historische bebouwing
van Griendtsveen. Het wandelweekend

Kom jij ons team versterken?
Bediening, keuken en afwas
Heb jij:
• Zin om parttime in de horeca te werken?
• Geen moeite met werken in weekenden/vakanties?
• Zin om te werken in een gezellig en jong team?

Solliciteer dan bij ons!
Enige ervaring is niet vereist, maar natuurlijk altijd handig.
Motivatie is wat wij zoeken.
Minimale leeftijd afwas: 15 jaar, bediening en keuken: 17 jaar.
Interesse of een vraag? Kom langs, bel of e-mail even.

Veerweg 12
5872 AG Broekhuizen
077 463 18 66
eetcafemaaszicht@hotmail.com

www.eetcafemaaszicht.nl

pannenbakkerijen gelegen hebben.
Nadat beide bedrijven gelokaliseerd
waren en in het kerkdorp Lottum
gelegen hebben, bleek dat op één
locatie nog steeds de oude oven uit
1843 aanwezig was. Tijdens zijn voordracht gaat de heer Dings vertellen
hoe tot zijn ontdekking is gekomen.
Aan de hand van beeldmateriaal gaat
hij een indruk geven hoe de oven er
nu uitziet. Verder beschrijft hij hoe het
productieproces in die tijd geweest
moet zijn.

Verlies, rouw en
troost
Monuta Venlo organiseert op maandag 21 maart de lezing ‘Verlies,
rouw en troost’. De lezing vindt plaats om 19.30 tot 21.30 uur in Horecacentrum de Seveweag in Sevenum.

Lef XL Muziekband
Honderd kinderen van groep 3,
4 en 5 gaan leren dancemuziek te
maken met bijzondere instrumenten.
De kinderen die meedoen hoeven
nog geen ervaring met muziek te
hebben. Op vijf locaties, waaronder
Horst aan de Maas gaan zij na school in
zes lessen onder begeleiding van een
aantal ervaren muzikanten aan de slag.
Daarna volgen nog twee lessen waarbij
de bandleden worden samengevoegd

Deze vondst is speciaal, omdat
er waarschijnlijk nergens in de verre
omtrek zo’n soort oven bewaard
gebleven is. De ontdekking werd
gedaan door historicus Marcel Dings
uit Tegelen-Steijl. Hij werkt momenteel namens Stichting Wiel aan een
boek over het industriële erfgoed
van de grofkeramiek in de provincie Limburg. Tijdens zijn speurtocht
kwam hij tot de conclusie dat in de
vroegere gemeente Grubbenvorst
in de negentiende eeuw twee

vindt plaats op zaterdag 19 en zondag
20 maart en het inschrijven kan bij
gemeenschapshuis de Zaal op de dagen
zelf. Bij terugkeer na de wandeltocht
wordt de diaserie Griendtsveen in alle
seizoenen afgespeeld.

De lezing is een initiatief van uitvaartverzorger Paul Beurskens en ritueelbegeleider Sjoerd van den Dam.
Paul Beurskens vertelt: “De lezing
wordt op maat gemaakt, is interactief
en er is voldoende ruimte om vragen
te stellen. We gaan in op de factoren
die een rol spelen bij een rouwproces
en welke impact rouw kan hebben op
het leven van mensen.” Sjoerd van
den Dam vult aan: “Als ritueel
begeleider ervaar ik hoe belangrijk
het is dat rouw de plaats krijgt die

het verdient. De lezing is in eerste
instantie bedoeld voor nabestaanden
maar professionals die met rouw en
verlies te maken hebben, zijn ook van
harte welkom.”
Gezien het onderwerp wordt
de lezing in een huiselijke sfeer
gehouden.Wanneer er meer
aanmeldingenzijn dan beschikbare
plekken, o
 rganiseert Monuta een
extra lezing. Voor meer informatie,
bel naar 077 351 60 00 of mail naar
lezingmonutavenlo@monuta.nl.

Pennenruilbeurs
in Hegelsom
In Hegelsom organiseert Mart Heldens voor de 23e keer zijn
 ennenruilbeurs. Deze vindt plaats op zondag 13 maart in gemeenp
schapshuis Debije van 10.00 tot 15.00 uur.
Mart Heldens organiseert de beurs
samen met Pennenverzamelaars
Vereniging Nederland. De jaarlijks
terugkerende beurs is na een
afwezigheid van 15 jaar weer terug in

Hegelsom, de plek waar alles begon.
Voor meer informatie en opgeven
voor de beurs, neem contact op met
Mart Heldens via 077 398 53 88
of martheldens@home.nl

Wij zijn op zoek naar:

parttimechauffeurs
m/v
voor het vervoer van agrarische producten

chauffeurs
m/v
die op zaterdag of zondag ingezet kunnen worden

chauffeurs
m/v voor de trekker/oplegger
(overnachtingen en inzet in het weekend behoort tot de functie)
transportplanner m/v

Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

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

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Zo 13 maart

Rommelmarkt
Horst
Mérthal 9.30 tot 15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA

28 Maart MEGA
Carbootsale Horst

Evenemententerrein kasteelpark
Deelnemen:

www.carbootsalehorst.nl

28
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Agenda

Ruime keuze in

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

voorjaarsjassen

zo 13 maart 10.00-15.00 uur
Locatie: Zaal Debije

vr 11 en za 12 maart
Organisatie: Oranje Fonds
Locatie: diverse locatie in Horst
aan de Maas

America

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

L

kwaliteit bij team geert nottelman

wo 16 maart 13.00 uur
Locatie: Staatsie 1866

Dorpsquiz Quizut!
za 12 maart 18.30-23.00 uur
Locatie: ’t Brugeind

Horst

Expositie
BoekDoeLab

Dorpraadsvergadering

di 8 maart t/m za 26 maart
Locatie: Bibliotheek Horst

wo 16 maart 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Breicafé

RockFriday met PIGTAIL

vr 11 maart 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

vr 11 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

70’s/80’s-party

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

www.vanveggeltegels.nl

do 17 maart 20.30 uur
Locatie: Café Kleuskens

Melderslo
Smedendag

zo 13 maart 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum
Grindhalla

za 12 maart 22.00 uur
Locatie: café D’n Tap

vr 11 maart 19.30 uur
Locatie: OJC Walhalla

za 12 t/m ma 14 maart en
wo 16 maart, za 19 t/m ma
21 maart en wo 23 maart
Organisatie: toneelvereniging
De Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal

Carbootsale

Sing Challenge Festival

zo 13 maart 09.30-15.30 uur
Locatie: Mèrthal
Organisatie: Mcc Event

za 12 t/m zo 13 maart
11.00-18.00 uur
Locatie: De Schatberg

Optreden
Frédérique Spigt

Open dag
Magma Minerals

Grubbenvorst

zo 13 maart 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

za 12 en zo 13 maart
10.30-17.00 uur
Locatie: Venloseweg 11C

di 15 maart 16.00-17.00 uur
Locatie: Tennisclub Grubbenvorst

Lezing
pannenoven

Voorjaars kinderkledingbeurs

wo 16 maart 21.00 uur
Organisatie:
LGOG Kring Ter Horst
Locatie: zaal De Leste Geulde

Voorstelling ’t is ówwen
daag, Eddie…

za 12 maart 10.00-11.30 uur
Locatie: café De Vonkel

Alle soorten bestratingen

Meterik

Dorpraadsvergadering

Tennis for fun
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

www.vanrengsbestratingen.nl

Meerlo

Heel Noord-Limburg Bakt
NL Doet

in de nieuwste
kleuren voor
dames en heren
Gratis
parker en
voor de
deur!

Pennenruilbeurs

Hegelsom
Dj Paul Peeters

za 12 maart 22.00-03.00 uur
Locatie: Pretcafé de Beurs

Lottum

Rozensnoeidemonstratie
za 12 maart 14.00 uur
Locatie: Rozen- en tuinplanten
specialist Tuincentrum Lottum

Swolgen

Just be fit kidsbootcamp
do 17 maart
16.00-17.00 uur
Locatie: Sportpark Sporting ST

Tienray

Comedy Night
zo 13 maart 13.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

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

Crist Coppens
Alleen dinsdag 15 maart 2016

1 kilo varkenspoulet

halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

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

Tweede editie Nikspack Festival
In OJC Niks vond op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart de tweede editie van het Nikspack Festival plaats.
Zowel bandjes als dj’s traden deze twee dagen op in het jongerencentrum. Op zaterdag vond er een rollerdisco matinee plaats, waarbij er op rolschaatsen gedanst kon worden. Onder andere dj Keezus Christus,
Roellerdisco en Ivanho verzorgden deze twee dagen de muziek.
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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
11 t/m 17 maart 2016
TipTopTand Tandartspraktijk
Voncken
Mgr. Joostenstraat 27-29,
Grubbenvorst
T 077 327 00 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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

service 29

Schatberg Sevenum

Sing Challenge Festival
De achtste editie van Sing Challenge Festival wordt dit jaar georganiseerd. Het festival vindt plaats op zaterdag
12 en zondag 13 maart om 11.00 uur in het centrumgebouw ‘De Borgh’ van de Schatberg in Sevenum.

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

Het festival wordt georganiseerd door Stichting Sing Challenge.
Shantygroep de Maashave stond in
2009 aan de wieg van deze stichting naar aanleiding van het tienjarig bestaan. De stichting wil zoveel
mogelijk mensen kennis laten maken

met het plezier van zingen. Dankzij de
inzet van de leden van De Maashave
en andere vrijwilligers lukt het ieder
jaar weer om het festival gestalte te
geven. Aan het festival nemen dit
jaar 25 koren uit het hele land en het
buitenland deel. De stijlen van de koren

lopen erg uiteen, van klassiek tot pop
en van shanty tot smartlap. Het doel
van dit muzikale weekend is om de
luisteraar te laten horen en zien hoe
leuk en gezond zingen is.
Voor meer informatie, kijk op
www.singchallenge.nl

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
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

Werken in een magische omgeving
Jouw profiel:
Ben jij minimaal 17 jaar, zoek jij een
leuke baan voor in de weekenden en
vakantieperiodes en ben je daarnaast:
• Verantwoordelijk • Flexibel
• Teambewust
• Kwetsbaar
• Enthousiast
• Representatief
• Eerlijk

Wat kan Toverland jou bieden:
Leuk en afwisselend werk bij één van
de volgende afdelingen:
• Attracties
• Horeca
• Receptie & Merchandise
Surf vandaag nog naar:
www.werkenbijtoverland.nl

WASSEN & DROGEN INRUILWEKEN!
NU EXTRA HOGE KORTING BIJ INRUIL VAN UW OUDE
ENERGIEVERSLINDENDE WASMACHINE OF DROGER!
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Noelle
Witgoed Specialist
:

DIT GELDT VOOR ZOWEL WERKENDE ALS NIET WERKENDE WASMACHINES EN WASDROGERS

1400

WARMTE
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MAX.
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ECH W
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TOEREN

7

7

KG

KG

899,-

649,-

KORTING

-/-

150,-

GRATIS

TUMMERS
TOPPER

KORTING

BEZORGEN &
INSTALLEREN

MIELE

WASMACHINE WDA111

-/-

NU

749,-

r 4PGU$BSFUSPNNFMm#FTDIFSNUVXLMFEJOH
r 8BUFSDPOUSPMTZTUFFNCFWFJMJHJOHUFHFOXBUFSTDIBEF
r WFSTDIJMMFOEFXBTQSPHSBNNBT

150,-

GRATIS

TUMMERS
TOPPER

BEZORGEN &
INSTALLEREN

AEG

WARMTEPOMPDROGER T65771NIH

NU

499,-

r *OWFSUFSNPUPSNFUKBBSHBSBOUJF
r 1SP5FY1MVTm%F[BDIUTUFNBOJFSPNEFMJDBUFXBTUFESPHFO
r 4UBSUVJUTUFMFOSFTUUJKEJOEJDBUJF

INRUIL
ACTIES!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

