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Jeugd klaar voor
Rundje um ut Hundje
De tweede jeugdclinic voor Rundje um ut Hundje vond woensdag 23 maart plaats op de Atletiekbaan van de Peelrunners in Horst. De jeugdclinic werd georganiseerd
zodat kinderen zich konden voorbereiden op het hardloopevenement Rundje um ut Hundje in Horst. Bij de clinic waren ruim 46 kinderen van basisscholen uit heel de regio
sportief aan het trainen.

Uitbreiding Sevenums varkens
bedrijf opnieuw verder weg
De uitbreiding van het varkensbedrijf aan de Hazenhorstweg in Sevenum is door een second opinion opnieuw
verder uit beeld geraakt. Volgens de second opinion van een jurist van de Radboud Universiteit in Nijmegen is
het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan.
Al in 2006 vroeg het
vleesvarkensbedrijf een vergunning
aan om uit te breiden. Enkele
gemeenteraadsleden vragen zich
inmiddels af wanneer deze zaak
eindigt. “Kan hier geen einde aan
gemaakt worden?”, zei Thijs Lenssen
van de SP tijdens de commissie
vergadering van woensdag 23 maart.
Jan Wijnen van de PvdA: “Wanneer
stopt dit verhaal?” Verantwoordelijk
wethouder Driessen gaf hier aan de
second opinion mee te nemen in

het definitieve besluit van het college.
De second opinion was door de SP
en D66 via een motie aangevraagd
om de vergunningsaanvraag voor de
uitbreiding juridisch te toetsen.
De ondernemer van het varkens
bedrijf wil een nieuwe vleesvarkensstal
bouwen. Dit zou een uitbreiding van
1.800 varkens betekenen. Een van de
bezwaren die op tafel lag, was dat
het bedrijf in zogenaamd extensiveringsgbied ligt. In zo’n zone mogen
bedrijven niet uitbreiden. Daarnaast

zijn omwonenden fel tegen de
uitbreiding van de stal. Zij ervaren
op dit moment al stankoverlast en
vrezen dat dit met een uitbreiding
van het bedrijf alleen maar erger
wordt. Zij hebben in het verleden al
twee keer gelijk gekregen van de
Raad van State. Die stak twee keer
een stokje voor de bouw van de stal.
De varkenshouder wil echter nog
steeds uitbreiden en gemeente Horst
aan de Maas moet nu opnieuw zijn
vergunningsaanvraag overwegen.

De clinic werd geleid door Huub
Hendrickx. Huub zit in de commissie
van Rundje um ut Hundje en spoort
hierbij vooral de jeugd aan om
mee te doen. “Het is belangrijk
dat kinderen sporten, dat weet
iedereen. Het Rundje um ut Hundje
moet een sportieve beleving
worden. We willen daarvoor zoveel
mogelijk mensen aansporen om
mee te doen en dus ook kinderen,”

aldus Huub. Vriendinnen Pien en Siel,
van basisschool de Krullenvaar uit
Sevenum, deden ook mee aan de
sportclinic. “Samen gaan we meedoen
aan het Rundje um ut Hundje en we
hebben er erg veel zin in”, vertelt
Siel. Bas van basisschool de Doolgaard
staat in de startblokken om met een
bal door pionnen te slalommen. “Ik ga
voor de 500 meter bij het Rundje um
ut Hundje, ”vertelt hij.
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Bomaanslag

Iemand zei tegen me: ‘Je hebt geluk gehad
binnen alle pech’
De 29-jarige Lennie Wagemans uit Horst was dinsdagochtend 22 maart
samen met een vriendin op vliegveld Zaventem toen de bomaanslag
plaatsvond. Ze is lichtgewond en uiteraard geschrokken, maar het gaat naar
omstandigheden goed.
Kort na de aanslag belden Lennie
en haar vriendin Hanneke met familie
en vrienden om te vertellen dat ze veilig waren. “Op dat moment wisten ze
daar nog niet eens dat er iets gebeurd
was. Als je naar het nieuws hebt
gekeken, heb je het anders beleefd.
Dan krijg je alles mee, terwijl wij alleen
wisten wat er zich op het vliegveld
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afspeelde. Zij waren erg bezorgd,
ondanks dat we hadden gebeld en
verteld veilig te zijn.” De dagen daarna
kreeg Lennie en stortvloed aan reacties.
“De berichten die ik op mijn mobiel
binnenkreeg, waren gewoon niet weg
te werken. Ik kreeg van zoveel mensen
reacties, ook mensen die ik niet wekelijks spreek. Op een gegeven moment
heb ik mijn geluid uitgezet, zo veel
berichten kwamen er binnen. Ook via
Facebook heb ik een enorme hoeveelheid berichten gekregen. Daarnaast
kreeg ik vriendschapsverzoeken van
mensen die me nog niet hadden toegevoegd, of die ik niet ken. Die laatste
groep heb ik natuurlijk niet geaccepteerd. Ook op mijn werkmail kreeg ik
veel berichten. Ik vind het superlief, het
doet me echt goed.”
Ook de pers wist Lennie te vinden. “Ik ben bijna een beroemdheid
geworden na de aanslagen”, lacht ze
voordat ze het rijtje met nieuwsmedia
opsomt. “AD, Trouw, Pauw, L1, RTL Late
Night. Pauw wilde me zelfs met de
taxi op komen halen, als ik maar bij
hen aanschoof. Ik heb er veel afgewezen. Zelf heb ik niet de behoefte om
met mijn kop op tv te komen. Ik heb
Q-Music, Omroep Reindonk, 1Limburg
en RTL Nieuws wel te woord gestaan.
Het is echt bizar, er waren maar weinig
Nederlanders die zo dichtbij stonden.”
“Ik ben wel alert bij bijvoorbeeld
sirenes en harde geluiden. Nu weet ik
natuurlijk meer dan kort na de aanslag.

Rechts: Lennie Wagemans en links vriendin Hanneke
Laatst zag ik een animatie op tv, daaruit
bleek dat ik maximaal twintig meter
van de ontploffing af stond. Het is
heel raar. Ik heb het gevoel dat ik een
film heb gezien en die wil ik duidelijk
maken tegenover anderen. Ik ben niet
angstig nu, maar schrik wel iets sneller. Vooral mijn hartslag gaat eerder
omhoog. Normaal ben ik van het ‘hoe
meer zielen, hoe meer vreugd’ en hou
ik van gezelligheid, maar nu is het
toch snel te druk. Verder heb ik geen
last van nachtmerries of flashbacks,
alleen een beetje een zenuwachtig

gevoel. Ook herstellen mijn verwondingen prima. Ik heb wat schrammen en
schroeiplekken. Wel heb ik nog last van
mijn hak. Op het werk hebben ze ook
begrip voor de situatie. Mijn manager
en de gemeentesecretaris belden zelfs
al toen ik nog in Brussel was.”
De dag na de aanslagen maakte
Lennie melding van de vergeten
paspoorten. Dezelfde avond belde de
politie terug, ook met de vraag of ze
slachtofferhulp wilde. “Ik vond het
aanbod superfijn, maar heb het afgewezen. Ik weet namelijk bij wie ik voor

hulp terecht kan. Verder maken we er
ook veel grapjes over, ook om het voor
de rest een beetje luchtig te houden.
‘We zijn een beetje aangeslagen’, dat
soort opmerkingen.” In mei van dit jaar
gaan Lennie en Hanneke opnieuw een
poging wagen om naar New York te
vertrekken. “We kunnen het wel een
jaar uitstellen, maar dat helpt ook niet.
Hoe langer je niet gaat, hoe groter de
angst. Als je met de fiets valt, moet je
ook gewoon opstaan. Iemand zei tegen
me: ‘Je hebt geluk gehad binnen alle
pech’, en zo is het precies.”

Plan: nieuwe toegangsweg
naar station Horst-Sevenum
Hoewel eerder werd gesproken over een tunnel, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur & Milieu dat het realiseren van een nieuwe
toegangsweg naar het station Horst-Sevenum de beste manier is om de verkeersveiligheid in de omgeving van het station te verbeteren.
Die nieuwe toegangsweg aan de
noordzijde van het station (de kant
van Horst, red.) gaat naar verwachting
de bereikbaarheid van het station
verbeteren en zorgt ervoor dat er
minder verkeer over het kruispunt van
de Stationsstraat met de Spoorweg
komt. Het plan is om een rotonde
aan te leggen op de kruising van de
Asdonckerweg en de Stationsstraat.
Vanaf die rotonde moet een nieuwe
weg komen die achter het Loopcentrum
naar het station gaat leiden.
Het stukje Stationsstraat tussen
het kruispunt met de Spoorweg en het
station wordt verwijderd, waardoor
er een doodlopende weg van het
naar het station ontstaat voor auto’s.
Fietsers en voetgangers kunnen hier
nog wel door. De bushaltes, die nu nog
aan de Stationsstraat liggen worden in
het plan verplaatst richting het station.
Hierdoor steken minder voetgangers de
Stationsstraat over. Voorheen moesten
zij dat wel doen om over te stappen
van de bus naar te trein of andersom.
Ten slotte wordt ook de bereikbaar-

heid van het station aan de zijde van
Sevenum verbeterd.
In 2014 besloot gemeente Horst
aan de Maas de verkeerssituatie
rondom de spoorwegovergang bij de
Stationsstraat opnieuw te bekijken.
Onder andere oplopende wachttijden
en de daarbij behorende wachtrijen bij
de spoorwegovergang, verkeersdoorstroming en veiligheid voor fietsers
en voetgangers waren hiervoor de
aanleiding. In eerste instantie hield de
gemeente rekening met vier opties: het
aanpassen van het huidige kruispunt,
de plaatsing van verkeerslichten, het
aanleggen van een tunnel of een
nieuwe toegangsweg.
Uit het onderzoek van het ministerie van Infrastructuur & Milieu blijkt dat
het aanleggen van een tunnel te duur
is. Het plaatsen van verkeerslichten of
het aanpassen van de huidige kruising
worden als onvoldoende probleemoplossend beschouwd door het ministerie. Het ministerie heeft een voorstel
gedaan om de optie van de nieuwe
toegangsweg samen met de gemeente

verder te onderzoeken. Het ministerie
is daarbij bereid de helft van de kosten
van de verbetering te betalen, als de
gemeente de andere helft betaalt.
De totale geschatte kosten zijn volgens
eerste berekeningen 1,6 miljoen euro.
Ter vergelijking: een tunnel zou 18 tot
24 miljoen euro gaan kosten. In 2018

zou gestart kunnen worden met de
uitvoer van dit plan.
Op woensdag 13 april vindt een
informatieavond voor betrokkenen
plaats over de mogelijke maatregelen
rondom het station Horst-Sevenum.
Deze avond start om 19.00 uur in het
Citaverde College in Hegelsom.

Aanbieding

Dagje Platteland

€27,00

€13,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

nieuws 03

31
03

Overheerlijke gevulde eierkoeken!

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

HALLO op Curaçao
Linda, Kay, Nick en Marlies uit Horst bezochten het eiland Curaçao. Dit was voor hen een bijzondere
ervaring omdat Kay, Nick en Marlies hier een aantal jaar terug stage hebben gelopen. Na in de brandende
zon de bekende Christoffelberg te hebben beklommen, werd de tijd genomen om de HALLO te lezen.

Nachtegaallaan mekka
voor hardrijders
Op de Nachtegaallaan in Melderslo wordt door vrijwel iedere automobilist structureel te hard gereden.
85 procent van de automobilisten rijdt hier 70 kilometer per uur, terwijl er een snelheid van 60 kilometer per uur
is toegestaan. De andere 15 procent rijdt er nog harder. Dat blijkt uit een verkeerstelling die gemeente Horst aan de
Maas heeft gehouden.
Verantwoordelijk wethouder Paul
Driessen wil geen ‘verkeersremmende’
maatregelen nemen. Hij concludeert
wel dat mensen zich op deze weg
klaarblijkelijk niet aan de toegestane
snelheid kunnen houden. Driessen wil
wel met de politie gaan kijken naar de

mogelijkheid van snelheidscontroles op
de Nachtegaallaan.
Anthony van Baal van de SP is blij
met de toezegging van Driessen om
naar deze maatregel te kijken. “Als je
de verkeerstelling bekijkt, dan rijdt in
feite 100 procent van de automobilis-

ten hier te hard.” D66 sluit zich aan bij
de constatering van Van Baal en vindt
het jammer dat de wethouder geen
echte maatregelen wil nemen. D66 is
voorstander van het aanleggen van
een drempel om de snelheden terug te
dringen.
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Cara zorgde met haar geboorte op 7 maart voor de vierde generatie in haar familie. Overgrootoma
Nel Keijsers-Bertrams (92) uit Horst, oma Gert Classens-Keijsers (60) uit Castenray en mama Yvonne
Classens (30) uit Meerlo zijn heel blij met de komst van dochtertje Cara Houwen.
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Pastoor Jeukenstraat America

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil:
onze straten en hun namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en
Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die
verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de
Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug met een nieuwe
reeks. In de eerste aflevering: de Pastoor Jeukenstraat in America.
Dit jaar bestaat America 125
jaar. Met het verrijzen van het dorp
125 jaar geleden, ontstond ook de
Americaanse parochie. Toen bisschop Boermans op 14 maart 189
groen licht gaf voor de afscheiding
van de parochie America van Horst,
werd Johannes Jeuken aangewezen
als eerste pastoor van America.
Hij nam intrek in de leegstaande
onderwijzerswoning en richtte een
van de klaslokalen in als noodkerk. Een echte kerk of pastorie
was er nog niet. “Het America
van toen bestond uit een spoorlijn
en een wildernis van weggetjes.
Er woonden 325 inwoners in het
gehucht, dat daarvoor als ’Wijk E’
door het leven ging”, vertelt Hay
Mulders van Stichting werkgroep
Oud-America. Hij is in die rol veel
met de geschiedenis van America
bezig.

Het was duidelijk dat America een
echte kerk moest krijgen.
De gemeente wees een terrein toe
waar deze, en de pastorie, gestalte
moest krijgen. Daarvoor was 15.000
florijn toegezegd. Dat was echter niet
genoeg om het hele project te financieren. Pastoor Jeuken nam daarom
het heft in eigen handen en organiseerde in 1894 een grote loterij voor
de bemeubeling van de kerk. Hij trok
door het hele land voor prijzen en voor
de verkoop van loten. De hoofdprijs
bestond uit twaalf porseleinen beeldjes
van de apostelen. “Deze prijzen werden
tien dagen tentoongesteld in het dorp.
De dienstregeling van de treinen is
zelfs aangepast, zodat mensen bij
Halte America konden uitstappen en
verleid werden de prijzen te kopen.”
De opbrengst is uiteindelijk bepaald op
7.897 florijnen, voor die tijd een aanzienlijke som geld. Dat geld werd ook

gebruikt om een kerk in Griendtsveen
te realiseren. Pastoor Jeuken ging niet
alleen het land in om geld los te peuteren, hij probeerde de katholieke boeren
en tuinders met wie hij in gesprek
ging ook te overtuigen naar America
te komen om ze daar het vak te leren.
Hij had daarbij ook de hoop dat ze zich
hier zouden vestigen. Toen dat zo nu en
dan lukte, begon de katholieke bevolking van America toe te nemen.

Geen geld meer
voor grafsteen
In 1897 werd pastoor Jeuken door
de bisschop benoemd als pastoor van
Helden. “Dat vind ik niet gek. Het was
een goede pastoor”, zegt Mulders.
Hij werd niet oud: Jeuken was geboren
in 1851 en overleed in 1908. “Hij had
na zijn overlijden geen geld meer voor
zijn grafsteen. Hij stond er bekend
om zijn salaris weg te geven aan de
armen. Wat hij kreeg van de parochie,
gaf hij weg”, aldus Mulders. De Pastoor
Jeukenstraat draagt overigens pas
sinds 1961 de naam van de pastoor.
De straat werd eerst de Puntweg
genoemd.

College

Taakstelling
statushouders
vooralsnog
ongewijzigd
De deal die de EU met Turkije heeft gesloten heeft vooralsnog geen
invloed op de taakstelling voor de opvang van statushouders die Horst aan
de Maas voor dit jaar heeft gekregen. Dat liet het college van B&W weten in
een persmoment op woensdag 30 maart.
De taakstelling voor de tweede
helft van dit jaar blijft hetzelfde
omdat er nog steeds een groei wordt
verwacht. Volgens portefeuillehouder
Kees van Rooij gaat de gemeente
ondanks die verwachte groei door
met het kleinschalig opvangen van
statushouders. “We mikken niet op
de komst van een azc. Wel willen
we beter met gemeenten als Venray
en Venlo gaan samenwerken om de
doorstroming van zowel vluchtelingen
als statushouders beter te laten
plaatsvinden”, aldus Van Rooij.

Lokale
woningzoekenden
Er wordt momenteel gekeken naar
locaties om de statushouders op te
vangen. Zij komen in aanmerking voor
sociale huurwoningen. In dat segment
lijkt er ook een tekort te zijn voor
lokale woningzoekenden. Wethouder
Bob Vorstermans: “Voor wat betreft
woonbeleid hebben we afgesproken
dat er voor iedere woning voor een
statushouder ook een woning voor een

woningzoekende bijkomt.”
Verder is de verwachting dat
scholengroep Dynamiek vanaf komend
schooljaar kinderen van vluchtelingen
die in vakantiepark Het Roekenbosch
in Blitterswijck komen te zitten,
onderwijs gaat geven. “Het gaat dan
om de scholen van Dynamiek die nabij
Blitterswijck liggen”, zegt wethouder
van onderwijs Ger van Rensch.

Illegale oversteek
De Europese Unie (EU) sloot op
vrijdag 18 maart een deal met Turkije
die de instroom van vluchtelingen
naar Europa moet beperken. Turkije
krijgt geld van de EU om de migratie
van onder meer Syriërs naar Europa
te doen afnemen. Een belangrijk
onderdeel van de deal is dat Turkije
vluchtelingen die illegaal de oversteek
maken naar Griekenland terugneemt.
EU-landen nemen in ruil voor elke
teruggenomen vluchteling een Syriër
uit de Turkse kampen op. De verwachting is dat door dit akkoord de
totale migratie naar de EU en dus naar
Nederland afneemt.
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Lintje voor
Piet Holtermans

Eind dit jaar besluit
over locatie zwembad

Piet Holtermans (65) uit Horst heeft op woensdagavond 23 maart tijdens de jaarvergadering van Ruiterclub
Wittenhorst een koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van burgemeester Kees van Rooij van gemeente
Horst aan de Maas.

De gemeenteraad van Horst aan de Maas gaat eind 2016 beslissen over
de locatie van het zwembad in Horst. Tot nu toe zijn er twee opties: een
nieuw zwembad bouwen of het huidige zwembad De Berkel opknappen.
De gemeenteraad besloot in
november 2015 al niet te kiezen voor
een regionaal zwembad samen met
gemeente Venlo. Dat laat twee keuzes
over: het in stand houden van De
Berkel of het realiseren van een nieuwe
zwemvoorziening. Naar verwachting
gaat de gemeenteraad in november
of december een locatiekeuze maken
voor het zwembad. Tot die tijd gaat een
projectgroep de kaders van de raad en
de (financiële) consequenties van beide
scenario’s uitwerken.
Het college geeft in een plan
van aanpak voor het zwembad aan,
indien er gekozen wordt voor een
nieuwe locatie, het uitgangspunt van
de initiatiefnemers van de Sportzone

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

in Horst over te nemen in de verdere
uitwerking. Dat zou betekenen dat
het nieuw te bouwen zwembad in de
Sportzone rond de Kasteelse Bossen in
Horst zou komen te liggen. Deze keuze
is onder andere financieel aantrekkelijk,
omdat de gemeente eigenaar is
van verschillende locaties binnen
die sportzone. Qua planologische
haalbaarheid zou deze locatie wat
minder geschikt zijn, omdat veel
bomen in dit gebied een monumentale
status hebben en in principe niet
gerooid mogen worden.
Het budget voor communicatie
rondom het maken van de keuze en
onderzoek door een adviesbureau is
10.000 euro.

Bijeenkomsten
Synthese
Piet Holtermans is werkzaam
als zelfstandig rij-instructeur voor
het tractorrijbewijs en binnen
verschillende verenigingen actief
als bestuurslid. Zo was hij tot
1990 bestuurslid van de Limburgs
Vereniging van Vleeshouders en
werd hij daarna secretaris van de
subvakgroep schapenhouderij die
de belangen van schapenhouders
behartigt. Vanaf 1996 is hij bestuurslid
en tegenwoordig ook voorzitter van

Ruiterclub Wittenhorst. Ook is hij
betrokken bij de organisatie van een
concours op het evenemententerrein
in Horst en meerdere wedstrijden
en kampioenschappen in de
manege. Vanaf 1996 is Holtermans
bestuurslid en later voorzitter van
Stichting Manege Wieneshof. Ten
slotte heeft hij vanaf 1998 een
bestuursfunctie bekleed bij de
Koninklijke Nederlandse Hippische
Sport (KNHS). Hier was hij actief als

voorzitter KNHS Kring Noord-Limburg,
bestuurslid en vicevoorzitter van de
KNHS Regio Limburg en voorzitter van
de concourscommissie.
“De heer Holtermans wordt
omschreven als iemand die altijd
klaar staat voor de vereniging, in
goede en minder goede tijden. Een
vrijwilliger pur sang”, aldus Van
Rooij. Voor zijn verdiensten werd
Piet Holtermans benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.

Synthese in Horst organiseert op dinsdag 5 april een gesprek met ouders
van kinderen met een beperking. De bijeenkomst vindt plaats om 13.30 uur
bij Synthese in Horst. Op dinsdag 19 april organiseert Synthese een
themabijeenkomst. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en vindt plaats bij
Synthese in Horst.
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Het Steunpunt Mantelzorg Horst
aan de Maas wil zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeftes van
mensen die intensief voor hun naaste
zorgen. Deze groep mantelzorgers is
zeer divers. Er zijn mensen die voor
hun dementerende partner zorgen,
kinderen die voor een zieke ouder
zorgen maar ook mensen die voor een
kind met een beperking zorgen. Met
deze laatste groep wil het Steunpunt
Mantelzorg graag in gesprek.
De bijeenkomst staat in het teken
van een open dialoog. Welke behoeftes en wensen zijn er richting het
Steunpunt Mantelzorg? Hoe kunnen
we onze waardering zo goed mogelijk laten aansluiten bij deze groep?
Ellis Spikmans, beleidsambtenaar van
de gemeente Horst aan de Maas,

VANAF A.S. MAANDAG 4 APRIL
OPENEN WIJ ONZE DEUREN

& kunststof kozijnen

U bent van harte welkom op de Moostenstraat 39.
Een vertrouwd gezicht op een nieuwe locatie.
U kunt bij ons terecht voor alles op het gebied van bouwen,
verbouwen en afbouwen. Maar natuurlijk ook voor elke klus!
Telefoonnummer: 077-4662233
e-mail: info@bouwmaterialen-neerkant.nl

www.bouwmaterialen-neerkant.nl

en Anja Damhuis van het Steunpunt
Mantelzorg begeleiden de bijeenkomst.
De bijeenkomst van dinsdag 19
april gaat over mantelzorg en hoe een
notaris hiermee kan helpen. Het is
belangrijk om op tijd na te denken over
‘later’. Aan wie geef je het vertrouwen
om namens jou beslissingen te nemen
als je het zelf niet meer kunt bijvoorbeeld door ziekte of dementie? Tijdens
de bijeenkomst wordt er besproken
hoe mantelzorg geregeld kan worden
en hoe een notaris daarbij kan helpen.
Annemarie Beijers, notaris van Novitas
in Horst geeft een toelichting over het
levenstestament, bewind voering, curatele stelling en mentorschap. Er is ook
ruimte voor het stellen van vragen.
Opgeven voor de bijeenkomsten
kan via a.damhuis@synthese.nl

Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Dank u wel dat u er was.
Voor onze moeder tijdens haar leven.
Voor ons, met uw medeleven en uw steun
na haar overlijden.
Dank u wel dat u er was.
Kinderen en kleinkinderen van
ós lieve mam en trotse oma

Nel Cox-Vissers
Horst, 31 maart 2016
De zeswekendienst is op zaterdag 2 april om 18.00 uur
in de H. Lambertuskerk van 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 op-geven en meteen de kosten
voldoen.
Uw tuin? Mijn zorg! Met meer dan
25 jaar ervaring bent u met al uw
tuinwensen hier aan het juiste adres.
Vakkundig werk tegen een prima
betaalbaar tarief. Grote of kleine tuin:
bel 06 52 62 47 14.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Gezond afvallen. In 8 stappen onder
professionele begeleiding naar een
gezond gewicht. In veel gevallen
vergoeding door zorgverzekeraar.
06 33 18 11 76 www.voeding-id.nl
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.
Pedicure bij u thuis. Complete
pedicurebehandeling bij u thuis
voor maar € 25. Maximale
behandelingsduur 45 minuten.
Bel voor een afspraak: 06 11 88 61 38.
Ambulant Pedicure Dorothé Roeven.
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

Biologisch geteelde Amaryllis.
Te koop biologisch geteelde
snijamaryllis. Bloemenkraampje
aan de Meterikseweg 124 in Horst
biobloemcuppen.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
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.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Schilderwerken
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

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 64 32 87

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.
Snoeien/rooien van bomen
m.b.v. spinhoogwerker event. stobbe
frezen en houtversnipperen.
Ook voor het rooien van uw tuin.
Van der Sterren vof tel. 077 366 32 04.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
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.
Campers te huur. Vakantie plannen,
huur een camper. Nog enkele weken
vrij. Camper verhuur De Witte
L. Boekestijn 06 43 47 63 39
www.essodewitte.nl
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.
Werken op de beste festivals?
Zoek jij een leuke (bij)baan?
L!nQ Event Group zoekt oproepkrachten
voor de op- en afbouw van diverse
(inter)nationale evenementen! Kijk
voor meer info en om te solliciteren op
www.linqeventgroup.nl.
Mindful Yoga. Bewust zijn en
bewegen in Horst? www.yogacentrumlespoir.nl - 077 851 50 08 yogavooriedereen@live.nl
Hatha Yoga in Horst.
Er zijn nog enkele plekken vrij!
Kijk op yogacentrumlespoir.nl of
yogavooriedereen.nl / 077 851 50 08
voor de mogelijkheden.

Geboren

Geboren

Bo

Loek

26 maart 2016
Dochter van Mike Haegens
en Sandra Hendrix
Zusje van Lis
Achter de Pastorie 31
5962 BB Melderslo

16 maart 2016
Zoon van Rob Raedts
& Yvonne Nijkamp
Emmastraat 15
5975 CM Sevenum

Boomverzorging, boom kappen.
Hebt u een lastige boom, wij rooien
of snoeien vakkundig uw bomen en
struiken. Eventueel met klimmer. Ook
bijkomende werkzaamheden. Bel voor
info André Pouwels 06 52 40 67 46.
Open huis i.v.m. verkoop
seniorenwoning. Zaterdag 2 april
open huis, van 10.00 - 15.00 uur. Ook
geschikt als gezinswoning. Lochtstraat
3- B, 5962 AJ Melderslo. Heb je
interesse, loop dan gerust binnen.

Constance pedicure.
Houd voeten gezond. Geef ze eens een
pedicure. www.constancevoetzorg.nl
06 40 83 90 24.
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Te koop openhaardhout/kachelhout
90% eiken. Op stam of gezaagd
en gekloofd. Tel. 077 464 12 94/
06 45 12 22 24.

Te huur opslag-/werkruimte
van 100 m2 te Melderslo.
Tel. 06 12 15 62 22 / 077 398 28 96.
Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel. 06 24 19 24 01.
Businesscentrumhorst.nl

Verloren sleutelbos
met Eifeltorenhanger in de
omgeving v. Bronckhorststraat,
Dkn. Creemersstraat, Noordsingel,
Gebr. v. Doornelaan richting Dendron
sporthal. Tel. 06 14 85 93 60.

Zoek je vrijwilligerswerk?
Zorgboerderij De Haam zoekt
vrijwilligers voor woensdag en vrijdag
ter ondersteuning van het team. Zie
voor meer info: www.dehaam.nl of
info@dehaam.nl of bel: 0478 51 52 92.
Kijk wat wij te bieden hebben!

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Zoek de Spaanse zon op!
Zon zee cultuur. Nog geen vakantie
geboekt? Gezellig huisje aan de
Spaanse Costa Blanca. Mooie
omgeving. Voorzieningen in de buurt.
Acties en info: www.casarutten.com
tel. 06 50 21 89 12 familie Rutten.

Te huur bedrijfsruimte 160 m2.
Goed geisoleerd met overheaddeur
3.30 x 3.90 ruim verhard buitenterrein.
06 53 77 03 17.

Valise Atelier & Natuur. Iets te vieren?
Iets organiseren voor een groep?
Wij hebben diverse mogelijkheden.
We maken een programma op maat
wat bij jouw groep past.
Info www.valise.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00
incl. tapijt en leggen!
Woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Gratis offerte bel: 06 16 37 45 14.

Trouwring gevonden in speeltuin
(Het Fort) nabij Van Douverenstraat/
Blauwververstraat. Met inscriptie Nelly
en datum. De eigenaar kan contact
opnemen met 06 39 37 31 94.

Werkplaats te huur, ca. 180 m2,
geïsoleerd, industriebestemming,
hoogte 5,50 m. Businesscentrum Horst,
tel. 06 24 19 24 01.
Te koop verse tulpen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
Oktoberfest im frühling
16 april am Reulsberg met de
Rosentaler, Da Ma Zoeë en DJ Hay
Vissers. Entree € 7,50 aanvang 20.00
uur www.streekrijders.nl

Te koop Laurier haagstruiken
1-2 m vanaf 3 euro. Tel. 06 81 55 39 56
eventueel bezorgen.
ZZP Boekhouder Administrateur. Uw
administratie, btw & IB-aangifte in
goede handen. Maatwerk bespreekbaar. Scherpe vaste prijs. J. Klaus.
Tel. 06 29 20 20 48. www.akbs.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Tulpen te koop in diverse kleuren.
Verkoop van maandag t/m zaterdag.
Tussen 12.00 en13.00 uur gesloten.
Pubben C.V., Helenaveenseweg 8B,
Sevenum.
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.

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

AKTIE

Dag en nacht bereikbaar

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 10 APRIL 2016

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

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

www.theoarts.com

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Verbouwing Berkele Heem:
43 appartementen
Verzorgingshuis Berkele Heem in Horst wordt vanaf 2017 verbouwd tot een appartementencomplex met 43 woningen voor verschillende doelgroepen.
Dat werd duidelijk tijdens een informatieavond voor buurtbewoners over de ontwikkelingen in Hof te Berkel op dinsdagavond 29 maart in ’t Gasthoês in Horst.

In totaal komen er 43 appartementen in het complex, waarvan er twaalf
doorverhuurd kunnen worden aan
Met GGZ, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Van de overige
appartementen zijn er 29 beschikbaar
voor de sociale huursector. Ivo van Rees
van Wonen Limburg: “Van die appartementen zijn er drie speciaal bedoeld
voor jongeren onder de 23 jaar. Door
de lage huurprijs van deze appartementen kunnen zij in aanmerking komen
voor huurtoeslag.” De kamers van het
verzorgingshuis worden samengevoegd
tot appartementen van verschillende
afmetingen. Deze zijn tussen de 41 en
93 vierkante meter groot. Een aantal
van de appartementen zal over twee

verdiepingen beschikken en sommige
woningen krijgen een tuintje. “Alleen
nog qua constructie blijft het oude pand
zichtbaar”, aldus Van Rees. “Voor de
rest wordt het totaal verbouwd en
verduurzaamd.” De bouw kan in januari
2017 beginnen, maar Wonen Limburg
verwacht dat dit misschien nog eerder
wordt. Voor de bouw zelf verwacht zij
ongeveer een jaar nodig te hebben.
Het restaurant van Berkele Heem
gaat naar verwachting dit jaar al dicht.
De ontmoetingsfunctie en dagopvang
die oorspronkelijk in het restaurant
plaatsvonden worden verplaatst naar
het Koetshuis aan de Gasthuisstraat.
Daar gaat gemeente Horst aan de Maas
samenwerken met Gooiendaag Zorg

voor Ouderen. Wethouder Birgit op de
Laak: “Mensen maakten zich zorgen
om de sluiting van het restaurant. Met
deze oplossing willen we laten zien
dat de gemeente die zorgen serieus
neemt. We willen niet dat er mensen
in de kou komen te staan.” Niet alle
aanwezigen zijn blij met de nieuwe
oplossing. “Ziet u ons in de winter al
met dementerende ouderen helemaal
naar het Koetshuis lopen? Waarom kan
het restaurant niet gewoon openblijven?” reageert iemand, waarna de rest
van de aanwezigen bijvalt met applaus.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat
de ontmoetingsruimte en dagopvang
ondergebracht gaan worden in het
verbouwde Gasthoês. Op de Laak: “Het

Gasthoês moet uiteindelijk een herberg
worden voor iedereen: jong en oud.
Daar passen de dagopvang en een
ontmoetingsfunctie goed bij.”

Tijdens de informatieavond kwam
nog een derde ontwikkeling in wijk
Hof te Berkel aan bod: de realisatie
van een speel- en beweegstraat. Een
werkgroep bestaande onder andere
uit wijkbewoners en zorgverleners
uit de wijk kwam met een plan met
het thema bewegen en ontmoeten.
“Nu is het nog een dooie boel in de
wijk”, aldus Anita Broos, één van
de initiatiefnemers. “Wij willen op
verschillende plekken in de wijk
toestellen plaatsen, waarvan sommige
geschikt zijn voor kinderen en andere
juist voor ouderen.” Het is de bedoeling
dat groepjes ouderen begeleid kunnen
bewegen op de toestellen. Hiervoor
wil het wijkcomité vrijwilligers door
middel van een cursus opleiden. Broos:
“Samen bewegen werkt preventief en
revaliderend. Ouderen kunnen op de
toestellen bijvoorbeeld hun balans en
coördinatie verbeteren.” Behalve de
beweegtoestellen voor ouderen, komen
er ook speeltoestellen voor de jeugd
te staan. Voor haar initiatief kan het
wijkcomité rekenen op cofinanciering
van Yalp, die de toestellen ontwikkelt
en plaatst. Ook de dorpsraad van
Horst heeft aangegeven mee te willen
financieren.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
Per 2 april openen wij Joy en Roel,

J&R’s schoen- en zeilmakerij
Hier starten wij met de reparatie van schoenen
en tassen. Daarnaast repareren wij tenten, luifels,
verandazeilen etc. ook leveren wij hierin maatwerk.
Na 10 jaar in de leer te zijn geweest
zijn wij klaar voor een nieuwe start!!

Dit alles op een ambachtelijke manier
in een modern jasje!

schoen- en zeilmakerij

HALLO in Zuid-Afrika
Truus en Wiel Fleurkens maakten een 22-daagse rondreis door Zuid-Afrika. Via Johannesburg, Pretoria en
diverse wildparken waaronder het Krugerpark zijn ze via de Panoramaroute, Swaziland, Drakensbergen,
Wildcoast, Tuinroute en Oudshoorn via de Voortrekkersroute naar Kaapstad gereden. Dat was een route van
5.000 kilometer. Onderweg hebben ze genoten van wilde dieren en het prachtige landschap en de bevolking.
Op de foto staan ze op de Tafelberg met op de achtergrond Kaapstad.

Patersstraat 10 5801 AV Venray
0478 561256 info@jrschoen-zeilmaker.nl

www.jrschoen-zeilmaker.nl

openingstijden
13.00 - 18.00 uur
maandag

di t/m vrij
zaterdag

10.00 - 18.00 uur
10.00 - 15.00 uur

schoen- en zeilmakerij

08

winkel&bedrijf
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Nieuwe toesteladoptieouder voor Roeffen Mart
Aarts Conserven uit Lottum is vanaf dit jaar toesteladoptieouder geworden. Aarts Conserven adopteert de
glijbaan die de directie en de personeelsvereniging vorig jaar ter ere van hun 80-jarig bestaan aan de speeltuin
hebben geschonken.

Troy Coaster Challenge
in Toverland
Attractiepark Toverland organiseert vanwege haar 15-jarig bestaan
samen met Stichting Heppie de Troy Coaster Challenge 2016. Twaalf challengers gaan op 4 en 5 juni voor het goede doel 24 uur in de achtbaan Troy.
Tijdens de Challenge worden
er diverse acties georganiseerd,
waaronder de verkoop van de overige
zitjes. Alle opbrengst hiervan gaat
naar het goede doel stichting Heppie.
Stichting Heppie zet zich in voor
kwetsbare kinderen in Nederland die
sociaal uitgesloten zijn en er alleen
voor staan. Door armoede, ernstige
problemen thuis of een gedragsstoornis

krijgen ze niet de mogelijkheid aan
te haken en mee te doen in onze
maatschappij.
Toverland is op zoek naar challengers die deze 24-uurs uitdaging
aan willen gaan voor het goede doel.
Deelnemers dienen over een goede
medische conditie te beschikken.
Aanmelden kan tot vrijdag 8 april via
www.toverland.nl/challengers-gezocht

VOOR AL UW FEESTJES
EN/OF ACTIVITEITEN

ps: op uw feest brengen wij u naar huis!

www.dewevert.nl

Wevertweg 8, Horst
077 - 397 03 88

Scholieren gevraagd!
Wij zoeken voor een moderne potplantenkwekerij in America
gemotiveerde scholieren die van aanpakken houden.
Ben je 14 jaar of ouder en je wilt graag werken
op zaterdag of in je schoolvakantie?
Reageer dan op info@vanrietpotplanten.nl,
of bel met 0651852238 voor meer informatie.

Aarts Conserven voelt zich erg
betrokken bij de eigen regio en zijn
medewerkers en zocht in het kader van
maatschappelijk verantwoord ondernemen een duidelijk regionaal doel.

De speeltuin wordt regelmatig bezocht
door de medewerkers en hun kinderen.
Speeltuin Roeffen Mart trekt
jaarlijks zo’n 35.000 bezoekers.
Sinds 1974 heeft de stichting met

behulp van vrijwilligers de speeltuin
uitgebreid tot de huidige omvang,
met 48 toestellen op 74 are.
Voor verschillende toestellen zijn al
adoptie-ouders gevonden.

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

Pas op voor ‘loslopend wild’!
Door: Geertje Verkuijlen, advocaat
Het is lente! Dat betekent dat de dagen weer langer worden en de
zon meer gaat schijnen. Op zo’n mooie lentedag trekken veel mensen er
op uit om bijvoorbeeld een heerlijke wandeling te maken door het bos.
Zowel jong als oud met of zonder hond.

Hoewel er bijna geen ongelukken
gebeuren en iedereen geniet van
het mooie weer gaat het helaas
ook wel eens mis. Zo kan het
bijvoorbeeld gebeuren dat een
voetganger omver wordt gelopen of
een fietser per ongeluk van zijn fiets
wordt geduwd door een enthousiaste (loslopende) hond waardoor
hij letsel oploopt. Het gevolg is
dan meestal dat alle partijen zijn
geschrokken. Maar hoe gaat het
nu verder? Is er een aansprakelijke
partij aan te wijzen en heeft het
slachtoffer recht op een vergoeding
van zijn schade?
Gelukkig is er in de wet een artikel
waarin de aansprakelijkheid voor
dieren is geregeld. Zo is bepaald
dat de bezitter of eigenaar van
een dier aansprakelijk is voor het
(onberekenbare) gedrag van het

dier. Het dier kan zich namelijk zelfstandig gedragen en dat kan gevaar opleveren voor anderen. Dit
(onberekenbare) gedrag wordt ook
wel de eigen energie van het dier genoemd. De bezitter of eigenaar hoeft
dus helemaal geen schuld te hebben
gehad aan het ongeval waarbij het dier
letselschade heeft veroorzaakt. Ook in
een geval waar u niets aan kan doen,
doordat het dier zelfstandig en zonder
commando schade heeft veroorzaakt,
bent u in beginsel nog steeds aansprakelijk wanneer u bezitter of eigenaar
bent van dit dier.
Er is echter een uitzondering waarbij
de bezitter van een dier niet aansprakelijk is voor de schade die zijn
viervoeter heeft veroorzaakt. Er moet,
heel kort gezegd, voor de bezitter
sprake zijn van een situatie van noodweer of overmacht waarin de bezitter
het dier een commando zou geven die
het dier zelfstandig heeft uitgevoerd.
In dat geval is de bezitter of eigenaar
niet of niet volledig aansprakelijk voor

de aangerichte schade. Denk hierbij
aan een waakhond die de inbreker
aanvalt.
Kortom, er moet een bezitter of
eigenaar van het dier zijn en de
schade moet door het dier zelf zijn
veroorzaakt voordat een slachtoffer
de bezitter of eigenaar aansprakelijk
kan stellen.
Heeft u ook letselschade opgelopen
dat veroorzaakt is door een dier en
vraagt u zich af of u recht heeft op
een schadevergoeding? Neem dan
contact met ons kantoor op voor
een vrijblijvend en kosteloos eerste
advies gesprek.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 94 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl
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GEPLUKT Marc van de Loo

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.

mijn eigen bedrijfje dat ik naast mijn
loondienst runde. Eigenlijk heb ik mijn
vrouw gekocht”, grapt Marc. “Zo is
alles aan het rollen gegaan. Daarna
zijn we in Lomm gaan samenwonen
en niet lang daarna zijn we getrouwd.
Inmiddels hebben we drie schatten van
kinderen, Marco (12), Daan (10) en
Rick (10).”

Settelen in het
verenigingsleven

Een echte levensgenieter. Bourgondiër noemt hij zichzelf. Wanneer hij een barbecuespatel in zijn hand heeft en
de worstjes kan omdraaien zit hij het lekkerst in zijn vel. Een fles bier erbij maakt het plaatje compleet. Deze week
wordt Marc van de Loo (46) uit Broekhuizenvorst geplukt.
Marc groeide op in Arcen.
Samen met zijn vader, moeder en
broer had hij een normaal gezinnetje.
Toen hij op de mavo zat, begon hij
te twijfelen. “Ik vond dat leren maar
niets. Ik kan het wel, maar ik ben
meer een praktijkmens. Laat mij maar
dingen doen met de hand in plaats
van met mijn hoofd.” Zo stopte hij met
de opleiding en ging hij verder op de
tuinbouwschool. “Daar lag mijn echte

passie. In de tuinbouw geniet je meer,
vind ik. Je bent vrijer in alles. Je werkt
toch met een levend product, dus elke
dag is anders.” Zijn grootste droom
was dan ook om een zelfstandige
onderneming op te richten. Helaas had
deze droom geen gelukkig einde; het
bedrijf kon zichzelf niet terugverdienen.
Maar geluk vond hij toch. Niet in de
vorm van een bedrijf, maar wel in de
liefde. “Ik werkte bij een paprikabedrijf.

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
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Daar kwam een keer een snoeiploeg
helpen. Tussen die werknemers zat
een mooie vrouw. Nadat ik haar had
ontmoet heb ik vaker gevraagd of
zij mij een zaterdag wilde helpen op

In 2000 verhuisden ze naar
Broekhuizenvorst. “Ik wilde me
hier meteen gaan settelen in het
verenigingsleven. Zo krijg je zo snel
mogelijk connecties in het dorp.
Op een dag stond de voorzitter van
de fanfare aan de deur met de vraag
of ik niet bij de fanfare wilde komen.
Ik was wel verbaasd, want ik kan geen
noot lezen en zelfs in de maat lopen
lukt niet.” Maar inmiddels voorziet hij
meer dan twaalf jaar als niet spelendbestuurslid de leden van een natje
en droogje tijdens de repetities en
uitvoeringen.
In 2004 kwam de voorzitter van
C.V. De Blauwpoët langs of ik in dat
jaar prins carnaval wilde worden.
“Dat had ik nooit verwacht. Toen ze
mij kwamen vragen moest ik wel
mededelen dat ik met mijn familie
tijdens het prinsenbal op vakantie was.
Dit was allemaal niet erg en ze hebben
speciaal voor mij het bal verzet.
Prachtig als ze dat voor je doen. Ik
denk ook dat ik de prins ben geweest
die het hardst heeft gefeest. Ik was
namelijk de laatste prins in die zaal.
Die is daarna afgebroken waarna we

naar een andere locatie zijn verhuisd.
Ik heb letterlijk het dak eraf gefeest.”

Laatste prins
in de zaal
Niet alleen de traditie carnaval
zit in Marc’s bloed. Ook zit hij in de
organisatie van de Geitenkermis in
Broekhuizenvorst. “Dit is een eeuwenoude traditie. Het is ontstaan omdat de
boerenknechten vroeger hun herenboeren wilden bedanken. Ze kwamen
allemaal bijeen, vingen een geit,
brachten het dier naar de plaatselijke
slager en op woensdag aten ze de geit
met z’n allen op. Tegenwoordig is de
traditie wat verminderd. Er zitten meer
regels aan het slachten, de geit vangen, enzovoort. Ik weet nog wel toen ik
voor de eerste keren meedeed, we de
geit vingen en hem overhandigden aan
de burgemeester. We plaatsten hem
achterin de auto. Eenmaal aangekomen
bij het gemeentehuis legden we hem
aan de ketting en liepen we met de
geit door het gemeentehuis. ’s Avonds
werd onze vangst zelfs mee naar de
kroeg genomen, maar op een gegeven
moment werd het afgeschaft; het gaat
ook allemaal een beetje ver.”

’Ik geniet
van elke dag’
Marc is een echte levensgenieter.
“Het liefst zit ik met mijn gezin buiten
te barbecueën. Ik geniet van elke dag.
Soms maak je mindere dingen mee,
maar je moet uit alles het positieve
halen. Ik denk dat dat het belangrijkste
is in het leven.”

Wij zijn per direct op zoek naar een

1ste automonteur/
Technisch Specialist (M/V)
(fulltime, 38 uur per week)
Spreeuwenberg Automotive, gevestigd in Griendtsveen, is een jong dynamisch bedrijf, waar diverse
activiteiten en specialiteiten worden aangeboden zoals onder andere reparatie, onderhoud en storingsdiagnose van motorvoertuigen. Als universeel autobedrijf zijn wij de laatste en komende jaren vooral bezig
met diagnostiek en reparatie van elektronische en mechanische storingen in moderne benzine-, diesel- ,
hybride-, veiligheids- en comfortsystemen. Spreeuwenberg Automotive profileert zich in die hoedanigheid
als het verlengstuk van het universele garagebedrijf.
Profiel
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, energieke, klantvriendelijke collega die zelfstandig
functioneert op de afdeling onderhoud en reparatie. Een nieuwe collega die zich duidelijk herkent
in de volgende competenties en vaardigheden:
• je hebt een opleiding met succes afgerond als 1ste automonteur of Technisch specialist of gelijkwaardig;
• technisch analytisch vermogen en een professionele werkhouding;
• je hebt ruime ervaring met diagnose-apparatuur en kunt ook een diagnose stellen, dit is een pré;
• in het bezit bent van APK II;
• een passie voor Autotechniek;
• je kunt met diverse automerken uit de voeten;
• kunt werken in een klein team, dus kunt goed zelfstandig en verantwoordelijk werken;
onderdelen bestellen, klanten afwikkeling;
• bent in het bezit van een geldig rijbewijs B.
Aanbod
Bij Spreeuwenberg Automotive bieden wij jou een compleet aanbod. In dat aanbod zit een passend salaris,
ruimte voor initiatief en nieuwe ontwikkelingen. De communicatielijnen zijn kort en de werksfeer binnen
Spreeuwenberg Automotive is collegiaal en informeel.
Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief en C.V.
naar info@spreeuwenbergautomotive.nl.
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Wat
zeg je?
Gemeente Horst aan de Maas komt in juni
met een woonvisie. Hierin zet ze uiteen wat
de lange termijnplannen zijn op het gebied
van wonen. Bouwen naar behoefte is hierbij
het uitgangspunt. Als de gemeente zich
hieraan houdt, komen er waarschijnlijk vooral
huurwoningen bij. Precies driekwart van de
mensen in Horst aan de Maas mist die
namelijk in zijn woonplaats. Een deel hiervan,
31 procent, zegt tijdelijke huurwoningen te
missen. 27 procent zou daarnaast graag meer
koopwoningen zien. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.
Op de vraag of er in hun woonplaats genoeg
woningen zijn, reageert 31 procent van de
inwoners instemmend. Een groter gedeelte,
37 procent, vindt dat er juist niet genoeg

Inwonerspanel

1.672 leden

31
03

www.TipHorstaandeMaas.nl

Er is behoefte aan goedkope
huurwoningen
Welke type woningen
mis je in je woonplaats?
Top drie

Huurwoningen
(75 procent)
Tijdelijke huurwoningen
(31 procent)
Koopwoningen
(27 procent)
woningen zijn. Verder is 25 procent neutraal en
7 procent geeft aan het niet te weten. “Er staan

voldoende doet om woningen in kleine kernen
zo veel woningen te koop”, zegt iemand. “Ik zie
te realiseren. Anderen zijn neutraal of weten het
dat er in Lottum totaal geen nieuwbouw van de
niet “De gemeente doet genoeg; ik snap dat niet
grond komt. Als ik kijk hoe er in andere dorpen
alles in één keer kan”,
gebouwd wordt, begrijp
“Geef inwoners eigen dorp
vertelt een inwoner.
ik dit niet”, vertelt
voorrang als er een huurwoning Iemand anders is het
iemand anders. “Er is
vrijkomt”
daar niet mee eens. “Er is
behoefte aan goedkope
gemeentelijk beleid om
huurwoningen, maar die
“Er moeten meer sociale
enkel in de grote kernen
zijn er niet”, laat iemand
huurwoningen komen”
te bouwen. Dat is slecht
weten. Deze persoon
krijgt bijval van iemand
“Meer aandacht voor starters” voor de leefbaarheid van
de kleine kernen.”
anders. “Koopwoningen
zijn er genoeg, er lijkt alleen een tekort aan
TipHorstaandeMaas is een samen
sociale huurwoningen te zijn.” De gemeente kan
werkingsverband tussen HALLO Horst aan de
met andere partijen zorgen voor woningen in
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
kleine kernen. 21 procent vindt echter niet dat
of aanmelden voor de volgende enquête, kijk
ze zich daar genoeg voor inspant. Daar staat 26
op www.tiphorstaandemaas.nl
procent tegenover die wel vindt dat de gemeente
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

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

Genieten...

De Keukenhof

Thema 2016: “De Gouden Eeuw”

Keukenhof, het leukste en fleurigste dagje uit! Dit voorjaar staan meer dan 7 miljoen bloembollen in bloei met wel 800 verschillende soorten tulpen. Een unieke en onvergetelijke belevenis!

Inclusief:
busreis, entree en zomerbollenpakket
Vertrekdata: 8, 13 en 26 april en 3 en 12 mei 2016
Normaal € 49,-

TUINEN VAN FABIOLA
EN BRUSSEL

€ 39,-

EIFEL SPECIAAL

DAGJE VIANDEN

Incl. entree Tuinen van Fabiola

Incl. koffie/ gebak, gids voor rondrit, boottocht, lunch en diner

Incl. koffie/ gebak, lunch en diner

Vertrekdata:
23 april en 3 mei

Vertrekdata: 11 mei,
2 en 28 juni en 27 juli

Vertrekdata:
14 juni en 14 juli

€ 30,-

KEUKENHOF EN
BLOEMENCORSO

DAGJE ZEELAND, ZEEHONDENSAFARI EN ZIERIKZEE
Incl. koffie met bolus, bezoek
streekproductenveiling, zeehondensafari, koffietafel en diner

Incl. entree
Vertrekdatum:
23 april

€ 47,50

VERRASSINGSDAGTOCHT
2016
Incl. koffie/ gebak, entree,
rondleiding, lunch, gids voor
rondrit en diner

Vertrekdata: 11 en 31 mei,
8 en 21 juni, 5 en 20 juli

LEUVEN

NIEUW!

€ 59,NIEUW!

Incl. koffie/ gebak, stadswandeling
o.l.v. gids en diner
Vertrekdata: 24 mei,
29 juni en 21 juli

€ 72,-

€ 55,-

Vertrekdata:
23 juni, 12 en 26 juli

NIEUW!

GROTTEN VAN HAN EN
HET WILDPARK

MARIA LAACH EN
VULKAN EXPRESS

NIEUW!

NIEUW!

Incl. koffie/ gebak, bezoek Abdij,
lunch, rit met Vulkan Express en
diner
Vertrekdata:
1 juni en 7 juli

€ 72,-

€ 72,-

€ 75,-

MUSICAL SKY IN 3D

Incl. koffie/ gebak, entree+rondleiding Grotten van Han, broodmaaltijd, rondrit Wildpark,
entree Prehistohan en Museum Han en diner
Vertrekdata:
19 mei, 15 juni, 6 en 28 juli

Incl. entreekaart 1e rang

NATIONAAL PARK
DE WEERRIBBEN

FIETSDAGTOCHT DOESBURG EN DE IJSSEL

€ 85,-

Incl. koffie/ gebak, lunchbuffet,
rondvaart incl. koffie/ thee, bezoek
Natuur Activiteitencentrum en diner
Vertrekdata:
19 mei, 14 juni en 20 juli

€ 73,-

NIEUW!
Vertrekdata:
21 mei en 25 juni

€ 110,-

Incl. koffie/ gebak, lunchbuffet
en dinerbuffet
Vertrekdatum:
22 juni

€ 85,-

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

NIEUW!
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De KNVB hoort harder in te grijpen bij incidenten in het amateurvoetbal
De wedstrijd tussen de eerste elftallen van Sparta ’18 uit Sevenum en
Oranje Zwart uit Helmond is op zondag 13 maart uitgelopen op een vechtpartij.
Spelers en supporters zijn vlak na de wedstrijd met elkaar in conflict gekomen
en meerdere mensen beweren te zijn mishandeld. De besturen van beide
clubs beschuldigden elkaar van geweld en racisme. Wat er precies gebeurd is,
moet een onderzoek van de KNVB aantonen. De overgrote meerderheid van de
stemmers, 99 procent, is van mening dat de KNVB harder in moet grijpen bij dit
soort incidenten in het amateurvoetbal. Een hardere aanpak zou ertoe kunnen

leiden dat teams zich in de toekomst beter gedragen. Als de KNVB bijvoorbeeld
teams die zich (herhaaldelijk) misdragen eerder uit de competitie haalt, gaat
daar een signaal van uit naar de rest van het amateurvoetbal.
Aan de andere kant kan je redeneren dat voetbal een sport is van emotie.
Incidenten horen daarom bij een voetbalwedstrijd. De 1 procent die het niet
eens was met de stelling is wellicht van mening dat voetbal een contactsport
is, dus spelers moeten bestand zijn tegen overtredingen van de tegenstander.
Een goede scheidsrechter zorgt dat een wedstrijd niet uit de hand loopt.

Snelheidscontroles op Nachtegaallaan niet voldoende
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Uit verkeerstellingen die gemeente Horst aan de Maas onlangs heeft
uitgevoerd blijkt dat bijna iedere automobilist die over de Nachtegaallaan
rijdt te hard rijdt. Ondanks dat je er maar 60 kilometer per uur mag rijden,
rijdt 85 procent 70 kilometer per uur en de overige 15 procent nog harder.
Wethouder Driessen wil geen verkeersremmende maatregelen nemen bij deze
weg, maar wil wel gaan kijken naar de mogelijkheid van snelheidscontroles
bij deze weg.
Een goed keuze. Verkeersremmende maatregelen zoals drempels zijn duur

om aan te leggen en als het probleem opgelost kan worden met snelheids
controles, dan zou dat voldoende moeten zijn. Aan de andere kant zijn
snelheidscontroles alleen misschien niet voldoende om de problemen in deze
straat op te lossen. Als alle automobilisten hier te hard rijden, dan vraagt dat
om uitgebreidere maatregelen, zoals het aanleggen van drempels. Daarbij
word de straat veel gebruikt door jeugd die naar het Dendron College fietst,
dus het is wel degelijk belangrijk dat de straat veilig is voor fietsers. Als alle
automobilisten te hard rijden, dan is het dat duidelijk niet.

Uitslag vorige week (week 12) > Aanslagen in het verre buitenland zijn onderbelicht in de media’ > eens 58% oneens 42%

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

WWW.SCHATBERG.NL/VACATURES
KAMPEREN, DINEREN EN RECREËREN IN LIMBURG!

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

DE SCHATBERG | MIDDENPEELWEG 5 | SEVENUM | 077 467 77 77

De grootste in de regio: in groenteplanten, geselecteerd op ziekte vrije soorten

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
ten
ad vaste plan
Grote voorrala
rijzen zie site
lant ge p
voor de aanp

wel 1.000 op voorraa
d!

Leibomen superacti
e
12-14 in pot

€ 49,95

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

Wim
weet
het
Vincent
Amper een week na het
overlijden van de grootste
voetballer aller tijden is zijn
opvolger al opgestaan. Vincent
Janssen loodste dinsdag het
Nederlands elftal met een
doelpunt en een assist naar
een 2-1 zege op Engeland. Oké,
om Vincent Janssen te vergelijken met de legendarische
nummer 14 gaat wellicht wat
ver. Wel is het razendknap dat
een speler die vorig seizoen
nog bij Almere City FC in de
Jupiler League zijn goaltjes
maakte nu in een volgepakt
Wembley Nederland-Engeland
kan beslissen. Wie had dat
verwacht?
Danny Blind in ieder geval
niet. Hij gaf de dag na de
wedstrijd aan ‘aangenaam
verrast’ te zijn door de overwinning van Oranje. Blind hield net
als de rest van Nederland
rekening met een oorwassing.
Niet heel gek: Nederland liep
mede onder zijn leiding in een
zwakke poule het EK mis, terwijl
het huidige Engeland te boek
staat als een team voor de
toekomst. Het veelgeprezen
5-3-2-systeem van Van Gaal ging
tegen de Engelsen in de prullenbak en door blessures verschenen slechts de lamme en de
blinde aan de aftrap. Onder wie
Vincent Janssen.
Maar sinds gisteren is niet
langer uitgesloten dat hij een
vaste plek krijgt in Oranje. Hij
heeft niet de finesse van Messi,
mist de snelheid van Ronaldo en
kan jaloers zijn op de duelkracht
van Yaya Touré, maar heeft de
belangrijkste kwaliteit die een
spits kan bezitten: hij maakt
doelpunten. Er is een duidelijke
parallel te ontdekken met Dirk
Kuyt, van wie niemand verwacht
had dat hij de carrière zou
krijgen die hij heeft gehad.
Enfin, of Vincent Janssen het ooit
zo ver schopt, is koffiedik kijken.
Eén ding is in ieder geval zeker:
na dinsdag kan niemand hem
meer onderschatten.
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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.

Werk en inkomen
Via een raadsinformatiebrief, kortweg RIB genoemd, wordt de
gemeenteraad geïnformeerd over belangrijke onderwerpen. In de
commissie Samenleving van 22 maart stond de informatiebrief over de
resultaten van Werk en Inkomen op de agenda.
Dit gaat over de mensen die een
bijstandsuitkering van de gemeente
nodig hebben. Wat zijn de resultaten
van de gemeente Horst aan de Maas
over het jaar 2015 en hoe is dat

bereikt? De doelstelling was instroom
gelijk aan uitstroom, zodat het totaal
aantal uitkeringen niet groeit. Hierin
is Horst aan de Maas geslaagd. Het
zijn er zelfs zeven minder, terwijl

er landelijk een stijging is. We zijn
goed bezig hier in Horst aan de Maas.
Hiervoor gebruikt de gemeente diverse
projecten. De insteek is dat mensen
die afhankelijk zijn van een uitkering
vooral ook bezig kunnen zijn via projecten of vrijwilligerswerk. Met als doel
natuurlijk doorstromen naar betaald
werk. De SP is over het algemeen zeer
tevreden hoe deze zaken aangepakt

worden. Er bereiken ons af en toe
echter ook signalen waarbij we onze
vraagtekens hebben. Een gebeurtenis
rondom de leertuin, waar uitkeringsgerechtigden naast groenonderhoud
voor de gemeente ook groenonderhoud
voor een particulier geacht werden te
verrichten geeft natuurlijk te denken.
Dat is niet de bedoeling. Gelukkig
onderschrijft de wethouder dit en zal

er op toegezien worden dat dit niet
weer gebeurt. Ook zijn er signalen dat
er banen verdwijnen die later door
vrijwilligers ingevuld worden. Dat kan
natuurlijk ook nooit de bedoeling zijn.
De SP zal onderzoek gaan doen of dit
laatste klopt en in welke mate dit in
Horst aan de Maas voorkomt.
Frank Spreeuwenberg,
SP Horst aan de Maas

Toerisme en recreatie
Veelzijdige contacten. Eén van de mooie facetten van raadslid zijn.
Bijvoorbeeld toerisme en recreatie. Als woordvoerder wil je natuurlijk
weten wat er speelt.
Wat doe je dan als raadslid?
Het veld in en informatie ophalen
binnen de sector voordat dit in de
commissie of raad wordt besproken.
Met collega Alex Janssen heb ik
diverse gesprekken met spelers in het
veld gehad. Wat opvalt zijn een paar
zaken.

Hoe belangrijk die sector is voor
Noord-Limburg en Horst aan de Maas.
Voor onze gemeente moet je denken
aan circa 1,5 miljoen overnachtingen
per jaar en circa 168 miljoen euro aan
bestedingen.
Hoe enthousiast en gedreven de
(vrijwiligers en commerciële) partijen

zijn die in deze sector actief zijn.
Dat toerisme en recreatie meer is
dan een hotel, pretpark enzovoorts.
De impact op de leefbaarheid binnen
Horst aan de Maas is enorm. Zouden
we nog zo’n mooie, levendige koopcentra, zo veel horeca hebben zonder
al die toeristen? En ja. Ook de kleinere bedrijven, zoals de bakker en de
fietsenmaker, profiteren hiervan.
Dat er nog veel moet gebeuren.
Belangrijke aspecten om te weten

als raadslid. Als CDA zullen we dan
ook kritisch kijken naar de concept
visie van het college. Zijn daarin de
denkrichtingen, problemen et cetera
vanuit de sector goed in meegenomen?
Niet alleen de toerist maar ook wij, als
inwoners van Horst aan de Maas, willen
hier graag goed kunnen recreëren en
genieten, toch ? Wilt u iets weten of
iets kwijt dan mail of bel me gerust.
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Stemmen voor het samenwerkingsverdrag met Oekraïne?
6 april mogen we naar de stembus voor het associatieverdrag tussen
de Europese Unie en Oekraïne. Dus ook wij als lokale kiezers in Horst aan
de Maas mogen ons uitspreken over dit samenwerkingsverdrag. Uw stem
kan het verschil maken! We hebben alle reden om te gaan stemmen.
Wat betreft de PvdA is het in het belang van Nederland om voor te
stemmen, ook al willen populisten u en mij wat anders laten geloven.
Oekraïne was decennia lang de
dupe van het Sovjetregime. Maar
ook recent nog annexeerde president

Poetin het schiereiland de Krim, daarmee ruimte gevend aan zijn Russische
economische elite aldaar en een semi

verborgen oorlog aan onze Europese
grenzen. De Europese Unie en dus ook
wij als Nederland zouden juist daarom
een gebaar richting Oekraïne moeten
maken. Daarnaast is het goed dat, als
een van onze buurlanden een stap wil
zetten op het gebied van rechtstaat,
democratie en mensenrechten, we
hen positieve en morele steun bieden.
Tevens zullen er kansen ontstaan

voor meer economische ontwikkeling.
Oekraïne is tenslotte een markt van 45
miljoen inwoners, en voor exporteurs en
bedrijven vanuit West-Europa interessant!
Voorbeelden hiervan zijn de hoogwaardige land- en tuinbouwproducten waar
bijvoorbeeld onze regio sterk in is, maar
ook de maakindustrie. Oekraïne is een
dunbevolkt land dat vooral extensieve
landbouw kent. In die zin is Oekraïne

voor bedrijven uit onze regio van
belang, voor het afnemen van grondstoffen zoals plantgoed, voor de export
van technologie en kennis. Talrijke
bedrijven gaven daarbij al het goede
voorbeeld. Dus, stem VOOR op 6 april,
en geef aan dat Horst aan de Maas ook
Europees het verschil kan maken!
Jan van Dijk,
PvdA Horst aan de Maas

a.s vrijdag 1 april, zaterdag 2 april en zondag 3 april

ALLETVOORDEEL
Hertog Jan
24 fles à 30cl

* Geen 18. Geen alcohol
* Maximaal 4 kratten
per persoon
* Buiten, alleen betaling
per PIN mogelijk!

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

OP
=
OP

géén
1 april
grap
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Compost ophalen

Raadsvergadering 5 april 2016

Burgerpodium

Op 19 maart hebben vele inwoners weer gratis
compost opgehaald, gemaakt van het tuinafval
uit Horst aan de Maas. Een mooi voorbeeld

Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91 of
email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de
volgende onderwerpen:
• Voorstel tot het opiniërend behandelen van
de raadsinformatiebrief (RIB.16.127.A) inzake
stand van zaken uitwerking scenario's toekomst zwembad.
• Voorstel tot het vaststellen van de Regionale
Structuurvisie Wonen Noord-Limburg.
• Voorstel tot het beschikbaar stellen van
een budget restauratie monumenten
van € 30.000 per jaar, voor de periode
2016 - 2019.
• Voorstel tot het versneld vervangen van de
Maasveren en de financiële consequenties
meenemen als eerste wijziging op de begroting 2017 van de GR Maasveren.

van een kringloop: van de tuin weer terug
naar de tuin. Als dank voor het goed scheiden
van tuinafval.

• Voorstel tot het vaststellen van de Jaarrekening 2015 en de Begroting 2017 Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg
Noord.
• Voorstel tot het vaststellen van de nota
Planning & Control (ontwikkelperspectief).
U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.De vergadering wordt live in
video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Nieuwe bomen Vondersestraat
Aan de Vondersestraat is een aantal bomen
fors beschadigd. Door werkzaamheden aan
de waterleiding zijn de stabiliteitswortels
niet meer goed. Een proef heeft aangetoond

dat de bomen instabiel zijn. Dat is de reden
waarom ze op korte termijn geveld moeten
worden. We planten ter plaatse weer nieuwe
bomen aan.

Let op! Luiers gescheiden
van keukenafval ingezameld
Vanaf 4 april mogen luiers en incontinentiematerialen niet meer bij het keukenafval.
Dat komt door nieuwe landelijke afspraken over compost. Onlangs heeft u hierover een flyer
met informatie thuis ontvangen.
Emmertjes waar luiers in zitten, worden
daarom na 4 april niet geleegd.
Als alternatief kun u uw luierafval kwijt in speciale
luiercontainers. Die staan op centrale plekken in
de gemeente. U mag luierafval ook bij het restaf-

val in de restafvalzak doen. Die wordt eens per
twee weken aan huis opgehaald. U leest meer
over de veranderde luierinzameling op
www.horstaandemaas.nl. Daar vindt u ook de lijst
met de (voorlopige) locaties van de containers.

Reiniging en inspectie
riolering
Op dinsdag 29 maart is de firma Adriaans uit
Meerlo gestart met het reinigen van de riolering
in onze gemeente. Hierbij wordt met hoge druk
water door de rioolbuizen gespoten waardoor
u mogelijk geborrel kunt horen in de afvoeren
van het toilet, de keuken, de douche en de
schrobputjes. Ook kan het gebeuren dat stankafsluiters (sifons) worden leeggezogen of dat
een klein beetje water uit de afvoeren spat.
Dit is meestal relatief schoon water. Na het reinigen van de riolering wordt een camera-inspectie
uitgevoerd door de firma Van den Akker om de

toestand van de buizen en putten in beeld te
brengen. De werkzaamheden vinden plaats in
de kern Horst in de wijken Norbertusparochie,
In de Riet, Mussenbuurt en Nieuwstraat in de
periode van 23 maart t/m 13 mei.
De direct aanwonenden worden nader
geïnformeerd via een bewonersbrief.
Voor meer informatie over de uitvoering van de
werkzaamheden kunt u contact opnemen met
de projectleider dhr. Hans van den Akker,
0493 - 313 458.

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

Naast diverse opschoonacties in de wijken werd er op zaterdag 19 maart ook opgeruimd
langs de Maas.
In het kader van het project ‘Schone Maas’
hebben meerdere verenigingen op deze dag
gezamenlijk ruim honderd zakken met aangespoeld zwerfvuil opgeruimd. In de komende

weken gaan nog een aantal verenigingen aan
de slag, zodat uiteindelijk het traject van het
veer in Broekhuizen tot aan de A67 (grens met
Venlo) helemaal is opgeschoond.

America
Laagheideweg 20

Veld Oostenrijk 2b
Kerkstraat 17

Evertsoord
Maasduinenweg 1

Lottum
De Hanenberg 3
Grubbenvorsterweg 31
Konijnskampstraat 3

Grubbenvorst
Dorpstraat 12
Horst
Nieuw Erf 3
Dr. van de Meerendonkstraat 12

Melderslo
Steegstraat 1
Meterik
Dwarsweg 8

Sevenum
Op den Bergen 6
Den Eigen 50
De Hackert (kv32)
Swolgen
Osterbos 2
Horst aan de Maas
Vertrokken naar
onbekende bestemming
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anouk Lenssen
13 jaar
Sevenum
Citaverde College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik hou van popmuziek. Mijn favoriete
muziek is van Nick en Simon. Ik vind
het leuke muziek om te luisteren en
vooral de teksten spreken me aan.
Open je hart is mijn favoriete nummer
van Nick en Simon.
Wat is het beste en het slechtste
cadeau dat je ooit gekregen hebt?
Het beste cadeau was een mobiele te-

lefoon. Dit wilde ik al heel lang, dus ik
was dan ook heel blij toen ik dit cadeau
van mijn ouders kreeg. Het slechtste
cadeau is een hoesje voor mijn telefoon, want het paste niet. Gelukkig kon
ik het wel nog ruilen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik voor altijd mijn huidige leeftijd, 13 jaar, willen hebben. Dan hoor
je namelijk nog bij de kinderen, maar
word je ook al langzaam volwassen.
Een nadeel is wel dat je voor altijd de
jongste blijft.

Ter versterking van ons team
zijn wij op zoek naar een

aan
Anouk Lenssen

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Voetballen met het vrouwenelftal van
PSV. Ik heb onlangs ook een training
van hen gekregen. Ik voetbal zelf ook,
bij Sparta ’18 MC1. Een vriendin voetbalde al, en toen ben ik ook begonnen
met voetballen. Tot nu toe hebben we
een wedstrijd gelijkgespeeld en de rest
gewonnen.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Mijn familie en vrienden, omdat ik hen
niet kan missen. Ook mijn hond en de
hond van mijn opa zou ik meenemen.

Terraq is producent en leverancier van basisgrondstoffen voor de bouw. Naast de leveranties van Megamix mortels, verzorgt Terraq ook
de productie en levering van betonmortels,
grondstoffenwinning in Nederland en Duitsland
en heeft deelnemingen in diverse exploitatiemaatschappijen die zich richten op de
grondstoffenwinning in de Nederlandse Zandmaas. Onze overslaghaven in Venlo vormt hierbij een belangrijke schakel voor de activiteiten
op het land en het water.

Vrachtwagenchauffeur
De functie:
In de regio vervoeren van metselmortelsilo’s van en naar bouwlocaties met
behulp van vrachtauto’s die voorzien
zijn van een zogenaamde NCH kabelafzetsysteem. De medewerker zal in
de praktijk functioneren als wisselchauffeur.
Functie-eisen:
• Opleidingsniveau minimaal LTS/LBO

(fulltime, m/v)

• Rijbewijs BCE aangevuld met geldige code
95 (of aantoonbare vrijstelling t/m 10-09-2016)
• Méérjarige ervaring als vrachtwagenchauffeur
• Goede sociale vaardigheden en een flexibele instelling
• Affiniteit met de bouw
Kandidaten die ervaring hebben met een
afzetsysteem en distributie naar bouwlocaties hebben een duidelijke voorkeur.

Uw sollicitatie met C.V. kunt u voor 08 april 2016 richten aan:
Terraq, Ubroekweg 41, 5928 NM Venlo of per e-mail: administratie@terraq.nl
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
de heer T. Janssen, technisch directeur, telefoon 077-3821588.
www.terraq.nl

Wat is de coolste trend die je ooit
hebt gevolgd en die nu totaal
belachelijk is?
Plaatjes van het huis Anubis. Hierop
stonden alle acteurs. Vroeger was ik
heel groot fan van het huis Anubis.
Maar nu vind ik het eigenlijk best
saai. De plaatjes heb ik nog steeds,
maar ik doe er niets meer mee. Dus
binnenkort zal ik ze toch maar weggooien.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Dat we met het voetbalteam een
training kregen van het vrouwenelftal
van PSV. Ik ben sowieso al fan van
het mannenelftal van PSV, dus ook
van het vrouwenelftal. Later wil ik
in het vrouwenelftal van PSV spelen.
Mijn positie is op het middenveld of
in de verdediging.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik erachter kom dat ik een toets
heb, en ik dit niet wist en dus ook niet
geleerd heb. Dit is al een paar keer
voorgekomen. Soms haal ik dan wel
goede punten, maar soms valt het ook
erg tegen.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Hoe ik een tuin omspit. Dit heb ik
geleerd op het Citaverde College.
Het was erg interessant om te leren
hoe het in zijn werk gaat. Ik zit nu in de
tweede klas. Wat ik later wil gaan doen
weet ik nog niet.
Zon of sneeuw?
De zon, want dan is het lekker warm.
Ik zou graag naar Spanje of Italië
willen om van de zon te genieten.
Sneeuw vind ik maar vervelend, want
het is altijd zo koud. Als je een sneeuwbal tegen je aan krijgt gegooid, word je
helemaal nat.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Welke baan ik later krijg. Nu heb ik
daar namelijk nog geen idee van.
Maar eigenlijk geloof ik helemaal niet
in helderzienden. Mijn vader zegt altijd
dat het onzin is en zo denk ik er zelf
ook over.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn knuffel Bolleke, omdat ik deze
knuffel al mijn hele leven heb. Ik kreeg
hem van mijn kraamverzorgster toen ik
drie dagen oud was.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat als ik iemand mis, dat ik dan aan
de leuke tijden met hem of haar moet
denken. Dit advies kreeg ik van mijn
beste vriendin Inge. Er was net iemand
overleden die ik kende, dus ik vond het
fijn om dit advies te krijgen.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
De poep van de hond opruimen.
Dit moet ik vaak doen en ik vind het
maar een vies klusje.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In een film van James Bond, omdat
ik het erg leuke films vind. Het is erg
spannend om naar te kijken. Ik zou dan
James Bond zelf willen spelen. Het lijkt
me vooral cool om een gevecht met
de vijand te houden.

Festivalgetijde
Bendes platgetrapte plastic
bekertjes, mobiele toiletcabines
en slap festivalbier. Afgelopen
weekend werden niet alleen
paasbrunches genuttigd, ook
kwam het Nederlandse festivalseizoen al stiekem weer op
gang met Paaspop in Schijndel.
Ook hier in de regio vonden
festivals plaats, zoals Prilpop in
Sevenum en Merlinpop in
Meerlo.
Als bezeten festivalfetisjist
aanbid ik dit jaargetijde.
Festivals zijn net een soort
primitieve minisamenlevingen
met een bestaansduur van een
paar dagen. Mensen die pitten in
een klein tentje, niet (fatsoenlijk) douchen en de hele dag
vertoeven in de buitenlucht.
Maar ook jezelf waden door
moerassige grond of langs
mannen met grote zweetbuiken
en eindeloos wapperend
okselhaar om je favoriete artiest
te kunnen aanschouwen. En een
festival is natuurlijk niet
compleet zonder vervolgens
platgedrukt te worden in de
mensenmassa als een broodje in
een tosti-ijzer.
Hoewel ik al aardig wat
festivals afgestruind ben, heb ik
gek genoeg nog nooit gebivakkeerd in een tentje op festivalterrein. Dat komt niet alleen
door traumatische kampeer
ervaringen (denk: slakinvasie).
Maar het lijkt me ook vrij
ongemakkelijk om ’s ochtends je
tent open te ritsen en recht in de
ogen van de katerkop van je
buurman te kijken. Of om na een
Nederlands regenbuitje te
ontdekken dat je optrekje niet
waterdicht is en daardoor
noodgedwongen je tent uit
moeten zwemmen. Laat staan
om jezelf in die vunzige douchehokjes te wagen. De gruwel.
Wie weet zou ik er ooit aan
geloven om de ‘optimale’
festivalervaring te beleven.
Maar tot die tijd: veel plezier dit
festivalgetijde, dans erop los of
relax in het gras en geniet van
liters festivalbier (uh, als je
achttien jaar of ouder bent
natuurlijk).
Rosanne
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Slechte wed
strijd met een
terechte uitslag

Motorcoureur Van Leuven rondt
training in Spanje af
Motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen heeft zijn eerste trainingsdagen in Spanje op zijn nieuwe 1000cc
Kawasaki erop zitten. De Swolgenaar trainde ter voorbereiding van zijn eerste race in het Britisch Superstock 1000
klassement op het Engelse circuit Silverstone op zondag 10 april.

Door: Wiel Hendrix, voetbalvereniging SVEB
De wedstrijd van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst op zaterdag 26 maart tegen Kronenberg ging van start met
een stevige wind, waar de spelers even aan moesten wennen.
In de 6e minuut van de wedstrijd mocht de thuisploeg door een
handsbal in het strafschop gebied de
bal op de elf meter stip leggen. Deze
strafschop werd door Joris de Mulder
onhoudbaar ingeschoten: 1-0. Daarna
waren er over en weer hachelijke
momenten voor beide doelen. Het
was de bezoekende club die voor
het nodige gevaar zorgde over de
linkerflank. In de 15e minuut was er
een goede aanval van de bezoekers.
Een snelle Paul Janssen passeerde
twee verdedigers en met een prachtig
schot tekende hij de 1-1. Er waren
veel foutieve passes en een slechte
verdedigen aan de linkerkant, waardoor Kronenberg steeds gevaarlijker
werd. In de 36e minuut kwam SVEB
op voorsprong. Het was Tim Geurts
die door een woud van spelers een
schot op doel waagde. De keeper
werd het zicht ontnomen en een
terug springende bal werd door de
attente Maik Vermazeren binnen
getikt: 2-1. Met deze stand gingen de
spelers de rust in.
Kronenberg nam meteen het

heft in handen en wilde op zoek
naar de gelijkmaker. Keeper Caspar
Lijnders ging in de 54e minuut in
de fout, door een speler naar de
grond te werken. De bal ging op
de stip. Het was niet de eerste keer
dat Caspar in die situatie redding
bracht. In de 70e minuut was het
raak. De vrije trap die op rechts door
Tim Geurts werd ingebracht werd
totaal verkeerd beoordeeld door
de verdediger, waardoor Joris de
Mulder de 3-1 aantekenende. Door
deze achterstand raakte Kronenberg
geïrriteerd en gingen feller spelen,
met veel overtredingen. Het was
Jeroen Dinghs die in de 80e minuut
de bal als laatste raakte en tergend
langzaam in het doel zag verdwijnen,
3-2. De bezoekers speelden alles
of niets en SVEB kwam niet meer
aan aanvallen toe. Het kon niet
uitblijven en in de 90e minuut was
de gelijkmaker een feit door een
onfortuinlijk eigen doelpunt. De
gelijke stand 3-3 was tevens de
einstand. Een slechte wedstrijd met
een terechte uitslag.

Meterik
moeizaam naar
winst op SVOC

Van Leuven reed voorheen nog
op een 600cc-motor. Van Leuven:
“Het was weer even wennen aan het
tempo na een lange winter. Op de
Kawasaki heb je soms het gevoel dat
je wordt afgeschoten, zoveel power

Wisselspelers
In de tweede helft kregen
de Meterik supporters het steeds
kouder door het weer maar vooral
door het vertoonde spel. SVOC was
met een kopbal die net naast ging
nog het dichtst bij een doelpunt.
Twintig minuten voor tijd bracht
trainer Gé Ummenthun wisselspelers
Dré Peeters en Tom Verbong binnen

de lijnen. Er kwam meer beleving in
het spel van Meterik en er werden
steeds meer duels gewonnen. Teun
Jakobs leek met een kopbal de 1-1
te scoren maar de SVOC keeper kon
redding brengen. Kris Cuppen zocht
in de 75e minuut vanaf de vleugel
de ruimte en gaf een strakke voorzet
op Dirk van Rengs die zelfverzekerd
de 1-1 binnen kopte. Meterik en met
name Kris Cuppen leek herboren.
Hij soleerde een paar minuten later
over de vleugel en gaf weer een
prima voorzet waaruit Dré Peeters de
2-1 kon binnen koppen.
Even later wist de SVOC keeper
een diepe bal te onderscheppen
maar speelde deze in de voeten
van Kris Cuppen, die met een fraaie
boogbal leek te gaan scoren, maar
de bal ketste via de lat terug in het
veld. Nadat Teun Jakobs nog een
goede kans had gemist was het Huub
Kleuskens die op pure wilskracht door
de SVOC verdediging soleerde en
beheerst de beslissende 3-1 binnen
schoot.

nog drie trainingsdagen waarvan twee
in Engeland en de andere op zaterdag
2 april op het TT circuit van Assen.”
Van Leuven houdt op zondag 3 april zijn
jaarlijkse teampresentatie bij Motoport
Venray. Die begint om 15.00 uur.

Nederlands Kampioenschap
4-span paarden in Horst
Horst aan de Maas heeft de Limburgse primeur. Voor het eerst wordt het Nederlands kampioenschap 4-span in deze
provincie gehouden en wel in het weekend van vrijdag 15 tot en met zondag 17 april in de Kasteelse Bossen in Horst.
Zowel meervoudig NK-kampioen
vader IJsbrand als zoon Bram
Chardon strijden om het Nederlands
Kampioenschap 4-span in Horst.
Dit is de eerste officiële wedstrijd

waar vader en zoon tegen elkaar
strijden om een grote titel en
uiteraard is Bram erop gebrand om
die titel binnen te halen. Daarnaast
staat het evenement in het teken

van het paramennen, de koetsiers
met een handicap. Naast het
paardenspektakel zijn op zaterdag
16 en zondag 17 april vele neven
activiteiten.

Zondag 3 april

Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van voetbalvereniging RKSV Meterik speelde op deze
zonnige paaszaterdag 26 maart een zeer slechte wedstrijd en wist pas in
de slotfase een 0-1 achterstand tegen laagvlieger SVOC uit Oirlo en
Castenray om te zetten in een 3-1 overwinning.
Meterik gaf in de eerste helft
SVOC alle kans om zich in de wedstrijd
te knokken. De trainers Maikel
Wennekers en Rick Voermans, oud
eerste elftal speler van Meterik,
coachten hun spelers vanaf de eerste
minuut met veel enthousiasme en
deze groeiden op basis van een
geweldige inzet, in de wedstrijd.
Meterik kreeg amper een kans,
er zat geen beleving in hun spel.
SVOC kwam na een klein half uur
zeer verdiend op voorsprong, toen
een voorzet vanaf de vleugel bij de
tweede paal in het Meteriks doel
verdween.

zit erin. Op het rechte stuk tikte ik
de 300 kilometer per uur aan. De
trainingen hebben we volop benut om
de afstelling voor elkaar te krijgen en
daarmee zijn we al een heel eind op
de goede weg. Volgende week heb ik

11.00 – 16.00 Peel en Maas
Kom kijken,
ruiken, proeven
én genieten!
Leuk dagje uit met de fiets:
• Route in mooie omgeving
• Gratis routekaart
op alle bedrijven
• Leuke (kook)demonstraties
& proeverijen
• Rondleidingen

Het Zomerkoninkje Aardbeien Gerja Helden Gerbera’s ‘t Brook Tomaten -

Deelnemende bedrijven:

Wijnerij de Belaeving Wijndruiven
Lenders Prei- en aspergeplanten

Boomkwekerij Coonen Sierheesters - Teboza Asperges

KOM IN DE KAS
WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE STERSPONSOREN:

Kijk voor meer informatie op: www.komindekaslimburg.nl en volg ons: facebook.com/komindekaslimburg
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www.haardstede.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 5 april 2016

Braadworst

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

www.coppens.keurslager.nl

m/v

Begin bij ons!
Monaghan Champignons B.V.
is op zoek naar gemotiveerde
studenten die in de avonduren, weekenden en vakanties willen werken.
Wij zoeken medewerkers voor het verpakken en plukken van
champignons en het assisteren bij het teeltproces.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Magda van Dieten via:
E-mail: vacatures@monaghan-champignons.com
Meer informatie over het bedrijf kun je vinden op
www.monaghan-mushrooms.com

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

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Voorjaarsmoeheid, Hooikoorts,
Tennisarm, Ischias, Migraine, PMS,
Ondersteuning bij Roken en Afvallen

Rob Coumans

Door: Hay Mulders, voetbalvereniging AVV America
In een rommelige wedstrijd behaalde AVV America op een winderige paaszaterdag 26 maart een
zwaarbevochten 3-2 overwinning op een hardwerkend en stug BVV uit Blitterswijck. De wedstrijd werd
afgewerkt op sportpark Erica.

Lottum wint van
Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
In het paasweekend stonden er twee wedstrijden voor voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray op
het programma. De eerste wedstrijd was de thuiswedstijd tegen Lottum op zaterdag 26 maart. De tweede wedstrijd
vond plaats op maandag 28 maart en was tegen Resia 1 uit Wellerlooi.

Monaghan Champignons b.v. zoekt

STUDENTEN

AVV America verslaat BVV

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Onder prachtige weersomstandigheden werden de kemphanen
van beide teams het veld ingestuurd
om het publiek weer eens te vermaken. Je zou zeggen dat Sporting na
de winst van vorige week tegen VCH
met frisse moed en vol vertrouwen
van wanten zou gaan. Maar het was
juist Lottum dat het initiatief nam. De
voorsprong was dan ook dik verdiend.
Goalie Bram Willems verwerkte de bal
slordig en deze kwam voor de voeten
van het goudhaantje van Lottum. Die
twijfelde geen moment en schoot op
het doel van Sporting. De bal werd
van richting veranderd door Tim van
Rijswick. Daardoor was Bram Willems
kansloos en stond er 0-1 op het
scorebord. Het spelbeeld veranderde

hierna weinig. Het was Lottum dat het
veldoverwicht had. Na de rust waren
de mannen van Sporting ST opzoek
naar de gelijkmaker. Iets gretiger dan
in het eerste bedrijf, maar tot echte
kansen kwam het niet. Het was zelfs
Lottum dat de grootste kans op 0-2
kreeg. In de overige minuten leek het
wel of de lammen tegen de blinden
aan het voetballen waren. Lottum dat
niet meer hoefde en Sporting dat niet
kon overtuigen. Het publiek was dan
ook zeker niet de grote winnaar, maar
het was Lottum wat aansluiting krijgt
bij de bovenste regionen. Sporting
zal maandag uit een ander vaatje
moeten tappen, anders krijgen ze ook
in Wellerlooi de deksel op de neus. Op
paasmaandag begonnen de mannen

uit Wellerlooi feller aan de wedstrijd
dan Sporting ST. Al na twee minuten
moet de aanvoerder van Sporting ST
aan de noodrem trekken. Gele kaart
en een vrije trap op de rand van het
16-metergebeid. Bram Willems redde
tweemaal uitstekend. De gehele eerste
helft was het de thuisploeg die veel
feller en beter was. Sporting ST kwam
zelden over de middenlijn. Mede door
goed keeperswerk en onnauwkeurige
afronding was het 0-0 met rust. Het
begin van de tweede helft ging gelijk
op. In de 65e minuut scoorde Marc
namens Resia de 1-0. Toen in de 75e
minuut de 2-0 viel, was Sporting ST
geknakt. Resia walste eroverheen en
maakte in een kwartier tijd 5 goals, wat
de eindstand op 6-0 zette.

Eervol gelijkspel Witten
horst in twee bedrijven
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De reis op paaszaterdag 26 maart naar Nuth voor het restant tegen Minor is voor Wittenhorst redelijk goed
verlopen. Nadat op 6 maart de wedstrijd na 30 minuten geen doorgang meer kon vinden wegens een blessure van
de scheidsrechter moest de 1-1 tussenstand verdedigd worden.
De start was hoopvol. Wittenhorst
zocht meteen de aanval. Uit een mooie
voorzet van Daan Verlijsdonk belandde
de bal bij de wegsprintende Willem
Heijnen. Hij bemachtigde de bal na
goed doorzetten en zette zich vrij voor
de doelman. Het schot had succes en
zo stond het 1-2 voor Wittenhorst.
Minor herpakte zich direct. Na twee
minuten was het weer gelijk. Heel
makkelijk werd de bal bij Jeroen Gerets
gelegd. Deze aarzelde geen moment
en schoot van dichtbij keihard raak,
2-2. Dit leek wel op het scenario van
6 maart. Hiermee brak de rust aan.

Na de thee wilde de thuisclub
direct toeslaan. Dit gebeurde in de
52e minuut. Er kwam wederom geen
al te beste verdedigingsactie aan te
pas. De snelle en gevaarlijke Amin
Elalji schoot fraai via de paal binnen,
3-2. Wittenhorst kon deze tegenvaller
niet gebruiken. Hoe zou de ploeg
zich uit deze positie kunnen toeslaan.
Met een aantal wissels en daardoor
een andere strijdwijze kwam er meer
bedrijvigheid voor het vijandelijke
doel. Dit gaf de burger weer moed.
Minor moest hierdoor wat ruimte
laten en kon daardoor niet meer zo

makkelijk de aanval zoeken. In de
slotfase kreeg Wittenhorst de beloning.
Over rechts kon Marc van Rens de bal
in de voeten van Bram Rubie leggen.
Hij schoot direct uit een draai op doel
en met succes. De bal belandde tot
grote vreugde van de aanhang in het
doel, 3-3. Nu was het aan Wittenhorst
om deze stand niet meer uit handen
te geven. De spanning was om te
snijden, met veel inzet kon uiteindelijk
dit puntje binnengehaald worden.
Een mooi resultaat wat voor de
komende uitwedstrijd tegen Susteren
een morele opsteker kan zijn.
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Ploegpresentatie
Lottums wielerteam
Het Limburg Express Cycling Team (LECT) hield op zaterdag 26 maart haar ploegpresentatie bij Aarts Conserven
in Lottum. Die is al jarenlang de hoofdsponsor van het regionale wielerteam.

Sparta ’18 voetbalt
voorlopig niet
De KNVB schorst het eerste team van Sparta tot het moment dat het
tuchtonderzoek afgerond is. Ook Oranje Zwart uit Helmond is tot die tijd
uit de competitie gehaald. Dat heeft een woordvoerder van de KNVB op
donderdag 24 maart laten weten.
Dit is besloten naar aanleiding
van de vechtpartij tussen beide teams
op zondag 13 maart. Het onderzoek
van de KNVB neemt ongeveer dertig
dagen in beslag. Hoe de twee teams
uit de derde klasse C de competitie
daarna eventueel vervolgen, is niet
duidelijk.

Op zondag 13 maart gingen spelers en supporters van Sparta ’18 en
Oranje op het voetbalveld in Sevenum
met elkaar op de vuist. De politie
moest er bij aan te pas komen om de
boel te sussen. Beide clubs beschuldigen elkaar van het aanstichten van
het incident.

De 100 van Horst
De tweede editie van de 100 van Horst wordt verreden op zaterdag
16 april. De mountainbiketocht start in verschillende groepen vanaf
09.00 uur bij Boscafé Het Maasdal in Horst. Deelnemen is niet meer
mogelijk, de tocht is al uitverkocht.

Om 16.00 uur vond de presentatie
plaats waarbij het team op de foto
ging. De renners gaven daarnaast een
prognose over 2016 in. Ze schreven
hun verwachtingen op over hun
komende wielerseizoen: bijvoorbeeld
hoeveel kilometers ze verwachten

te rijden en hoe veel zeges het team
gaat halen. LECT is de afgelopen jaren
behoorlijk gegroeid door de komst
van nieuwe jeugdige renners en de
terugkeer van wedstrijdrijders. Ook
keert een aantal renners terug van
blessures.

Het team kreeg later op de
middag nog een rondleiding op het
bedrijf en sloot de dag af met een
etentje in het plaatselijke steakhouse.
LECT telt zo’n dertig renners die
gedurende het seizoen op regionaal
niveau fietsen.

Offday voor Melderslo
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Waren het de spanningen, was het overschatting van eigen kunnen, feit is dat Melderslo in de wedstrijd waarin
weer eens gewonnen moest worden, op zaterdag 26 maart tegen het eerste team van Koningslust niet thuis gaf.
Met name het eerste half uur stonden de mannen van Leon Vievermans te
schutteren, zelfs Rob Driessen, normaal
toch de rots in de branding, liet met
miserabel ingrijpen zien niet in aanmerking te willen komen voor de pull, de
onderscheiding die hoort bij man van
de wedstrijd. De wedstrijd tegen GONA
begon met 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van Johan
Cruijff. Hierna kwam het beruchte half
uur waarin zowat alles fout ging wat
er fout kon gaan, Koningslust scoorde
na een zenuwachtig begin van beide
ploegen de 1-0, slecht uitverdedigen
van onze verdediging werd door Roy
Bos met een simpele schuiver afge-

straft. Bij de 2-0 door Roel Ghielen
enkele minuten later waren de mannen
van Koningslust veel alerter na een aan
hen toegekende vrije trap. De 3-0 door
Bram Kessels na 22 minuten was een
staaltje van slechte communicatie in
de Melderslose achterhoede. Het siert
Melderslo dat ze vanaf minuut 30 toch
geprobeerd hebben om weer terug in
de wedstrijd te komen. Kansen voor rust
van de twee Bartjes troffen echter geen
doel.
Ook na rust probeerde Melderslo op
zijn minst de stand dragelijker te maken,
echter de doelman van Koningslust
wilde van geen wijken weten, schoten
en vrije trappen van wederom de twee

Bartjes werden door hem gekeerd of
troffen hun doel net niet. Ook de wissels
die trainer Vievermans toepaste brachten niet het gewenste resultaat. Sterker
nog, in de 75e minuut was het helemaal
gedaan met de Melderslose dadendrang. Nadat eerst Jeroen Kallen tegen
zijn 6e gele kaart aan liep met een
schorsing tot gevolg, was het enkele
minuten later weer een Koningslust
speler (Wesly Goeden) die profiteerde
van de mindere dag die Rob Driessen
had. De 4-0 was een feit. Het had nog
erger kunnen worden als een schot van
Erik Spreeuwenberg op eigen doel kort
voor tijd doel had getroffen, dit bleef de
Melderslose ploeg gelukkig bespaard.

bouwland

injecteren

Bel: 06 18 11 64 80

terug naar het Boscafe voor de lunch.
Na de pauze worden de Reulsberg
aangedaan en wordt de tocht afgesloten met de Schadijkse bossen.
Er wordt gereden in acht groepen,
vier verschillende snelheden en drie
verschillende afstanden, 57, 90 en
100 kilometer. Het karakter van de
100 van Horst is dat van een ‘let’s
ride’ en niet dat van een toertocht of
wedstrijd. Het gaat om de gezelligheid en het samen volbrengen van
de tocht. Dit houdt bijvoorbeeld in dat
deelnemers elkaar helpen bij pech en
dat de snelheid van de langzaamste
per groep wordt aangehouden.

Jubileumweekend
Sevenumse judoclub
Judoclub Jigoro Kano Sevenum organiseert op vrijdag 17, zaterdag
18 en zondag 19 juni een jubileum-kampweekend en -avond in het kader
van het 50-jarig bestaan. Opgeven hiervoor kan nog tot maandag 4 april.
Zowel actieve als oud-leden
kunnen zich hiervoor opgeven.
Er wordt geproost op het jubileum
en de organisatie geeft aan de
gebruikelijke enkele speciale
activiteiten op het programma te

hebben. Op zaterdag vindt er ook
nog een jubileumavond plaats.
Dan kunnen er bij een hapje en
een drankje herinneringen opgehaald
worden. Opgeven kan via
info@judoclubsevenum.nl

Asperges eten bij de boer

Laat nu

GRATIS
uw weiland en/of

Aan deze mountainbiketocht van
maximaal 100 kilometer door de
bossen van Horst aan de Maas, doen
dit jaar zo'n negentig mountainbikers
mee. Alle inschrijfgelden komen
volledig ten goede van de mountainbikeroute www.mtbdeschaak.nl in de
Schadijkse bossen. Door deelname
betaalt elke deelnemer dus voor een
klein stukje mee aan het onderhoud
van de mountainbikeroute.
De 100 van Horst start bij Boscafe
Het Maasdal in de Kasteelse bossen en gaat via zoveel mogelijk
onverharde paden door de bossen bij
Swolgen en Grubbenvorst en weer

Zaterdag

4 juni

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

I.s.m. Hostellerie de Hamert

Geniet van een
3 gangen menu met Limburgse asperges.
Met live muziek en dat voor maar € 24,50 p.p.
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Direct reserveren? Bel 06 - 5516 4949.
Voor meer info gaat u naar: martensasperges.nl

Zondag

5 juni
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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

Intratuin Venray

Blauwebessenland

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

NIEUW Die 2 Brüder von Venlo
Mgr. Nolensplein 5 Venlo

Praktijk Ik Leer

DMS-Service

Ulsheggerweg 2b, Lottum

NIEUW Ruitersport Equidrôme
Straelseweg 374, Venlo

Duet Kappers

Slender You Fit

Eetcafé Ald Vors

Staatsie 1866

Eethuis BRaM

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

FotoID

Studio for Hair

Goed Haar en Visagie
Hofstraat 2, Meerlo

NIEUW Taurus World of Adventure
Rijksweg 181 Velden

Het LoopCentrum

Theater De Garage

Hof van Kronenberg

Toffedag.nl

Hostellerie De Maasduinen

Toffe Dagstrand

HUIS van de STREEK

Tuincentrum Peeters

NIEUW Into Beauty
Keizersveld 13c Venray

Ut Snoephuuske

Markt 15, Velden

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Groenewoudstraat 1, Horst

Langstraat 133, Venray

Dorperpeelweg 1, America

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Americaanseweg 8, Horst

www.bootcamppower.nl, Horst

St. Gertrudiskerk

Lottums Blood
In Lottum vindt op zondag 3 april het project ‘Lottums Blood’ plaats.
Het concert van Lottumse bodem vindt plaats om 15.00 uur in de kerk.
Tijdens het concert ‘Lottums Blood’
worden verschillende muziekvormen
bij elkaar gebracht. Het concert vindt
plaats in de grootste concerthal van
Lottum: de St. Gertrudiskerk. Bezoekers
kunnen luisteren naar een mix van
populaire muziek met een vleugje
klassiek en musical. De Vocal Group
Angels Rule vormt hierbij de hoofdmoot. Het Lottumse koor Le Rossignol
en Koninklijke Harmonie Lottum zorgen
voor een stevige muzikale basis.
Een achterliggende gedachte aan de

organisatie van dit concert is vooral
ook het streven van de Koninklijke
Harmonie en de zangvereniging om
bezoekers voor een lidmaatschap te
interesseren en te motiveren. Door de
combinatie met Angels Rule willen zij
laten zien dat de Koninklijke Harmonie
en het zangkoor moderne muziek ten
gehore kunnen brengen en zich daarbij
laten inspireren en instrueren door professionals als de leden van Angels Rule.
Voor meer informatie, kijk op
www.koninklijkeharmonielottum.nl

Sevenum en Swolgen

Sint Lambertusplein 2, Horst

Margriet Sjoerdsma
in Cambrinus

Hof te Berkel 1-9, Horst

www.dagjemeerdal.nl, America

Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst

Peperstraat 12a, Sevenum

De van oorsprong Limburgse zangeres Margriet Sjoerdsma staat zondag
3 april met haar band op het podium van café Cambrinus in Horst. Het optreden begint om 16.00 uur.

Weltersweide 1, Horst

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Stationsstraat 151, Hegelsom

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Lambertusplein, Horst

St. Lambertusplein 2a Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Stationsstraat 137, Hegelsom

www.theaterdegarage.nl, Venlo

Kronenbergweg 19, Kronenberg

www.toffedag.nl

Markt 15, Velden

Op haar eerste cd’s bewoog ze
zich op het grensgebied van jazz en
pop. Dit bracht haar op grote podia als
North Sea Jazz en het Concertgebouw.
Door Elle werd ze in 2009 tot meest
veelbelovende zangeres gekozen en
toerde ze door vele landen. In 2014
was ze in Cambrinus met een eerbetoon aan Eva Cassidy, die na haar dood
uitgroeide tot een legende in Amerika.
Eva’s broer David speelde toen in
Cambrinus mee tijdens een zeer druk

bezocht concert. In Cambrinus presenteert Margriet Sjoerdsma haar nieuwste
cd ‘Songs from Odelien’, geschreven in
een huisje in Noorwegen. Ver van de
waan van de dag, midden in een overrompelend landschap. Sjoerdsma liet
zich inspireren door fjorden en de
stilte. Liefde, verwondering en durven
loslaten zijn een paar thema’s van haar.
Sjoerdsma zingt en speelt ukelele en
wordt begeleid door Cord Heineking en
Michelle Courtens.

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Steenstraat 2, Horst

Lingsforterweg 84, Arcen
Kerkstraat 26, Horst

Wauw speciaal voor jou

Oranjestraat 20, 5802 BH Venray
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Museum de Kantfabriek

Machinaal kantklossen
Museum de Kantfabriek heeft gehoor gegeven aan de oproep van Crafts
Council Nederland om op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 april bezoekers
kennis te laten maken met machinaal kantklossen en andere specialistische
handwerktechnieken.

Voordeelpas

Crafts Council Nederland presenteert de ‘Let’s shape the future’
European Artistic Crafts Days.
Sinds 2012 worden de European Artistic
Crafts Days (EACD) georganiseerd. Crafts
Council Nederland doet dit jaar voor de
eerste keer mee. De EACD zijn bedoeld
om professionele ambachten opnieuw
voor het voetlicht te brengen, te belichten en te ondersteunen. De ambachten
zijn bezig aan een comeback. De werkplaats is een broedplaats voor innovatie

en voor onze economie van groot
belang.
Hiervoor zijn er in Museum de
Kantfabriek speciale vitrines ingericht
met oude stalenboeken van machinale kant. Verder is op 3 april de
specialist kantmachines, Hay Tacken,
aanwezig voor uitleg en demonstraties
en kan hij vertellen over het project
Kantvernieuwing.
Kijk voor het volledige programma
op www.craftscouncil.nl

31
03

Reünie Weisterbeek
Basisschool de Weisterbeek in Horst is tegenwoordig een openbare school, maar is dat niet altijd geweest.
Vroeger was de Weisterbeek namelijk de rooms-katholieke Jongensschool.
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Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 21 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Monaghan Champignons B.V.
zoekt een enthousiaste

ASSISTENT
TEELTMAN
Deze klas uit 1957-1958 werd
gedoceerd door ‘meister’ Coppus,
die in 1988 overleed en over wie
nog twee boeken zijn geschreven
door Jan Derix, die ook in de klas
zat. De klas telde maar liefst

44 leerlingen, van wie er nog 36 in
leven zijn. “Meister Coppus had geen
moeite om deze grote groep in het
gareel te houden. Hij stond bekend
om zijn grote belangstelling voor de
natuur en verwerkte dat ook in het

onderwijs”, zegt Ton Hoeijmakers, een
van zijn leerlingen.
Op vrijdag 15 april komen de
leerlingen bij elkaar voor een reünie
op SRV Camping Landgoed de
Gortmeule in Horst.

Ruim 700 euro voor
bestrijding kinderarmoede
Met de verkoop van paascakes van Bakkerij Gommans uit Sevenum heeft Ladies’ Circle Maas & Peel 710,70 euro
opgehaald voor het goede doel Mafcentrum Kidzz & Armoede. Dit lokaal project is bedoeld om te werken aan
‘bewustwording, zingeving en empowerment’ van kinderen die te maken hebben met armoede.
De opbrengst gaat dan ook naar
kinderen in deze doelgroep. Dit
kunnen kinderen in armoede zijn,
maar ook de sociale omgeving en het
maatschappelijk middenveld. Ladies’
Circle Maas en Peel wordt later dit jaar
officieel geïnstalleerd en die dag staat
daarnaast in het teken van Mafcentrum
Kidzz & Armoede. “In de verdere
aanlooptijd tot de officiële installatie

zullen wij met regelmaat de handen
uit de mouwen steken. Wij hopen
dat we de stichting die avond een
vette cheque mogen overhandigen.
Daarnaast zullen we, in overleg met
de stichting, met een deel van de
opbrengsten en verdere sponsoring één
of meerdere uitjes organiseren voor de
kids zelf”, aldus de organisatie.
Ladies’ Circle Maas & Peel is een

regionale serviceclub in de regio Peel
en Maas en Horst aan de Maas en is
onderdeel van Ladies’ Circle Nederland,
de overkoepelende stichting. Die heeft
in januari van dit jaar de ‘in oprichtingsstatus’ verleend aan de lokale Circle.
Vrouwen tot 45 jaar kunnen lid worden
van de club en is in 1974 opgericht.
Voor meer informatie, kijk op
ladiescirlclevici@hotmail.com

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

Expositie in de Mèrthal
In de Mèrthal in Horst vond op maandag 28 maart een expositie plaats van schilder Jan van den
Beuken uit Horst. “Het is een expositie, reünie en waardering voor mijn werk ineen”, zei jan in een
eerder interview met dit nieuwsblad. De opbrengst van de expositie gaat naar het hospice dat in Horst
aan de Maas geopend wordt.

m/v

Monaghan Champignons B.V. is op zoek naar een gemotiveerde
en enthousiaste Assistent Teeltman. Als Assistent Teeltman zal je
medeverantwoordelijk zijn voor de teelt van champignons op de kwekerij
en implementatie van beste methodes om een optimale opbrengst en
kwaliteit te produceren. Je rapporteert direct aan de Teeltman.
Tijdens vakantie zul je de Teeltman moeten kunnen vervangen.
Je belangrijkste taken zullen o.a. bestaan uit:
• assisteren bij/en mee bewaken van het juiste verloop van
teeltprocessen in een van onze productielocaties
(7 dagen/week proces);
• meehelpen bij de operationele processen (zoals water geven,
cellen vullen/leegmaken, ontsmetten);
• ervoor zorgen dat procedures nageleefd worden.
Heb je enige ervaring in de champignonwereld en spreekt de vacature
je aan, dan kun je contact opnemen met Magda van Dieten via:
E-mail: vacatures@monaghan-champignons.com
Meer informatie over het bedrijf kun je vinden op
www.monaghan-mushrooms.com
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Storm Story

Bingo voor
het goede doel

De Setokids uit Sevenum (kinderafdeling van Setovera) spelen zaterdag 9 en zondag 10 april het toneelstuk
De Storm Story. Het toneelstuk wordt opgevoerd in De Wingerd in Sevenum.

Bij Froxx in Horst wordt op zondag 10 april om 14.00 uur een bingo
gehouden voor het goede doel KWF Kankerbestrijding Fonds. Het gezin Van
Bommel doet mee aan de Alpe d’HuZes en wil met deze bingo geld ophalen.

Toneelstuk Setokids

Bram van Bommel is de jongste deelnemer in de groep van
Big Challenge. Met zijn 10 jaar weet
hij heel goed waar hij het voor doet.
Zijn opa is aan deze ziekte gestorven.
Big Challenge is een groep veehouders
(238 deelnemers) die gezamenlijk
geld wil inzamelen voor onderzoek
naar kanker. Vandaar dat er verschillende acties worden georganiseerd.
Bram gaat samen met zijn vader

(die een scharrelvleeskuikenbedrijf
heeft in Castenray) en zijn moeder
deelnemen.
Bram en zijn moeder hebben deze
actie opgezet om een bingomiddag
voor jong en oud te organiseren.
Alle opbrengsten gaan naar het KWF.
Bij de bingo is een steltloper en een
entertainmentduo aanwezig.
Aanmelden kan via contact@
omas-kip.nl of 0478 571 13 41.

Excursie mantel
zorgers naar
Huis van Morgen
Het Steunpunt Mantelzorg Synthese organiseert in samenwerking met de
SamenUitBus twee excursies naar het Huis van Morgen in Panningen om
woensdag 13 en maandag 25 april.

De Storm Story is een verhaal met
vreemde typetjes. Het toneelstuk is
geschreven door Louis Boonen, een in
België bekende schrijver. Hij schreef
verschillende series voor de Belgische
televisie die goed bekeken werden.
Ook schreef hij verschillende jubileumvoorstellingen voor Setovera waaronder Kleine Mensen Grote Helden en
Peelgoden. Ongeveer anderhalf jaar
geleden overleed Louis. De toneelclub

had nog een toneelstuk op de planken
liggen dat door Louis geschreven was.
Dit jaar wordt het toneelstuk opgevoerd.

Schuilplaats
in kasteel
De Storm Story gaat over een
groepje padvinders die gaan kamperen.
Het kamp wordt verwoest door storm

en onweer. De padvinders gaan op
zoek naar een schuilplaats en vinden
die in een verlate kasteel. Al snel blijkt
dat ze niet de enige zijn in het kasteel.
Er sluipen vreemde figuren rond en ratten en andere beesten kijken toe bij de
experimenten die er plaatsvinden. Of
de padvinders nog wel allemaal levend
uit de kasteelpoort komen, is nog maar
de vraag. Voor meer informatie kijk op
www.setovera.nl

Er wordt een bezoek gebracht
aan een modelwoning waarin de
nieuwste snufjes en aanpassingen
zijn aangebracht zodat men zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kan blijven
wonen. Denk daarbij aan een traplift,
medicijnverstrekker, geen drempels en
met één druk op de knop contact met
een hulpverlener.

De excursie vindt plaats op
woensdag 13 en maandag 25 april.
De bus waarin maximaal plaats is voor
acht personen vertrekt om 13.30 uur bij
Synthese.
Aanmelden kan voor 7 april via
077 397 85 00 of via a.damhuis@
synthese.nl Voor meer informatie,
kijk op www.huisvanmorgen.nu

Wandelingen in het
Schuitwater
In samenwerking met Theetuin De Roode Vennen organiseert IVN de
Maasdorpen ook dit jaar weer wandelingen in het Schuitwater op de eerste
en de derde woensdag van de maand van april tot en met oktober.

Heerlijk wonen in het groen...
...met planten en potten in alle soorten en maten!

-20%
Alle potten
enorme collectie voor
binnen en buiten, met
20% korting!

Bekijk al onze aanbiedingen op:

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

www.plantencentrumvelden.nl

Een natuurgids neemt de deel
nemers mee op stap. Hij neemt een
kijkje in de moerassen en zoekt
naar vraatsporen van de bever.
Bij de vennen op de heide gaat
de tocht langs de zonnedauw en

meer niet-alledaagse planten. De
wandeling duurt ongeveer twee
uur. De wandelingen starten om
14.00 uur bij de parkeerplaats
van Theetuin De Roode Vennen in
Broekhuizen.
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Openstelling
’t Zoemhukske
Praktijkcentrum ’t Zoemhukske in Horst is op zondag 3 april geopend
voor publiek van 14.00 tot 16.00 uur. Het thema van de openstelling is
solitaire bijen en hommels.

Uit

Horst
aan de
Maas

Ans
Hekkenberg

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in de
serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en buiten
onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: de 27-jarige wetenschapsjournalist en ambassadeur voor het Techniekpact Ans Hekkenberg, geboren in Melderslo, maar inmiddels woonachtig in Utrecht.

Iedereen kent ze wel, de zogenaamde bijenhotels, waar op zichzelf
levende bijen hun woning voor het
uitkiezen hebben. Solitaire bijen maken
géén honingvoorraad maar stellen zich
in dienst van bestuiving van soms één
soort bloem. Opmerkelijk is de manier
van voortplanting van deze, op zichzelf
levende soorten. Ook hommels hebben
een andere leefwijze dan de honingbij,
zij vormen in nestkastjes, in verlaten
muizenholletjes of boomholtes hun
broednest en gebruiken de verzamelde

nektar voor het voeden van het nageslacht. Daar waar honingbijen in een
tros overwinteren, blijft de bevruchte
hommelkoningin diep verscholen en
alleen de winter overleven. Wat de verschillen bij honingbijen, soliaire bijen
en hommels zijn, komen bezoekers te
weten tijdens deze openstelling. Imkers
van imkervereniging Horst en omstreken laten hen dan alle wetenswaardigheden zien en informeren de bezoeker
hoe men thuis een nestgelegenheid
voor solitaire bijen kan maken.

Eerste namen
Beatz & Bandz bekend
De eerste namen van het Beatz & Bandz Summerfestival in Lottum zijn
bekend gemaakt. De vierde editie van het festival vindt plaats van
vrijdag 5 tot zondag 7 augustus.
Voor de danceliefhebbers staat
dj-duo Tom & Jame dit jaar op het
programma. Dit duo stond al eerder op
het grote dancefestival Tommorowland.
Ook het soloproject van Chris
Timmermans, Deepcrash, is aanwezig op het festival. Hij zorgt voor een
cross over tussen deephouse, hiphop,
moombahton en trap. Ook dj Gaffa & dj
Paultje D feat. dj Tuincentrum zijn van

de partij. Zij draaien platen afkomstig
uit de jaren 80 tot nu.
De eerste internationale act van
komende editie is The Tips. Deze band
begon in de punck scene, maar voegde
hier al snel reggae-elementen aan
toe. The Tips treedt op op het Bandzpodium. Op datzelfde podium staat ook
Rene SG, die speed- en partyrock ten
gehore brengt.

Expositie foto’s
Jan Janssen

Ans is geboren en getogen in Melderslo. Zoals alle
kinderen uit het dorp ging ze naar basisschool de Brink,
daarna vertrok ze naar het Dendron College in Horst.
“Een beetje de standaardroute”, lacht Ans. “Melderslo is
een heel charmant dorp. Het is zo heerlijk om drie
minuten met de hond te wandelen, en dan geen huizen
meer tegen te komen.” Op het Dendron College twijfelde
ze heel lang tussen de profielen Cultuur en Maatschappij
(CM) of Natuur en Techniek (NT). “Door mijn vader kwam
ik al op jonge leeftijd in aanraking met techniek. Toen ik
klein was, stond ik al naast hem gereedschap aan te
geven of een schroefje vast te draaien. Hij heeft me laten
zien dat je iets wat kapot is ook zelf weer kan repareren.
Op de middelbare school was ik, naast de bètavakken,
ook goed in talen, en al mijn vriendinnen kozen het profiel
CM. Toen waren er enkele mensen die me vroegen
waarom ik niet voor NT zou kiezen, als ik daar toch goed
in was en het leuk vond. Uiteindelijk heb ik besloten voor
NT te gaan. Ik kreeg les van Ben Zwartjes en Felix
Verspaget. Zij lieten zien dat natuurkunde heel tof is.
Ze gaven boeiend les en bovendien allebei op een
compleet verschillende manier.”
Vervolgens besloot Ans om natuur- en sterrenkunde te
studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze was
achttien jaar oud, toen ze op kamers ging. Ans deed zes
jaar over de studie, waarna ze op 25-jarige leeftijd naar
Utrecht verhuisde. “Ik kreeg daar een baan aangeboden
als voorlichter bij Stichting voor Fundamenteel Onderzoek
der Materie (FOM), een organisatie die het natuurkundeonderzoek in Nederland organiseert. Daar werk ik nu vier

dagen per week. Daarnaast schrijf ik als freelance
journalist voor onder andere de Volkskrant en het
wetenschappelijk tijdschrift KIJK. Laatst had ik een etentje,
vroeg iemand zelfs of ik de Ans Hekkenberg van de
Volkskrant was. Dat was echt een enorm compliment.
Ik krijg toffe reacties, ook omdat mensen het leuk vinden
dat een vrouw over wetenschap en techniek schrijft.
Sowieso is het gaaf dat ik dankzij mijn baan steeds op de
hoogte ben van alles wat met wetenschap te maken
heeft.”

Technische opleiding
Op 8 maart werd Ans gevraagd om ambassadeur te
worden van Techniekpact. Een initiatief van de overheid
dat meer mensen moet inspireren voor wetenschap,
techniek en ICT te kiezen. “Ze zochten een vrouwelijke
ambassadeur. Er zijn vooral op het mbo en vwo weinig
meisjes die een technische opleiding kiezen. Ik probeer
het beeld weg te nemen dat de wetenschap een wereld
voor alleen maar jongens is. Soms had ik op de opleiding
het gevoel dat ik me als vrouw meer moest bewijzen,
maar het gaat langzaam de goede kant op: de instroom
van vrouw in technische studies wordt steeds meer. Toch
halen er nog maar weinig de top.” De andere ambassadeur van Techniekpact is niemand minder dan astronaut
André Kuipers. “Ik vind hem gewoon een held. Het is cool
dat hij, een Nederlander, in de ruimte is geweest. Ik ga
hem volgende week ontmoeten. Mensen om me heen
zeggen dat hij heel sympathiek is, dus ik reken op een
leuke samenwerking.”

In de bibliotheek in Horst is van 1 april tot en met 29 april een expositie
van foto’s van fotograaf Jan Janssen uit Hegelsom te zien.
Fotograaf Jan Janssen uit Hegelsom
staat vooral bekend als een fotograaf
met veel oog voor compositie, detail en
afwerking. In zijn fotografie maakt hij
veelvuldig gebruik van het natuurlijke
licht. Vlakbij zijn huis ligt de Peel. Dit
vroegere turfstekersgebied is tegenwoordig een hoogveengebied ter
grootte van zo'n 30.000 hectare. Het is
belangrijk wetland voor watervogels.
Jaarlijks broeden er een kleine honderd

vogelsoorten en strijken er talloze trekvogels voor langere of kortere tijd neer
in het voor- en najaar. Eén van die soorten watervogels is een paartje knobbelzwanen, die dit jaar hun nest op een
bijzondere plek hebben gebouwd. Jan
heeft ze een jaar lang gevolgd, vanaf
het leggen van het eerste ei. Deze serie
laat de cirkel van het leven zien, en het
steeds opnieuw zorgen voor nageslacht
in een sprookjesachtige omgeving.

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl
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Cateringservice

Jolanda Pouwels

Communiefeestje!
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

Mitchell van Lipzig

AUTOBEDRIJF

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

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!

Kasteelruïne Huys
ter Horst weer geopend
Voor het tweede jaar opent de kasteelruïne Huys ter Horst in Horst haar deuren voor publiek. De eerste rondleidingen worden gegeven op zondag 3 april om 14.00 en 16.00 uur.
Het kasteel Huys ter Horst, in de
17e eeuw een van de grootste kastelen
van Zuid-Nederland en in de 19e eeuw
vervallen tot een ruïne, is momenteel
zover opgeknapt dat er weer bezoekers op het kasteel toegelaten mogen
worden. Tijdens de rondleiding voeren
de gidsen de deelnemers terug in de

tijd en krijgt iedereen uitleg over de
geschiedenis van Huys ter Horst, zijn
bewoners en het belang van het kasteel voor Horst en omgeving. Verdere
rondleidingen staan gepland op de
zondagmiddagen 1 mei, 5 juni, 3 juli,
7 augustus en 2 oktober. Tijdens de
Open Monumentendag op zaterdag 10

en zondag 11 september zijn er ook
rondleidingen. Geïnteresseerden in
een rondleiding, zowel individueel als
per groep buiten de genoemde data
kunnen zich aanmelden via
rondleiding@kasteelhuysterhorst.nl
Voor meer informatie, kijk op
www.kasteelhuysterhorst.nl

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

Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Repetitie Kids in Music
De grote repetitie voor het concert Kids in Music III dat op zaterdag 2 en zondag 3 april wordt gehouden
in het nieuwe gebouw van basisschool de Twister in Horst, vond plaats op woensdagavond 23 maart. Op 2 en
3 april geeft het Meuleveld Kinderkoor drie concerten in de tot school en huis van de wijk verbouwde
Norbertuskerk. Onder de leiding van dirigente Jacqueline Fijnaut gaat het koor een twintigtal liedjes ten
gehore brengen, begeleid door een liveband geformeerd uit ouders en (oud)leerkrachten. Ook hebben kinderen van de onderbouw bij een aantal liedjes dansjes ingestudeerd. De voorstellingen van Kids in Music III zijn
op zaterdag 2 april om 18.30 uur en op zondag 3 april om 10.30 uur en 14.00 uur.

Voor al uw witte, groene
en geschilde asperges
ook voor streekproducten

Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00

Nieuwe voorstelling
theatergroep Oud Zeer
Theatergroep Oud Zeer uit Horst
treedt in april vijf keer op met de
nieuwe voorstelling Los Zand.
Het stuk wordt door de theatergroep
zelf geregisseerd.

Mackayweg 2, 5865AL Tienray - Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Vrijstaande woonboerderij
met vrijstaande schuur Stationsstraat 124 te Hegelsom
• Verkeert constructief in goede staat
• Schuur bwjr. 2010, opp. 160m².
• Inhoud woning 700m³
• Perceelsopp. ca. 4000m², eventueel 2.25.00 ha
extra grond bij te kopen
• Vraagprijs: € 333.500,- k.k.

OPEN HUIS 2 APRIL VAN 11.00 – 13.00 UUR
Info? (0478) 57 82 57
of info@arvalis.nl www.arvalis.nl

Los Zand is een verhaal over de
leuke en minder leuke dingen die
(camping)vakanties met zich meebrengen en wat dat kan doen binnen een
relatie. Het is een afwisseling van theater en livemuziek die verzorgd wordt
door de band KEES en the Blezers. Het
is de eerste keer sinds drie jaar dat
Oud Zeer optreedt. De laatste keer was
in 2013 met de productie ’t Hartje.
De uitvoeringen van Los Zand vinden
plaats in De Mèrthal en vinden plaats
op vrijdag 8, zaterdag 9, woensdag 13,
vrijdag 15 en zaterdag 16 april.
Voor meer informatie, kijk op
www.oudzeer.com
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Oude ambachten
in De Locht

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

In Museum De Locht in Melderslo worden op zondag 3 april diverse oude
ambachten gedemonstreerd. Een van deze ambachten is het vlechten van
manden.

Prilpop in Sevenum
In Horst aan de Maas begint het festivalseizoen al tijdens het paasweekend. Traditiegetrouw vindt dan
het festival Prilpop plaats in OJC Walhalla in Sevenum. Dit jaar werd het vierdaagse evenement gevierd op
vrijdag 25, zaterdag 26, zondag 27 en maandag 28 maart. Verschillende dj’s en bands traden tijdens deze
vier dagen op in OJC Walhalla op de podia Hier, Daar, Ginder en Elders. Op de drukbezochte zaterdagavond
stonden onder andere Deafman, Buzzkill Sultan, Rott’nDamned en Defeated Decade op het programma.

Bijeenkomst over zoektocht naar
baan in Bieb
De bibliotheek in Horst BiblionNu organiseert op dinsdag 5 april van 09.30 tot 11.30 uur een Walk&Talk-bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden ervaringen gedeeld, contacten gelegd en ideeën opgedaan die helpen in
de zoektocht naar een geschikte baan.
Welke kwaliteiten zien andere
mensen zoals je partner, je familie,
je vrienden of je werkgever in je?
En herken je deze kwaliteiten ook bij
jezelf? En hoe kan de overdrijving van

een kwaliteit nu juist ook een valkuil
zijn? Dit zijn enkele vragen die centraal
staan tijdens de bijeenkomst.
Onder het genot van koffie of thee
kunnen deelnemers van gedachten

Daarnaast is er een optreden van
liedjeszanger Mart Vervoort, die zichzelf
begeleid op accordeon. Kinderen kunnen zich vermaken met oude spelletjes,
een miniatuurkermis en een leuke

museumspeurtocht. De demonstraties
beginnen om 11.00 uur. Op de bovenverdieping van het museum is verder
de expositie over Joodse onderduikkinderen te bezichtigen.

wisselen over hun zoektocht naar werk.
BiblioNu organiseert in de Bibliotheek
Venray al langer dergelijke bijeenkomsten. De inloop van de Walk&talk
begint om 09.00 uur.

Weijs

Herstraat 58
Horst

Gezamenlijke collecte Melderslo

T 077-3981463

Net als voorgaande jaren vindt in Melderslo ook dit jaar een gezamenlijke collecte plaats voor de landelijke
goede doelen. De gezamenlijke collecte is op 4 tot en met 14 april.
www.uwtopslijter.nl

De doelen waar Melderslo dit
jaar voor collecteert zijn Alzheimer–
Nederland, Brandwondenstichting,
Diabetesfonds, Fonds verstandelijk gehandicapten, Hartstichting,
Het Nederlandse Rode Kruis, KWF
Kankerbestrijding, Longfonds, Maaglever- darmstichting, Nierstichting,

Prinses Beatrix Spierfonds, Reumafonds.
Van 4 tot en met 10 april worden de
brieven hiervoor huis aan huis bezorgd.
Bijgevoegd is een brief waarin beschreven staat hoe alles in zijn werk gaat.
Van 11 tot en met 14 april worden de
brieven door collectanten weer opgehaald. Vervolgens gaat de werkgroep in

samenwerking met de dorpsraad ervoor
zorg dragen dat de bijdrage op de juiste
plek terecht komt. Als mensen in de
collecteperiode niet thuis zijn en toch
een bijdrage willen doen, dan kunnen
zij de envelop inleveren bij de dorpsraad, ter attentie van Theo Hagens op
Broekhuizerdijk 14.

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

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

11,49

16,99

12,99

11,49

PARADE
Vieux

WYBOROWA
Poolse Wodka

OLD CAPTAIN
Rum
wit of bruin

HOOGHOUDT
Beerenburg
Zachtbitter
Kalmoes BB

8,99

14,99

100 cl

100 cl

70 cl

100 cl

Hartevelt

70 cl

LICOR CORDIAL
Vanillelikeur

Jonge
Jenever

KAHLUA

11.49
100 cl

Koffielikeur

19,99

18,99

100 cl

70 cl

TULLAMORE DEW
Irish Whiskey

Swolgen Rocks

Ruiterbosch

Ook in Swolgen was het feest dit paasweekend. Op zaterdagavond 26 maart vond hier het evenement
Swolgen Rocks plaats. Het rockevenement werd gehouden in café-zaal Wilhelmina. Op Swolgen Rocks traden,
zoals de naam al doet vermoeden, verschillende rockbands op. Onder andere Sloe Gin, Tricklebolt en rock DJ
Doet stonden op het podium in Swolgen. De band Tricklebolt (foto) is een formatie uit Overijssel met muziek
die doet denken aan Led Zeppelin, The Who en Black Sabbath.

75 cl. Per fles 3,99

100 cl

THE FAMOUS GROUSE
Blended Scotch
Whisky

Weskaap, Zuid-Afrika
5 verschillende varianten

19.

DOOS à 6 FLESSEN

99

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

[= per fles voor 3,33]

wk 13-14
Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
Aanbiedingen geldig van 28-03-2016 t/m 10-04-2016
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Agenda

Afscheidsreceptie
pastoor Peeters

Manifestatie Mondiaal
Platform

Dansmiddag
voor 55-plussers

Onthulling logo
SV Melderslo

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 3 april 12.00-13.00 uur
Locatie: café-zaal De Vonkel

di 5 april 13.30-16.00 uur
Locatie:
Feesterij en Danserij Froxx

zo 3 april 17.00 uur
Locatie: sportpark De Merel

America

Horst

zo 3 april 11.00-16.00 uur
Organisatie: Mondiaal Platform en
stichting SIHAM
Locatie: ‘t Gasthoês

Presentatie voettocht naar
Santiago de Compostela
do 31 maart 19.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Boekenmarkt

Truckrun

wo 30 maart t/m 30 april
Locatie: bibliotheek

zo 3 april 12.45 uur
Startlocatie: industrieterrein
Hoogveld

Kantkloscafé
Kiendertoko
zo 3 april 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizen
Voorspeelmiddag

zo 3 april 14.00-17.00 uur
Organisatie: Fanfare St. Nicolaas
Broekhuizen
Locatie: Maaspaviljoen

Wandeling
met natuurgids
wo 6 april 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: theetuin De Roode
Vennen

Grubbenvorst
Stammineke 2.0

vr 1 april 21.00 uur
Locatie: Stammineke

vr 1 april 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabiek

Expositie
foto’s Jan Janssen
vr 1 april t/m 29 april
Locatie: bibliotheek

Eerste rondleidingen
kasteelruïne
zo 3 april 14.00 en 16.00 uur
Locatie: kasteelruïne Huys ter
Horst

wo 6 april 19.30 uur
Organisatie:
o.a. Dichterbij en VKK
Locatie: Dienstencentrum Mikado

Lottum
Beerpong

Beerpong Toernooi
za 2 april 20.00 uur
Locatie: Café Metieske

Tienray

Spirit Valley + Ottoboy
vr 1 april 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

za 2 april 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

zo 3 april 14.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

Optreden
Margriet Sjoerdsma
zo 3 april 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Lottums Blood
zo 3 april 15.00 uur
Locatie: kerk

Meerlo

Pokertoernooi

Open dag
Zorghoes

Walk&Talk-bijeenkomst

za 2 april 12.00-15.00 uur
Locatie: Zorghoes

di 5 april 09.30-11.30 uur
Locatie: bibliotheek

Kids in Music

Gesprek met ouders
van kinderen
met een beperking

Melderslo

di 5 april 13.30 uur
Locatie: Synthese

zo 3 april 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht

za 2 april 18.30 uur, zo 3 april
10.30 en 14.00 uur
Organisatie: Meuleveld Kinderkoor
Locatie: schoolgebouw De Twister

Sevenum

Openstelling ’t Zoemhukske

European Crafts Days
vr 1, za 2 en zo 3 april
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Vervolgbijeenkomst
ambitieboeken

vr 1 april 18.30 uur
Organisatie: Open Nederlands
Kampioenschap Poker
Locatie: ’t Brugeind

Oude ambachten

Mondiaal evenement in Horst
Versterk jij ons team?
ABC Hekwerk Lottum levert en plaatst een totaalpakket aan oplossingen voor buitenbeveiliging.
Van hekwerk tot elektronische systemen voor
toegangsbeheersing. We maken onderdeel uit
van de ABC Hekwerk groep, de toonaangevende
landelijke specialist in buitenbeveiliging.

Alle aangesloten stichtingen en verenigingen van het Mondiaal Platform zijn aanwezig tijdens het Mondiaal
evenement op zondag 3 april in ‘t Gasthoês in Horst. Er zijn elf marktkramen ingericht met informatie en er zijn
verschillende activiteiten georganiseerd.
Stichting SIHAM, dat staat voor de
stimulering van nieuwkomers in Horst
aan de Maas en zich onder andere inzet
voor taallessen, kinderactiviteiten en
maatschappelijke hulp voor nieuwkomers in de gemeente, coördineert de
manifestatie.

Wethouder Birgit op de Laak opent
het evenement, waarna een optreden
plaatsvindt van B-boy Crew onder
leiding van Luc. Ook is er een workshop
voor kinderen en een workshop cursus
‘uitburgering’, om een hele nieuwe
taal te leren. Daarnaast zijn er diverse

hapjes uit diverse landen te proeven.
Op vastgestelde tijdstippen is er een
modeshow met fair trade kleding,
tweedehands kleding en een international modeshow.
Het evenement wordt om
11.00 uur geopend.

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

HEKWERKMONTEUR Fulltime functie

Je plaatst en repareert hekwerk in een hechte monteursploeg,
aangestuurd door een voorman. Je hebt LBO werk- en denkniveau, werkt secuur en bent handig met gereedschap en materiaal.

VOORMAN Fulltime functie

Je geeft leiding aan een monteursploeg en bent verantwoordelijk voor het plaatsen van het hekwerk, zowel technisch als
visueel. Je bent een oplossingsgerichte teamspeler met een
LBO werk- en denkniveau. Je beschikt over goede contactuele
eigenschappen, leidinggevende kwaliteiten en hebt ervaring
in de hekwerkbranche.

ONDERAANNEMER

Je bent in staat geheel zelfstandig projecten aan te nemen
en naar volle tevredenheid van onze klanten op te leveren.

Interesse?

Solliciteer dan schriftelijk of per e-mail naar ABC Hekwerk Lottum
t.a.v. Mevr. Helga Achten Maessen, Smalebrook 3, 5973 KE Lottum,
Tel. 077 46 31 925, e-mail: helga@abclottum.nl - www.abchekwerk.nl

OJC Merlin organiseert Merlinpop
OJC Merlin uit Meerlo organiseerde ook dit jaar op eerste paasdag het festival Merlinpop. Op zondag
27 maart traden op het evenement in Meerlo verschillende artiesten op. Deze middag en avond stonden
onder andere Musest, The press and the president, Kill all pandas en Stone Office op het programma bij
Merlinpop. Vanaf 16.00 uur ’s middags begon het festival. Zoals ieder jaar vond het plaats op het terrein
bij OJC Merlin. Nieuw dit jaar was een grotere dj-stage en ook het totale terrein was uitgebreid.
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Medische Religie
zorg
America

zaterdag
Heilige mis
19.00
gevolgd door afscheidsreceptie

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

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

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

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

10.30
09.00

Kronenberg
Lottum
Meerlo

(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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Melderslo

Meterik
Swolgen

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
1 t/m 8 april 2016
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

Sevenum

Tienray

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

NIEUW:

´t verschrikke
lijke
Aardbeienmo
ns

ter

met mmm...
...lambada’s

zoet, lekker, vol aroma
en vitamines!

Hegelsom

Venray

Gebiedsteams

ook genieten op het aardbeienterras

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

Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

077-3970216

www.aardbeienland.nl
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ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!
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SUPER
GRATIS BEZORGEN VAN APPARATEN
Peter

Fran k

GRATIS INSTALLEREN VAN TV EN AUDIOAPPARATUUR *
GRATIS INSTALLEREN VAN WITGOEDAPPARATEN *
GRATIS INMETEN VAN INBOUWAPPARATEN **
GRATIS LEENAPPARAAT TER VERVANGING
GRATIS AANSLUITEN VAN VRIJSTAANDE
FORNUIZEN EN KOOKPLATEN *
GRATIS VERPAKKINGSMATERIALEN RETOUR
GRATIS LEVERING DOOR TWEE PERSONEN *

* Bij aankopen vanaf € 475,- | ** € 50,- vooraf berekend en achteraf verrekend.

Peter
WIJ BIEDEN NIET ZOMAAR SERVICE,
Filiaalleider Tegelen
MAAR SÚPER SERVICE!
In de wereld van consumentenelektronica wordt veel
geroepen en van alles beloofd. Electro World Tummers is
anders dan andere elektronica-zaken. Wij hebben service
namelijk écht hoog in ons vaandel staan.

j
Tummers is dichterbi
da n u denkt!
HORST AAN DE MAAS

15 min.
P TUMMERS PANNINGEN

Wij bestaan al sinds 1923. Door onze jarenlange ervaring op
het gebied van elektro kunnen wij u als klant perfect
adviseren. Maar ook begrijpen wij als geen ander hoe we u het
beste van dienst kunnen zijn. Van gratis bezorging tot aan het
omdraaien van een deur. Wij stoppen niet voordat u 100%
tevreden bent. Dat noemen wij super service!

HORST AAN DE MAAS

15 min.
T TUMMERS TEGELEN

HORST AAN DE MAAS

25 min.

HEEFT U ADVIES OF SUPPORT NODIG?
BEL ONS OP 077-3071300 OF 077-3738511

R TUMMERS MEGASTORE
ROERMOND

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

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!

