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’t Gasthoês in Horst was op zondag 3 april de thuishaven van Mondiaal Horst aan de Maas, een evenement georganiseerd om verschillende culturen elkaar te laten
ontmoeten. In de zaal waren elf kraampjes vol met informatie en er vonden vele activiteiten plaats. Lees verder op pagina 02
189

Mogelijk komt er een vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de Spoorweg-Hoebertweg in America.
Gemeente Horst aan de Maas gaat, in opdracht van de gemeenteraad, onderzoeken of hiermee een veilige
fietsverbinding tussen station Horst-Sevenum en America gerealiseerd kan worden.
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Wat is de rente op uw
spaargeld?
Kies nu voor een spaarwinst van maar liefst 100%!
Bij inlevering van een vol zegelboekje kunt u nu ook kiezen voor een
cheque ter waarde van € 8,-. Deze cheque is in te wisselen bij de onderstaande
deelnemende bedrijven in Horst a/d Maas.
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motie van de PvdA en Essentie
aangenomen waarin het college de
opdracht kreeg toch de mogelijkheid
voor een veilige fietsverbinding te
onderzoeken. De gemeente heeft
vervolgens twee varianten bekeken:
een vrijliggend fietspad aan de
noordzijde van de Spoorweg-Hoebertweg, geschatte kosten 1,7 miljoen euro,
of een route via de Wachtpostweg.
Hierbij zou het alleen gaan om het
opwaarderen van de huidige verbin-

ding, waarbij de kosten op 200.000
euro worden geschat. Deze route
heeft echter niet de voorkeur, onder
meer omdat fietsers vanuit America
dan twee keer het spoor over moeten
steken. De route langs de Hoebertweg
en Spoorweg kan aansluiten op de
Greenport Bikeway, die gemeente
Venlo wil doortrekken naar Deurne en
Duitsland. Op verzoek van de gemeenteraad gaat de gemeente de eerste
variant verder uitwerken.

Bijvoorbeeld bij:

kaal
leven - lo
Lokaal - - cheque
besteden

t.w.v.

€ 80.

0

us.nl.

n op www.pl

Kijk voor

ende bedrijve

deelnem

en
Lucass

Lucassen

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

Kijk voor de voorwaarden op plus.nl

Een werkgroep bestaande uit
inwoners van America verzamelde in
december 2014 bijna duizend
handtekeningen voor een vrijliggend
fietspad langs de Hoebertweg en
Spoorweg in America. Vorig jaar
september liet het College van B&W
nog weten dat dit geen optie was,
omdat de huidige verbinding voldoet
aan de eisen van het Gemeentelijk
Verkeer- en Vervoersplan (GVVP).
In november werd vervolgens een

Met onze PLUS punten
is uw winst 100%.
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Europese speler

Toverland is 15 na jaar nog lang niet klaar
Wat ooit begon als een bescheiden familiebedrijf, is uitgegroeid tot een pretpark van formaat. Het 15-jarig
bestaan van Toverland in Sevenum is een belangrijk punt in de geschiedenis van het pretpark, dat nog lang niet
af is. “We willen toe naar een attractiepark van Europees niveau.”

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
A Belle
gehele gemeente
De Kapper
alleen in Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
en Lottum

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Wim Coenen
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Anne Gubbels, Lucien Janssen,
Niels van Rens, Teun Stiphout en
Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

Om de torenhoge ambities te
verwezenlijken valt Toverland terug op
een schare aan loyale medewerkers.
Twee van hen zijn Hoofd Projecten Paul
Oomen en Supervisor Attracties Anja
Camps, beide medewerkers van het
eerste uur. Zij waren vijftien jaar geleden bij de opening van het park dat
toen alleen nog uit een indoorgedeelte
bestond. De verschillen met nu zijn
eindeloos. “We werkten toen met een
team van vijftien (nu zeventig vast, en
vijfhonderd in het zomerseizoen, red.)
man en ik deed van alles. Het ene uur
was ik parkeerwacht, even later stond
ik frieten te bakken en tegen sluiting
werkte ik op het secretariaat”, vertelt
Camps. Het kleinschalige is er al een
tijdje af. Dat is niet erg, zegt Camps,
maar het had ook wel wat. “We gingen
vaker ’s avonds met zijn allen eten.
Het was echt ons kent ons in die tijd.”
“Nu hebben we natuurlijk afdelingen die goed met elkaar samenwerken”, vervolgt Oomen. Het ongeluk bij
wildwaterbaan Back Stroke in 2005 zou
nu volgens het Hoofd Projecten door
een verbeterde veiligheidssituatie niet
snel meer kunnen gebeuren.
Toen maakte een bootje te veel vaart bij
het afdalen waardoor het in een bocht
omsloeg. Twee van de vijf inzittenden
raakten zwaargewond, de andere drie

broer Jean Gelissen en zus Caroline
Kortooms. “Ze zijn eigen baas en
kunnen dus blijven investeren. Dat is
een groot voordeel.” Met zijn vijftig
Toverlandbezoeken vorig jaar is Jans
een megafan te noemen, realiseert hij
zelf ook. “Het is echt een beetje een
obsessie geworden. Ik haal mijn abonnement er in ieder geval wel uit.”
Inmiddels zit Toverland qua oppervlakte ongeveer op een derde van de

Efteling. De aangekondigde uitbreiding
tekent daarom de ambitie van de leiding van het pretpark. “We willen een
Europese speler worden. De Efteling
is daarbij niet ons grote voorbeeld.
Het Europapark in Duitsland is eerder
een blauwdruk van waar we in de
toekomst heen willen”, zegt Oomen.
Hiermee doelt Oomen op de meerdaagse ervaring met hotelovernachtingen die dat pretpark bezoekers biedt.

‘Andere culturen krijgen een gezicht’
Vrijwilliger en penningmeester
van Stichting Siham Jos Gubbels groet
enkele van de vijftig bezoekers die op
het evenement zijn afgekomen. Siham
is een stichting die nieuwkomers in
Horst aan de Maas helpt zich thuis te
voelen. “De basis is het spreken van de
taal. Daarom verzorgen wij taallessen.
We hebben verbinding met basisschool
OBS Weisterbeek uit Horst. Zelf geef
ik ook les en help ik door middel van
huiswerkbegeleiding. Verder biedt
Siham hulp met het invullen van
formulieren. Integreren doe je namelijk
samen. Het is belangrijk dat mensen
naar dit evenement komen omdat het
de integratie bevorderd. Ik vind namelijk ook dat wij mensen naar Nederland
moeten laten komen, maar als ze hier
zijn, worden ze eigenlijk een beetje

aan hun lot overgelaten. Wel krijgen ze
veel hulp van vrijwilligers.”

’Ik verkoop mijn
verhaal’
Om 11.00 uur opent wethouder
Birgit op de Laak het evenement.
Vervolgens hebben alle bezoekers
ruimschoots de tijd om langs alle elf
kraampjes te gaan. Daar kan eten van
verschillende landen worden geproefd.
Tevens is er een breakdanceact, een
modeshow en kan er zelfs een ‘uitburgeringscursus’ worden gevolgd. Yasses
Algeamzeh, voormalig woonachtig in
Syrië, geeft een cursus Arabisch. Er is
ook extra aandacht voor Fair Trade.
Horst aan de Maas is namelijk een
Fairtradegemeente. Terwijl verschil-

lende kinderen vrolijk rondrennen
met witte en oranje ballonnen, gaat
Francine Thielen van Amnesty Horst
aan de Maas even op de bühne zitten. Ze praat vol enthousiasme over
Mondiaal Horst aan de Maas. “Mensen
uit andere culturen krijgen nu een
gezicht. Normaal gesproken komen ze
hier niet, nu wel en ik vind dat echt
mooi. Dit soort evenementen verbindt
mensen met elkaar, en dat is de winst
van vandaag.”
Jan Wijnen staat glunderend achter
één van de elf kraampjes. Verschillende
muurschilderingen liggen voor zijn
neus. “Die komen uit Ghana”, vertelt
hij trots. “Namens Stichting Vrienden
van Christopher hebben we verschillende projecten in Ghana. Eén daarvan
is bijvoorbeeld een schoolvoedselpro-

gramma. Kinderen die niet voldoende
te eten hebben, krijgen op school iets
te eten. Daarnaast hebben we een
boomplantproject. Bomen zijn namelijk
zo ontzettend bruikbaar. Ze geven
onder andere schaduw en voedsel.”
Het derde project is de reden dat
Wijnen vandaag met zijn kraampje in
’t Gasthoês staat. In Sirigu, een dorpje
aan de grens met Burkina Faso, hebben ze namelijk muurschilderingen.
“Die hebben we op doeken gezet, nu
kunnen we ze verkopen. Echter gaat
het me helemaal niet om de verkoop.
Ik verkoop namelijk mijn verhaal. In
Ghana wonen veel arme mensen.
Ze hebben daar veel minder te besteden, maar zijn zeker niet ongelukkiger.
Dat is een goede bewustwording voor
de mensen hier in Nederland.”

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Aanbieding

www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Sven Jans, Anja Camps en Paul Oomen

Vervolg voorpagina

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

media

konden na een korte behandeling in
het ziekenhuis naar huis. “Dat heeft
veel impact gehad hier, het was een
ongelukkige samenloop van omstandigheden. De controles zijn ruimschoots
verbeterd en opgeschroefd.”
Het park is inmiddels jaren en
enkele grote uitbreidingen verder.
In 2004 opende het tweede overdekte
themagebied Magic Forest en de
eerste buitenachtbaan Booster Bike,
in 2007 de grote houten achtbaan Troy
en de meeste recente aanwinst is de
Magische Vallei, een buitengebied dat
Toverland in 2013 anderhalf keer zo
groot maakte. Onlangs werd bekend
dat het hier niet bij blijft. In 2018 komt
er weer een nieuw themagebied met
naar verluidt enkele grote attracties
bij. Ook krijgt het park dan een nieuwe
hoofdingang en parkeerplaats.
Sven Jans (27) juicht deze ontwikkelingen toe. Hij is fan van het pretpark
sinds 2012. Dat uit zich onder meer in
de website tvlfansite.nl, die hij in 2013
oprichtte en nu samen met iemand
anders beheert. “Ze moeten blijven
investeren. Stilstand zou achteruitgang
betekenen.” Het familiegevoel van
Toverland spreekt hem aan. “Je ziet
in het park terug dat het door een
familie gerund wordt”, zegt de uit
België afkomstige Jans over oprichters

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

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Een Vluggertje
(voor twee personen)

€20,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Feestelijke onthulling
logo SV Melderslo

Lekkere peperkoek!

Voetbalclub RKSV Melderslo en korfbalvereniging De Merels gaan fuseren onder de naam SV Melderslo. Om dit
te vieren, vonden er zondag 3 april verschillende festiviteiten plaats. Het hoogtepunt daarvan was de onthulling
van het nieuwe logo van de club.

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

VOOR TUINMEUBEL
& OUTDOOR INSPIRATIE!

In een bomvolle kantine tikt
wethouder Sport Bob Vorstermans
een half uur voor de onthulling van
het logo driftig wat steekwoorden op
zijn telefoon. Hij vertelt weinig te hebben voorbereid voor zijn toespraak.
“De mensen zitten vast niet te wachten
op een langdradige speech. Ze komen
niet voor mij. Ik vind het bijzonder
dat deze twee clubs gaan fuseren.
Het komt geregeld voor dat bijvoorbeeld twee voetbalclubs samengaan,
maar een korf- en voetbalvereniging
kom je minder snel tegen. Prachtig
om te zien hoe het dorp meeleeft.
Nu ik hier ben, merk je pas echt was
zo’n fusie losmaakt. Dit zie ik niet van
achter mijn bureau.”
Twan Christiaens, voormalig voorzitter van RKSV Melderslo en nu voorzitter
van SV Melderslo, glimlacht terwijl hij
enthousiast vertelt over de fusie.
“De gesprekken over een eventuele
fusie waren al vier jaar bezig.
De Merels en RKSV Melderslo werkten
al tijden samen. We deelden bijvoor-

beeld al de kantine en het sportpark.
Vorig jaar hadden we een ledenvergadering waar gestemd werd over de
fusie. Bij de korfbalvereniging was de
uitslag unaniem ja en bij de voetbalclub waren slechts enkelen tegen.
Dat zegt natuurlijk ook wel iets.
Voor de leefbaarheid van de kernen
is dit zo ontzettend belangrijk. Je ziet
dat steeds meer voetbalclubs samen
worden gevoegd. Melderslo is niet zo
groot, maar we hebben toch behoorlijk
veel leden. Het ledenaantal gaat
nu van 350 naar 500.” Naast het
nieuwe logo is er nog een belangrijke
verandering op bestuurlijk gebied.
“De Merels en wij hadden eerst
allebei een bestuur. Nu gaan we dat
samenvoegen. We behouden wel de
technische commissies van beide clubs,
omdat het natuurlijk twee verschillende
sporten zijn.”
Om 17.00 uur is het tijd voor de
onthulling van het logo. Vorstermans
houdt het zoals beloofd kort. Lachende
leden kijken tevreden met een biertje

in de hand naar de wethouder. Als
het logo wordt onthuld, klinkt er een
tevreden applaus. “De staven zijn met
vlasbundels verbonden met elkaar”,
legt Christiaens trots uit. “De drie
staven lopen in een schuine lijn naar
boven om aan te geven dat deze club
voor jong en oud is.”
Ook Angelique Meijboom is enthousiast over de fusie. Ze was voorzitster
bij De Merels en gaat bij SV Melderslo
de functie van vice-voorzitster bekleden. “Het is fantastisch om te zien dat
het zo leeft in het dorp. Iedereen toont
interesse in de fusie. Heel veel mensen
hebben hard gewerkt om dit mogelijk
te maken. Wat betreft het bestuur zal
het nog even wennen worden omdat
vooral op dat gebied de grootste verandering plaatsvindt.” Vorstermans is
na zijn speech mogelijk nog opgewekter. “Melderslo is echt een prachtig
voorbeeld van een vitale gemeenschap.
Ze zien de noodzaak om samen te
werken. Ik vind het echt bewonderenswaardig.”

elke
zondag
open

U bent van
harte welkom!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

MAGAZIJNVERKOOP
Op zondag 10 april start om 12.00 uur onze rigoureuze magazijnverkoop op
Grotestraat 73 (LET OP: voormalig pand van Oorschot). Wij vegen de magazijnen schoon!

5.000 stuks DAMES + HEREN MERKKLEDING

JASSEN - PANTALONS - TRUIEN - BLOUSES - KOSTUUMS
- KOLBERTS - SWEATERS - SHIRTS - LINGERIE - JEANS

KORTINGEN 50-70%
START:
ZONDAG 10 APRIL
OM 12.00 UUR

ALLE
AFDELINGEN
O
12 - 17 UURPEN
OP NIET AF

GE
AANKOPEN PRIJSDE
DEZE DAG
DUBBELE
SPAARPUNTE
N

Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Granaat WO II ontploft
In America werd zaterdag 2 april een fosforgranaat tot ontploffing gebracht. Dit gebeurde door de
Explosieven Opruimingsdienst op een akker aan de Zuringspeelweg. De granaat was met werkzaamheden op
de akker aan de oppervlakte gekomen, aldus politie Horst. “Elk jaar worden nog 2.400 explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog aangetroffen en vernietigd. Men gaat er vanuit dat tien procent van de gebruikte
explosieven in de Tweede Wereldoorlog nooit ontploft zijn.” (Foto: politie Horst)

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

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

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Verhalen van de straat
2/16

Gebroeders van Doornelaan Horst

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
tweede aflevering de Gebroeders van Doornelaan in Horst.
De Gebroeders van Doornelaan
in Horst is voor veel Horstenaren
vooral bekend als de straat waar
het Dendron College aan ligt.
Aan de naam van de straat kleeft
echter een heel verleden. De straat
is genoemd naar Wim en Hub van
Doorne, de grondleggers van de
auto-en-vrachtwagenfabrikant DAF.
Zij zijn in America en Griendtsveen
geboren en opgegroeid. Hub leefde
van 1900 tot 1979 en Wim van
1906 tot 1978.
Luc van Doorne (23) weet
meer te vertellen over zijn overgrootvader Wim en zijn broer Hub.
Voor dit interview is hij speciaal de
familiegeschiedenis in gedoken.
“Hub en Wim waren de zonen van
een arme hoefsmid uit America.
Hub is geboren in America en Wim
is geboren in Griendtsveen. Hun
vader Martinus overleed echter toen
de jongens nog jong waren: Hub
was twaalf jaar oud en Wim was
zes. Hierdoor moesten de jongens al

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.
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.
Trap bekleden v.a. € 150,00
incl. tapijt en leggen!
Woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Gratis offerte bel: 06 16 37 45 14.
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.

vroeg voor zichzelf zorgen. Vlak voor de
dood van hun vader was de familie naar
Deurne verhuisd”, aldus Luc.
In 1928 richtten Hub en Wim hun
eerste bedrijfje op. Dit was een bedrijf
dat voornamelijk metalen constructies
maakte. Hub was vooral technisch
onderlegd en Wim hield zich voornamelijk bezig met de financiële en commerciële kant van het geheel. Ze vulden
elkaar dus goed aan. Vanaf 1932 richtte
het bedrijfje zich met name op aanhangwagens. Het bedrijf kreeg dan ook
de naam Van Doorne’s Aanhangwagen
Fabriek. Uiteindelijk was het toch hun
grote droom om ook zelf voertuigen te
maken en na de oorlog hernoemden
zij in 1948 hun bedrijf Van Doorne’s
Automobiel Fabriek, DAF dus.
Het ging goed met de gebroeders
Van Doorne. “In 1949 bouwden ze hun
allereerste vrachtwagen en in 1950
openden ze zelfs een nieuwe fabriek
tussen Eindhoven en Geldrop.
Hun droom om een eigen personenauto
te maken werd in 1958 bewaarheid.

Werkplaats te huur, ca. 180 m2,
geïsoleerd, industriebestemming,
hoogte 5,50 m. Businesscentrum Horst,
tel. 06 24 19 24 01.
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
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.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Wim van Doorne, één van de oprichters van DAF (Foto: DAF Trucks)
Mijn overgrootvader en zijn broer presenteerden toen de DAF 600, ook wel
de Daffodil genaamd. Op het gebied
van personenauto’s was het bedrijf vrij
succesvol, maar dat gedeelte van het
bedrijf is in 1974 door Volvo overgenomen. DAF zelf is in 1996 onderdeel
geworden van het Amerikaanse bedrijf

Paccar, waar het tegenwoordig een van
de grootste vrachtwagenfabrikanten
van de wereld is.”
De Gebroeders van Doornelaan in
Horst heeft in 1962 zijn naam gekregen om de broers afkomstig uit Horst
te eren. Luc: “Zelf ben ik nog nooit op
deze straat geweest. Ik wil er wel een

keer heen, aangezien het toch een
eerbetoon is aan mijn overgrootvader en zijn broer. Als geschiedenisstudent vind ik het al helemaal interessant. Alhoewel ik mijn familie zelf
altijd meer met Eindhoven associeer,
is het leuk om er achter te komen
dat ik Limburgse roots heb.”

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

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

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

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

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!

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.
Te huur bedrijfsruimte 160 m2.
Goed geisoleerd met overheaddeur
3.30 x 3.90 ruim verhard buitenterrein.
06 53 77 03 17.
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Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

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

Te koop hooi.
Kuijpers tel. 0478 51 50 08.

Wij zijn op zoek naar:

s

lambada aardbeien
vers
de bes te

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.

natuurlijk vers
en rijp geplukt...
...en dat betekent
boordevol
voedingsstoffen!

parttimechauffeurs m/v
voor het vervoer van agrarische producten

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

chauffeurs
m/v voor de trekker/oplegger
(overnachtingen en inzet in het weekend behoort tot de functie)
Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst
Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

077-3970216

www.aardbeienland.nl

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l
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Finale Heel Noord-Limburg Bakt

Met liefde gebakken
Miriam Joosten uit Horst en Ellen Verheijen uit Sevenum staan in de finale van Heel Noord-Limburg Bakt.
De dames maakten in de voorronde zo’n verrukkelijke appeltaart dat ze door de jury zijn verkozen als finalist.
Ze willen hun geheimen niet delen, maar wat ze wel delen is hun passie in bakken.

speciaals zijn met de taart.”
Miriam is niet begonnen met het
bakken van taarten. “Het startte bij
mij met broden. Dat is toch wel mijn
allergrootste hobby. Dit begon toen ik
van de vriend van mijn dochter een
boek kreeg van bakker Robèrt van
Beckhoven. Ik was meteen verliefd op
zijn creaties. Ik ben altijd trots op de
resultaten van mijn broden. Maar ik
was niet zeker van mijn appeltaart. Ik
wilde eerst helemaal niet meedoen. Ik
heb toen aan mijn zwemteam beloofd
dat ik mee zou doen, als zij de taart
zouden goedkeuren. Dat vonden ze

natuurlijk niet erg. Na het proeven
waren ze unaniem, ik moest meedoen
en nu sta ik ineens in de finale.”
De jury let op het uiterlijk van
de appeltaart, de vulling, aroma,
hanteerbaarheid en de algemene
indruk. Dit zijn heel wat punten, maar
dat moet wel goedkomen volgens
de dames. “We zien het wel. We
doen eigenlijk mee voor de lol”, zegt
Miriam. “Nu nog even oefenen. Dat
vinden ze thuis, denk ik, helemaal
niet erg.” De wedstrijd Heel NoordLimburg Bakt is een initiatief van de
Stijlfactorij en Rendiz.

Autobedrijf

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

“Ik had dit echt niet verwacht”,
zegt Miriam Joosten (47). “Iedere keer
als iemand mij aanspreekt op straat
over de wedstrijd, schiet ik constant
in de lach. Ik geloof het nog steeds
niet. Ik had mij opgegeven omdat ik
benieuwd was hoe een professionele
jury tegen mijn bakkunsten aankijkt.
Nu sta ik ineens in de finale.”
Ook Ellen Verheijen (34) uit
Sevenum leverde haar appeltaart aan
en dacht: ik zie wel wat er uit komt.
“Het grappige was dat ik tijdens het
inlevermoment eigenlijk moest werken.
Ik ben docente op het Valuascollege.
Toen ik pauze had, ben ik snel naar
Boekend gereden waar ik de taart
kon inleveren. Toen ben ik weer snel

teruggereden en rond 15.30 uur kreeg
ik ineens een telefoontje met de boodschap of ik terugkwam. Ik was namelijk
door naar de volgende ronde.”
De bedoeling was dus om een
appeltaart te bakken voor de voorrondes. Daarna heeft de jury zeven finalisten bekend gemaakt en drie wildcards,
die al zijn verdeeld. Op zondag 10 april
vindt de finale plaats in het Hagerhof in
Venlo. De finalisten moeten dan weer
dezelfde appeltaart maken, alleen nu
krijgen ze een grote tafel waar ze hun
taart op kunnen zetten. “We kunnen er
iets heel speciaals van maken”, zegt
Miriam. “Ik denk dat ik geen overdreven kunstwerk ga maken. Het gaat toch
uiteindelijk over de appeltaart. Ik heb

denk ik wel een leuk idee, maar die
geef ik niet prijs.”
Het bakken is voor Ellen allemaal
begonnen toen ze zwanger was.
“Op een gegeven moment heb je heel
veel vrije tijd. Dan ga je je een beetje
vervelen. Wanneer de tv aanstond,
keek ik vaak naar kookprogramma’s.
Vanaf toen is het eigenlijk allemaal
begonnen. Ik maak graag taarten, maar
het moet iets speciaals zijn. Zo kreeg
ik nadat bekend werd dat ik in de
finale sta, een aanvraag om een taart
te maken voor iemand. Ik heb toen
bedacht dat wanneer je de verjaardagstaart opensnijdt, er in de binnenkant
het cijfer twee te zien is. Dat is denk
ik ook mijn specialiteit, er moet iets

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

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

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
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Diverse soorten.
Potmaat 13 cm.
Per stuk
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Opening Twister
De Twister en het Huis van de Wijk van de Norbertuswijk openden woensdag 30 maart hun deuren.
Burgemeester Kees Van Rooy was ook aanwezig en opende het startschot voor de ballonnenwedstrijd ter
gelegenheid van de opening. In de avond was er open huis voor alle belangstellenden. Voor meer informatie,
kijk op www.norbertuswijk.nl

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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familie
Geboren

Liz

28 maart 2016
Dochter van Erik en Mieke
Hendrix-Versleijen
Radmakerstraat 9
5961 KC Horst

Op woensdag 30 maart 2016 hebben wij thuis
samen afscheid genomen van mijn man, onze trotse pap en opa

De koek is op.
Mam gaat naar Pap toe.

Bert Driessen

Nie Moorren-Houwen

Echtgenoot van

Grada Driessen-te Baerts
We zulle ow goan misse
Melderslo,
Well,

Dankbaar zijn wij
voor de geboorte
van onze zoon

Thomas
Geboren op
4 april 2016
Mark & Marly
Raassens-van Issum
Stoktstraat 44
5961 TN Horst
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Melderslo,
Broekhuizenvorst,

Grada Driessen-te Baerts
Sjon & Annemie Gramsen-Driessen
Niels, Stijn, Lars
Bart Driessen & Marjo van Lin, Jari, Lucas
Eric en Carla Driessen-Custers, Tim, Rosa

Blaktweg 36, 5962 NH Melderslo
De crematie heeft plaats gevonden op 2 april 2016.
Wij willen iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en steun.
Een bijzonder bedankje aan diegenen die onze pap
tot het laatst verzorgd hebben.

Dankbetuiging

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
‘’Werken vanuit afstemming’’
Training van 5 donderdagavonden.
Invoelend vermogen vergroten en
verfijnen. Voor iedereen die onderwijst, traint en coacht of wil werken
met energie. V.a. 12 mei 19.30-21.30
www.marjonvandelooverbosch.nl
Biologisch geteelde Amaryllis.
Te koop biologisch geteelde
snijamaryllis. Bloemenkraampje
aan de Meterikseweg 124 in Horst
biobloemcuppen.nl

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

De vele bloemen, lieve kaarten, warme woorden
en uw persoonlijke aanwezigheid bij het afscheid
van mijn man, ôzze pap, schoonvader en trotse opa

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Mam, Oma, Omi overleed in de leeftijd van 89 jaar.
Ellie en Jos
Hay en Nelly
Carla en Ger
Lia en Wiel
Oma’s klein- en achterkleinkinderen
Grubbenvorst, 4 april 2016
Kuiperplein 2
5961 HT Horst
Wij zijn voor het laatst met Mam samen op zaterdag 9 april
om 12.00 uur in Crematorium “Boschhuizen”
aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.
Mam is thuis, waar u donderdag van 15.00 tot 17.00 uur
en vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur
persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.

Hai Leijsten

Een speciaal woord van dank aan allen,
die Mam zo liefdevol verzorgd hebben.

hebben ons enorm gesteund.
Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken.

Mocht u geen persoonlijk bericht ontvangen,
dan vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Truus, kinderen en kleinkinderen.
De zeswekendienst is op vrijdag 15 april om 18.30 uur
in de H.H. Fabianus en Sebastianus te Sevenum.

Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden wij
veel steun na het overlijden en bij de begrafenis van ôs
mam en oma

15 april 2016 zijn

Riet Teegelbeckers-Raassens

Ber en Coby Verheijen-Dircks

echtgenote van

50 jaar getrouwd

Wim Teegelbeckers †

Nieuwstraat 184
5961 HH Horst

Kinderdagverblijf

echtgenote van

Gert Moorren †

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Te koop verse tulpen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

† Venlo, 29 maart 2016
Marcel en Carla
Cindy
Mike
Familie Raassens
Familie Teegelbeckers

Correspondentieadres: Averbodeplein 4, 5961 SH Horst
De uitvaart heeft op zaterdag 2 april plaatsgevonden.

Op 29 februari 2016 namen wij afscheid van ôs mam, oma en oma-oma,

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

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

✩ Horst, 17 augustus 1948

Tilla Minten-Vervuurt
Met warme gevoelens kijken wij terug op alle goedheid die aan haar
gegeven werd in vele jaren, maar ook tijdens haar afscheid.
Dank u voor de steun die ook wij van velen mochten krijgen.

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

A.s. zondag zal er in de kerk te Sevenum om 9.30 uur de zeswekendienst
voor haar gehouden worden.

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Dag en nacht bereikbaar

Dankbetuiging

Graag willen wij onze hartelijke dank uitspreken
voor de vele blijken van medeleven, op welke manier dan ook,
bij het overlijden van mijn man, onze pap en opa

Toon Philipsen
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

Uw belangstelling en betrokkenheid betekenen heel veel
voor ons en zijn een grote steun om het gemis te kunnen dragen.
Riek Philipsen-Wijnhoven, kinderen en kleinkinderen
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‘Ze stak er bovenuit’
Harmonieorkest Noord-Limburg heeft sinds maart in de persoon van Marjolein Vermeeren uit Sevenum een
nieuwe dirigente. Marjolein is net afgestudeerd en is pas 24 jaar oud. “Het klikte direct met het orkest.”

algemeen iets meer op leeftijd zijnde
muzikanten. “Ik denk dat dit een van
mijn kwaliteiten is. Een jeugdorkest
vereist een andere aanpak dan deze
groep. Dan moet je nog veel meer
uitleggen. Aan de andere kant ga ik
dit orkest technisch niks bijbrengen”,
vertelt Marjolein. De kersverse dirigente wil meer ‘muziek’ in het orkest
brengen. “Je ziet dat veel van de muzikanten prima hun eigen noten spelen,
maar dat ze minder rekening houden
met het geheel. Maar ik ga er vanuit
dat ik dat nog vaak moet zeggen.”

Goed communiceren
en leiding geven
Volgens Marjolein is een goede
dirigent iemand die goed kan communiceren met de andere muzikanten.
“En je moet met dertig lijnen tegelijk
bezig kunnen zijn. Inschattings-

vermogen is ook belangrijk. Je moet
weten wat je met een groep wilt en
wat je met een groep kan.” Hermkens:
“Daarnaast moet een dirigent goed
leiding kunnen geven. En het liefste op
een sociale manier.”
Naast het dirigeren is Marjolein
ook nog freelance fluitiste, geeft
ze muziekles en arrangeert ze zelf
muziek. Haar leven bestaat daarmee
voor een heel groot deel uit haar
passie muziek. Hoe lang ze HarmonieOrkest Noord-Limburg blijft dirigeren,
weet ze niet. “Het is voor een orkest
verfrissend als er eens in de zo veel
tijd een nieuwe dirigent voor de groep
staat.” Hermkens: “Aan de andere kant
hebben we ook ooit 35 jaar dezelfde
dirigent gehad. Dus je weet het nooit.”
Voor meer informatie over de activiteiten van Marjolein en HarmonieOrkest Noord-Limburg, kijk op
www.honl.nl

AKTIE

Het was januari en er waren nog
vier weken te gaan tot het carnavalsoptreden van Harmonie-Orkest
Noord-Limburg, toen bij Marjolein
Vermeeren de telefoon ging. Het orkest
zocht met spoed een nieuwe dirigent.
“Ze belden met de vraag of ik de dag
erna zou kunnen beginnen. Dat heb ik
toen gedaan”, vertelt Marjolein. Ze
had, net als een paar andere dirigenten, proef gedraaid. “Maar Marjolein
stak er boven uit”, zegt voorzitter van
Harmonie Orkest Noord-Limburg Jan
Hermkens, die er schuiftrombone
speelt.

De 24-jarige Marjolein studeerde
af als Master of Arts aan de Royal
Academy of Music in Londen. Ze
studeerde daar fluit en deed eerder
het conservatorium in Tilburg, waar ze
naast het bespelen van het instrument
in aanraking kwam met dirigeren. “Ik
was amper twintig jaar oud toen ik
voor mijn opleiding een professioneel
orkest in Eindhoven moest dirigeren.
Dat was wel even spannend.” Nu is
Marjolein actief als dirigent van het
Sevenumse jeugdorkest en tweede
dirigent van de Koninklijke Harmonie
Unie in Sevenum.

Haar vuurdoop met carnaval en
de vier weken intensieve voorbereiding beviel aan beide kanten zo goed,
dat Harmonie-Orkest Noord-Limburg
Marjolein in maart als vaste dirigent
aanstelde. “Er was direct een vonk
die oversloeg op de muzikanten.
Ze voelt de groep mensen goed aan
en kan goed over brengen hoe ze een
stuk gespeeld wil hebben. Bovendien
is ze ad rem en heeft ze de nodige
humor”, zegt Wim Beurskens, pr-man
en tenorsaxofonist van de 36 muzikanten tellende club. Marjolein heeft zich
moeiteloos aangepast aan de over het

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

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

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

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

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

Lintje voor Wiel van Rengs
Wiel van Rengs (57) uit Meterik heeft zondag 3 april een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Na afloop
van de wedstrijd Meterik 1 - America 1 ontving hij het lintje uit handen van burgemeester Kees van Rooij.
Van Rengs werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn werkzaamheden bij
Paardensportvereniging St. Joris Meterik. Hiervoor is hij momenteel penningmeester en voorzitter. Ook is hij
actief bij RKSV Meterik. Daarvoor vervulde hij meerdere functies. Van Rengs is erelid van RKSV Meterik en hij
draagt de zilveren en tevens gouden speld van de KNVB.

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

je droom is werkelijkheid.
Santé! Het Viduro-team

Op vrijdag 8 april opent À Belle haar deuren. Een prachtige zaak
met een vernieuwend concept; wijnbar èn restaurant.
Wij wensen À Belle een vliegende start en veel succes!

Nieuwenbergweg 7a, 5961 NR Horst
Tel: 0478 / 57 11 00 info@viduro.nl

Venloseweg 1, 5961 JA Horst T 077 3986195 E info@renschdael.nl

www.renschdael.nl

www.viduro.nl

Isabel,

veel succes

met het realiseren
van jouw droom!
www.rabobank.nl/horstvenray

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Een aandeel in elkaar

Voor uw interieur: van ontwerp tot realisatie

A Belle,
van harte gefelicieste! erd
en veel succ

www.studio-elf.nl 06 - 24 97 25 15

Expeditiestraat 4, 5961 PX Horst

Prins Niek en adjudante
en Marijn:
Gefeliciteerd
metToetje
de opening
eer!
van de nieuwe
zaak!
väöl plez

www.wijnhovenhorst.nl 077 - 396 17 77

Veel succes!

Isabel, gefeliciteerd
en proost op
jouw succes!

woningbouw renovati
utiliteit datanetwerke
Domotica draadloos/ KN

website:www.marcand.nl

verwelkomt

Crist Coppens
A Belle

Van harte gefeliciteerd en veel succes!
heel veel succes!

Gefeliciteerd
en veel succes
met jullie
nieuwe zaak!
Bernadettelaan 1
5865 BJ TIENRAY
T: 0478 69 15 92
E: info@hans-smits.nl
I: www.hans-smits.nl

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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A Belle: een culinaire toevoeging
aan het Horster Lambertusplein
Op het Lambertusplein in Horst opent gastronomisch restaurant A Belle donderdag 7 en vrijdag 8 april haar deuren. Het
gastronomisch restaurant met wijnbar wil gasten een warme en gezellige sfeer, vers eten en een goed glas wijn bieden.

Bij haar vorige werk had Isabel het erg naar haar zin,
maar ze merkte dat dit niet de plek was waar ze zichzelf
jaren zag zitten. “Ik heb toen de stap genomen om een
eigen bedrijf op te starten. Dat was erg spannend en nu nog
steeds eigenlijk.” Isabel haar vader en moeder hebben zelf
een eigen bedrijf gehad en ook haar zus is een eigen bedrijf
begonnen. “Het zit denk ik bij ons in de familie. Mensen in
mijn omgeving stonden er ook niet van te kijken dat ik mijn
eigen restaurant wilde gaan beginnen”, aldus Isabel. Isabel is
zelf hobbykok, houdt van lekker eten en een goed glas wijn.
Maar om hier iets over te kunnen vertellen moest ze zich er in
gaan verdiepen. “Vorig jaar ben ik begonnen met de opleiding
Gastronoom en Sommelier. Dit is een opleiding waarbij je veel
leert over wijnen, management- en sommeliervaardigheden
en om eten met wijnen te combineren.” Ook Jill, een van
haar toekomstige vaste werknemers, is begonnen aan een
wijnopleiding.

Vijftig soorten wijn
Isabel wil zich onderscheiden van de andere
horecagelegenheden in Horst en doet dat onder andere met
haar aanbod in wijn. “Op de wijnkaart staan ongeveer vijftig
verschillende soorten wijn. In het restaurant wordt gewerkt
met verse en culinaire producten. Ook de opmaak van de
gerechten is erg belangrijk.” Verder is het pand voorzien van
drie verschillende vergaderruimtes en opent het in de zomer
een terras, zowel aan de voorzijde als in de tuin.

Bij het begin beginnen

Het restaurant wordt gerund door Isabel Titulaer (32). Isabel
is opgegroeid in Sevenum, maar woont sinds acht jaar in Horst.
“Stiekem heb ik er altijd van gedroomd om een eigen bedrijf
op te starten”, vertelt ze. Isabel heeft als bijbaantje bij horecagelegenheid De Sevewaeg in Sevenum gewerkt. “Hier heb ik
het heel erg naar mijn zin gehad. Ik vond de horeca altijd al erg

leuk. Maar na een tijdje vond ik de andere kant van de bar toch
leuker.” Na de opleiding Bedrijfswetenschappen en een master in International Management heeft Isabel bij verschillende
bedrijven gewerkt. “Mijn laatste baan was bij Viduro in Horst,
hier heb ik als marketing- en communicatieadviseur ruim vier
jaar gewerkt.”

Donderdag 31 maart en vrijdag 1 april draaide ze proef
en donderdag 7 april is de officiële opening voor genodigden.
“Ik heb mijn team bijna bij elkaar. We zijn alleen nog hard op
zoek naar een souschef, maar dat komt wel goed.” Ook de
moeder van Isabel helpt een handje mee in het restaurant en
wordt gastvrouw. “Ik heb veel hulp van familie en vrienden
gekregen, waar ik heel blij mee ben. Ik heb al veel ideeën
voor in de toekomst, maar eerst maar eens bij het begin
beginnen.”

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Wij feliciteren Isabel
met de opening van A Belle!
Met trots voor u gebrouwen
Geen 18, geen alcohol

www.meterikelektro.nl

WWW.LINDEBOOM.NL

Gefeliciteerd

Namens
Stucadoorsbedrijf
Brouwers
Gefeliciteerd
met de
nieuwe
zaak en veel
succes!

Passie voor maatwerk interieurs

Wij feliciteren A BELLE!
Alle succes gewenst met het prachtige nieuwe restaurant en de wijnbar!

www.stucadoor-brouwers.nl
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Buurtzorghuis Hospice Doevenbos Horst

‘Verzorgen met een lach en een traan’
Het buurtzorghuis Hospice Doevenbos in Horst opent vrijdag 29 april officieel haar deuren. Het nieuwgebouwde
pand ligt aan de Doevenbosweg in een groene omgeving. Het buurtzorghuis wordt een plek voor mensen die
palliatieve zorg nodig hebben.

Het hospice in aanbouw
“Na jaren overleg en een dik jaar
bouwen is het dan eindelijk zo ver en
mogen we binnenkort opengaan”,
vertelt José Hoebers, initiatiefneemster

van het buurtzorghuis in Horst. Bij de
opening is wethouder Bob Vorstermans
aanwezig. Ook Jos de Blok, directeur
van Buurtzorg Nederland, waar buurt-

zorghuis Hospice Horst een onderdeel
van is, zal dan niet ontbreken.
De officiële opening op vrijdag
29 april is voor genodigden. Op zater-

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

Het energielabel
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z., bestuurslid NVM Limburg
Als je je woning gaat verkopen, ben je verplicht om een energielabel te laten maken van je woning.
Het invoeren van het energielabel heeft een lange aanloop nodig gehad. Al sinds 2008 hebben we in
Nederland de verplichting om een energielabel bij verkoop en verhuur te leveren. Omdat de regeling in de
praktijk niet werkte, is deze in 2010 herzien, wat geleid heeft tot het huidige energielabel, dat uiteindelijk is
ingevoerd in 2015.

Iedereen in Nederland heeft
begin 2015 een voorlopig energielabel van de Rijksoverheid ontvangen.
Mocht u het bericht kwijt zijn
geraakt en toch benieuwd zijn naar
uw voorlopige label, dan kunt u
dit opvragen via de website
www.zoekuwenergielabel.nl
Overigens hoeft u zolang u niet
van plan bent te gaan verkopen of
verhuren, niets met dit label te doen
en bent u ook niet verplicht om een

Langzaam merken wij ook in de
koopwoningmarkt dat consumenten
vragen naar het energielabel. Niet gek
want afhankelijk van uw gedrag kan
een klasse omhoog betekenen dat u
een 10 procent lagere energierekening
heeft. Uiteraard levert het u ook gewoon een comfortabele en behaaglijke
woning op.

wachting korter dan drie maanden.
“Mantelzorgers die familieleden verzorgen met een grote zorgzwaarte willen
we ook af en toe kunnen ontlasten.
Het is daarom ook mogelijk om als
gast voor een korte periode te komen,
zo heeft de mantelzorg een tijdje rust
en wij nemen de zorg met alle liefde
over”, vertelt Silvia.
In het buurtzorghuis komen tien
verpleegkundigen te werken. Ook zijn
er veel vrijwilligers die zich inzetten voor het hospice. Zo zal bij elke
dienst in het buurthuis een vrijwilliger
aanwezig zijn om de verpleegkundige
te ondersteunen. “We moeten elkaar
allemaal nog leren kennen om straks
goed samen te kunnen gaan werken.
Op die manier kunnen we de beste
zorg aan de gasten bieden”, aldus
Silvia. “Binnenkort gaan we met alle
verpleegkundigen een nacht doorbrengen in het buurthuis, zo leren we
elkaar en het gebouw beter kennen.”
Allemaal hebben ze hetzelfde doel
en dat is om de gasten in de laatste
levensfase goede zorg te bieden.
“We vinden het belangrijk dat er geen
deprimerende sfeer hangt. Er zijn
mensen bij die de laatste fase van hun
leven eenzaam of alleen waren en hier
zelfs, onder andere mensen, nog een
beetje opbloeien. Het wordt verzorgen
met een lach en een traan”, aldus José.

Lezing rouw
verwerking Horst

Oh, zit dat zo!

definitief energielabel te laten
maken. Dat ligt anders als u wel gaat
verkopen of verhuren, u gaat dan naar
www.energielabelvoorwoningen.nl
en kunt aldaar met de DigiD-code een
definitief energielabel aanvragen.
Wacht hier bij verkoop of verhuur ook
niet te lang mee, want inmiddels wordt
er door de Inspectie Leefomgeving en
Transport op toegezien en riskeert u
een boete van meer dan 400 euro. Met
een label dat voor enkele tientjes aan
te vragen is, adviseer ik om dat risico
niet te lopen.

dag 30 april en zondag 1 mei zijn er
open dagen van 10.00 tot 16.00 uur.
José Hoebers is jaren werkzaam
geweest in de thuiszorg. Tijdens haar
werk kwam ze regelmatig situaties
tegen waarbij families voor langere tijd
een familielid, in de laatste levensfase,
verzorgden. “Ik merkte dat het voor
deze families een zware belasting was.
En zo ontstond ongeveer vijf jaar geleden bij mij het idee om een hospice op
te zetten in Horst.” Silvia Berghs is een
van de vrouwen die zich inzet voor het
buurtzorghuis. Silvia is jaren werkzaam
geweest bij buurtzorg in Venray maar
gaat nu als verpleegkundige werken in
het buurtzorghuis. “Twee jaar geleden
was het buurtzorghuis Hospice in Horst
het goede doel van het Glaze Hoês.
Hier hebben Silvia en ik elkaar ook
leren kennen”, aldus José.
“Door de vergrijzing komen er
steeds meer ouderen bij. En omdat nu
de gezinnen veel kleiner zijn geworden
dan dat ze vijftig jaar geleden waren,
is de laatste zorg thuis niet meer zo
voor de hand liggend”, gaat Silvia verder. Het buurtzorghuis wordt de plaats
waar mensen in de laatste levensfase
verzorgd kunnen worden. Zo wordt de
zorg en belasting van de mantelzorg
verminderd. Het buurtzorghuis heeft
plaats voor acht gasten en is bestemd
voor mensen met een levensver-

Een eigenaar die kiest voor
het verduurzamen van zijn woning
en hiermee dus een of meerdere
klassen omhoog gaat, kan gebruik
maken van diverse energiesubsidies
(denk bijvoorbeeld aan de investeringssubsidie duurzame energie of
de duurzaamheidslening van het
Limburgs Energie Fonds opgezet
door de Provincie Limburg).
Op www.energiesubsidiewijzer.nl
kunt u alle regelingen nog eens rustig
teruglezen. Als makelaar adverteren
wij tegenwoordig in onze brochures
en op Funda ook met het definitieve
energielabel voor een woning. Kiezen
wordt zo steeds makkelijker.

www.intermakelaars.com

In het Huis van de Wijk in Horst vindt op dinsdag 19 april vanaf 19.30 uur
een lezing plaats met als thema rouwverwerking. De bijeenkomst wordt
georganiseerd door Monuta Venlo en is een initiatief van uitvaartverzorger
Paul Beurskens en ritueelbegeleider Lucie Geurts-Saris.
Lucie Geurts-Saris is psycholoog
en theoloog. In haar hoedanigheid
als ritueelbegeleider spreekt zij over
rouwverwerking. Daarnaast kunnen
deelnemers in de stilteruimte van
het Huis van de Wijk terecht voor
een moment van bezinning en is
er de gelegenheid voor het stellen
van vragen en voor een gesprek

met elkaar. Er is plek voor een
beperkt aantal belangstellenden.
Geïnteresseerden kunnen zich
tot 16 april aanmelden via
lezingmonutavenlo@monuta.nl
Bij veel interesse wordt er een extra
lezing gehouden. Kijk voor meer
informatie op www.monuta.nl/
vestiging/venlo-tegelen

Big Challenge

Bingomiddag
voor goed doel
Bij Froxx in Horst wordt zondag 10 april, om 14.00 uur een grote bingo
gehouden. Deze middag wordt georganiseerd voor het KWF Kankerbestrijding Fonds.
Op zondag 2 juni doen vele deelnemers, ook uit Limburg, mee met
de beklimming van de Alpe ’HuZes in
Frankrijk. Ook de familie Van Bommel
doet mee aan de uitdaging. Bram van
Bommel is de jongste deelnemer in
de groep van Big Challenge. Hij is
tien jaar maar weet goed waar hij
het voor doet. Bram zijn opa is
namelijk gestorven aan deze ziekte.
Big Challenge is een groep veehouders
die gezamenlijk geld wil inzamelen
voor het goede doel. Hiervoor worden

verschillende acties georganiseerd.
Bram en zijn moeder hebben daarom
de bingomiddag georganiseerd.
Zowel de opbrengst van de kaarten
als de drankomzet gaan naar KWF.
Deze middag wordt er ook voor
entertainment gezorgd. Er zijn verschillende prijzen te winnen waaronder
een tapasavond, ijsbonnen, wijnen,
vlaaiworkshop, kindervoorstelling in de
schouwburg en nog vele andere prijzen.
Aanmelden kan via contact@omas-kip.nl
of bel 0478 57 13 41
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en zo 11

GEPLUKT Anja Hoeijmakers

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

17 en dat vond ik geweldig.” Tijdens
carnaval leerde Anja haar man Ger kennen. Ze kregen twee zoons: Jannes (19)
en Miel (15). Ger wilde het bedrijf van
zijn ouders overnemen en dat hebben
ze uiteindelijk samen gedaan.
Dit betekende tevens dat ze in het
huis, dat gevestigd is bij het bedrijf,
gingen wonen. “Hier heb ik nooit spijt
van gehad. Ik vind het belangrijk dat ik
veel bij mijn kinderen kan zijn.
Dat heb ik vroeger altijd als fijn ervaren
en dat wil ik mijn eigen kinderen ook
mee kunnen geven.” Anja vindt het
fijn om veel tijd met haar zoons door
te brengen. “Miel houdt er ook van
om muziek te maken. Dit doen we dan
ook samen. Met Jannes daarentegen
kan ik heerlijk niks doen.” Door de
drukte op het bedrijf is er voor familie
Hoeijmakers in de zomer geen tijd om
op vakantie te gaan. “Daarom gaan we
vaker in de herfstvakantie even onder
ons vieren weg. Vaak bezoeken we dan
een wereldstad. Zo zijn we vorig jaar
nog naar Berlijn geweest”, aldus Anja.

Genieten

Ze staat bekend om haar liefde voor zingen en in het carnavalsleven is ze ook veel te vinden. Toch heeft ze ook een andere kant die niet veel mensen
van haar kennen. “Een echt mensenmens” is hoe ze zichzelf noemt. Deze week wordt Anja Hoeijmakers (52) uit Horst geplukt.
Anja is geboren en getogen in
Horst. “Ik ben een echt Horster megje”
zegt Anja. Ze is opgegroeid aan de
Meterikseweg. Hier woonde ze samen
met haar vader, moeder, zus, oma en
tante. “We woonden dichtbij ‘Roëze
Gradje’. Dit was een bekend café in
Horst waar ik met mijn familie veel
te vinden was.” Anja haar vader had
een eigen machinefabriek aan huis

“Door het eigen bedrijf van mijn vader
was het bij ons vaak open huis en
kwamen er veel werknemers over de
vloer. Ik kan me nog goed herinneren dat mijn zus en ik samen met de
werknemers op de open vrachtwagen
naar het grindgat gingen om daar te
zwemmen. Toen kon dat allemaal
nog,” vertelt Anja. Op 48-jarige leeftijd
overleed Anja haar vader. “Ik was toen

18 jaar. Naast mijn vader raakte ik ook
mijn beste vriend kwijt”, vertelt Anja.
Samen met haar vader maakte Anja
veel muziek. “Ik durfde toen alleen
maar thuis te zingen in een vertrouwde
omgeving. Maar toen mijn vader overleed heb ik deze knop omgezet
en ben ik meer met zingen gaan
doen.” Muziek is nu de rode draad in
haar leven.

Anja heeft gestudeerd aan de Pabo
in Helmond. Hier heeft ze uiteindelijk
nooit haar werk van gemaakt. “Toen ik
20 jaar was ben ik gaan werken bij
een bank in Horst. Hier heb ik het altijd
erg naar mijn zin gehad”, aldus Anja.
Na het werken bij de bank, heeft ze
voor langere tijd gewerkt bij de videotheek in Horst. “Hier mocht ik werken
met mensen van de leeftijd 16 en

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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Oplossing vorige week:
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Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de
overweldigende aandacht, felicitaties, bloemen etc.
voor onze opening. Het was geweldig!
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Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Openingstijden april
In april zijn wij van dinsdag tot en met donderdag geopend
vanaf 18.30 uur. Op vrijdag zijn wij vanaf 15.00 uur geopend en op
zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur.

23 april 2016
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Anja is een bezige bij. Zo heeft ze
een eigen band en heeft ze veel gezongen met carnaval. “Mensen kennen
me vaak alleen van carnaval maar dat
is slechts een klein gedeelte van wat
ik doe in mijn leven.” Samen met zes
andere mensen zingt Anja in een band
over Alzheimer. Met haar band geeft ze
optredens voor verzorgers en families
die te maken hebben met deze ziekte.
“In de liedjes die we zingen vertellen
we over de ziekte maar ook wat de
ziekte doet met familie en vrienden
van de persoon met Alzheimer. Het
is realistisch maar soms ook moeilijk
voor mensen wat we zingen. Mensen
waarden het wel.” Anja heeft een druk
leven maar probeert van elk moment
te genieten. “Het leven is te kort om
niet te leven,” aldus Anja.

Noteer ook alvast 23 april in je agenda! Dan staat Rob Orlemans & Half Past
Midnight op het podium!
Benieuwd naar onze andere mogelijkheden: wij zijn tevens het adres voor
o.a. uw feesten & partijen, kinderfeestjes, vergaderingen, koffietafel etc.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!
Broekhuizerdijk 27 | 5962 NL Melderslo | 077-3983350 | info@hetengelke.nl

ramen
wassen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Beter één goede dan
twee halve’

RKSV Melderslo en dameskorfbalvereniging De Merels uit Melderslo hebben
zondag 3 april een volgende stap gezet in
de fusie tussen beide verenigingen.
In de kantine van de al gedeelde accommodatie werd het nieuwe clublogo
gepresenteerd. Behalve in Melderslo zijn
er in Horst aan de Maas meer verenigingen
die nadenken over een fusie. Zo hebben de
voetbalclubs uit America en Meterik
plannen om na de jeugdafdeling de gehele
club samen te voegen. In Horst aan de
Maas gelooft 57 procent dat fusies tussen
verenigingen noodzakelijk zijn. 19 procent
is het daar niet meer eens, 20 procent
staat er neutraal in en 6 procent geeft aan
het niet te weten. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.

4%
weet niet
20%
neutraal
19%
oneens

57%
eens

‘Het is anno 2016
noodzakelijk dat kleine
verenigingen fuseren’

Inwonerspanel

1.672 leden

recht heeft op een eigen voetbalclub. 36 procent
“Wanneer kleine verenigingen het hoofd
is het hier niet mee eens, terwijl 23 procent er
niet boven water kunnen houden, moeten ze
neutraal in staat. De rest weet het niet. “Een
toch zelf naar oplossingen zoeken. Fusie is dan
voetbalclub is meestal de grootste vereniging
een van de mogelijke oplossingen”, zegt een
voorstander. Niet elke vereniging kan zomaar met van een kern. Respecteer dat”, vertelt iemand.
“Als er onvoldoende leden
elke vereniging samen,
‘Alleen als het bij elkaar past’
zijn is samenwerking een
merkt een inwoner op.
noodzaak”, stelt iemand
“Het moet wel bij elkaar
‘Samen sta je sterker’
pragmatisch. “Geen enkel
passen.” Fusies halen de
‘Als er niet genoeg leden zijn,
dorp heeft ‘recht’ op een
eigenheid bij clubs weg,
voetbalclub. Wel zou het
vindt iemand anders. “En
houdt het op’
leuk zijn als ieder dorp er
je loopt gevaar dat grote
een heeft”, laat iemand anders weten.
verenigingen eerst de grote dorpen vertegenwoordigen en de kleine kernen weer achteraan
TipHorstaandeMaas is een
moeten sluiten.”
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
Door fusies tussen verenigingen in kleine ker- aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
nen hebben niet alle dorpen een eigen voetbalresultaten of aanmelden voor de volgende
club meer. Van de ondervraagden vindt 38 proenquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
cent dat een probleem. Zij vinden dat ieder dorp
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

KOM NU
NAAR ONZE
SHOWROOM
VOOR ONZE
VERNIEUWDE
COLLECTIE.

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
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Aanslagen in het verre buitenland zijn onderbelicht in de media
Media zouden meer aandacht mogen besteden aan aanslagen in het
verre buitenland. Dat vindt althans 58 procent van de stemmers op onze
poll. Aanleiding waren de terreuraanslagen in Brussel op dinsdag 22 maart.
Het nieuws was direct via allerlei kanalen te volgen. Ook bij de aanslagen in
Parijs was er volop media-aandacht.
Dit terwijl er tegelijkertijd in Beiroet zich ook een horrorscenario
afspeelde waarbij tevens doden vielen. Het lijkt alsof daarvoor minder aandacht is in de media. Dat valt ook Jeroen uit Horst op die als volgt reageerde

op onze website: “Op het moment dat er in de gemeente Tietjerksteradeel
een grote brand woedt in het historisch centrum zal dat voor de meeste
Horstenaren niet echt van belang zijn. ”Ver van mijn bed” zeg maar.
Woedt diezelfde brand in hartje Horst dan is dat een heel ander verhaal,
wat is de schade, hoe gaat het met de inwoners? Er is veel meer betrokkenheid want het gaat om de ‘buren’. Zo werkt dat mijns inziens ook met de
berichtgeving over aanslagen. Is het dan minder verschrikkelijk?
Nee, natuurlijk niet, maar het raakt ons misschien minder...”

Nationale Kinderherdenking is goed idee
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In Madurodam wordt dit jaar op 4 mei, tijdens dodenherdenking, de
Nationale Kinderherdenking gehouden. Deze herdenking is speciaal voor
kinderen. Ook hier wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden voor de
oorlogsslachtoffers. Daarnaast wordt door driehonderd kinderen uit het hele
land een voorstelling gegeven waarbij het levensverhaal van een verzetsheld
centraal staat. Madurodam wil van de kinderherdenking, die in samenspraak met
het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt gehouden, een jaarlijks terugkerende
traditie maken. Vast onderdeel wordt het ingraveren van een kindernaam in het

monument van George Maduro (1916-1945), de oorlogsheld voor wie mede in
1952 Madurodam werd opgericht als herinnering. Het is goed dat kinderen op
deze manier worden betrokken bij dodenherdenking. Door voor hen een speciale
bijeenkomst te organiseren, gericht op hoe zij de herdenking beleven, betrek je
kinderen meer bij het herdenken van oorlogsslachtoffers. Aan de andere kant kun
je je ook afvragen waarom het nodig is om de nationale herdenking op te gaan
splitsen? Is het niet veel beter om dit een gezamenlijk gebeuren te laten?
Nationale Kinderherdenking is een goed idee. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 13) > Snelheidscontroles op Nachtegaallaan zijn onvoldoende > eens 60% oneens 40%

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

www.heikevastgoed.nl

Digitale Opsporing BV, gevestigd te Sevenum, is een door het Ministerie van Veiligheid en
Justitie erkend particulier digitaal forensisch recherchebureau en cyber security specialist,
werkzaam onder POB 1182.
Wij zoeken een

Medewerk(st)er
Verkoopbinnendienst/relatiebeheer
Parttime, 32 uur.
Voor meer informatie zie www.digitaleopsporing.nl/actualiteit/vacature/

Ontdek de schoonheid van Myanmar met Vice Versa

MYANMAR
Bestemming: Myanmar (voormalig Birma)
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Reisperiode: 28 november t/m
13 december 2016

Infoavond Myanmar
Maandag 18 april 2016
Witte Hoeve Venray
Aanvang 19.00 uur | Entree gratis
Aanmelden via maja@reisbureauviceversa.nl

Reisbureau Vice Versa | Henseniusplein 3 | Venray | 0478-515155 | maja@reisbureauviceversa.nl | www.reisbureauviceversa.nl

Verlangen
naar
vroeger
“Ja Teun, nu ben je toch een
echte man, op papier. Ik zie het
over de vloer kruipen en je eerste
stapjes zetten nog zo voor me.”
De stem van een kennis uit
Noord-Holland klonk vorige
maand vriendelijk, maar zijn
woorden kwamen verrassend
hard binnen. Achttien jaar alweer.
Dan denk je aan stemmen voor
verkiezingen, zelf drank halen,
doen alsof je volwassen bent en
belasting betalen. Terwijl ik het
pijnlijk toepasselijke nummer
‘Stop This Train’ van mijn
muzikale held John Mayer
afspeel, dringt het echter tot me
door dat ik heimwee naar
vroeger heb. Toen ik elf jaar oud
was, wilde ik zo snel mogelijk
zestien worden. Vervolgens kon
ik niet wachten tot mijn achttiende verjaardag. Nu heb ik
eindelijk die leeftijd bereikt en
wil ik weer het zorgeloze,
schattige knulletje in de zandbak
zijn. Door allerlei technologische
snufjes zijn een hoop dingen veel
makkelijker geworden, maar ik
verlang weer naar mijn ouderwetse Game Boy met FIFA 06.
“Nu gaat het echte leven
beginnen”, zegt mam. Wacht
daar maar mee, denk ik stiekem.
De verschrikkelijke gebeurtenissen in Brussel, Parijs en Ankara
doen me nog meer terugverlangen naar mijn jeugd. Een tijd
waarin je nog klein was en je niet
bezighield met jihadgekkies,
maar Karbonkel je grootse vijand
was. Een tijd waarin voetballen
bij Sparta’18 de belangrijkste
tijdsbesteding was. Heel soms
verlang ik terug naar zonder
stress met je vader en zusje
knikkeren. De momenten dat je
een goed gesprek over de oorlog
met je opa hebt, je de veel
grotere hand van je vader kan
vastpakken. Die periode ligt ver
achter me en komt niet meer
terug. Mijn handjes zijn inmiddels
net zo groot als paps handen.
Iets wat ik stiekem al een beetje
wist, maar pas echt besef op het
moment dat ik achttien jaar ben.
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
07 april 2016
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Raadsbijeenkomst op
dinsdag 12 april 2016

Stuur je foto in vi

Afgelopen zaterdag
pagina van de gem
vierde het echtpaar
Derks-Saris hun
65-jarig huwelijksfeest.
Burgemeester Kees
van Rooij bezocht
hen persoonlijk om de
felicitaties namens de
gemeente Horst aan de
Maas over te brengen.
Tijdens het gezellige HORST AAN DE M
bezoek overhandigde
hij de jubilarissen een
mooi boeket bloemen
en het gemeentelijk
herinneringsbord.

Openbare raadsbijeenkomst ter voorbereiding van de Kadernota 2016.
Dit jaar begint de voorbereiding van de Kadernota met een openbare bijeenkomst, waarin
door de raad aangegeven kan worden wat in
de Kadernota 2016 en de Programmabegroting
2017 zou moeten komen te staan.
De vergaderstukken zijn raadpleegbaar op de
website: www.horstaandemaas.nl, het betreft
de voortgangsrapportage collegeprogramma
2014-2017 en de eerste financi

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis van Horst aan de Maas, aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Gemeenten Venray en Horst aan de Maas

Zoeken naar locatie voor
Internationale Schakelklas
De gemeenten Venray en Horst aan de Maas
onderzoeken momenteel de mogelijkheden om in samenwerking met de Stichting
Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO)
huisvesting te bieden aan een Internationale Schakelklas (ISK). Deze zou mogelijk
onderdak kunnen krijgen in het de gebouwen van Petc+ in Hegelsom.
In een ISK wordt voortgezet onderwijs gegeven
aan kinderen van arbeidsmigranten en statushouders die in de gemeenten Venray en
Horst aan de Maas wonen. Bedoeling is dat
ook de leerlingen (11-18 jaar) die verblijven
op het asielzoekerscentrum in Blitterswijck
onderwijs krijgen bij de nieuwe ISK. Momenteel
krijgen schakelklasleerlingen uit de gemeenten
Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas
les in Venlo. De capaciteit is niet toereikend,
waardoor een wachtlijst is ontstaan. Deze
wachtlijst zal nog groeien, daarom is extra
capaciteit nodig.
Keuze locatie
De verwachting is dat uiteindelijk tussen de
150 en 200 leerlingen les krijgen in de ISK. De
huisvesting van een dergelijk groot leerlingaantal is momenteel niet mogelijk en voor LVO
Noord onwenselijk op de bestaande locaties
van het Dendron College en het Raayland
College.
Om die reden zijn de gemeenten Venray en
Horst aan de Maas op zoek gegaan naar
een locatie met voldoende capaciteit voor dit
leerlingaantal en gunstig gelegen qua bereikbaarheid. Omdat de Petc+ locatie deels al is
ingericht als onderwijslocatie, is het relatief
snel geschikt te maken voor de ISK.

Planning
De betrokken gemeenten en het LVO werken
op dit moment de bouwkundige, juridische en
financiële aspecten uit. Als de gemeenteraden hiermee akkoord gaan, zullen de eerste
leerlingen begin juli starten. Dan zal ook een
verbouwing plaatsvinden. De ISK leerlingen komen straks zoveel mogelijk met eigen vervoer
naar school. Voor de asielleerlingen zal via het
COA apart busvervoer geregeld worden.
Het voornemen is om de locatie na vijf jaar
weer op te heffen. Het asielzoekerscentrum
in Blitterswijck sluit namelijk ook na vier of
vijf jaar, waardoor er straks minder leerlingen
voor de ISK zijn. Daarnaast zijn VO scholen
(Dendron College en Raayland College) straks,
vanwege de verwachte afname van aantal leerlingen in het regulier onderwijs, ook in staat om
het ISK-onderwijs binnen hun eigen locaties
onder te brengen.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst op 13 april a.s. in het Citaverde College
(Spoorweg 8, Horst). U kunt vragen stellen
en in gesprek gaan met o.a. wethouders Bob
Vostermans en Ger van Rensch. U kunt tussen
18.30 en 20.00 uur binnenwandelen op een
moment dat u het beste uitkomt. Er is dus geen
centrale presentatie. We gaan graag in gesprek
met u!
Op deze avond is er ook een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen rondom het
station Horst-Sevenum. Deze bijeenkomst vindt
daarom ook plaats in het Citaverde College,
maar begint pas om 19.00 uur. U kunt dus bij
beide bijeenkomsten aansluiten.

Commissie
bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 12,
april 2016 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
De hoorzitting gaat over 3 bezwaarschriften tegen het besluit tot toekenning van planschade,
Witveldweg in Grubbenvorst.

KIEK

Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de griffier, de heer R. Poels,
tel.: 06 – 518 528 91.

Meedenken over de
toekomst van het zwembad?
Zoals u wellicht weet wordt er al een tijdje gesproken over de toekomst van zwembad De
Berkel in Horst aan de Maas. De vraag die hier steeds terug komt is of het moment daar is om
een nieuw zwembad te gaan bouwen of dat het huidige zwembad De Berkel na verbouw nog
wel voldoende jaren mee kan.
Mening
Een zwembad heeft een belangrijke functie
in een dorp en omdat zwembad De Berkel er
al vanaf de jaren 70 staat, hebben velen van
u ook zelf wel een keer gebruik gemaakt van
het bad. Daardoor hebben ook veel mensen
een mening over dit onderwerp. Er zijn zowel
voorstanders voor het bouwen van een nieuw
zwembad als voor het in stand houden van het
bestaande zwembad.
Opdracht
De gemeenteraad heeft het college opdracht
gegeven om beide opties uit te werken. Wat
kost een nieuw zwembad? Welke investering
is nodig om het huidige zwembad open te
houden? waar moet het zwembad aan voldoen
en welke wensen zijn er? Moet je als gemeente
zelf een zwembad exploiteren of kan ook een
marktpartij dit doen? Het college wil met de
samenleving een antwoord formuleren op deze
vragen en op basis van deze informatie een
knoop doorhakken over dit lastige onderwerp.
Het college wil graag dit jaar nog een besluit
van de raad vragen over dit onderwerp.

Een conifeer
uitgehaald?
Grof tuinafval kunt u elke zaterdag
tussen 12 en 16 uur gratis wegbrengen naar de gemeentewerf,
Americaanseweg 43 in Horst!
Fijn tuinafval kan in de tuinkorf.

De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting
vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. A.
Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Meedenken
Wij nodigen u uit om met ons mee te denken
en te werken aan de uitwerking van de twee
opties. Samen met geïnteresseerden die willen
deelnemen wordt een denktank gevormd die
hier mee aan de slag gaat. Waar nodig zal
de denktank worden opgesplitst in specifieke
werkgroepen, zoals bijvoorbeeld een werkgroep programma van eisen.
Aanmelden
Wilt u met ons meedenken? Meld u dan uiterlijk
14 april 2016 aan bij gemeente@horstaandemaas.nl. Als u vragen heeft kunt u contact
opnemen met Martine Stouten telefoonnummer
077 477 97 77.
Op woensdag 20 april vindt de eerste bijeenkomst met deze denktank voor het zwembad
plaats. Wilt u graag deelnemen dan kunt u vast
rekening houden met deze datum. Tijdens deze
bijeenkomst geven wij verdere informatie over
de rol van de denktank en maken we afspraken over het vervolg. De bijeenkomst vindt
plaats om 19.30 uur. Locatie wordt nog bekend
gemaakt.
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Stuur je foto in via de Facebookvande de
gemeente.
Meedoen? HORST AAN DE MAAS
De pagina
mooiste foto van
maand
maart in het

Wil je ook meedoen aan onze fotowedstrijd?
Maak een mooie foto van een plek of gebeurtenis in Horst aan de Maas en stuur deze in via in
via de Facebookpagina van de gemeente.
Stemmen? Klik op de 'Like'/'Vind ik leuk' knop
bij jouw favoriete kiekje in het album van de
huidige maand en wie weet wordt dat wel de
foto van de maand.

kader van de fotowedstrijd Kiek Horst aan de
Maas is ingestuurd door Juul Vullings:
Zonsondergang in Horst. Goed voor 57 likes.
Van harte gefeliciteerd.

In totaal konden we in maart kiezen uit 8
inzendingen die gepresenteerd werden op de
facebookpagina van de gemeente.

Bekendmakingen
KIEK
HORST AAN DE MAAS

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.

America
Dorperpeelweg 5
Broekhuizen
Hoogstraat-Veerweg
Grubbenvorst
Lottumseweg 77
Dorpstraat 12
Hegelsom
Bosstraat 45
Horst
Venloseweg 18

Tienrayseweg 24
Janssenweg 42
Stationsstraat 90
Melderslo
Zwingellaan 20
Steegstraat 1
Sevenum
Saardijk 7
Den Eigen 50
Swolgen
Broekhuizerweg 24a
Mgr. Aertsstraat 42

Hieronder vindt u een aangepaste lijst met de voorlopige locaties van de luiercontainers.
Die wijkt hier en daar af van de lijst die huis-aan-huis is verspreid na tips van inwoners
en locatiebezoeken met de inzamelaar.
Waarom voorlopige locaties?
Het kan zijn dat de gemeente op basis van
de eerste ervaringen besluit containers bij te
plaatsen of te verplaatsen. Eind mei publice-

we geen thema’s meer. We gaan
jij ookrenmee?

ze maand hantea’s meer. We gaan
noeg gebeurt en te
orst aan de Maas
MAAS
n inspireert.

Aangepaste lijst
locaties luiercontainers

America

KC de Wouter, Gerard Smuldersstraat 3
Hoek Landauer, Slikweg en Past. Jansenstraat

Broekhuizen

Naesenhof, parkeerplaats naast trafo

Broekhuizenvorst KC de Schakel, Schoolstraat 3
Evertsoord

Gemeenschapshuis Evertsoord, Patersstraat 22

Griendtsveen

Past. Hendriksstraat, bij tuinafvalkorf en infobord

Grubbenvorst

KC 't Nest, Ursulinenweide 7, Julianastraat, tegenover nr. 8
Gemeenschapshuis 't Haeren, Irenestraat 20b, bij andere containers
Molenveld, bij trafo/bushalte

Hegelsom

KC Onder de Linde, Past. Debijestraat 8
Venstraat, bij tuinafvalkorf en textielcontainer

Horst

Gemeentewerf, Americaanseweg 43
Van der Horstplein, parkeerterrein, bij tuinafvalkorf
Hoek Pr. Marijkestraat / Julianastraat, bij hondentoilet en tuinafvalkorf
Parkeerterrein P2, achterzijde Smidse, bij glascontainers en tuinafvalkorf
BSO de Bende, Gasthuisstraat 56, ingang achterzijde
St. Antoniuspark, parkeerterrein, naast tuinafvalkorf
Torenstraat, parkeerstrook bij appartementencomplex
Slooyerbroek / de Pelslap, bij tuinafvalkorf
Loevestraat / Math. Starrenstraat, bij tuinafvalkorf en textielcontainer

Kronenberg

MFC Meerweg, bij glas- en textielcontainer

Lottum

De Smetenhof, Horsterdijk 1, bij ingang trappenhuis
Hoek Mgr. Schravenlaan / Baron van Aerdtlaan,
bij textiel- en glascontainer

Meerlo

KC Het Landhuis, Mgr. Jenneskensstraat 13a
Gezondheidscentrum 't Raadhuis, Beatrixstraat 2, achter pinautomaat

Melderslo

KC 't Zwingelke, Beemdweg 6
Hoek Rector Muldersstraat / Meester Nellenstraat, bij tuinafvalkorf

Meterik

Pastoor Notermansstraat, bij tuinafvalkorf en hondentoilet

Sevenum

Dagopvang Ratjetoe, Peperstraat 49a
BS De Dobbelsteen, Raadhuisplein 1, bij tuinafvalkorf
MFC Sevenum (Krullevaar en Horizon), Wilhelminastraat 5,
bij glascontainer
‘t Valdere, Maasbreeseweg, bij fietsenstalling ’t nieuwe Valdere
Zonnedauw, hoek appartementencomplex bij tuinafvalkorf

Swolgen

Jan van Swolgenstraat 44, bij tuinafvalkorf tegenover school

Tienray

Zonnehof

Tienray
Over de Beek 2
Horst aan de Maas
Besluit Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 2016 vastgesteld
Beleidsregels Landelijke toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijke opvang vastgesteld.
Vertrokken naar onbekende bestemming

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• tijdelijke afsluiting Witveldweg

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

ren we een lijst met definitieve locaties.
Dat doen we in de HALLO Horst aan de
Maas, op de website van de gemeente en
op afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

Crist Coppens
Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

Banden - Accu’s - Carwash

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

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

geldig t/m zaterdag
09 april 2016

Malse kogelbiefstuk
3 stuks €7,95

VLEESWARENKOOPJE

100 gram rauwe ham en 100 gram
boterhamworst samen €3,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

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

Integratie
Nog dagelijks zien we de beelden van de vluchtelingenstroom op het
journaal. Aangrijpende beelden. Ook voor de vele vrijwilligers die elke dag
betrokken zijn bij organisaties die zich bezighouden met de opvang van
vluchtelingen in Horst aan de Maas. Mensen die dagelijks bezig zijn met de
integratie van onze nieuwe inwoners. Bijvoorbeeld via onderwijs. Kinderen
tussen 12 en 18 jaar van statushouders moeten, zoals alle kinderen in
Nederland, naar school. Naar de Internationale Schakelklas.
Tot voor kort zat de Internationale
Schakelklas in Venlo. Deze is nu echter

vol en het is aan gemeenten Venray
en Horst aan de Maas om samen een

nieuwe mogelijkheid te creëren om zo’n
klas op te zetten. Maar tot het zover is,
waarschijnlijk pas in het begin van het
nieuwe schooljaar, zitten deze jongeren
thuis. Niks te doen. Ze spreken onze
taal nog niet, kunnen dus niet naar
school en begrijpen onze cultuur niet.
Hoe mooi zou het zijn als er in Horst aan
de Maas muziekverenigingen, jongerenclubs, sportverenigingen op zouden

staan en zeggen: Kom maar meedoen
bij ons. Kom naar onze clubavond, doe
mee met de activiteiten. Of zijn er
misschien jongeren in het voortgezet
onderwijs die maatje willen worden van
een leeftijdsgenoot. Een op een begeleiding onder supervisie van school. Dit
alles met een tweeledig doel. De jonge
vluchtelingen kunnen een begin maken
met het leren van onze taal, onze cul-

tuur en de Nederlandse jeugd leert
de vluchteling kennen en begrijpen.
Slechts twee ideeën die bij zouden
kunnen dragen aan een soepele
integratie van onze nieuwe bewoners.
Een uitdaging die goed is voor ons
allemaal! Zie jij kansen? Neem dan
contact met ons op.
Wietje Selen,
PvdA Horst aan de Maas

Handhaving, een goed instrument, mits goed gebruikt
Bij de regels en voorschriften van de overheid hoort dat de overheid
toeziet op de naleving ervan.
Uitgangspunt daarbij is dat de overheid burgers en bedrijven vertrouwt.
Vertrouwen is goed, maar controle blijft
nodig. Bij sommige overtredingen (bijvoorbeeld snelheid) geldt dat bij overtredingen snel een boete wordt opgelegd, maar bij andere (bijvoorbeeld
vergunningen) wordt er een ander
regime gehanteerd. Bij die overtredin-

gen, vaak geconstateerd door klachten,
stelt de gemeente de overtredingen vast
en bekijkt met het bedrijf hoe deze door
het aanvragen van een vergunning of/en
het aanpassen van het bestemmingsplan
door de gemeente kan worden gelegaliseerd. Burgers en bedrijven zijn wel
vaak de klos vanwege overlast als stank
en soms oneerlijke concurrentie. Dat is

ook het geval als bedrijven aangeven
een nieuw (aangepast) plan te zullen
indienen. In de tussenliggende periode
blijft de illegale situatie bestaan en dus
ook de overlast. De overheid lijkt dan
de facto de illegale situatie te gedogen.
Voor de burger is dat niet te begrijpen.
De overheid lijkt hier met twee maten
te meten. Uit onderzoek blijkt dat vooral
ook bedrijven willen dat de overheid
handhavend optreedt, ook als dat
leidt tot de ondergang van het bedrijf,

mogelijk ingegeven door de behoefte
aan eerlijke concurrentie. Gelijke monniken, gelijke kappen. Veelvuldig worden
deze voorvallen in de raad besproken.
Resultaat is vrijwel altijd dat de vergunning of het bestemmingsplan wordt aangepast en de burger dus met het (stank)
probleem blijft zitten. En bij handhaving
wordt soms ook de termijn van oplossing
en dwangsom verschoven en verschoven
en verschoven. Zo worden (bewuste)
overtreders beloond en soms worden

zelfs extra uitbreidingen toegestaan,
een extra beloning dus en oneerlijk
ten opzichte van degenen die wel de
regels volgen. D66 is van mening dat
de burger recht heeft op bescherming,
dat juiste handhaving noodzakelijk is
en aanpassing van bestemmingsplannen moeten passen in de geest van het
bestemmingsplan en niet uitsluitend
om een ondernemer te dienen.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Avond over de mantelzorg in Sevenum
Volgens de vier sprekers op woensdag 30 maart is de werkdruk
ontzettend toegenomen voor de mantelzorgers. Sinds de invoering van de
Participatiewet is het niet meer zo vanzelfsprekend dat mensen die zorg
nodig hebben, deze ook krijgen. Zij die zorg nodig hebben en deze via de
WMO (gemeente) aanvragen krijgen eerst een keukentafelgesprek.
Daarbij wordt er samen met een
professionele persoon van het wijkteam gekeken welke en hoeveel zorg
je nodig hebt. Een van de dingen die
hierin opvallen is dat er goed wordt
gekeken wat de omgeving nog zelf

kan doen. Op zich logisch dat er eerst
wordt gekeken naar wat iemand nog
zelf kan en wat kan de omgeving wil
betekenen. Iedereen vindt het veelal
vanzelfsprekend dat we voor onze
naasten zorgen. Hierdoor bewaken

we lang niet altijd de grens van het
vermogen en lopen we het risico onze
grenzen van onze inspanning te overschrijden. Hier werd op de avond dan
ook zeker aandacht voor gevraagd.
Ik zat die avond met een dubbel
gevoel, want de situatie dat mantelzorgers uit zichzelf al alles doen wat
in hun mogelijkheden ligt en nu nog
extra zwaar belast worden door de
bezuinigen vanuit Den Haag is triest.
Dit is in gang gezet tijdens de regeer-

periode van het CDA en wordt nu
uitgevoerd door PvdA en de VVD.
De SP geeft al tijden aan dat de politiek mantelzorgers moet ontlasten,
omdat er velen niet meer aan zichzelf
toe komen doordat ze de gewenste
zorg gewoon niet meer kunnen geven
en toch maar door moeten gaan,
omdat anders niemand hulp biedt aan
naasten. De SP pleit dan ook voor extra
geld om de mantelzorgers extra te
ondersteunen zodat deze zijn of haar

verenigingen. Met de gezondste regio als
stip op de horizon is het belangrijk dat
ondernemers/verenigingen en overheid
elkaar in een vroeg stadium vinden en
elkaar versterken in het uitwerken van
plannen. Met betrekking tot het thema
wonen zijn er veel zaken in gang gezet.
Er wordt met woningbouwcorporaties
gekeken naar een betere invulling van
met name huur. Daarnaast zijn er met
andere partners plannen om ook kleine
woningen voor eenpersoonshuishoudens

te realiseren. Dit sluit aan bij de provinciale structuurvisie wonen. Tot slot zijn
er de vele initiatieven van onderop. Hier
zien we dat de gemeente steeds meer in
een vroegtijdig stadium betrokken wordt
om zaken te realiseren. Kortom we zijn
goed op koers naar een overheid die
meer vanuit samenwerking dan vanuit
regels zaken faciliteert. Wat het CDA
betreft is het zaak deze ontwikkeling
vast te houden en verder uit te bouwen.
Marcel Beelen, CDA Horst aan de Maas

taak kunnen blijven doen. Daarnaast
wordt er aan de hulpdiensten en
wijkteams gevraagd om op een
professionele manier in gesprek te
blijven en te bewaken dat er te allen
tijden goede ondersteuning geboden
blijft of gegeven gaat worden door
een professional. De afbraak van
sociale voorzieningen moet een halt
worden toe geroepen!
Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

Halverwege
We zijn halverwege onze raadsperiode. Een goed moment om de balans
op te maken.
We zijn gestart met een coalitieakkoord dat samenwerken centraal stelt.
Verder hebben we wonen, werken en
welzijn als centrale thema’s benoemd.
Samenwerken begint in de raad, tussen raadsleden onderling, maar ook
tussen college en raad. De onderlinge
samenwerking verloopt tot nu zeer
positief. Dit wordt ook ondersteund

door gezamenlijk ingediende voorstellen. Daarnaast is er de samenwerking
met de verschillende (belangen)groepen
en verenigingen. Ook deze verlopen over
het algemeen positief. Echter hier kunnen ook nog stappen gezet worden.
Wat het CDA betreft wordt er meer energie gezet op de samenwerking met de
verschillende lokale ondernemers/

LENTEMARKT IN HARTJE ARCEN
ZONDAG 10 APRIL 2016
12.00 – 18.00 UUR
150 KRAMEN
LIVE MUZIEK – ENTERTAINMENT
WWW.SFEERMARKTEN.NL

GRATIS
ENTREE!

Schilderwerken

gezocht:

J. Geraedts parttime (8 uur per week)
Voor al uw
operationeel beheerder
binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 64 32 87

voor particulier landgoed in Noord-Limburg
Nadere informatie
op te vragen via 033-2861166
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Solistenconcours
Horst
In MFC De Meulewiek in Meterik vindt zaterdag 9 en zondag 10 april
het Solistenconcours Horst plaats. Het concours wordt jaarlijks georganiseerd door de gezamenlijke muziekverenigingen van Horst aan de Maas.
Tijdens het concours zijn diverse
prijzen te winnen. Voor de beste slagwerker is de Jeu Vekens Wisseltrofee
te verdienen. Voor de beste blazer in
de jeugd, vijfde en vierde divisie is
er de wisselbeker van de gezamenlijke muziekverenigingen en voor de
beste blazer, degene met het hoogst

aantal punten, de Meister Rongen
Wisseltrofee. De slagwerkers worden
beoordeeld door jurylid Rob Janssen.
Op zaterdag jureert jurylid Martijn
Pepels de blazers en op zondag is dit
in handen van jurylid Sander Teepen.
Beide dagen begint het concours om
09.00 uur.

Collecte in Horst
Dertigste motorzegening
In Grubbenvorst vindt op zondag 17 april voor de dertigste keer de motorzegening plaats. De zegening
trekt volgens de organisatie elk jaar meer bezoekers en rijders die hun motor willen laten zegenen.
Motorclub Mc ’t Murke organiseert de zegening. Vanaf de kiosk op het Pastoor Vullingsplein wordt bikermuziek gespeeld door onder andere Theo Derks en het duo Bryan & Gijs. Pastoor Peeters uit Grubbenvorst heeft,
na 22 edities, de borstel overgedragen aan pastoor Verheggen uit Meerlo. Om 12.30 uur begint de H. Mis op
de kiosk waarna aansluitend de zegening plaatsvindt.

DÉ PASFOTOGRAAF
VAN HORST
St. Lambertusplein 2a
5961 EW HORST
t. 077 398 16 45

www.fotoid.nl

Voor wassen & herstel
van uw paardendekens
Ook voor aanverwante artikelen.

Marjo Leijser
Venloseweg 32, 5971 PB Grubbenvorst
06 - 13 22 34 00
info@dekenservicegrubbenvorst.nl
www.dekenservicegrubbenvorst.nl
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Wij ruimen op!
Grote bomen, kleine prijs

OP = OP

ALLEEN BIJ AFHALEN
€ 23,-

€ 10,-

per stuk

Zaterdag 9 april 10:00-15:00
Zaterdag 23 april 10:00-15:00
Veldstraat 56a Baarlo
www.minitree.nl

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
Te huur opslag-/werkruimte
van 100 m2 te Melderslo.
Tel. 06 12 15 62 22 / 077 398 28 96.
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
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
Gevonden sleutelbos op
Nachtegaallaan. Tel. 06 21 64 82 20.
Muziek voor je feestje?
Jack & Jolanda! www.jackenjolanda.nl
E.: jlmhanssen@planet.nl

De Gezamenlijke Collecte Horst organiseert van maandag 11 april
tot en met woensdag 13 april de jaarlijkse collecte in Horst. Intussen
bestaat de organisatie uit veertien goede doelen die het CBF-keurmerk
hebben.
In de week van 4 april krijgen
alle inwoners de invullijst met daarop
de 14 deelnemende goede doelen.
Tussen maandag 11 april en woens-

Gevonden op de Bergsteeg aan
de Schaak kinderschoen maat 25
met rood Joep ingeschreven en rood
kinderbroekje maat 98/104 merk
disnep. Joep Geurts tel. 077 466 05 19.

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

Garageverkoop Tienray. Op zaterdag
9 april vindt op de Past. Maessenstraat
10 in Tienray een garageverkoop
plaats van huisraad. De verkoop vindt
plaats tussen 10.00-13.00 uur.

Vrijwilliger gezocht. Vrijwilligerszorg
HadM zoekt iemand voor
zondagmiddag voor een kopje koffie
en een praatje met een 90-jarige
mevrouw. Info 06 52 66 92 42.

Hulp in de huishouding gezocht
voor paar uurtjes per week of per
twee weken. Interesse? Mail dan naar
vacaturehuishouding@gmail.com

Gezocht buschauffeur uit Meerlo,
betrokken bij ongeval op 17
september 2000 in Blerick. We hebben
goed nieuws. Zou de desbetreffende
buschauffeur of iemand die hem kent
contact op willen nemen met
tel. 06 50 53 11 49?

Aroma massage, ontspannend en
opbeurend, in april met korting. www.
mayproosten.nl of bel 077 398 61 14.
Senioren Muziekmiddag.
Laatste kaarten!! Vrijdag 15 april is
het weer zover. Gezellige middag voor
alle ouderen uit onze gemeente.
In ‘t Gasthoês Horst. Kaarten? Annemie
Craenmehr 06 46 37 69 87. Tot dan.
Incl. koffie en cake €5.
Breien, breien, breien. Breien als
activiteit stimuleert de linker- en
rechterhersenhelft. Trendwatchers
roepen dan ook al jaren “knitting is the
new yoga”. Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst.

Campers te huur. Vakantie plannen,
geniet van de vrijheid, huur eens een
camper. Camper verhuur De Witte.
L. Boekestijn 06 43 47 63 39
www.essodewitte.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Te huur vrijstaande woning. Te
huur of te koop ruime karakteristieke
vrijstaande jaren dertig woning.
Mgr. Aertsstraat 15 Swolgen.
Tel. 06 12 77 12 71.

dag 13 april wordt vervolgens de
envelop met ingevulde lijst bij de
mensen opgehaald. Voor meer informatie, kijk op www.dorpsraad-horst.nl

Verloren bruine damesportemonnee
op maandag 4 april bij Jan Linders.
Tel. 077 398 58 00.
Voor het maaien van: gazon-sportvelden-bedrijfstuinen-campings enz.
Alles met professionele kooi-maaiers.
Goede kwaliteit voor een redelijke
prijs. Hay Cox Molengatweg 4 Horst.
Tel. 077 398 29 22 / 06 54 30 69 64.
Te huur vakantiewoning. Genieten
van rust, ruimte en natuur (vissen
toegest.) in Litouwen? Boek dan onze
sfeervolle 6 pers. vakantiewoning +
sauna direct gelegen aan meer.
Evt. incl. bootje. Bel voor info
06 31 65 46 26 (na 18:00).
Weekend-/ vakantiehulp bakkerij.
Derix de Echte Bakker is op zoek
naar een jongen of meisje die in
het weekend en de vakanties mee
wil helpen met het maken van
aardbeienvlaaien en aardbeientaartjes.
Tel. 077 398 10 85.
Kleren, schoenen, laarzen.
Kleding € 0.99 schoenen € 1.99
laarzen € 2.99 de laatste dagen,
Kringloop Twedde Kans Speulhofsbaan
7A Meterik Horst aan de Maas.
Open di, wo, do 12-17 vrij 12-19
zat 10-16 uur welkom 06 21 23 88 89.
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum 0478 53 17 48.
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Startschot voor Bijenimpuls

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

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen
vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Logistiek- en productiemedewerker – Vac.nr. P009350

De Groengroep Sevenum, supermarkt Jumbo en de bijenvereniging van Sevenum hebben zaterdag 2 april
de naam van het ‘pact voor de bijen’ onthuld en ondertekend. De partijen zetten zich in om de bij steeds
meer te betrekken in het kader van gezonde producten. Beej-iën werd de naam voor de bijensamenwerking.
Ondernemers, scholen en overheden gaan zich hierbij inzetten om biodiversiteit te creëren en de bij op een
te zetten. Provincie Limburg, gedeputeerde Patrick van der Broeck en wethouder Paul Driessen ondersteunen
het idee van Beej-iën.

Willem Barendsz schoont
Maasoevers op
De leden van HSV Willem Barendsz hebben zich vrijdag 1 april ingezet om het zwerfafval langs de Maas in
Lottum op te ruimen. De opruimactie vond plaats in het kader van SchoneMaas.

Aan de productielijn verwerk je vers fruit naar conserven. Vervolgens
maak je met een heftruck de bestellingen klaar voor verzending. Je
hebt een geldig heftruckcertificaat.

Technisch medewerker champignonkwekerij – Vac.nr. P007047

Je bent verantwoordelijk voor alle elektrotechnische werkzaamheden
en zorgt ervoor dat het productieproces kan blijven draaien. Ook voer
je teeltwerkzaamheden uit.

Onderhoudsmonteur glastuinbouw – Vac.nr. P009078

Je verricht onderhoud aan diverse machines en hulpmiddelen bent
het aanspreekpunt bij storingen. Je bent technisch goed onderlegd en
gaat probleemoplossend te werk.

Teeltchef tomaten – Vac.nr. P009050

Jij stuurt zelfstandig de teelt aan en voert alle voorkomende werkzaamheden uit: oogsten, gewasbescherming, klimaatcontrole. Je hebt
ervaring in de teelt van glasgroenten.

Hovenier aanleg – Vac.nr. P009309

Je voert alle werkzaamheden uit in de aanleg van tuinen. Je hebt een
afgeronde mbo-opleiding en bent een gepassioneerde hovenier die
gaat voor het beste resultaat.

Junior keurmeester AGF – Vac.nr. P008669

Uitdagende functie op het Freshpark in Venlo. Jij zorgt ervoor dat
groenten en fruit aan de verwachtingen van de klant voldoen. Je bent
kritisch en voor jou is alleen de allerbeste kwaliteit goed genoeg.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Niet alleen sportvissers uit Lottum,
maar ook een paar leden woonachtig
in Grubbenvorst waren aanwezig om
te helpen. Het stuk oever dat door de
gemeente was toebedeeld was vanaf
de boothelling nabij de Molenbeek richting Grubbenvorst. De leden van Willem

Barendsz hebben in twee groepjes
gewerkt en hadden daarbij de beschikking over prikstokken, handschoenen en
vuilniszakken van de gemeente. “Echte
opvallende zaken werden er deze keer
niet gevonden. In voorgaande jaren was
het ons nog weleens opgevallen dat er

veel schoenen op de oever te vinden
waren, dit jaar waren het opvallend
veel sigarettenaanstekers”, aldus de
vereniging. “Bij elkaar zijn 20 tot 30
zakken gevuld met hoofdzakelijk plastic
afval. Overigens wel opvallend veel
verpakkingsmateriaal van etenswaren.”

Lezing champignononderwijs
Bram van Nieuwenhuijzen houdt op woensdag 13 april een lezing over het champignononderwijs in Horst.
Deze lezing wordt georganiseerd door LGOG Kring Ter Horst en vindt plaats vanaf 20.00 uur in De Leste Geulde in Horst.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

Van Nieuwenhuijzen was van 1984
tot 1992 directeur van het Centrum
Champignonteelt in Horst. Horst heeft
internationaal naam gemaakt door
de champignonteelt. Vanaf 1950
ontwikkelde de champignonteelt zich
in onze regio in razend tempo. Door
schaalvergroting daalde het aantal
bedrijven echter alweer snel en door
de hoge productiekosten verminderde

de champignonteelt in het begin van
de eenentwintigste eeuw. Sinds 2000 is
de teeltoppervlakte met dertig procent
afgenomen. Horst aan de Maas is met
158 duizend vierkante meter nog altijd
de gemeente met de meeste champignonteelt. Horst was voorheen bekend
om zijn champignonschool. Vanuit heel
Nederland en ook vanuit het buitenland
kwam men hier naartoe om het vak te

leren. Het onderwijs in de champignonteelt valt uiteraard nauw samen met de
ontwikkelingen in de sector.
Van Nieuwenhuijzen gaat in op
deze ontwikkelingen waarbij ook een
aantal demografische gegevens die van
belang zijn voor het onderwerp aan de
orde komt. Hij spreekt zowel over het
onderwijs als over de ontwikkelingen
binnen de champignonteelt.

07
04

sport 19

Ondanks slechte voortekenen

Winst voor SVEB
Door: Geert Schatorjé, voetbalvereniging SVEB
Het eerste team van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst moest zondag 3 april voor de
derde maal in deze competitie de Maas over. Eind september werd met 4-1 verloren in Wellerlooi tegen Resia,
terwijl medio november DEV in Arcen met 2-0 te sterk was.

De kleine Thijs de Mulder wint het kopduel (Foto: Thijs Janssen)
De voortekenen waren dus niet
goed, te meer omdat RKDSO in het
paasweekeinde twee keer won.
Thuis tegen United met 6-3 en kampioenskandidaat Kronenberg met 4-0.
Vooral de laatste overwinning wekte
opzien. Kortom, SVEB was gewaarschuwd. Een gewaarschuwd man telt
voor twee en zo begint SVEB ook aan
de wedstrijd. Met name Rick Tissen is
in de eerste helft zijn directe
tegenstander(s) vaak te snel af, maar
in de voortzetting gaat het mis. SVEB
is in de eerste helft qua veldspel
duidelijk de bovenliggende partij en

combineert zich door de defensie van
de thuisploeg. In de 20e minuut is het
dan ook raak. Rick Tissen gaat door
over rechts, bedient Tim Geurts in het
centrum en deze bedient op zijn beurt
Joris de Mulder die klaar staat om de
bal binnen te schuiven: 0-1. In deze
fase van de wedstrijd rolt de ene na
de andere aanval af op het doel van
de thuisploeg. In de 37e minuut is het
weer raak. Na een mislukte uittrap van
de RKDSO-doelman kopt Rick Tissen
de bal naar Maik Vermazeren die zijn
tegenstander eruit loopt en de keeper
van RKDSO kansloos laat: 0-2. Dit is

ook de ruststand. In de 46e minuut
heeft SVEB geluk. Uit een aanval over
links van RKDSO wordt de bal vanaf 25
meter met een prachtige lob bovenop
de deklat geschoten. Dit is voor RKDSO
het signaal om alle schroom van zich af
te schudden en vol voor de aanval te
gaan. Binnen een minuut komt RKDSO
op rechts door en lijkt ook te gaan
scoren. Maar een attente Jasper Janssen
redt op de doellijn. RKDSO toont
karakter en werklust en drukt SVEB in
de verdrukking. Gescoord wordt er niet
meer, en zo wordt de ruststand tevens
de eindstand: 0-2.

Bomen om van te dromen
Nú aanplanten en straks genieten van alle pracht!

Limburgs kampioen
turnen
De Limburgse kampioenschappen turnen vonden zaterdag 2 en
zondag 3 april plaats in Meerssen. Zes turnsters van gymnastiekvereniging Hosema hadden zich hiervoor geplaatst. Uiteindelijk werd Floor
van Kempen Limburgs kampioen in niveau Jeugd 2 Divisie 5. Hiermee
heeft zij zich geplaatst voor de districtsfinale op 21 mei in Asten.
De uitslagen van andere vijf turnsters waren: Fleur Kessels 10e, niveau
D3 - Pupil 2; Robin Sijbers 9e, niveau Junior Divisie 6; Jill Drissen 5e,
niveau D2 Instap; Fiona Degan 4e, niveau D2 Pupil 1 en Pleun
Wijnhoven 8e, niveau D1 pupil 2.

Monaghan Champignons is per direct op zoek
naar een gemotiveerde ervaren fulltime

ONDERHOUDSMEDEWERKER

m/v

Functie-omschrijving
In deze functie toon je initiatief en ben je verantwoordelijkheid
voor het dagelijks onderhoud van de elektrische en mechanische
apparatuur. Je zorgt er samen met het team op de locatie voor dat
alle onderhoudsprogramma’s worden doorlopen, storingen worden
voorkomen, en reparaties worden uitgevoerd. Je werkt op een vaste
locatie. Mocht je de uitdaging aan willen gaan zou je ook op andere
locaties in binnen- en buitenland kunnen ondersteunen bij
technische klussen.

Japanse
esdoorn

-20%

Acer, 50 soorten,
struik of stam, alle maten
met 20% korting!

Bekijk al onze aanbiedingen op:

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

www.plantencentrumvelden.nl

Functie-eisen
• Kennis elektrische en mechanische systemen
• Zelfstandig kunnen werken
• Voor locaties regio Horst reisafstand max. 15 km
Wij bieden
Geboden wordt een interessante functie
in een ambitieus bedrijf.
Contactinformatie
Je kunt je sollicitatie en curriculum
vitae sturen naar Monaghan
Champignons, Venrayseweg 134 B,
5928 RH Venlo t.a.v. mevrouw
Magda van Dieten of via
vacatures@monaghan-champignons.com
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Comfortabel wonen in Grubbenvorst, tegen
de oude dorpskern aan. Met winkels en alle
andere voorzieningen binnen handbereik.
Het kan in het recent opgeleverde appartementencomplex Op Santfort, op de plek van
de vroegere Sint Janskapel. Sfeervol en geborgen wonen tegen eerlijke koopprijzen.

OPEN HUIS ZATERDAG 9 APRIL VAN 13.00 - 16.00 UUR

Verschillende appartementen Op Santfort aantrekkelijk geprijsd

Comfortabel wonen in hartje Grubbenvorst
Hoeve Santfort was ooit het bruisende hart van Grubbenvorst. De plek waar handel gedreven werd, waar de
kooplui en veeboeren hun geld verdienden en het stadje
welvaart brachten. De hoeve is verleden tijd, net als de
Sint Janskapel de vooruitgang niet overleefde.

meter. Met elk minstens twee slaapkamers, strakke moderne badkamer, balkon of dakterras en vanzelfsprekend
gebouwd volgens de modernste eisen. Goed toegankelijk met een lift en brede deuren. Met een eigen berging
en eigen parkeerplaats in de kelder, een gezamenlijke
fietsenstalling en een groene gezamenlijke binnentuin.
Een veilige videofoon maakt de uitrusting compleet.
De woningen zijn bij uitstek geschikt voor senioren of
mensen met een zorgvraag.
Grubbenvorst
Grubbenvorst is onderdeel van Horst aan de Maas en telt
ruim 5000 inwoners. De kern kent ruime voorzieningen

Eigentijds
Maar hier ontstond wel het huidige dorpscentrum dat
vorig jaar werd verrijkt met een eigentijds woon- en winkelcentrum: Op Santfort. Een karakteristiek in bakstenen
opgetrokken gebouw met op de begane grond de ruim
gesorteerde supermarkt van Jan Linders en op de tweede en derde woonlaag 17 comfortabele appartementen.
Mooi uitgevoerde woningen in verschillende maten en
uitvoeringen, volgens de laatste normen geïsoleerd en
gecertificeerd met het energiezuinige A-label. In oppervlakte variërend van 92 tot en met ruim 160 vierkante

Wonen in de gezellige dorpskern
van Grubbenvorst!

• Ruim en levensloopbestendig
Op Santfort
• Hoogwaardig
afwerkniveau
Op Santfort is gelegen op de hoek van de Julianastraat,
• DichtbijKloosterstraat
winkels enenmedische
De Zumpel. De appartementen
zijn bereikbaar via de centrale ingang op de begane
voorzieningen
grond en vanuit de parkeergarage. Op de begane
bevindt zich de Jan Linders supermarkt. De
• Prachtiggrond
uitzicht
eerste verdieping biedt plaats aan zeven ruime
appartementen. Op
tweede eninderde
verdieping
• Eigen parkeerplaats
endeberging
kelder
zijn zeven en drie appartementen gerealiseerd. Van
de 17 appartementen zijn er inmiddels 9 verkocht, op
• Lage energielasten
enkele andere zijn opties genomen. De verschillende
• Gezamenlijk
dakterras
en gezamenlijke
typen zijn
nog beschikbaar
tegen aantrekkelijke
prijzen.
fietskelder
Meer informatie op www.opsantfort.nl, via
InterMakelaars, 077-3989090
tel. 077-3827788.
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Sannen,

Bewoners Op Santfort genieten elke dag
van hun comfortabele appartementen

Jeanne en Gies Janssen verkochten twee jaar geleden hun riante landhu
is in Maasbree en verhuisden naar Op
Santfort waar ze op de tweede woonlaag een ruim en licht appartement
bewonen. “Toch een stap ja”, zegt Gies.
“We hadden en geweldige tuin met vrij uitzicht. Maar de jaren begonn
en te tellen. We zijn nu beiden midden
zestig en willen vooral gemakkelijk wonen. Levensloopbestendig om
het met een mooi woord te zeggen. Op
één vloer met een inloopdouche, brede deuren en toch voldoende
ruimte als de kinderen en kleinkinderen
komen logeren.”
Jeanne knikt. Na twee jaar heeft zij nog geen nadelen kunnen ontdekken
in het appartementencomplex Op Santfort. “Kijk”, wijst ze vanaf het kleine terras aan de achterzijde. “Huisartsen,
apotheek, drogist, fysiotherapeut, tandarts en pinautomaat naast de deur. Net buiten het zicht restaurantjes, terrasje
s en de beste ijssalon van het land.
Echt, hier is het heerlijk wonen.” Ze verruilt het balkon voor een riant terras
aan de voorzijde met zicht op de gezamenlijke binnentuin. “Daar verderop ligt la Providence. Het beste verzorg
ingshuis/revalidatiehotel in de wijde omgeving. Ook een factor om rekening mee te houden als je ouder wordt.
Wij hebben gekozen voor Grubbenvorst
omdat hier alle voorzieningen beschikbaar zijn. Hier kunnen we oud worden
en zelfstandig blijven.”
Gies lacht. “Ja,” grapt hij, “alles op rollatorafstand. En de supermarkt als onderb
uur. Ideaal zo’n grote voorraadkelder. En in het centrum van Grubbenvorst is ook altijd wel wat te doen. Er
is leven, reuring. Dat vinden we fijn. Dit
dorp heeft alles, daarom hebben we ervoor gekozen hier te wonen. Gek
dat mensen van buiten dat niet weten.
Verder was ik onder de indruk van de afwerking van deze appartementen
. Geschikt ook als we ouder worden
en misschien wat strammer zijn. En dan de extra ruimte. Een grote berging
in de kelder, plek voor twee auto’s in
de parkeergarage en nog eens een gezamenlijke fietsenkelder. Dat zijn
extra kubieke meters die welkom zijn.”
Jeanette de Feijter kocht in 2014 het kleinste appartement met altijd nog
twee slaapkamers. De grootste heeft
ze ingericht voor haar hobby; schilderen. “Het is hier prettig wonen, ik
kan niet anders zeggen. De energiekosten zijn heel laag. We kunnen als bewoners goed met elkaar opschieten
en je hebt letterlijk alles binnen handbereik. Eerlijk gezegd begrijp ik niet helemaal waarom er nog appartementen
te koop zijn. Ik weet dat er enkele
opties liggen, ik denk van mensen die eerst hun huis nog willen verkop
en.”
Gies en Jeanne hebben geen seconde spijt gehad van hun stap in 2014.
“Nee, we missen de tuin niet, we kunnen op drie plekken lekker buiten zitten. En het onderhoud en poetsw
erk missen we al helemaal niet. Zo’n
appartement heeft enorm veel voordelen. We zijn hier gelukkig en leven
als God Op Santfort. Hier willen we
oud worden op een fijne manier.”

‘Wonen in Grubbenvorst vanaf E197.000,- v.o.n.’
www.opsantfort.nl

Oplevering
vanaf december 2013
Suyderland

De bouwplaats
appartementen in Op Santfort zijn bijzonder
Bezichtiging
aantrekkelijk geprijsd vanaf 197.000 euro vrij op
Een renteloze
op 5 en 26naam.
oktober
2013 lening als eigen inbreng is met
eigenaar Suyderland Venrode B.V. bespreekbaar.
van 11.00Bel
totmet
13.00
uur
078-6188030.

waaronder basisscholen, een gezondheidscentrum en
diverse huisartsen. In het gezellige compacte winkelcentrum zijn onder meer een bakker, slager, drogisterij
en diverse (mode)winkels te vinden. Uiteraard ontbreekt
het niet aan restaurantjes en terrasjes.
Grubbenvorst geldt als een agrarisch dorp en heeft niet
voor niets de bijnaam ‘aspergedorp’. Bewoners koesteren de rust en tegelijk de goede busverbindingen met
steden als Venlo, Eindhoven en Nijmegen. In 2017 krijgt
Grubbenvorst ook een treinstation. Voor wandelaars en
fietsers is Grubbenvorst met zijn omringende natuur en
natuurlijk de Maas altijd dichtbij, een perfecte uitvalsbasis.

InterMakelaars
T. 077 398 90 90

Sannen BV
T. 077 382 77 88

horst@intermakelaars.com

info@sannen.nl
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Ouderen Biljart
Grubbenvorst kampioen
Het biljartteam GOB 1 (Grubbenvorster Ouderen Biljart) is dit jaar kampioen geworden in de hoogste afdeling
van Biljart Federatie voor Ouderen Noord Limburg. Dit kampioenschap werd behaald met een gemiddelde van 8,375
punten per wedstrijd van het maximaal haalbare van 13.

Korfbalsters SV Melderslo

Ruime zege

Door Aniek van den Brandt, SV Melderslo
Korfbalvereniging De Merels en voetbalvereniging RKSV Melderslo
zijn vanaf zondag 3 april officieel gefuseerd. Het eerste korfbalteam uit
Melderslo speelde die dag dan ook de eerste wedstrijd onder de naam
SV Melderslo. De wedstrijd, de eerste op het veld na een succesvolle
zaalcompetitie, werd gespeeld tegen SVOC’01 1 uit Oirlo-Castenray op
sportpark ‘De Merel’ in Melderslo.
De wedstrijd ging voor de
korfbalsters van SV Melderslo nogal
moeizaam van start. Het eerste doelpunt was snel gemaakt, maar daarna
stagneerde het aanvalsspel van de
ploeg. SVOC’01 speelde met veel
druk en SV Melderslo ging daar niet
goed mee om. Het lukte het team
dan ook niet om over SVOC’01 heen
te gaan, terwijl uit eerdere confrontaties met SVOC’01 al was gebleken
dat dat in feite wel moest kunnen. Na
een vrij matige eerste helft stond er
een stand van 5-4 op het scorebord.
In de tweede helft kwamen de SV
Melderslo-korfbalsters beter uit de

Na in de vierde speelronde de koppositie overgenomen te hebben van het
team van America,werd die positie niet
meer afgegeven. Aanvallen op de kop-

positie werden in de laatste vier á vijf
ronden afgeslagen, onder andere door
ruime overwinningen op medeconcurrenten Hegelsom (10-4) en Oirlo (12-2).

De eindstand werd uiteindelijk: eerste
plaats GOB 1 (201 punten), tweede
plek Hegelsom 1 (185 punten) en derde
plaats America 1 (166 punten).

Dames 1 HCH verslaat
Scoop uit Sittard
Door: hockeyclub Horst
Dames 1 van Hockeyclub Horst speelde zondag 3 april tegen het Sittardse Scoop. Horst beleefde een ware droomstart; al meteen na het beginsignaal kwam het gevaarlijk in de cirkel van Scoop en hoewel dit nog niets opleverde
was het een minuut later wel raak toen Pien Gubbels de bal het laatste zetje richting Sittardse doel wist te geven.
Scoop bleek echter geenszins
van plan zich zonder slag of stoot
over te geven verzette zich fel. Horst
kon hierdoor de flitsende start maar
moeilijk een passend vervolg geven.
Horst bleef wel de betere ploeg maar
dit leverde in de eerste helft niets meer
op dan een aantal strafcorners en een
bal op de paal van een sterk spelende
Paulien van den Munckhof. Ook na rust
overrompelde Horst haar tegenstander

weer. De tweede helft was nog geen
minuut oud of het had de score opgevoerd naar 2-0. Annemiek Geurts was
dit keer de doelpuntenmaakster. Scoop
bleef ook nu tegenstribbelen maar dit
leverde niet zo heel veel kansen op.
Bovendien was doelvrouw Christine
Camps steeds paraat als er toch eens
een keer ingegrepen moest worden.
Naarmate de wedstrijd vorderde
begonnen de krachten bij Scoop ook

wat weg te ebben. Dit was voor Horst
het teken de duimschroeven wat strakker aan te draaien en de druk op Scoop
op te voeren. Horst kreeg steeds meer
kansen en het was Pien Gubbels die
de 3-0 en vervolgens de 4-0 scoorde.
Horst had in de resterende tijd nog
voldoende kansen om de score verder
p te voeren maar op het allerlaatste
moment ontbrak steeds de nauwkeurigheid bij het afronden.

Sporting ST te sterk voor
SV United
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Op een mooie en zonnige zondagmiddag 3 april waren de mannen van Sporting ST te gast bij de buren van
United. Na de wat mindere resultaten van de afgelopen periode waren de heren erop gebrand om een goed
resultaat neer te zetten in de derby.
Sporting begon goed aan de wedstrijd; er werd goed druk gezet en de
duels werden grotendeels gewonnen.
Na een kwartiertje spelen leek een
diepe bal van Sporting makkelijk
te verwerken voor de verdediging
van United. Stan Theeuwen zette echter
goed druk waardoor een verdediger
van United Stan licht vasthield.
Een fluitsignaal volgde en de strafschop
was het gevolg. Deze werd vervolgens
vakkundig benut door Tim van Rijswick:
0-1. Hierna bleef Sporting de betere
partij en leek er niets aan de hand;

verder dan een afstandsschot kwam
United niet. Na een goed half uur
spelen werd er echter verkeerd gestapt
in de verdediging van Sporting en de
spits van United benutte deze kans en
de 1-1 stond op het bord. Vervolgens
was het tijdens de pauze genieten van
de Truckrun die voorbij kwam.
Sporting begon na rust wederom
veel feller dan United en na een klein
uur gaf Nick van Well een steekbal op
Tim Hodzelmans. Die kwam alleen voor
de keeper en rondde bekwaam af: 1-2.
United probeerde wat meer druk te

startblokken. De 6-4 en de 7-4 werden binnen twee minuten gescoord
en hoewel SVOC’01 nog even terug
kwam tot 7-6, ging het scoren aan
de kant van thuisploeg SV Melderslo
in de tweede helft duidelijk een stuk
minder moeizaam. In de slotfase
van de wedstrijd regende het dan
ook doelpunten, waardoor er bij het
eindsignaal uiteindelijk een enigszins
geflatteerde uitslag van 17-8 op het
scorebord stond. De korfbalsters van
SV Melderslo staan momenteel op
een zesde plaats in de hoofdklasse.
De veldwedstrijden van afgelopen
najaar zijn hierbij meegeteld.

zetten maar kwam niet door de goed
staande verdediging van Sporting heen.
10 minuten voor het einde gaf Dave
van Rijswick met zijn chocoladebeen
een steekbal op Tim Hoeijmakers, die
alleen voor de keeper kwam te staan.
Hij omspeelde eenvoudig de keeper en
de 1-3 was een feit. De laatste minuten
gebeurde er niet veel meer en de verdiende overwinning was daar. Een goed
herstel van de mannen van Sporting,
hopelijk kunnen de ze deze lijn doorzetten in de komende drie thuiswedstrijden op rij.

• mannequin van 10.00-17.00 uur
• leuke attentie bij aankoop
van Gerry Weber

VRIJDAG 8 APRIL

GERRY WEBER DAG
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

Te koop

Swolgen
Lambertusstraat 22
✓ héél veel leefoppervlakte
✓ woonvertrekken naar tuin toe
✓ tuin op Zuid
✓ én goede privacy
✓ mooi en degelijk afgewerkt
✓ garage/werkruimte 60 m
✓ dicht bij de bossen
2

Vraagprijs

€ 299.000.- kk

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

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

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
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Wiesje Linssen-Vaessen
Trofee uitgereikt

Busreis fanclub Wout Poels
Sky-wielrenner Wout Poels uit Meerlo rijdt dit jaar drie klassiekers. De fanclub van Wout Poels organiseert
traditioneel weer een bustocht naar de Waalse Pijl. De bustocht vindt plaats op woensdag 20 april.

Op initiatief van de erven van meneer en mevrouw Linssen is op donderdag 31 maart voor de eerste keer de Wiesje Linssen-Vaessen Trofee
uitgereikt door zwemvereniging HZPC uit Horst. De trofee werd uitgereikt
aan Mariëlle Martens.
Mariëlle Martens en het altijd klaarstaan voor HZPC. Mariëlle is al 42 jaar
lid van HZPC, ze is coach van de wedstrijdzwemmers en initiatiefneemster
van de masterzwemmers. Maar
ook buiten het zwembad is ze actief.
Zo heeft ze acties opgezet om de clubkas bij te staan en zoals afgelopen jaar
organiseerde ze de Boerenbruiloft.
Sinds de deelname van Mark Veens
aan de Olympische spelen is Mariëlle
trouw supporter van de Nederlandse
zwemmers, zo ook dit jaar in Rio.
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V IE
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De trofee is een kunstwerk dat
door de erven is geschonken aan
HZPC. Mevrouw Linssen is meervoudig
Olympisch medaille-winnares en was
in 1959 een van de medeoprichters
van HZPC. In 1988 nam ze afscheid
van de club. Het is aan de ontvanger
van de trofee om in overleg met de
kinderen Linssen te bepalen wanneer en aan wie deze trofee wordt
overgedragen. Theo Linssen mocht de
trofee uitreiken aan Mariëlle Martens.
Hierbij benoemde hij de clubliefde van

EIKELENBOSSERDIJK 5
MELDERSLO

Wout rijdt op zondag 17 april de
Amstel Gold Race, op woensdag 20
april de Waalse Pijl en zondag 24 april
in Luik en Bastenaken. De bus zet de
supporters af boven op de beroemde

en beruchte steile Muur van Huy. Daar
passeren de dames twee keer en de
heren drie keer de finish. De bus vertrekt bij het clublokaal café ‘De Zwart’
aan het dorpsplein in Blitterswijck om

08.30 uur. Een uur na de finish rijdt
de bus weer richting Blitterswijck.
Aanmelden kan via www.woutpoels.nl/aanmelden-activiteit of bij
café De Zwart in Blitterswijck.

Melderslo wint van Beesel
Door: RKSV Melderslo
Voor het eerste team van RKSV Melderslo was zondag 3 april een bijzondere dag. Na afloop van de wedstrijd
werd het officiële startschot gegeven worden voor SV Melderslo: de fusie van korfbalvereniging de Merels en
voetbalvereniging RKSV Melderslo.

Van Kempen Makelaars biedt namens Wonen Limburg de
woning aan Eikelenbosserdijk 5 in Melderslo te koop aan.
Het is een relatief kleine woning in gedateerde staat
van onderhoud. De woning ligt aan de rand van het
buitengebied op een prachtig perceel van ca. 2.000m².

Komt u kijken?

Er staan twee inloop-momenten gepland, waarin de
woning te bezichtigen is. Een makelaar is hierbij
aanwezig zijn om u verder te informeren.

De inloop-momenten zijn op:

• woensdag 13 april van 16:30 tot 17:30 uur
• zaterdag 16 april van 10:00 tot 11:00 uur.
Wat kunt u doen bij interesse?

De woning wordt aangeboden door verkoop bij inschrijving, dit betekent dat iedereen een bod kan uitbrengen
op de woning. Hierbij is niet alleen de prijs relevant,
maar tevens de datum van eigendomsoverdracht en
andere eventuele voorwaarden die voor de koper van
toepassing zijn. Hierbij is onder andere een snelle verkoop
voor Wonen Limburg belangrijk.
Biedingen ontvangen we graag uiterlijk op woensdag
20 april 2016 om 17:00 uur. Het hiervoor bestemde formulier kunt u opvragen bij Van Kempen Makelaars of u kunt
dit meenemen tijdens de inloop-momenten.
Vooraf een indicatie van uw hypotheekmogelijkheden?
Neem ook hiervoor contact op met de makelaar.

tel: Horst 077 - 303 10 00
tel: Venlo 077 - 352 43 33
info@vankempenmakelaars.nl
www.vankempenmakelaars.nl

Het begin van de wedstrijd tegen
VV Bieslo uit Beesel verloopt niet
goed. Melderslo speelt slordig en heeft
daardoor veel balverlies. In de 20e
minuut scoort de thuisspelende ploeg:
een verre ingooi van Bart Theeuwen
wordt mooi meegenomen door Peter
Spreeuwenberg: 1-0. Lang genieten
van deze voorsprong is er echter niet
bij. Melderslo laat zich te gemakkelijk afbluffen. Drie minuten na de
1-0 volgt er een knappe aanval van
Bieslo, waarbij de onverzettelijke Noud
Schoolmeesters de bal voor geeft en
Crins Wouter weet te scoren: 1-1.
Aan het spel is te zien, dat het elftal
uit Beesel vecht voor de overwinning,
punten die ze hard nodig hebben om

uit de degradatiezorgen te komen.
In de 24e minuut volgt er weer een
goede kans voor de gasten, waarbij
Noud Schoolmeesters voorop in
de strijd gaat. Melderslo geeft het
initiatief uit handen, zo lijkt het.
Maar niets is minder waar: aan het
einde van de tweede helft volgen er
weer meer kansen voor de thuisploeg.
In de 39e minuut krijgt Melderslo
een vrije trap. Vanaf 25 meter schiet
Bart Verheijen de bal in de kruising
2-1. Aan het begin van de tweede
helft verzuimt scheidsrechter Van der
Sluiszen een verdiende vrije trap te
geven voor Melderslo. Het protest van
Bart Verheijen levert hem een gele
kaart op. Bieslo gaat steeds brutaler

spelen en in de 62e minuut volgt er
een felle overtreding op Martijn Kallen
door Crins Wouter, die hiervoor de
tweede gele kaart van de wedstrijd
krijgt en het veld dus moet verlaten.
Bieslo moet verder met 10 man.
Hierdoor krijgen de mannen uit Beesel
het steeds moeilijker en verliezen ze
de slag op het middenveld.
In de 72e minuut scoort Bart
Theeuwen de bevrijdende treffer
waarbij de keeper kansloos is: 3-1.
Hierna is het verzet helemaal
gebroken bij Bieslo. Zelfs de onverzettelijke Noud Schoolmeesters kan het tij
niet meer keren. Bart Verheijen scoort
nog de 4-1 in de 90e minuut van de
wedstrijd.

Grote nederlaag
blijft Wittenhorst bespaard
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Een wedstrijd willen winnen en doen is toch geheel iets anders. Dit kwam tot uiting in de wedstrijd van RKsv
Wittenhorst zondag 3 april tegen SC Susteren. Beide teams gingen met een gelijk aantal punten aan de slag.
Wittenhorst begon hoopgevend en
bouwde een licht veldoverwicht op.
Het veldspel was ook iets beter. De
beste mogelijkheden waren dan ook
voor de oranjemannen. Pas heel laat in
de eerste helft kon Wittenhorst juichen.
Een mooie steekpass belandde achter
de laatste linie van SC Susteren die door
Bram Rubie op waarde werd geschat.
Hij kwam oog in oog met de doelman
en kon doeltreffend uithalen, 0-1.
Met dit succes was het goed rusten.
De tweede helft bleek een ramp
te worden. De spelers van Susteren
staken niet één maar wel vier tandjes

bij. Wittenhorst wist niet waar ze het
zoeken moest. Kans op kans werd door
Susteren gemist. Deze waarschuwing
werd of kon door de instelling niet
beantwoord worden. In de 48e minuut
kwam de onvermijdelijke gelijkmaker.
Een voorzet kon door Nick Meeuwissen
haarzuiver ingekopt worden. Deze
tegenvaller kwam bovenop het zwakke
spel en daardoor dus een extra zware
opgave om het tij te keren.
Bij een actie in de 58e minuut met
doelman John Tissen en Tom Zanders
werd de doelman zo gehavend dat
Sjors Witt zijn plaats moest innemen.

De thuisclub bleef makkelijk overeind
en ging volop op zoek naar de winst.
In de 72e minuut kon de snelle goaltjesdief Kevin Hoffmans uit een voorzet
de2-1 binnenkoppen. De wedstrijd was
nu helemaal gespeeld. De score had
nadien veel hoger kunnen uitvallen;
zo werd grote nederlaag bespaard
gebleven.
Het laatste fluitsignaal betekende
dat Wittenhorst niet thuis gaf waar
het betrof om een wedstrijd op durf
en agressie uit te spelen. Zo mak als
lammetjes werd de tweede helft
gespeeld.
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Jeu de Boules Club Horst
spreidt haar vleugels uit
Jeu de Boules Club Horst gaat speelruimte bieden aan alle inwoners van Horst. Als proef starten zij met een
opening voor iedereen op de zondagen 24 april en 1, 8 en 15 mei.

SV Oxalis
wint van De Treffers
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Korfbalvereniging SV Oxalis uit Horst heeft met 5-6 gewonnen van De
Treffers. De thuis spelende tegenstander kwam korfbaltechnisch te kort
tegen de Horster korfbalploeg.
De eerste helft liep erg stroef
voor SV Oxalis. Het tempo lag dan
wel hoog en het zelfvertrouwen was
groot, maar SV Oxalis wist de kansen
niet af te maken. Ook lukte het de
dames van De Treffers niet om de
kansen te verzilveren. Ondanks de
vele kansen aan beide zijden ging SV
Oxalis met een kleine voorsprong de
rust in: 1-2. De tweede helft was een
ander verhaal. De scheidsrechter floot
niet voor het fysieke contact en hierdoor liep de wedstrijd steeds meer uit
de hand; beide teams konden naar
hartenlust hakken en duwen. Nadat
De Treffers een voorsprong hadden
gepakt van 3-2, was het belangrijk om

“De speelruimte is vooral bedoeld
voor mannen en vrouwen die nog vol
in het arbeidsproces zitten. En natuurlijk
ook aan de studerende jongeren.
Leeftijd hierbij speelt dus geen rol”,
aldus de club. Hiervoor willen zij tijd vrij
maken op de zondagmorgen van 10.00

tot 12.00 uur. Bij voldoende belangstelling krijgt dit een vervolg. De hiervoor
benodigde jeu de boulesballen zijn er
voldoende ter beschikking en de leden
van de club zorgen voor een technische
begeleiding bij beginners.
De jeu de boulesbanen zijn gelegen

niet mee te gaan met het spel van
de tegenstander. Binnen vijf minuten hadden de dames uit Horst aan
de Maas weer met drie doelpunten
een voorsprong te pakken van 3-5.
De wedstrijd werd steeds grimmiger
en zelfs de coach van De Treffers liet
zich negatief uit ten opzichte van
de meegereisde Oxalis-supporters.
Na een time out nam SV Oxalis een
stapje terug en speelden de dames
het spel technisch beter uit dan De
Treffers. Dat resulteerde in een 5-6
overwinning. De Treffers scoorde de
aansluittreffer net te laat. De officiële
speeltijd was voorbij. De punten
gingen mee naar Limburg.

nabij de Kasteelruïne in Horst, voor
de kantine van de scheidsrechters van
voetbalvereniging Wittenhorst. Ook via
de parkeerplaats van Wittenhorst zijn
de jeu de boules banen te bereiken.
Vanaf daar kunnen bezoekers de borden volgen.

Streekrijders Horst
40-jarig Jubileum Cross
Door: Motorcrossclub Mcc de Streekrijders
De Nationale Motorcross wedstrijden vinden vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 april op het circuit De Reulsberg
in Horst plaats. De wedstrijden beginnen om 11.00 uur.

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

Monaghan Champignons b.v. zoekt

STUDENTEN

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

Aanbiedingen!
Dit jaar viert Motorcrossclub Mcc
de Streekrijders haar 40-jarig jubileum.
De in 1976 opgerichte club heeft
enkele Nederlandse en Europese
kampioenen voortgebracht. Wethouder
Bob Vorstermans opent daarom op
zondag 10 april de wedstrijd om 12.30
uur officieel.
Op zaterdag wordt er gestart met
de jeugd, zij hebben door het natte
seizoen maar weinig wedstrijden
gehad. Maar afgelopen weekend stond

Well op het programma waar de coureurs voor de eerste keer hun krachten
konden meten. Storm Alards 65cc GW
viel in de laatste ronde van de tweede
manche af en kreeg de tweede plaats.

Loodzwaar circuit
Op zondag zijn de grote mannen
en de koningsklasse MX-open Inters
aan de beurt. Roy Hoeijmakers zal topfit moeten zijn om op het loodzware
zandcircuit van Horst de dagzege

binnen te slepen. Zijn vader en broer
preparen de KTM machine helemaal
zelf. De eerste plaats van 17-jarige
Swen Nijssen in Well in de klasse
MX-open senioren, smaakt naar meer.
Swen die afgelopen jaar net naast het
Nederlandse kampioenschap greep,
zal dit jaar gebrand zijn op meer.
In de klasse MX-open Nationalen zal
Jim Nijssen aan de start verschijnen
(tweede in Well). Aanvang van de
training is om 09.00 uur.

Potgrond 40 ltr
€ 4,99 nu 3 zakken € 10,-

Nu weer volop:
Groente– en kruidenplanten
Perkplanten
Potterie
Fruitbomen en –struiken
Bloembollen en zaden

Margriet Wit/rose/rood
€ 8,49/€ 9,95

- 25%

Fruitbomen
Halfstam/hoogstam

- 25%

Zondags open!!
Acties geldig t/m 12 april

Op de Diep 9 Lomm
077-473 24 25
www.edhegger.nl
Open: ma t/m vrij 9.00 –17.30 za: 9.00 –16.00 zo: 10.30 - 16.00 (april en mei)
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VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

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

Coöperatiefonds nog geopend t/m 1 mei

Coöperatiefonds Rabobank Horst
Venray geeft ook in 2016 steun
aan lokale initiatieven
Als maatschappelijk betrokken bank helpt de Rabobank mensen en organisaties bij het verwezenlijken van ambities en
dromen. Waar een beursgenoteerde bank haar winst of dividend uitkeert aan haar aandeelhouders, keren wij ons dividend
uit aan de gemeenschap. Dat gebeurt via het Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray.
Het Coöperatiefonds heeft als doel een bijdrage te leveren aan
de samenleving. Dit gebeurt door ondersteuning van projecten
op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur
& milieu, educatie & maatschappij. Denk aan initiatieven op
het gebied van educatie, kennisoverdracht, verenigingsleven,
vrijwilligerswerk, cultuur, welzijn en samenleving. Bij
de beoordeling tellen toekomstgerichtheid, innovatie,
duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van het
project zwaar mee. Daarnaast hebben projecten door en voor
jongeren een streepje voor.
Ook in 2016 steun voor goede initiatieven
De regio Horst aan de Maas/Venray en de dorpen Well en
Wellerlooi bruisen van de initiatieven om het maatschappelijke,
sociale en culturele leven te verbeteren. Vaak hangt aan deze
initiatieven een flink prijskaartje. In zulke gevallen kan het

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt?
Dan nodigen we u uit om onze website www.rabobank.nl/
horstvenray te bezoeken, onder het kopje Coöperatiefonds.
Het is raadzaam om eerst het huishoudelijk reglement te
lezen. Dan weet u of uw project kans maakt op een uitkering.
Inschrijven voor het Coöperatiefonds kan overigens uitsluitend
via deze website.
Bekendmaking
De beoordeling vindt plaats in mei. In juni wordt bekend
gemaakt welke projecten gehonoreerd zijn met een bijdrage.

Tijdens een speciaal georganiseerde bijeenkomst van het Venrays Ondernemers Café vond op 24 maart de verkiezing
plaats van de ‘Starter van het jaar 2015’. De 4 lokale ondernemers - die al eerder tot ‘Starter van het kwartaal’ waren
uitgeroepen - hielden daarbij een bedrijfspresentatie.

Het aanwezige publiek koos Niels Rameckers van Elf Graden
als winnaar. Niels ontving een bedrag van € 1.000,- om te
besteden aan zijn bedrijf in ‘creative video’. Ook kreeg hij
een jaar gratis lidmaatschap van de Ondernemersvereniging

Op dit moment zijn we bezig met de
organisatie van twee bijeenkomsten in
Horst en in Venray. Het doel hiervan is om
verenigingen en stichtingen te inspireren,
te faciliteren én te versterken. We vertellen
tijdens deze avonden ook graag meer over
het alternatief voor de Rabo Fietsdag!

Coöperatiefonds van Rabobank Horst Venray uitkomst bieden.
Onze bank staat immers dicht bij de mensen die in deze regio
wonen, werken en leven. In 2015 werd in totaal € 135.050
toegekend aan 16 gehonoreerde projecten.

Elf Graden: Starter van het jaar 2015
De kandidaten waren:
• Chris Peters van Bijenweelde uit Wanssum
• Niek Geurts van MarketingMakkers uit Hegelsom
• Marian Doddema van Woef-it uit Venray
• Niels Rameckers van Elf Graden uit Venray

INSPIRATIESESSIES
VOOR VERENIGINGEN
EN STICHTINGEN

Business Vision Venray. Daarnaast werd hij uitgenodigd
voor een opname van ‘Venray in Bedrijf aan Tafel’ van Peel en
Maas TV.

De data zijn voorlopig vastgesteld op
24 en 26 mei. Locaties en programma worden
later bekend gemaakt. Iedere vereniging en
stichting die bij ons bankiert, ontvangt in de
week van 25 april per e-mail een uitnodiging.

Save the date!

PIN-OMZET BINNEN
24 UUR OP REKENING
ONDERNEMER

De Starter van het jaar-verkiezing is een initiatief van de
gemeente Venray, Rabobank Horst Venray en het Venrays
Ondernemers Platform. Als Rabobank vinden we het belangrijk
om startende ondernemers te ondersteunen bij hun activiteiten.
Wij bevelen u van harte aan om de websites van deze jonge
ondernemers te bezoeken.

Sinds kort ontvangen ondernemers de
bijschrijvingen van pinbetalingen en sealbagstortingen de volgende kalenderdag
op hun rekening: en dat 365 dagen per jaar!
Dus ook in het weekend en op feestdagen.
Daarmee komen we tegemoet aan de wens
van de ondernemers. Deze snelle verwerking
is mogelijk doordat de Rabobank de betalingen vooruit betaalt.
Van links naar rechts: Angelique Brouwers (Manager MKB Rabobank Horst Venray), Milton Cavis (Voorzitter Venrays Ondernemers Platform),
winnaar Niels Rameckers (Elf Graden) en Jan Loonen (Wethouder gemeente Venray)

De Rabobank is de eerste bank in Nederland
die deze bijschrijvingen zo snel regelt.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ilse Janssen
13 jaar
Horst
Dendron College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Ik houd het meest van het geluid van
muziek, omdat je daarbij gewoon lekker jezelf kunt zijn. Meestal luister ik
naar popmuziek; die liedjes swingen
leuk. Verschrikkelijk vind ik het geluid
van nagels over een krijtbord. Dan doe
ik meestal meteen mijn oren dicht,
zodat ik het niet hoor.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een Volkswagen Kever. Dat vond ik
vroeger al een gave auto en nu nog
steeds. Maar een Ferrari ziet er ook wel
gaaf uit. De kleur van de auto maakt
me niet uit. Als ik een auto had, dan
zou ik naar een warm land rijden. Of
gewoon naar de supermarkt, haha.
Wat is je favoriete
uitgaansgelegenheid in Horst aan de
Maas?

De Mèrthal tijdens carnaval vind ik
erg leuk. Er wordt dan veel leuke
muziek gedraaid. Ik ben best wel een
carnavalsvierder. Ik vind het leuk dat
je je dan zo gek kunt verkleden als je
wilt. Ook is mijn vader twee keer prins
geweest; een keer jeugdprins en een
keer ‘grote’ prins.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Groep 8 van de basisschool, want
dat was een te gek schooljaar. Ik had
een hele leuke klas en leuke juffen.
Het kamp, musical en gala waren ook
heel gezellig. Nu zit ik op het Dendron
College en dat bevalt me ook goed.
Het is wel anders dan de basisschool.
Elke les heb je een andere docent
en zit je in een ander lokaal. Maar ik
hoefde er niet echt lang aan te wennen.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik een emmer op mijn hoofd had
gezet en hem er niet meer vanaf kreeg
zonder hulp. Ik was toen ongeveer drie
jaar oud. Mijn vader en moeder heb-

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

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

ben me uiteindelijk geholpen om die
emmer van mijn hoofd te krijgen.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Het nummer Leun op mij van Ruth
Jacott, want het werd gedraaid op mijn
oma’s begrafenis. Als ik dit nummer
hoor, dan denk ik aan mijn oma.
Wat is de meest spontane actie die
je ooit hebt gedaan?
Toen ik ongeveer 6 jaar oud was, stond
ik met mijn beste vriendin Lenn heel
hard liedjes van K3 te zingen op een
bed. Op een gegeven moment krakte
het bed door. We hebben toen echt
superhard moeten lachen.
Stad of dorp?
Die keuze is erg moeilijk, want een
dorp is lekker rustig en je kent er
iedereen. Maar in een stad zijn veel
winkels en ik houd wel van shoppen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een bril waarmee je foto’s kan maken.
Als je dan iets moois ziet, kun je
er meteen een foto van maken.
Bijvoorbeeld als je in de auto zit en
een waterval ziet. Dan hoef je niet

nog je telefoon te pakken, maar kun
je zo een foto maken. Een robot die je
huiswerk maakt zou ook handig zijn.
Huiswerk maken vind ik namelijk niet
zo leuk om te doen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In Italië, want dat vind ik een heel
mooi land. Het is er meestal lekker
warm. We gaan er vaak in de zomer
naar toe. De leukste herinnering aan
Italië is dat ik een keer met mijn
vader, moeder en zus mee heb gedaan
aan een bootcamp. We sprongen toen
in de bergen van watervallen af.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordje is sorry. Ik weet niet
hoe ik eraan kom, maar mijn moeder
heeft het opgemerkt. Ik zeg het heel
vaak tijdens volleybal, bijvoorbeeld als
ik een bal tegen het net heb geslagen.
Ook zeg ik het als ik mijn huiswerk
niet snap.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb de beslissing genomen om heel
hard te gaan leren, zodat ik kan overstappen naar vmbo-tk. Drie vriendinnen van mij zitten ook op vmbo-tk en
ik heb er al veel leuke verhalen over
gehoord. Daarom wil ik er heel graag
naar toe. Ik heb er wel even over na
moeten denken, want de klas waar ik
nu inzit, is supergezellig.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak vind ik gym, want
dan kun je lekker springen en rennen.
Alle sporten zijn wel leuk om te doen.
Maar volleybal vind ik het leukst,
omdat ik zelf ook volley. Het stomste
vak vind ik rekenen, want ik vind het
heel moeilijk. Ik draai alle cijfers om
en dan is het fout terwijl ik het goed
bedoelde.
Wat is de leukste dag in het jaar?
16 december, want dan ben ik jarig.
Ik vind dit de leukste dag omdat ik
dan heel veel familie en vrienden zie.
En omdat ik dan cadeautjes krijg, haha.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik zou graag Ilse DeLange willen zijn,
omdat ze supergoed kan zingen en
mooi is. Mijn vader luisterde wel eens
muziek van haar en ik zag haar soms
op televisie. Zo heb ik haar muziek
leren kennen.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

High
Attractiepark Toverland
organiseert vanwege haar
15-jarig bestaan samen met
Stichting Heppie de Troy
Coaster Challenge 2016.
Twaalf mensen gaan op 4 en
5 juni voor het goede doel 24
uur in de achtbaan Troy.
In het begin, toen ik een
jaar of acht was, stelde
Toverland nog niet zo heel veel
voor. Het treintje in de hal was
hét hoogtepunt. Maar een paar
jaar later werd de Troy
gebouwd. Wat een belevenis.
Eerst had je het wachten.
Toen de Troy net nieuw was en
dus echt hét ding was in
Toverland, stond je zeker drie
kwartier in de wachtrij. Voor
een ritje van 2 minuutjes.
Na 20 minuten kon je de
houten trappen oplopen, wat
eigenlijk al een hele work-out
was, en dan begon de hel.
Mensen die ooit in de Troy zijn
geweest herkennen dit wel:
‘Troy, een sensatie, het leven,
is net als de Troy.’ Dat irritante
nummer dat duizend triljoen
keer wordt herhaald terwijl je
staat te wachten. Met een soort
Romeinse oerkreten op de
achtergrond. Ach, je moet wat
als attractiepark. Maar eigenlijk
werd ik nog zenuwachtiger en
wilde ik het liefst krijsend de
trap afrennen. Maar nee, flink
blijven dacht ik, anders is je
hele reputatie naar de
Filistijnen. (Ja, dé struggles van
een 12-jarige).
Uiteindelijk zat je in dat
karretje en lachte je vriendelijk
terwijl je diep van binnen
eigenlijk dood ging. De adrenalinekick die je tijdens de rit
kreeg maakte dit alles toch nog
wel een beetje geweldig.
Maar om nou 24 uur deze
kick te ervaren, met 90 kilometer per uur en op 35 meter
hoogte, dat lijkt me toch wat
té veel van het goede.
Deze mensen zullen waarschijnlijk, letterlijk en figuurlijk,
‘high’ worden van de adrenaline!
Liefs,
Anne
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Ommetje Meerlo
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 10 april een ommetje Meerlo van twee uur. De wandeling start om
10.00 uur bij de parkeerplaats tegenover de kerk in Meerlo.

Lezing roofkunst
Tweede Wereldoorlog
De Stichting Vrienden van Museum de Kantfabriek organiseert op
donderdag 7 april een lezing. De lezing vindt plaats in Museum de
Kantfabriek in Horst en is van 16.00 tot 18.00 uur.
Agnes Vugts, provinciaal Museum
consulent Limburg, houdt een
lezing over Roofkunst uit de Tweede
Wereldoorlog. Een onderwerp dat nog

steeds actueel is. Het gaat over betwist
bezit, over eigenaarschap en ons
cultureel bezit. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdekantfabriek.nl

Café De Verbeelding
Café De Verbeelding opent donderdag 14 april voor de negende keer
haar deuren. De bijeenkomst vindt plaats in café Cambrinus in Horst en
begint om 20.00 uur.

Tussen Meerlo en Blitterswijck
ligt een oude Maasarm. Tijdens de
laatste ijstijd is deze oude Maasarm
drooggevallen en is zand verstoven
tot op de leemlaag. De zandbergen
die toen ontstonden, zijn nu begroeid
met bomen en worden het Bergsbos
genoemd. Langs het Bergsbos ligt een
moerassige zone waar een oud elzen-

wilgenbroekbos ligt dat in gebruik is
geweest als hakhoutbos. In het dal van
de oude Maasarm zijn in het verleden
afwateringsslootjes gegraven om het
land als grasland te kunnen benutten.
Verderop heeft Staatsbosbeheer in het
kader van de veiligheid ruimte voor de
Maas gemaakt door zand en grind uit te
graven. In de plassen die hierdoor zijn

ontstaan staat het water stil, maar als
de Maas extra ruimte nodig heeft zal ze
hier gaan stromen. De plassen zijn zeer
aantrekkelijk voor watervogels. De tocht
loopt verder langs een schuitwater en
klei- en zandafgravingen voor de steenovens in Tienray. Voor het spotten van
vogels is een verrekijker een aanrader.
Stevige schoenen worden geadviseerd.

In de vorige edities van dit concept werd het publiek door de onverwachte aanpak van diverse thema’s
al enkele malen op het verkeerde
been gezet. In Café De Verbeelding
komen naast bijdragen van een vaste
redactie in toenemende mate ook
bijdragen van het publiek aan bod.
Diverse onderwerpen komen voorbij,
van actueel en serieus maatschappelijk betrokken tot ludiek en kolderiek.

Volgens de initiatiefnemer heeft het
korte bestaan van Café De Verbeelding
succes geleverd; dat was te zien aan
de tien inzendingen die binnen waren
gekomen. In reactie hierop stelt de
redactie het op prijs als bezoekers
die een bijdrage willen leveren aan
Café De Verbeelding dit van te voren
melden. Voor meer informatie, kijk op
www.cafe-cambrinus.nl/de-verbeelding of bel 06 13 62 39 59

Point Quiet
in Cambrinus
De band Point Quiet staat zondag 10 april op het podium van
Cambrinus Horst. Het optreden begint om 16.00 uur.

e
r
u
t
a
c
Va
Voor de vestiging Sevenum zoekt Abemec een gemotiveerde:

Monteur
landbouwmechanisatie
Abemec, onderdeel van de Koninklijke Agrifirm
Group en het Duitse BayWa, is een importerende
dealer van tractoren, multipurpose machines en
landbouwwerktuigen. Specialisme van Abemec is
landbouwmechanisatie op het boerenerf. Tot de
primaire doelgroep behoren agrariërs, loonwerkers –
zowel in het agrarisch bedrijf als ook in de bouw - en
landschapsbewerkers zoals gemeenten en waterschappen.
Naast verkoop van tractoren, machines en werktuigen
heeft Abemec als andere belangrijke activiteit het

verlenen van service en uitvoeren van reparaties en
onderhoud. Abemec is actief in Noord-Brabant, NoordLimburg, Zeeland, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en
Groningen. Wij hebben ruim 200 werknemers in dienst
waaronder ruim 110 servicemonteurs, werkzaam vanuit
18 werkplaatsen in de regio. Abemec heeft een zeer
uitgebreid onderdelenmagazijn, mobiele servicewagens,
een 24-uurs storingsdienst en een professioneel
occasioncentrum.

Ben jij een mbo’er en ben je gek op techniek? Dan
is de kans groot dat Abemec de baan heeft waar jij
op zit te wachten. Als monteur werk je in een team
van enthousiaste collega’s die zowel op de vestiging,
als op locatie de werkzaamheden uitvoert. Je werkt
aan hoogwaardige landbouwmachines waarbij je de
voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
uitvoert aan mechanische, elektronische en
hydraulische systemen. Jouw inzet is mede bepalend
voor de veiligheid en het ongestoord rijden van het
machinepark van onze klanten.

Arbeidsvoorwaarden:
Een marktconform salaris met uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder 24 vakantiedagen,
13 roostervrijedagen en ruime opleidingsmogelijkheden.
Alle medewerkers kunnen gebruik maken van een
aantrekkelijke collectieve zorgverzekering en zijn
ingebracht bij een solide pensioenregeling. Voor
onregelmatig werken ontvang je vanzelfsprekend
een passende vergoeding.

Functie-eisen :
• mbo-diploma in de richting van landbouwtechniek
niveau 4.
• Bereidheid om diverse cursussen te volgen.
• Beschikt over rijbewijs B (E).

Contactinfo:
Ben je geïnteresseerd? Ga naar www.abemec.nl
en klik op ‘werken bij Abemec’ in het linker menu.
Klik op de betreffende functie. Laat hier je motivatie
en cv achter en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe
collega! Voor meer informatie, neem contact op met de
afdeling personeelszaken 0413-382286.

www.abemec.nl

Leider van de band is multi-instrumentalist Jan van Bijnen. Hij is bekend
als gitarist in de band van Freek de
Jonge. Of zoals Freek de Jonge zegt
‘is Jan de man die ervoor zorgt dat
niemand merkt dat ik niet kan zingen’. Point Quiet staat voor donkere
americana en de sfeer van het zuiden
van de Verenigde Staten. Met ‘Ways
And Needs Of A Night Horse’ brachten

ze in 2015 hun nieuwe cd uit. Dit was
een vervolg op het in 2011 ontvangen debuut ‘Point Quiet’. Sinds de
oprichting in 2007 maken ze volgens
de organisatie boeiende, meeslepende
country noir waarbij gelaagde composities worden afgewisseld door liedjes
met een meer transparant en eenvoudig karakter. Voor meer informatie,
kijk op www.cambrinusconcerten.nl

Poespas brengt
toneelstuk Handel
Toneelvereniging Poespas uit Hegelsom brengt op woensdag 13,
zaterdag 16, zondag 17, woensdag 20 en zaterdag 23 april Poespas het
stuk Handel. De voorstellingen vinden plaats in Gemeenschapshuis Debije
in Hegelsom en starten telkens om 20.00 uur.
Het toneelstuk, geschreven
en geregisseerd door Stefan van
der Heijden, speelt zich af in en
rondom de fietsenzaak van Norberth
Steenwijk. De winkel loopt niet meer
zoals het hoort, dus Norberth drijft,

buiten medeweten van zijn vrouw
Floor om, een handel in illegale
medicijnen. En dan beginnen de
problemen.
Kijk voor meer informatie op
www.toneelverenigingpoespas.nl

Peelmuseum
geopend
Het Peelmuseum in America is zondag 10 april geopend.
Geïnteresseerden kunnen deze dag van 13.30 tot 16.30 uur terecht.
Bezoekers kunnen deze middag
terecht om de collectie werktuigen,
gebruiksvoorwerpen, films, foto’s en
andere bezienswaardigheden in de
beide museumgebouwen en op het
buitenterrein te bekijken. Dit jaar is er

een maquette van het oorspronkelijke
werkkamp America tentoongesteld.
Vrijwilligers van het museum zijn
aanwezig om nader uitleg te geven.
Voor meer informatie, kijk op www.
peelmuseum.nl of bel 06 20 70 21 73.
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Museum De Locht

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

Demonstratie smeden
In Museum De Locht in Melderslo vindt op zondag 10 april een demonstratie smeden en bier brouwen plaats. De demonstraties beginnen om
11.00 uur.
Kinderen die op die dag het
museum bezoeken krijgen een
bloempotje en een bloeiend plantje
aangeboden. Alvorens het plantje in
het potje te zetten, mag iedereen zijn
eigen potje versieren.
De muziek wordt verzorgd door

het duo Jack en Jolanda. Op de bovenverdieping is een nieuwe wisselexpositie ingericht over Joodse onderduikkinderen In Noord Limburg. Het
museum is op woensdag, zaterdag en
zondag geopend van 10.00 tot 17.00
uur.

Cabaret

Javier Guzman in
’t Gasthoês
Cabaretier Javier Guzman staat op zondag 10 april voor de derde keer op
het podium van Kukeleku in ’t Gasthoês in Horst. Hij komt naar Horst met
zijn show Absurd Verlicht.

Zeventiende editie Truckrun
Een stralende zon, lachende gezichten, toeterende chauffeurs en wuivende mensen langs de kant van de
weg. De Truckrun reed zondag 3 april weer door de straten van Horst aan de Maas. Deze jaarlijkse toerrit voor
mensen met een verstandelijke beperking startte op het industrieterrein in Horst. Nadat wethouder Paul
Driessen het startschot had gegeven, volgde de tocht door de dorpen.

Absurd Verlicht is de zevende
avondvullende voorstelling van
Guzman. Na Delirium I en Delirium
II waarin Guzman zijn persoonlijke
worsteling met verslavingen, relaties
en het leven in het algemeen besprak,
gaat Absurd Verlicht over de volgende
stap in zijn leven.
Kukeleku heeft na Absurd Verlicht

voor dit seizoen nog één cabaretavond
op het programma staan: Kakelvers.
Cabarettalent krijgt op zondag 24
april de kans om zich te laten zien.
Cabaretduo Matroesjka en winnaar
van het Leids Cabaret Festival Martijn
Kardol zijn twee van de namen die
langs komen. De derde naam wordt
binnenkort bekend gemaakt.

Ons nieuwe pand

Uw nieuwe Kia-dealer in Venray
Overstapweekend bij VDNS Hansen
Alleen dit weekend overstapvoordeel tot € 2.500,-* en andere feestelijke openingsacties

Kia Picanto

€ 2.000,- overstapvoordeel

Kia Rio

€ 1.000,- overstapvoordeel

Kia Sportage

€ 2.500,- overstapvoordeel

1

Ter ere van onze opening:
Tegoedbon t.w.v. € 15,95
bij iedere offerteaanvraag

Opening derde Kia-vestiging VDNS: VDNS Hansen Venray
Keizersveld 2, Tel. 0478 – 51 43 15

Weten wat uw auto waard is?
Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de

Gem. brandstofverbruik: 3,6 – 7,5 l/100km, 27,8 – 13,3 km/l. CO2-uitstoot: 94 - 175 g/km. Actievoorwaarden: Genoemde acties zijn alleen geldig bij VDNS Hansen tijdens het Overstapweekend van 8 t/m 10 april 2016.
*Overstapvoordeel alleen geldig op voorraadauto’s. Deze acties gelden niet i.c.m. andere acties. Vraag naar de complete actievoorwaarden in de showroom. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alléén geldig op:
Vrijdag 8 april 09 - 20 uur
Zaterdag 9 april 09 - 17 uur
&
Zondag 10 april 10 - 17 uur

Kia Venga

€ 1.000,- overstapvoordeel

28
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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 & Lunchroom Lo Solé

anco lifestyle centre

Intratuin Venray

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum
Langstraat 133, Venray

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

Boerderijwinkel Lenders

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

Bootcamp Power

Paramedische Voetzorg Horst

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

Die 2 Brüder von Venlo

Ruitersport Equidrôme

DMS-Service

Slender You Fit

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Mgr. Nolensplein 5 Venlo

Ulsheggerweg 2b, Lottum

Agenda

Kijk voor meer informatie op www.hallohorstaandemaas.nl

America

Dorpraadsvergadering
wo 13 april 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

vr 8, za 9, wo 13, vr 15 en
za 16 april
Organisatie: Oud Zeer
Locatie: De Mèrthal

Griendtsveen

Bingo voor het goede doel

Voorstelling Lang &
Gelukkig

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

vr 8 t/m ma 11 april
Organisatie:
toneelvereniging Grikon
Locatie: De Zaal

Americaanseweg 8, Horst
Sevenum en Swolgen

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

Straelseweg 374, Venlo
Weltersweide 1, Horst

Lezing Champignononderwijs

Staatsie 1866

Eetcafé Ald Vors

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

Studio for Hair

FotoID

Taurus World of Adventure
Rijksweg 181 Velden

Workshop Mindful Eten

Goed Haar en Visagie

Theater De Garage

Het LoopCentrum

Stationsstraat 137, Hegelsom

NIEUW Thermaalbad Arcen
Klein Vink 11, Arcen

Hof van Kronenberg

Toffedag.nl

do 14 en za 16 april
Organisatie: Lekker in Balans en
La Providence
Locatie: Behandelcentrum
La Providence

Hostellerie De Maasduinen

Toffe Dagstrand

HUIS van de STREEK

Tuincentrum Peeters

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Hofstraat 2, Meerlo

Kronenbergweg 19, Kronenberg
Markt 15, Velden

Steenstraat 2, Horst

Lambertusplein, Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo

www.theaterdegarage.nl, Venlo

www.toffedag.nl

Ut Snoephuuske

IJssalon De Zeuten Inval

Wauw speciaal voor jou

Keizersveld 13c Venray
Markt 15, Velden

Toneelstuk Handel

Lingsforterweg 84, Arcen

Into Beauty

wo 13, vr 15, zo 17, wo 20 en
za 23 april
Organisatie:
Toneelvereniging Poespas
Locatie: Zaal Debije

Kerkstraat 26, Horst

Oranjestraat 20, 5802 BH Venray

Theater
De Gara
Theater D
g

wo 13 t/m zo 16 april 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging
Mariposa
Locatie: De Baersdonck

Hegelsom

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Horst
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zo 10 april 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

za 9 april 20.00 uur
Organisatie: Grubbenvorster
Mannenkoor
Locatie: ’t Haeren

Voorstelling Onrös op
Hoeve Rosa

Stationsstraat 151, Hegelsom

Optreden Point Quiet

Optreden Javier Guzman

Duet Kappers

Peperstraat 12a, Sevenum

zo 10 april 14.00 uur
Organisatie: familie Van Bommel
Locatie: Froxx

Grubbenvorst
Lenteconcert

Pieter Belsstraat 34, Horst

Los Zand

Lezing over Roofkunst in
de Tweede Wereldoorlog
do 7 april 16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 10 april 20.00 uur
locatie: ‘t Gasthoês

wo 13 april 20.00 uur
Org. LGOG Kring Ter Horst
Locatie: De Leste Geulde

Café De Verbeelding
do 14 april 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Kronenberg

Dorpraadsvergadering
wo 13 april 19.45 uur
Locatie: Torrekoel

Meerlo

Ommetje in Meerlo
zo 10 april 10.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Startlocatie: parkeerplaats
tegenover de kerk

Melderslo

Demonstratie smeden
zo 10 april 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Solistenconcours
Breicafé
vr 8 april 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

25-jarig jubileum Robert
Pouwels
za 9 april, 21.00 uur
Locatie: Café D’n Tap

za 9 en zo 10 april 09.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum

Toneelstuk De Storm Story
za 9 en zo 10 april
Organisatie: Setokids
Locatie: De Wingerd

Jubileum

Expositie
’t Brouwershuis
Teken- en schilderclub ’t Brouwershuis houdt op zaterdag 16 en zondag
17 april een expositie in het kader van het veertigjarig bestaan. De tentoonstelling is te bezichtigen in De Wingerd in Sevenum.

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

Voordeelpas

De club werd opgericht door
de bekende schilder Toon van de
Ven. Toon was jaren woonachtig in
Broekhuizen. Hij gaf les aan twee
groepen op zaterdag- en zondagochtend. Na zijn vertrek namen achtereenvolgens Mathieu Knippenbergh

en Isabelle Smeets het korte tijd over.
Inmiddels tekenen en schilderen de
leden onder leiding van Leo Coppus.
Naast tekeningen en schilderijen zijn
er ook enkele textielwerken te zien.
De expositie is op beide dagen
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
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Medische Religie
zorg

service 29

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

America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
8 t/m 14 april 2016
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

112

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

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
08.30
08.55
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Mix van muziek tijdens Lottums Blood
In de St. Gertrudiskerk in Lottum vond zondag 3 april het concert Lottums Blood plaats. Populaire muziek
werd daarbij afgewisseld met klassiek werk. Tijdens het concert trad de Koninklijke Harmonie Lottum samen
op met Vocal Group Angels Rule en het koor Le Rossignol. Diverse muziekvormen werden deze middag bij
elkaar gebracht.

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

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Concert Kids in Music III
De derde editie van het concert Kids in Music werd dit jaar gehouden in het Huis van de Wijk op zaterdag
2 en zondag 3 april in Horst. Onder de leiding van dirigente Jacqueline Fijnaut bracht het koor een twintigtal
liedjes ten gehoor, begeleid door een liveband geformeerd uit ouders en (oud)leerkrachten. Ook hadden
kinderen van de onderbouw bij een aantal liedjes dansjes ingestudeerd.

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

11.00

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

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

Bach Edelstenen
Etherische oliën
eerstehulp
Bloesem remedies
huid- Schüssler celzouten
crème 15 gr.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Handig voor in de tas.

van € 6,95 voor

€ 4,95

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

Wij zijn op zoek naar een

GEMOTIVEERDE,
REPRESENTATIEVE
SCHOONMAAKMEDEWERK[ST]ER
voor een project in America.
Hier wordt op maandag, woensdag
en vrijdag gewerkt vanaf 08.30 uur;
totaal 8 uur per week.
Hiervoor kunt u contact
opnemen met Ans Bakermans:
06 - 457 458 03
óf tijdens kantooruren met
onderstaand telefoonnummer.
Wij bieden u een prettige werksfeer
met salaris en voorwaarden volgens
de CAO: 8% vakantietoeslag en
opleidingsmogelijkheden.
Informatie en aanmelding:
Verbeek Schoonmaakdiensten B.V.
Zeelbergseweg 29,
5555 LD Valkenswaard
www.zuidfacilitair.nl
Tel.: 040 - 201 45 45

SCHOONMAKERS
OPGELET!

ELK

EZ

OND
AG

GEO

PEN

Lente kriebels!

D!

Altijd direct de beste prijs!

Gratis

keukenadvies incl. 3D ontwerp

Cali
alpin wit
Direct de beste prijs incl. apparatuur

€ 4799,5 jaar apparatuurgarantie
Incl. stenen werkblad € 5599,-

Keuken 285 x 187 cm
afzuigkap

Compleet met:
koel-vriescombi
oven

vaatwasser

gaskookplaat

werkblad

spoelbak

HORST
Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

ROERMOND

HEERLEN

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 0475-691548

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL
* 2e keuken gratis is een kinderkeuken (excl. keukenaccessoires) bij aankoop van een complete keuken zolang de voorraad strekt.

