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CDA blijft grootste,
SP wint ﬂink
Het CDA moest inleveren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van Horst aan de Maas, maar blijft met 33,9 procent van de stemmen de grootste partij.
SP won en wordt met 25,2 procent de tweede partij van de gemeente. Essentie, dat in 2009 nog 22,1 procent van de stemmen kreeg, levert iets in. De partij krijgt
20,7 procent van de stemmen en is daarmee de derde partij. D66 deed voor de tweede opeenvolgende keer mee in Horst aan de Maas en groeide naar 8,3 procent.
PvdA kreeg 11,4 procent van de stemmen, vergelijkbaar met de hoeveelheid die ze met PK in 2009 behaalden.
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Voorlopige zetelverdeling
Op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag die woensdagnacht in ’t Gasthoês in Horst werd bekendgemaakt, kan een voorlopige zetelverdeling berekend worden. De graﬁek hieronder toont het aantal zetels dat
de partijen met deze uitslag hoogstwaarschijnlijk hebben behaald.

www.ahhorst.nl
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Archeologie gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Geschiedenis halen uit geulen
Waar in de bodem gegraven gaat worden, moet ook archeologisch onderzoek gedaan worden. Ook bij de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum spelen
archeologen een grote rol. Maar zomaar graven, dat zit er niet meer in. Onder het motto ‘proportionele archeologie’ probeert men een balans te vinden
tussen de kosten en de kenniswinst.
Het gebied Ooijen-Wanssum is één
van de pilotgebieden waar Provincie
Limburg haar ‘proportionele’ beleid
probeert te ontwikkelen, vertelt archeologisch expert René Isarin. “We willen

Bijlagen
Intermakelaars
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Trend Schoenmode
ﬂyer alleen in Sevenum

Colofon

Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

recht doen aan de archeologie, maar
ook onderbouwde keuzes maken. We
gebruiken het DNA van het landschap
om te bepalen waar de grootste kans
is dat we iets aantreffen in de bodem.”
Hiermee hopen de archeologen
kostenefﬁciënter onderzoek te doen.

Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings

Duizenden jaren
geleden bewoond

Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren
Eva Janssen
Michelle van Kempen
Cleo Schatorjé
Lieke Sijbers
Nicky Willemsen
Kris Wijnands

Bij het voorbereidende werk voor
de hoogwatergeulen wordt daarom
naar het landschap gekeken om te
bepalen waar archeologisch kansrijke
gebieden zich bevinden. “Archeologie
kost veel geld en dat is er niet altijd”,
geeft projectleider van OoijenWanssum, Martin Dijkema aan. “We
proberen een optimale opbrengst uit de
inspanningen te halen.”
Isarin haalt een hoogtekaart van
het gebied tevoorschijn. “Zo’n 14.000
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Tiny Verhaegh van politie
Horst organiseerde op zondag
16 maart een informatieavond
in MFC De Meulewiek in Meterik.
De avond stond in het teken van
informatie over verkeer en
verkeersregels en was bedoeld
voor de Poolse inwoners van
Horst aan de Maas.
Samen met collega Ger Cox
vormt Tiny namens politie
Horst een aanspreekpunt voor
arbeidsmigranten in de gemeente.
Met een collega van het team
Verkeer van politie Limburg
werden diverse onderwerpen
besproken. De avond werd
goed bezocht door de Poolse
gemeenschap. In de toekomst
zullen wellicht meer van dit soort
informatiebijeenkomsten plaatsvinden, laat politie Horst weten.

U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:

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.

Verkeersregels in
het Pools

jaar geleden meanderde de Maas door
dit gebied. Sindsdien is de stroming van
de rivier onder klimatologische invloeden meermaals veranderd”, wijst hij.
Op de hoogtekaart is te zien op welke
plekken in het landschap het duizenden jaren geleden goed toeven was,
bijvoorbeeld omdat ze aan het water
lagen maar nooit overstroomden. “Daar
is ongetwijfeld gewoond.”

Sommige vindplaatsen opgraven
Op dat soort kansrijke plekken
doen de onderzoekers van het bureau
voor Bouwhistorie, Archeologie,
Architectuurhistorie en Cultuurhistorie
(BAAC) nu proefboringen. Deze moeten
op 1 april afgerond zijn. Op basis van
bureaustudies en bevindingen uit de
boringen bepalen de archeologen dan
op welke plekken de kans het grootst

is dat ze archeologische vondsten
aantreffen.
“Daar worden dan proefsleuven
gegraven en waarderen we wat behoudenswaardig is”, stelt Isarin. “Indien
mogelijk laten we de vondsten liggen.
De technieken worden in de toekomst
alleen maar beter. Over een tijd kunnen
we de vondsten dan alsnog en beter
bestuderen.” Op andere plekken, waar
bijvoorbeeld veel graafwerk gedaan
moet worden, worden de vindplaatsen
die als behoudenswaardig bestempeld
worden, wel opgegraven. “Op de kop
van Ooijen bij Broekhuizen verwachten we veel te vinden. Daar gaan ze
anderhalf tot twee meter diep graven,
dus daar moeten we het wel goed
onderzoeken.”
Spannend is het wel, geven de
heren aan. “In het gebied is nog nooit
gravend onderzoek gedaan, dus wie
weet wat we tegenkomen.”

Behoud de Parel weer
in hoger beroep

Wandelarrangement:
ontbijt, wandeling en een
2-gangen keuzemenu

In verband met werkzaamheden aan het ﬁetspad tussen
Broekhuizen en Melderslo is de
Broekhuizerdijk in Melderslo
ruim een week afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer.
Van woensdag 19 tot en
met vrijdag 28 maart is de
Broekhuizerdijk tussen Melderslo
en Broekhuizen dicht. Ter hoogte
van de Meerlosebaan wordt
de middengeleider aangepast.
Het autoverkeer in beide richting
wordt omgeleid via de Daniëlweg,
Rector Mulderstraat, Vlasvenstraat,
Lottumseweg, Horsterdijk en
Broekhuizerweg.

Oplichtster
Swolgen

Actiegroep Behoud de Parel gaat in hoger beroep tegen het verlenen van een bouwvergunning aan het Nieuw
Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst. Onlangs wees Rechtbank Limburg het bezwaar van de actiegroep tegen het
verlenen van de bouwvergunning af.
Behoud de Parel maakte samen
met 43 omwonenden bezwaar tegen
de door gemeente Horst aan de Maas
verleende bouwvergunningen voor
het NGB. Rechtbank Limburg schoof dit
bezwaar onlangs van tafel. De actiegroep vindt dat de rechter in zijn beslissing ten onrechte geen rekening gehouden heeft met het feit dat de Raad
van State de eerdere milieuvergunning
van het NGB vernietigd heeft. Ook zijn
zij van mening dat de rechter de
Natuurbeschermingswet wél had
moeten betrekken bij de zaak. Zij stelt
daarom een hoger beroep in tegen de
uitspraak van de rechtbank. Inmiddels
heeft de provincie een nieuwe milieuvergunning verleend voor de stallen
bestemd voor varkens. Ook hier hebben
Behoud de Parel en omwonenden
beroep tegen aangetekend.

Broekhuizerdijk
afgesloten

€39,00

€17,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

De politie heeft dinsdag een
57-jarige vrouw uit het Duitse
Erkelenz in Swolgen
aangehouden op verdenking van
oplichting. Ze zou advertenties
hebben verkocht voor een blad
dat niet bestaat.
Een gedupeerde kreeg
argwaan toen ze contact had
gehad met de vrouw. Ze ontdekte
dat het blad helemaal niet
bestond. Bij een vervolgafspraak
liep de Duitse in Swolgen tegen de
lamp, waarna de gewaarschuwde
politie haar heeft aangehouden.
Inmiddels zijn er zo’n vijf aangiftes
bij de politie gedaan. De vrouw
zit inmiddels vast. De politie
zoekt gedupeerden en vraagt
hen contact op te nemen via
0900 88 44.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014

CDA levert in maar
blijft grootste,
SP wint en wordt tweede

Muesli broodjes

Het CDA blijft de grootste partij van Horst aan de Maas, maar moet twee zetels inleveren. Waar de partij bij de
vorige gemeenteraadsverkiezingen nog 40,7 procent van de stemmen en elf zetels kreeg, moet de partij het dit jaar
met 33,9 procent van de stemmen en negen zetels doen.

In de voorlopige einduitslag wint
de SP twee zetels. Essentie verloor
licht en werd daarbij voorbij gestreefd
door de SP. Thijs Coppus, lijsttrekker
van SP Horst aan de Maas, was
uitermate tevreden over de uitslag.
“Mijn hemel, dit is geweldig. We
hebben een kwart van de stemmen.
CDA is de grootste, zij zijn aan zet om
een coalitie te vormen. Ik vind dat
ze niet om ons heen kunnen en dat
we heel serieus om de tafel moeten.
Natuurlijk zijn er verschillen, maar
deze zijn zeker niet onoverbrugbaar en
we hebben ook veel overeenkomsten.
Het mag duidelijk zijn dat het NGBdossier zeer belangrijk voor ons is.
We hadden deze overwinning niet
verwacht. We hebben onze positie
ﬂink verstevigd.”

CDA: Verlies beperkt
gehouden
Bob Vostermans, lijsttrekker van
het CDA, vindt twee zetels verlies
niet onoverkomelijk: “Ik ben eigenlijk

niet ontevreden. Je ziet dat het CDA
landelijk verliest en in Horst aan de
Maas weten we het beperkt te houden.
Daar ben ik trots op. Ik wil uiteraard de
SP feliciteren en we gaan zeker met de
partijen om de tafel zitten.”

Tegen landelijke
tendens
Bram Hendrix, lijsttrekker van
Essentie geeft aan op meer gehoopt
te hebben. Zijn partij blijft op de
zes zetels die ze had. “We hadden
gerekend op winst, maar we zijn blij
dat we stabiel zijn gebleven. We zijn
een jonge partij en vanuit mijn studie
politicologie weet ik dat je bij de
volgende verkiezingen een dipje kunt
hebben. In mijn woonplaats Sevenum
heb ik veel stemmen gehaald. Daar
ben ik natuurlijk heel trots op. De
grootste is het CDA en de grote
winnaar is natuurlijk de SP. We zijn
niet aan zet, maar we zijn klaar om te
regeren. We hebben laten zien dat wij
dat kunnen.”

D66 is bij de tweede verkiezingen
op rij iets groter geworden, maar blijft
waarschijnlijk op twee zetels. Waar de
partij in 2009 een krappe 7 procent
van de stemmen kreeg, is dat nu
8,3 procent. Henk Kemperman: “Ik ben
toch een beetje teleurgesteld, maar we
zijn stabiel gebleven. Die zegeningen
moet je dan maar tellen. Met weinig
mensen hebben we veel behaald, daar
ben ik blij mee. We hadden gehoopt op
de landelijke tendens mee te liften.”
PvdA behoudt haar drie zetels met
11,4 procent van de stemmen tegenover 11,2 in 2009. Birgit op de Laak:
“Tegen de landelijke trend in hebben
we niet verloren. Bij de vorige verkiezingen hikten we tegen drie zetels aan.
Nu zitten we op ruim 250 stemmen
meer. Ik ben ontzettend trots want de
verliezen in het land zijn erg groot.”
Vrijdag wordt de deﬁnitieve
verkiezingsuitslag bekendgemaakt.
De partijen gaan nu in gesprek over
de coalitievorming. De huidige coalitie
CDA-Essentie-PvdA zou met 18 van de
27 zetels een meerderheid hebben.

Burgemeester blij met opkomstpercentage

Meer stemmen dan verwacht
Bijna 18.000 stemmen werden dit jaar uitgebracht. Burgemeester Kees van Rooij is hier tevreden over.
“De landelijke voorspellingen waren gericht op 43 procent. De opiniepeilers zaten er dit jaar aardig naast met een
landelijke opkomst van 53 procent. Het is mooi dat Horst aan de Maas hoger zit met een percentage van
54,3 procent,” vertelt de burgemeester.
Het opkomstpercentage in Horst
aan de Maas is dit jaar licht gestegen
ten opzichte van 2009. Toen kwam 50,6
procent stemmen, dit jaar 54,3 procent.

Kort maar krachtige
campagne
Heeft Van Rooij enig idee waarom
de opkomst gestegen is? “In 2009

vonden er alleen in Noord-Limburg
verkiezingen plaats in verband met de
herindelingen. Nu trekt het verkiezingsgeweld door het hele land. Dit zou
een factor kunnen zijn. Daarnaast is er
een korte maar krachtige campagne
gevoerd. De politici belden aan de
deuren, verschenen op de lokale
televisie en in lokale kranten en folders
belandden bij ieder in de brievenbus. Je

moet onder een steen geleefd hebben
om de verkiezingen niet mee te krijgen.” De burgemeester heeft woensdag alle stembureaus in de gemeente
bezocht. “Overal heerste een goede
stemming. Er was slechts één knelpunt.
In Grubbenvorst was een parkeerplaats
opgebroken. Maar over het algemeen
is het goed verlopen, mede dankzij de
ruim tweehonderd vrijwilligers.”

Lekker en gezond

www.vlees-koopjeshorstaandemaas.nl
Aanbiedingspakket:
2 x 500 gram gehakt / 4 saucijsjes / 4 hamlappen
500 gr. varkenspoulet / 500 gram runderpoulet
4 stooflappen / 4 enkele kipfilets

samen voor maar
(alleen online te bestellen
en 3 dagen voor dat u het afhaalt)

€ 29,95
!

Aktie geldig t/m 12 april 2014
Ook te bestellen via

info@janssen.keurslager.nl
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Dassentunnels hebben effect

Aantal dassen in gemeente groeit
langzaamaan weer
Het aantal dassen in Horst aan de Maas groeit. De populatie heeft zich de laatste jaren in de buitengebieden
ﬂink kunnen ontwikkelen. Vooral maatregelen zoals faunatunnels hebben daaraan bij gedragen, meldt de
Dassenwerkgroep Horst-Venray.

sterker. De onderzoekers denken dat
in Limburg waarschijnlijk sprake is van
een grotere bereidheid om schade te
melden. Ook houdt de stijging vermoedelijk verband met een wijziging
in de wet in 2012: toen is alles extra
gecontroleerd. “De uitdaging voor de
toekomst is te zorgen dat de das zijn
oorspronkelijke leefgebied in Nederland
weer kan innemen en om het draagvlak onder de bevolking vast te houden
door eventuele problemen beheersbaar
te maken”, aldus het Faunafonds.

Liefhebbers die meer over
de dassen in onze leefomgeving
willen weten, worden door de
Dassenwerkgroep Horst-Venray
opgeroepen zich bij hen te melden.
“Het zou leuk zijn als er meer mensen,
vooral ook jongeren, bekend worden
met het leven van dassen hier”,
vindt Hoeijmakers. Zelfs wandelaars
kunnen het een en ander ontdekken
als ze er meer van af zouden weten.
“Dat brengen we de mensen graag bij”,
besluit de werkgroep.

Faunatunnels dragen bij aan de groei van de dassenpopulatie
Chrit Hoeijmakers (69), Frans
Marcellis (60) en Jan Droesen (50)
monitoren al jaren de dassenburchten
in onze gemeente. Horst aan de Maas
heeft naar schatting ongeveer vijftig
dassenburchten, waarvan een deel nog
gebruikt wordt en een deel verlaten
is. “We zitten nu in de tijd dat dassen
jongeren krijgen, dus nu kun je overal
goed zien waar ze bezig zijn met het
bouwen van nesten”, vertelt Marcellis.

Groei langzamer
dan landelijk
Landelijk gezien groeit de populatie
van het roofdier erg snel, sinds het dier
in de jaren 80 bijna uit het landschap
verdween. “Ik denk dat het aantal
dassen in Horst aan de Maas iets langzamer groeit dan landelijk het geval is”,
vertelt Hoeijmakers. “We merken wel
een redelijke toename, maar zo hard
gaat het niet.” Volgens de drie natuurliefhebbers zijn de beesten hier lang
bedreigd. “Denk dan aan het snelle
verkeer, vergiftiging, jacht en stroperij”,
licht Marcellis toe.
Sinds 1992 kreeg de das in heel
Nederland een beschermde status.
“De beschermde status heeft de das
in ons gebied goed gedaan. Daardoor
zijn er faunatunnels geplaatst, die
ervoor zorgen dat het aantal dassen dat
verongelukt, is gedaald. Eerst hoorden
we regelmatig dat er een dode das
langs de weg lag, maar nu worden de
tunnels effectief gebruikt. Ook door
andere dieren”, denkt Hoeijmakers.

Ideale gebieden
Volgens de heren leeft de das
vooral in het buitengebied van de
gemeente. “We hebben burchten
geregistreerd in America bij de Zwarte
plak, in Meterik bij de Schadijkse
Bossen en in Broekhuizen in de buurt
van ’t Schuitwater. Dat zijn ideale
gebieden”, legt Hoeijmakers uit.

Droesen: “De dassen leven het liefst in
een gebied met laaggras, weilanden en
hellingen of heuvels en dat hebben we
hier”, meent hij.

Herintroductie
De das is volgens de mannen echt
zijn herintroductie aan het maken.
“Maar dat kan zo omslaan”, waarschuwen ze. Hoeijmakers: “Eén zwaluw
maakt nog geen zomer, zeggen ze wel
eens en dat geldt voor de das ook.
De groei kan zo stagneren.” Droesen
noemt de das een sullig beest. “De das
loopt bij wijze van spreken in zeven

sloten tegelijk. Het gaat nu goed, maar
we hopen ook dat het goed blijft”,
zegt hij.
Waar meer dassen komen, zouden
ook meer problemen kunnen ontstaan.
Het Faunafonds liet onlangs onderzoek
doen naar de ontwikkeling van de
dassenpopulatie en de mogelijke toename in gewasschade die daaruit volgt.
Verrassend laten de onderzoeksresultaten zien dat de dassenschade landelijk
minder stijgt dan men op basis van
de populatiegroei zou verwachten.
In Noord-Limburg steeg het aantal
schademeldingen de laatste jaren wel

Een dassenburcht in ’t Schuitwater

Win een

waardecheque

De Bibliotheek Horst is
geopend op koopzondag 23 maart

van

200,-

van 12.00 tot 17.00 uur!
Met optredens van
s de dansgardes van de Kreyepoëtjes uit Broekhuizenvorst
s de dansgardes van den Dreumel uit Horst

en een speciaal koopzondagkoopje

Op vrijdag 28 maart bestaat Kruytzer Optiek en Optometrie 40 jaar!

Daarom zijn wij op zoek naar de oudste
factuur of bril- of lensopdracht

koop zondag een abonnement bij BiblioNu voor de halve prijs
(exclusief luxe-abonnementen) en proﬁteer van de mogelijkheden:
s lenen van (luister)boeken, e-books, dvd’s, muziek, speelleermaterialen
enz.
s voordeel met de biebpas bij o.a. theaters, musea, dierentuinen kijk op
www.voordeelmetjebiebpas.nl
s gratis online cursussen op het gebeid van ICT, social media en vrije tijd

Hebt u die nog bewaard ergens onder in een lade? Zorg dat u ‘m vindt!
U maakt daarmee kans op een waardecheque van 200 euro. De factuur of
opdracht van Ron Kruytzer Optiek kunt u tot vrijdag 28 maart tot 16.00 uur
bij ons inleveren. Rond 17.00 uur zullen wij de winnaar bekend maken!

Tot ziens op zondag 23 maart!

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeropt iek.nl
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Snelﬁetsroute Greenport ofﬁcieel gestart
Wethouder Driessen van gemeente Horst aan de Maas, wethouder Teeuwen van gemeente Venlo en Tom Mineur van Development Company Greenport
Venlo (DCGV) gaven op 14 maart het ofﬁciële startsein voor de aanleg van de snelﬁetsroute tussen Venlo en Horst-Sevenum. Gezamenlijk onthulden zij het
eerste verkeersbord en plantten de eerste fruitbomen van het plukbos.

ﬁets te pakken van Horst naar Venlo of
andersom.” De route start bij station
Venlo en gaat van daaruit naar het
station in Blerick. Hierna splitst de snelﬁetsroute zich in twee takken richting
station Horst-Sevenum. Driessen licht
de route van de Greenport Bikeway
verder toe: “Je hebt een rechtstreekse
route van ongeveer 11 kilometer
en een noordelijke route van circa
16 kilometer. Deze laatste loopt vanuit
Grubbenvorst over Californië naar het
Freshpark en sluit aan op de weg naar
Venlo. Zo ontsluiten we een groot
gebied per ﬁets. Je kunt dus al in een
half uur van Venlo in Horst komen.”

Plukbos

De Greenport Bikeway verbindt
stations Venlo, Blerick en HorstSevenum met als doel automobilisten
met woon-werkafstand van maximaal
15 kilometer te verleiden vaker met de
ﬁets naar het werk te gaan. Wethouder
Jos Teeuwen maakte het belang van

de nieuwe ﬁetsroute duidelijk: “De
ontwikkelingen binnen Greenport
Venlo zorgen de komende jaren naar
verwachting voor een sterke groei van
het aantal arbeidsplaatsen. Daarnaast
laten verkeersvoorspellingen zien dat
het steeds drukker gaat worden op

het hoofdwegennet rondom Venlo. De
Greenport Bikeway maakt het voor
mensen aantrekkelijk per ﬁets naar het
werk te gaan en het verbetert de regionale en lokale bereikbaarheid tussen
Venlo en Horst-Sevenum.”
Wethouder Driessen is blij met

de snelle verbinding tussen de twee
gemeenten: “De snelﬁetsroute is
zodanig ingericht dat regionale voorzieningen direct te bereiken zijn en
aansluiten op het huidige regionale
ﬁetsnetwerk. Het wordt daardoor erg
aantrekkelijk om in de toekomst de

Ook de natuur krijgt in dit project een belangrijke plek. Tijdens
de ofﬁciële opening zijn de eerste
fruitbomen voor het plukbos geplant,
waardoor ﬁetsers van de toekomstige
Greenport Bikeway straks een gezonde
tussenstop kunnen maken. “Daarnaast
maken we ´s avonds gebruik van
duurzame en vleermuisvriendelijke
led-verlichting. De route loopt immers
door een bosgebied. We willen zo
min mogelijk aan de natuur onttrekken. Bovendien gaan we verschillende
dingen voor dassen ondernemen,”
aldus Driessen. Naar verwachting is de
Greenport Bikeway eind 2014 gereed
voor gebruik.

Onthulling Floriadebankje in Grubbenvorst
In Grubbenvorst werd op vrijdag 14 maart het Floriadebankje bij IJssalon Clevers aan de Kloosterstraat onthuld.
Wethouder Ger van Rensch en Servaas Huys, voorzitter van de voormalige Gemengde Zangvereniging uit
Grubbenvorst, namen het bankje ofﬁcieel in gebruik.

STERK

schilderwerk • beglazing • onderhoud

(077) 398 42 20
Te koop in Sevenum

Senioren appartement
Reacties naar:
HALLO Horst aan de Maas
T.a.v. Brieven onder nr. 301 Handelstraat 17, 5961 PS Horst
De bank is een geschenk aan het
dorp van de voormalige Gemengde
Zangvereniging Grubbenvorst, die
bestond van 1953 tot 2008. De
dorpsraad, het DCM-fonds en Stichting
Mededelingen hebben meegeholpen
bij het realiseren van dit bankje.
Servaas Huys vertelt het publiek
dat dit bankje een zogenaamde ‘laatste
stuiptrekking’ van de zangvereniging
is. “We hebben een roemrijk verleden
gehad, maar in 2008 was het mooi
geweest. We hadden nog een bedrag

op onze rekening staan en we hebben
besloten om dat bedrag te besteden
aan de gemeenschap, in de vorm van
dit Floriadebankje.”
De bank heeft hetzelfde uiterlijk als
de bankjes die in 2012 op de Floriade
te bewonderen waren. Huys: “Op
deze manier herinnert dit bankje ons
aan twee belangrijke dingen: aan de
zangvereniging en aan de Floriade.”
Wethouder Ger van Rensch vindt
het een mooi gebaar van de zangvereniging. “Ze hadden ook kunnen

kiezen om het bedrag te besteden
aan een feestje voor henzelf, maar
de zangvereniging koos voor een
cadeau aan de gemeenschap. Het een
prachtige toevoeging aan de kern van
Grubbenvorst”, aldus Van Rensch.
Onder luid applaus namen Van
Rensch en Huys het bankje als eerste
ofﬁcieel in gebruik. Daarna kon ook
het publiek, dat inmiddels voorzien was van een ijsje van IJssalon
Clevers, plaatsnemen op het nieuwe
Floriadebankje.

SCHEIDING ͻOMGANG
ALIMENTATIE ͻGEZAG ͻ
MEDIATION

mr. Stéphanie Hoppers
advocaat

Nancy Hermans
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familie

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.
Pluimhortensia 3 voor € 10,00.
Lei-plataan/linde € 49,50.
Dakplataan € 55,00.
Meer (lei-zuil-bol) bomen, beuken,
buxus v.a. € 0,60, taxus v.a. € 1,60,
coniferen, laurier, veel srt. Hortensia,
vlinderstruik, viburnum e.a. heesters
(ook op stam). Bodembedekkers v.a.
€ 0,85.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
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.
Fiets- en bromﬁetsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Plantuien en pootaardappelen
zaden groenteplanten (overgenomen
van Custers!) viooltjes primula’s
tuinplanten lei-/fruitbomen, beuken.
Plantencentrum van den Beuken
St. Jansstraat 43 Meterik
tel. 06 30 58 79 98.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te koop: tulpen in diverse kleuren.
Van ma. t/m za. Tussen 12 u en 13 u
gesloten. Tulpenbroeierij Pubben C.V.
Helenaveenseweg 8b Sevenum.
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Je hield van de lentezon en van bloemenpracht
Nu is er voor jou en voor ons alleen de donkere nacht
Lieve Kristel, rust zacht

dappere dochter van
Peter en Els
zorgzaam baasje van
Zus en Fien
Familie Hendriks
Familie Peelen

Te Koop Verse Tulpen € 2,- per bos.
Fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel 077 464 13 80.
www.javucomputers.nl
Oude XP computer/laptop vervangen
of upgraden? Vraag advies aan huis en
bel 077 374 52 85/06 10 07 21 93. Lid
ICT Waarborg. Ook advies, aanvraag en
uitvoering van glasvezel/adsl van KPN,
XS4ALL en Telfort.

www.briensveld.nl

Even though you’re gone, we are still a team...
But every step I take,
Every move I make,
Every single day,
Every time I pray
I’ll be missing you!
Lieve Kristel,
Bedankt veur ow onveurwaardelijke
vriendschap… Weej halde van ow…

Tongerloseweg 21, 5963 NR Hegelsom
We nemen afscheid van Kristel op vrijdag
21 maart, de eerste lentedag, om 13.30 uur
bij Kristel en Tom thuis. Aansluitend zullen we
haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op
het kerkhof te Hegelsom.
Kristel hield van bloemenpracht in alle kleuren
van de regenboog.
Voor hen die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Halde vaan is laote gaon, hoe moeilijk dát ok is
Lieve Kristel, weej vinge ‘t hiël ﬁjn
dát geej in ós laeve ziet gewes

Ons bereikte het droevige bericht
van het overlijden van oud-boerenbruid

Kristel Peelen
Wij wensen Tom en familie voor nu en in de
toekomst veel kracht en sterkte toe om dit
verlies te dragen.
C.V. d’n Tuutekop

Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.

Leukste winkel v/h zuiden Antiek,
curiosa, brocante. Super kledingactie.
wo+do 12-17, vrij 12-20 en zat 10-16
uur. Kringloop Twedde Kans Horst
Noordsingel 43. Gewoon gezellig en
altijd verrassend. www.tweddekans.nl
of facebook.

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, opschonen,
(draadloos) internet, virusverwijdering,
beveiliging, laptopreparatie!
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Hondentrimsalon de Brandemolen,
gediplomeerd hondentrimster sinds
1993 in Arcen. Alle rassen en niet
rassen zijn welkom, ook cavia’s.
Voor info/afspraak kunt u bellen met
077 473 28 09.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

De kammeruj

Kristel mocht slechts 31 jaar worden.

Schondochter vaan Toën en Diny
Schonzus vaan Kim & Bas en Rick & José
Lieve tante vaan Sill, Saar en Guus

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Gratis offerte/
advies aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen, Sevenum).

Weej zulle ów misse

lieve vrouw van
Tom Peelen

Kristel Peelen-Hendriks

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

Kristel

Kristel Peelen-Hendriks

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

Wie kan mij vertellen waar mijn
Limburgse carnavalsvlag is?
Weggehaald op 2 maart ‘s nachts om
3.00 uur. Voor de vlag en aanwijzing
naar de dader is een beloning van
25 euro uitgeloofd. Tel. 077 466 05 19

Coldplay

Veel te vroeg hebben wij na een lange heftige
strijd afscheid moeten nemen van onze kanjer

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Nobody said it was easy
No one ever said it would be this hard

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

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

G
OPEN DA2014

zondag 6 april

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

www.theoarts.com

Un laatste dikke kus van ow BFF Monique
& Pardeep en un puêtje van Cash

Veel te vroeg hebben wij afscheid
moeten nemen van

Kristel Peelen
Wij wensen Tom en familie
heel veel sterkte met dit grote verlies.
Bestuur en leden voetbalvereniging Hegelsom

Kristel,
Noêit miêr same ﬁêste…
Noêit miêr same enne middestip jatte…
Noêit miêr same pilskes dreenke op ut hoêfdvèld…
Noêit miêr same vettige liedjes zinge
in ut kliêdlokaal…
Noêit miêr same greke…
Noêit miêr same as leste noa hoês goan
op de ﬁêstoavende…
Noêit miêr same kampioen weare…
Noêit miêr same peuke roêke…
Noêit miêr same hiel veul lol hebbe…
Noêit miêr same voetballe…
Noêit miêr same…….
Hender, weej zulle ow misse
Tom, Peter en Els, hiel veul sterkte
met dit groête verlees!
Ow voetbalmaatjes

Gevonden knuffeldoekje konijn.
Tel. 077 398 80 67.
Rolsteigers, ladders & trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Kleding met giga korting
Kringloop Twedde Kans Horst. Tot eind
maart giga kleding actie. Alles voor de
helft en alle kleding met groen label
voor slechts € 1.00. Noordsingel 43
wo-do 12-17, vr 12-20 en zat 10-16u
06 21 23 88 89.

Verloren maandagavond 17 maart in
Horst: Samsung Galaxy Ace 2, kleur
zwart met beschadigd beeldscherm.
Bel 06 39 23 26 93.
Verloren sleutelbos bij Action of Jan
Linders. Tel. 06 42 32 82 81.
Breien/haken, het nieuwe yoga!
Kom een kijkje nemen in onze winkel,
voor hééél veel inspiratie, om zelf met
naald en draad aan de slag te gaan.
Breimode en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst.
www.schippertjehorst.com

Bloemenkwekerij

Gerrie

Reintjes

van den

Dagelijks
verse
rozen!

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl
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Broekhuizenvorst
Geboren 13 maart 2014

Duuk
Wij ontvingen het bericht van overlijden van ons lid

Wiel van Deelen
In 1938, bij de oprichting van onze voetbalclub,
werd Wiel lid van het toenmalige RKLVV.
Hij was het oudste lid van het huidige S.V. Lottum.

Zoontje van
Roy en Emmy Pouwels
Broertje van Timo en Wout
Henry Dunantplein 23
5961 HK Horst

We wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur en leden van S.V. Lottum.

Cursus: Leer jezelf beter kennen
d.m.v. je geboortehoroscoop
Wil jij meer weten over jezelf? Wie jij in
wezen bent en wat jou beweegt?
We laten je kennis maken met jouw
geboortehoroscoop. Krijg duidelijk wat
de weg is die jij gaat en waar jouw
kansen en groei mogelijkheden liggen.
Ben jij nieuwsgierig naar jezelf,
meld je dan nu aan!
Waar: Venrayseweg 31 in Horst.
Wanneer: dinsdagavond van 19.30
-21.30. Nadere informatie:
Petra Leenders 06-38502056 www.
sunshine4you.nl of Pauline van Gassel
06-48151376 www.paulinevangassel.nl
Uw oude dia’s en negatieven veilig
op uw pc? 50 dia’s voor 25,-; meer
dia’s prijs in overleg. Bel 06 51 93 18 38
of mail: wilbertjtw@hetnet.nl
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Verloren zwarte Nokia Lumia 610 gsm.
Gaarne terug te bezorgen bij
Christiaens, Tienrayseweg 3 Horst,
tel. 077 398 28 04.
Sleutelbos met 2 sleutels en ﬂesopener
verloren op zaterdagnacht 15 maart
in Sevenum (bij Metieske).
Tel 06 38 58 61 37.
Te huur opslagruimte/bedrijfsruimte,
600m2 (20x30) of 300m2 (10x30),
met ruim verhard bedrijfsterrein en
twee grote crawford deuren.
Gelegen te Lottum in de Hoodstraat.
Voor Info 06 10 16 35 81.
Voor alle horren en hordeuren.
Aanbieding alle soorten horren en
plissehordeuren www.leovanhelden.nl
woningstoffeerder.
Goudsmid. Voor al uw opdrachten en
gedenksieraden. En vergeet natuurlijk
de moeders niet met moederdag!
Kijk voor info op: www.laurasstijl.nl

Gevonden op zondag 16 maart bij
speeltuin Roeffen Mart: sleutelbos met
twee sleutels. Tel. 077 374 32 54.

Te koop: heren sportﬁets
(3 versnellingen), jongens junior ﬁets
en meisjes junior ﬁets.
Tel. 077 398 44 89.

Kom je ook bij ons naar de
peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal. Op
maandag en woensdagmorgen. Voor
meer informatie zie www.hosema.nl
of bel 077 398 27 97.

Valise Atelier & Natuur. Het adres voor
groepsworkshops schilderen, vegetatief
vormgeven en bamboebouwen. Vanaf
25 maart voorjaarstukken maken voor
binnen en buiten. En 25 mei schilderen
ouder-/kind. Info www.valise.nl

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

Kamer verhuur arbeidsmigranten.
Gemeubileerde kamers (1,2,3,4 pers.)
Witveldweg 44. Tel. 06 22 39 93 94.

ZZP-er met 2 rechterhanden zoekt
klusopdrachten. Voor meer info of een
gratis offerte: 06 46 25 76 40.
Praktijk Constance in Horst. Pedicure
voor de diabetes voet is geen luxe.
Het is gezond en voorkomt wonden.
Info tel. 398 59 04.
Kwijtgeraakt op de Twisterschool
Firstbike 1 kinderloopﬁets (blauw
met grijs stuur) met naam erop.
Tel. 06 43 78 30 32.
Te huur Costa Blanca vakantiewoning,
4 pers, gezamenlijk zwembad, direct
aan de duinen, strand 300 meter,
30 km van Alicante. April, mei
195 euro p.w. 06 15 96 14 55.

Grafmonumenten
en restauratie

Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

Extra inkomen vanuit huis!
Wij zoeken gemotiveerde mensen
met ambitie en goede sociale vaardigheden. Wil je graag iets voor jezelf en
sta je open om te leren, bel dan voor
afspraak: 06 27 02 17 83
www.welzijnspraktijkvitanova.nl.
Timmerlieden voor alle timmerwerken.
Tel 06 48 23 96 44.
www.herbergdelindehoeve.com
Onbeperkt genieten van Asperges in
apr-mei-juni voor € 24,50 p.p. Aftrap
op 9+13 april. Hier iedere 2e persoon
GRATIS!
Reserveren: E: info@delindehoeve.info
T: 077 327 01 35 De Lindehoeve,
Horsterweg 51, Grubbenvorst.
Gastouders gevraagd
We zijn dringend op zoek naar
gastouders die nog plek hebben voor
gastkindjes. Betaalbare gastouderopvang. Meer info: 077 374 51 49 of
roodkapjehorstaandemaas.nl.
Bij Pro Repair Solutions kunt u altijd
terecht voor reparatie, service en onderhoud aan uw smartphone of tablet.
accessoires en onderdelen. Herstraat 44A
Horst. www.prorepairsolutions.nl.
Wekelijks de nieuwste ﬁlms
en nu te huur voor slechts € 2,50 p.s.!
Of je huurt 10 weekﬁlms voor 2 weken
voor € 10. Géén abonnementskosten
en keuze uit meer dan 10.000 ﬁlms!
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Rolluikband vervangen
www.delestegeulde.nl

vanaf € 25,-

Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

Ron van Gool 06 202 88 600

CAFÉ

✦

TERRAS

✦

Z ALENCENT RUM

Geboren

Chloë
8 maart 2014
Dochter van
Jelle Steeghs en
Mellonie Basten
Lisdodde 18,
5966 TG America

Geboren

Jurre
24 februari 2014
Zoon van
Debby Willems en
Charles Laumen
Broertje van Niek en Tijn
Veldlaan 1, 5963 HG Hegelsom



Geboren

Tren
26 februari 2014
Zoon van
Tim en Linda
Gubbels-Peeters
Patersstraat 8
5981 TS Panningen

SEVENUM (ruilen):
Riante vrijstaande bungalow
met 5 slaapkamers, apart
atelierruimte / garage, gelegen
in het buitengebied met mooie
grote tuin en ca. 7.000 m2 grond
(geschikt voor 1 à 2 paarden),
ook geschikt voor 2 woonunits
of kantoorruimte, wil ruilen met
een kleinere bungalow met
garage gelegen in het centrum
van Sevenum of in de directe
omgeving.

info@stichtingbbl.nl
of 077-3559090

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

36 maanden voor
drugsbezit
Rechtbank Limburg heeft onlangs een man veroordeeld die verdacht
werd van het in bezit hebben van kilo’s hard- en softdrugs in zijn woning op
een recreatiepark in Broekhuizenvorst. De man werd veroordeeld tot
36 maanden gevangenisstraf.
Vorig najaar trof de politie een
grote hoeveelheid hard- en softdrugs
met een straatwaarde van honderdduizenden euro´s in een chalet en de
bijbehorende schuur van de verdachte
aan. De politie kwam bij de vondst uit
naar aanleiding van tips. Tijdens de
huiszoeking werden in een sporttas en
een boodschappentas in totaal ruim
70 kilo xtc-grondstoffen gevonden.
Ook werden drie vuilniszakken met
bijna 6,5 kilo hennep aangetroffen.
De goederen werden in beslaggenomen. De 36-jarige partner van de
verdachte werd tijdens de doorzoeking
gearresteerd.

Aangezien de verdachte sterk wisselende verklaringen over de herkomst
van de drugs bij politie en rechtbank
heeft afgelegd, beschouwt de rechtbank zijn verklaring dat hij niets van de
drugs wist, als ongeloofwaardig.
Gedurende het onderzoek is
gebleken dat de doorzoeking van de
woning onrechtmatig is verlopen.
Dit leidt volgens de rechtbank echter
niet tot bewijsuitsluiting, omdat zij
bewezen acht dat de verdachte de
drugs opzettelijk aanwezig heeft gehad.
De gevangenisstraf van 36 maanden is
met aftrek van de tijd die de verdachte
al in voorarrest heeft doorgebracht.

Vernielingen bijenstand Blakterbeek
In het Blakterbeekpark in Sevenum is op vrijdagmiddag 7 maart een
aantal bijenkasten bij de bijenstand omver geduwd. Deze raakten hierbij
beschadigd. Imker van het Blakterbeekpark, Ben Appeldoorn, roept in
het Sevenumse dorpsblad ’t Klökske de daders op om zich te melden.
De bijenimker van het
Blakterbeekpark in Sevenum kwam
vorige week tot de ontdekking dat
een aantal van zijn bijenkasten met
stokken omver waren geduwd. Ben
Appeldoorn: “De materiële schade
is niet enorm, maar wat me vooral
stoort is dat er zonder respect
wordt omgegaan met de bijen,
die juist onmisbaar zijn voor onze
voedselketen.”
De imker heeft een aantal dagen
na zijn oproep nog geen reactie van
de daders gehad. “Iemand heeft
vrijdagmiddag tussen 12.00 uur en
16.00 uur twee jongens van een jaar

of twaalf gezien, die mogelijk de
daders zijn. Ik had gehoopt dat ze zo
stoer waren om zich bij mij te melden,
want ik heb al een goed idee wat ik
met hen zou doen. Ik wil de daders
graag een middagje meenemen naar
het Blakterbeekpark om daar samen
het park schoon te houden. Daarna
zou ik ze beter kennis willen laten
maken met de bijen, zodat ze meer
respect krijgen voor de bijen”, aldus
Appeldoorn.
Als na een week niemand zich
bij de imker meldt, geeft Appeldoorn
aan, wil hij alsnog aangifte van de
vernielingen bij de politie doen.

Gezondheidscentrum America

Boek De kracht van
America overhandigd
Een werkboek met de ervaringen rondom het proces van
Gezondheidscentrum America (GCA) is maandag 17 maart overhandigd aan
wethouder Birgit op de Laak. Het boek vormde de laatste stap in het
projectplan Pionieren met Patiëntenparticipatie.
Gestimuleerd door huisarts Jan
van Dongen begon in 2010 het proces
om een gezondheidscentrum in
America te realiseren. Daarbij werd
de gemeenschap zo nauw mogelijk
betrokken bij het proces. Daarvoor
werd medio 2012 het projectplan
Pionieren met Patiëntenparticipatie
opgesteld. De laatste stap in dat
project was het maken van het
werkboek. Maandagavond ontving
wethouder Op de Laak het boek
uit handen van de werkgroep
Dorpskracht.
Het boek met de titel De kracht

van America beschrijft de stappen die
genomen zijn om het GCA met alle
dorpsbewoners te realiseren. Hierin
staan onder andere de dorpscafés,
het dorpspanel en het dorpsdagboek
besproken. Ook alle ideeën die via
het dorpsdagboek zijn ingeleverd,
zijn in het boek opgenomen. Een
aantal ideeën wordt inmiddels door
werkgroepen opgepakt. Zij worden
begeleid door een dorpsondersteuner.
Het bestuur van GCA geeft aan
te verwachten dat de bouw van het
gezondheidscentrum in de tweede
helft van 2014 van start kan.

nieuws

08

20
03

Sportgala Horst aan de Maas

‘Sportgala voor
onze sporthelden’

Kinderen leren ijs maken
In het kader van het project KERNgezond waren de leerlingen van groepen 6 en 7 uit Grubbenvorst onlangs te
gast bij de ijsfabriek van Clevers. Op dinsdag 11 en woensdag 12 maart gingen de leerlingen op bezoek. Elke klas
mocht haar eigen smaak ijs maken. De lekkerste smaak is komend seizoen te koop in alle ijssalons van Clevers.

Het derde Sportgala aan de Maas wordt vrijdagavond 21 maart
georganiseerd. De aandacht gaat dan uit naar de sporters uit onze
gemeente en zo ziet Tristan Smits, voorzitter van Stichting Sportgala, het
graag. “Een groep hardwerkende vrijwilligers wil graag sportend Horst
aan de Maas op de kaart zetten en lokale sporthelden eren.”
Voor Tristan Smits is het belang
van het sportgala duidelijk. “Met
het sportgala willen we de inzet en
prestaties van onze sporttalenten,
sporter van het jaar, sportploeg, en
de vrijwilliger of instantie met een
hart voor de sport in het zonnetje
zetten en eren voor hun bijzondere
prestaties. Daarnaast willen wij met
het sportgala proberen verbindingen te verstevigen tussen sporters,
verenigingen en het bedrijfsleven en
willen wij de ondernemers nog meer
enthousiasmeren voor de economische waarde van sport. Sport en
economie is een sterke combinatie
met nog vele uitdagingen, die vaak
wordt onderschat. Wij hebben een
belang om ieder jaar een beter
programma te presenteren en de
verbinding met het bedrijfsleven te
blijven zoeken. We nodigen ook alle
sportverenigingen in Horst aan de
Maas uit om hun ‘helden’ te blijven
nomineren. Het zijn deze helden
die voor hun sport, vereniging en
gemeente zowel sportief als maat-

schappelijk een boegbeeld zijn van
sportend Horst aan de Maas.”
Er is veel werk gaan zitten
in de organisatie van het gala,
aldus Smits: “Het dagelijks bestuur
vergadert maandelijks, onderhoudt
contacten en bezoekt sportieve
netwerkactiviteiten van de
gemeente, sponsoren en diverse
organisaties en verenigingen.
Verder is met name de selectie- en
nominatiecommissie het gehele
jaar druk in de weer de media in de
gaten te houden en het kwaliﬁceren
van de aanmeldingen en nominaties.
En natuurlijk zijn we het hele jaar
door bezig met het enthousiasmeren
van bedrijven om het sportgala te
ondersteunen. Al met al een ﬂink
aantal uren werk met als resultaat
een fantastische avond voor de
sport, sporters, verenigingen en
Horst aan de Maas.”
Het sportgala vindt op vrijdag
21 maart vanaf 20.00 uur plaats
in cultureel centrum ’t Gasthoês in
Horst.

Eigenaar Theo Clevers verwelkomde de leerlingen in de ijsfabriek en
hij stak ze meteen in een nieuwe outﬁt.
Vanwege de hygiëneregels moesten
alle kinderen een lange witte jas aan,
een haarnetje op en plastic overschoenen aan. De kinderen begonnen
vervolgens aan hun rondleiding. Na een
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23 maart
koopzondag
van 12.00 tot 17.00 uur
Bij aankoop van een
zomerjack krijgt u
een sjaal cadeau!
(alleen op deze koopzondag)

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

'!"#

kort praatje over de geschiedenis van
ijs was het tijd om aan de slag te gaan.
In de ijsjes die de leerlingen maakten,
zaten geen ongezonde ingrediënten
maar wel veel vers fruit.
Alle klassen maakten een andere
smaak. Zo werd er ijs gemaakt van
frambozen, bosbessen, aardbei, citroen

en sinaasappel. Op vrijdag 14 maart
mochten alle leerlingen de smaken
beoordelen en het lekkerste ijs uitkiezen. De winnaar hiervan is het komend
seizoen te bestellen in alle ijssalons
van Clevers. Een deel van de opbrengst
gaat terug naar het project KERNgezond
Grubbenvorst.

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

' V!%"
$&%!#
'!"%
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

r
Al mee ar
a
j
0
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Buxus piramide

Zondags
geno9-p17enUudr
va

Velden, Vorstweg 60
Tel. 077 4729015
www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden:
Ma. tot vr. 9.00-18.00 uur
Za. 8.00-17.00 uur
Zo. 9.00-17.00 uur

40-50 cm hoog. Prachtig, dicht vertakt! p.st. 11,99

Violen de allerbeste! Vers uit eigen kweek
Groot- en kleinbloemig, alle kleuren

Magnolia Tulpenboom, vol knop!
Grote keuze! Vele soorten, struik en op stam

Taxus baccata met kluit
Alle maten. Supermooi!

Bodembedekkers 6 stuks in tray
Keuze uit 25 soorten

p.st. 8,99

7,99
3,99
-20%
-20%
5,99

Aanbiedingen geldig t/m 25 maart 2014 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!

12 stuks

6-pack
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitspraak Raad van State

Nog geen
parkeerplekken
Broekhuizen
De negen parkeerplaatsen die gemeente Horst aan de Maas op
de t-splitsing tussen de Veerweg en de Hoogstraat in Broekhuizen wilde
plaatsen, komen er voorlopig nog niet. De Raad van State heeft
de plannen van de gemeente onlangs vernietigd.

Grote schoonmaak Griendtsveen
Onder het motto De parel van de Peel moet weer schitteren, zetten een aantal inwoners van
Griendtsveen er zaterdag 15 maart samen de schouders onder om zwerfafval tegen te gaan. De bermen en
kanaalkanten werden opgeruimd door vrijwilligers en de dorpsraad.

Arbeidsmigranten in leegstaand zorghuis Grubbenvorst

Op de Veerweg wil een
initiatiefnemer een pand bouwen met
horeca op de begane grond en twee
appartementen daarboven. De daarbij
vereiste parkeerplaatsen konden
echter niet in de directe omgeving
van het gebouwd gerealiseerd
worden.
Omdat de gemeenteraad het plan
wel wenselijk vond, stelde zij voor
de parkeerplekken openbare ruimte
beschikbaar in de vorm van het parkje
op de hoek van de Veerweg en de
Hoogstraat, even verderop.

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,-

Het voormalig zorgcomplex aan de Kuilveld in Grubbenvorst wordt omgevormd tot woonunits voor arbeidsmigranten. Woningcorporatie Wonen Limburg, Provincie Limburg en gemeente Horst aan de Maas sloten hierover
een overeenkomst.
Het gebouw in Grubbenvorst stond
al enige tijd leeg en is nu verbouwd tot
vijftien woonunits met gedeelde voorzieningen. Wonen Limburg en uitzendbureau Covebo hebben een contract
voor de verhuur afgesloten. Covebo verhuurt de vijftien woonunits de komende
drie jaar aan arbeidsmigranten die
hier korte tijd verblijven.De provincie
en gemeente willen in de toekomst

vaker leegstaande panden gebruiken
om urgente woonbehoefte in te vullen.
De locatie in Grubbenvorst is hierbij
een proef. Wonen Limburg neemt de
investering en de exploitatie van het
aan te passen vastgoed voor haar
rekening. Gemeente en provincie staan
de komende tien jaar beide garant voor
15.000 euro voor het afdekken van het
ﬁnanciële risico voor de woningcorpo-

WWW.STERACCU.NL

ratie. Wanneer de inkomsten ruim lager
blijken dan bij totale verhuur het geval
is, wordt dat bedrag deels door de overheden vergoed, omdat woonurgenten
een hoge risicogroep vormen voor de
corporatie. De provincie wil zulke contracten in de toekomst vaker gebruiken
om initiatieven voor het huisvesten van
urgent woningzoekenden in leegstand
vastgoed te stimuleren.

Tienrayse aspergekoningin
Tijdens het Lentefestijn van de Confrérie de l’Asperge Limbourgondië op zondag 16 maart in hostellerie
De Hamert in Wellerlooi is Sharon Martens (20) uit Tienray uitgeroepen tot Aspergekoningin 2014.

De aanwonenden waren
daar niet blij mee en stelden
alternatieven voor aan de
gemeenteraad van Horst aan de
Maas. De Raad van State heeft nu
beslist dat de gemeenteraad niet
genoeg gekeken heeft naar de
alternatieven en niet voldoende
gemotiveerd heeft waarom
bijvoorbeeld een parkeerplaats
aan de oever van de Maas in
haar ogen niet reëel is. De Raad
van State vernietigde daarom het
bestemmingsplan.

2 JA AR
TIE
GARAN

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO
DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96
Nu hier
verkrijgbaar!

Varkenspoulet
500 gram

van 3,99 nu

3,49

Superdeal:
Danio Kwark
alle soorten

1,00

Deze acties zijn geldig van wo 19 t/m di 25 mrt 2014.

Iedere zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Verkoop bij INSCHRIJVING
Karakteristieke woning
Sondertsepad 6, SEVENUM
elegen
Rustig g trum
en
in het c
Roger en Monique Smits van hostellerie De Hamert, aspergekoningin
Sharon en Franz Paschinger van Urbanihof. (Foto: Burt Loydd Photography)
De aspergekoningin 2014 is
volgens de Confrérie letterlijk tussen
de asperges opgegroeid. Ze vormt de
derde generatie van aspergetelers in
haar familie. Haar ouders hebben een
aspergebedrijf en Sharon is vanaf dit
jaar bedrijfsleider van een aspergewinkel in Apeldoorn. Ze zegt hierover:

“Een hele uitdaging, maar met de
ervaring van de afgelopen jaren moet
het een succes worden. Bovendien is
het fantastisch om zo’n mooi product
als het witte goud niet alleen in NoordLimburg, maar ook in Apeldoorn te
promoten.”
Naast haar werkzaamheden in het

aspergeseizoen gaat Sharon dit jaar
als aspergekoningin het land in. Er
zijn al festiviteiten voor haar gepland
van Antwerpen tot Doetinchem en
van IJmuiden tot Maastricht. Ook is ze
zondag 4 mei aanwezig in nationaal
aspergemuseum De Locht in Melderslo
tijdens hun aspergethemadag.

Bezichtiging op afspraak - Info: H. Reinders 06-52497383
Sluitingsdatum inschrijving 18 april 2014 - Gunning onder voorbehoud

winkel&bedrijf
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RODE LOPER

SHOW
12.00 - 17.00 uur

AGENDA
Horst Centrum

12-13 april

PowerMan
27 april

Horst Centrum
Leeft
3 t/m 7 mei

Voorjaarskermis

Rode Loper Koopzondag
in Horst
De Rode Loper Koopzondag in het centrum van Horst belee zondag 23 maart
haar zevende editie. Van Liesbeth’s Grandcafé op het Wilhelminaplein tot
aan Heerenstraat rollen de ondernemers van Horst de rode loper uit door
het centrum om het publiek te inspireren en te entertainen.
Op een 350 meter lange rode loper showen zo’n
twintig ondernemers uit het centrum van Horst hun
voorjaarsmode. De rode loper verandert deze middag
driemaal in een echte catwalk, wanneer vanuit
alle deelnemende winkels modellen vertrekken om
het publiek te laten zien wat er deze zomer hip en
happening is op het gebied van mode en lifestyle
en wat de winkeliers in Horst allemaal te bieden
hebben. Begeleid door sfeervolle muziek zetten zij
een spetterende en inspirerende voorjaarsshow neer
in het centrum van Horst.

Uniek koopcentrum

25 mei

koopzondag

Onderneemster Cecile van Well: “We hebben deze
show opgezet om de consumenten op een bijzondere
manier een beeld te geven van de laatste voorjaarsen zomertrends. Zo kunnen we ook laten zien
dat we een uniek koopcentrum zijn met unieke
ondernemers.” Eén van de meest unieke ondernemers
in Horst is misschien wel Mark Nabben, die tijdens
de koopzondag zijn winkel met Star Wars-producten

opent. Tijdens de Rode Lopershow laat hij tien Star
Wars-ﬁguren meelopen, die ook daarna nog te
bewonderen zijn in het centrum van Horst.

Speciale acties
Verschillende ondernemers zijn speciaal voor de Rode
Loper Koopzondag een samenwerking met elkaar
aangegaan. Zo vormen Cecile van Well van Top Jeans
Shop en Patty Kleeven van Happy Hair tijdelijk een
team op de koopzondag. Patty verzorgt de kapsels van
de Top Jeans Shop-modellen en brengt in de winkel
van Cecile het publiek op de hoogte van de kapsels en
haartrends voor deze zomer. Ook kunnen klanten hun
haar laten stylen in de winkel. Hanneke Janssen van
Vrouw Womens Wear en Jessica Kleeven van Salon
du Trezo gaan een soortgelijke samenwerking aan.
Samen stylen zij een aantal modellen en in de winkel
van Hanneke komt ook Jessica kapsel- en makeupadvies geven aan het winkelend publiek.
De Rode Lopershow wordt om 13.30, 14.30 en 15.30 uur
gelopen. De koopzondag duurt van 12.00 tot 17.00 uur.
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Showtijden
13.30,14.30 en
15.30 uur

Acties en aanbiedingen van deelnemers:
Bij aankoop van een nieuw tennisracket

KOM NU VOOR DE NIEUWE
COLLECTIE BADKLEDING

3 kokers Head
tennisballen kado
Actie alleen geldig op zondag 23-03-2014

Spot onze top shoppers
@ de rode loper
And get ready for summer!
Laat je verrassen door
onze spetterende collectie
voor het gehele gezin

USB-stick/SD of
micro-SD kaart 8GB
2 voor € 9.95

Kerkstraat 17

Kerkstraat 20a

A.s. zondag E-Bike testdag
met diverse aanbiedingen
Kloosterstraat 12

Wilhelminaplein 1

Shop de nieuwste collectie
schoenmode

en maak je voorjaars-look compleet met
een bijpassend make-up en kapseladvies

Steenstraat 14

Coenders Horst
Kerkstraat 11

Kom zondag en maak
kans op een gratis
paar schoenen!
Hoofdstraat 14

VROUW
WO M E N ’ S

W E A R

Kerkstraat
Kerkstraat 28a
10a

GRATIS ZONNEBRIL
BIJ AANKOOP
VAN EEN COMPLETE BRIL!
Laat u verrassen door onze
gestylde modellen op de Rode
Loper. With love, we style…

St. Lambertusplein 2

Hoofdstraat 8a

Buitengewoon compleet!
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Nieuwe bedrijfslocatie Martens Asperges
Het oogstseizoen van de asperge is stilaan begonnen. Maar als ze straks massaal van het land komen, dan begint voor Peter, Ron en Susan
Martens uit Tienray het grote werk.

Het bedrijfspand van 1.000 vierkante
meter aan Mackayweg in Tienray is nieuw en
wordt op zaterdagavond tijdens een besloten

bijeenkomst door burgemeester Kees van Rooij
ofﬁcieel geopend. “Aan de voorkant hebben we
een winkel in landelijke sferen ingericht, waar

bezoekers terecht kunnen voor een kop verse
aspergesoep of een kopje kofﬁe met een stuk
Limburgse vlaai”, aldus Ron. Vanuit de winkel

heeft de bezoeker zicht op de loods, waar de
asperges van de diverse velden worden verzameld, schoongemaakt, gesorteerd en eventueel
geschild. “Wij hebben een camerasysteem dat
de asperges niet alleen herkent op dikte en
kromming, maar ook ziet of het om een groene
of witte asperge gaat”, zegt Ron. De medewerkers controleren de bakken waar de asperges in
vallen en verpakken ze verder.
Het bedrijf was voorheen gevestigd aan
de ander kant van het dorp. “We hebben in
Overloon ook een winkel en we hebben een
aspergebedrijf in Apeldoorn overgenomen. Daar
gaat mijn dochter, die recent is uitgeroepen tot
Aspergekoningin, de winkel runnen. We hebben
diverse aspergevelden rondom alle locaties en
de oogst verwerken we in Tienray.”
Naast de winkel is buiten een terras, met
tafels en stoelen en een net ingezaaid grasveld,
waar een speeltoestel en trampoline komen.
Op een aangrenzend veld kunnen bezoekers
zelf ervaren hoe het is om asperges te steken.
“Als je het niet weet hoe een dergelijk proces
werkt, dan is het mooi om te zien hoe ingenieus deze machines werken.”
Een open dag voor iedereen is op zondag 30 maart van 11.00 tot 17.00 uur, met
verschillende demonstraties en rondleidingen.
Bezoekers krijgen een kopje verse aspergesoep en voor een kleine bijdrage kunnen ze
genieten van een portie asperges met ham
en ei. “Precies volgens het recept zoals ik mijn
asperges het liefste eet”, besluit Ron.
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Starters in de regio
Blik op Ethiek
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Blik op Ethiek
Elisa Kruiper
Kreuzelweg 13
Horst
06 44 27 21 06
elisa@blikethiek.nl
blikethiek.nl
Zakelijke dienstverlening/advisering
1 september 2013

Activiteiten
Blik op Ethiek richt zich op
het vormgeven en levend maken
van integer handelen binnen
organisaties. Blik op Ethiek is op
zoek naar manieren om mensen
te bewegen écht aan de slag te
gaan met ethiek in hun werk.
Hoe? Onder andere door middel
van het ’Ethiekette bordspel’,
interactieve workshops en het
letterlijk in beeld brengen van
organisatiewaarden met het
project ’Kernwaarden in beeld’.
Juist omdat er voor goed
handelen geen blauwdruk
gemaakt kan worden, maar dat
het verschilt per situatie, per
sector en per persoon, is het
belangrijk te weten waar je als
persoon, als organisatie of als
beroepsgroep voor staat. Alleen
dan kun je verantwoordelijkheid
nemen voor je eigen gedrag en

trouw blijven aan jezelf.
Dit vraagt moed, maar levert
uiteindelijk voor personen en
voor de organisatie het
meeste op.

Finalisten Zakenvrouw
Noord-Limburg bekend
Chantal Engels-Nabben van John Deere Fabriek Horst is niet doorgedrongen tot de ﬁnale van Zakenvrouw
Noord-Limburg 2014. Een jury koos donderdag 13 maart drie ﬁnalisten voor de titel. De negen genomineerden
presenteerden zich tijdens een meet & greet voor sponsors.

Doelgroep
Blik op Ethiek richt zich op
organisaties die in beweging zijn
en nadenken over en reﬂecteren
op organisatiewaarden. Blik op
Ethiek helpt ook organisaties die
integriteit hoog in het vaandel
hebben staan, maar nog
zoekend zijn naar manieren om
integriteit te laten leven. Dit
kunnen zowel publieke als
private organisaties zijn. Met
een kritische en creatieve blik
helpt Blik op Ethiek om integer
gedrag te verankeren in de
organisatiecultuur.
Onderscheidend vermogen
Blik op Ethiek is niet van de
onderhoudende aanpak, ergens
daar, maar vraagt naar ieders
positie precies hier. De aanpak is
persoonlijk en waar nodig
confronterend. Blik op Ethiek
steekt in op feitelijk gedrag van
deelnemers, waarbij vragen
gestuurd worden in de richting
van de persoon en de ethische
verantwoording van gedrag.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar redactie@hallohorstaandemaas.nl

Nieuwe showroom

VARG verhuist
VARG Outdoor&Travel opent zaterdag 22 maart haar nieuwe showroom
aan de Gebroeders van Doornelaan in Horst.
VARG is leverancier van materialen
voor outdoor activiteiten zoals hiking,
bushcraft, outdoor cooking, kanoën
en 4x4-excursies. Zij werken hiervoor
voornamelijk met Scandinavische
merken. Ook is VARG een ofﬁciële
leverancier van Tentipi-tenten uit

winkel&bedrijf 13

Chantal Engels-Nabben in gesprek met haar sponsor
De drie ﬁnalisten voor de titel
Zakenvrouw Noord-Limburg 2014
zijn Mariet Janssen, directeur P&O
van Lely Center Venray uit Leunen;
Riny Leenders, directeur van
Passe-Partout in Meijel en Karolina
Swoboda, operationeel directeur en
mede-eigenaar van Otto Work Force
in Venray. Esther Schreurs van kapsalon

MooiHaar uit Horst was ook genomineerd, maar had zich voorafgaand aan
de meet & greet teruggetrokken uit de
wedstrijd. “De genomineerden zijn stuk
voor stuk inspirerende zakenvrouwen,”
aldus juryvoorzitter Carla Pluijmaekers.
“Bij het kiezen van de ﬁnalisten hebben we gelet op de voorbeeldfunctie
die de vrouw voor andere zakenvrou-

wen heeft. Ze moet de regio kunnen
vertegenwoordigen.”
De drie ﬁnalisten kunnen binnenkort een bedrijfsbezoek van de jury
verwachten. Op donderdag 12 juni
wordt in de Schouwburg in Venray de
winnaar bekendgemaakt.
Kijk voor meer informatie op
www.zakenvrouwnoordlimburg.nl

Maurice Kassenbouw
werkt samen met HAS
HAS Hogeschool Venlo en Maurice Kassenbouw BV uit Horst zijn onlangs een samenwerking aangegaan.
De komende jaren gaat Maurice Kassenbouw zich inzetten om de kwaliteit van onderwijs en innovatie op het
gebied van de glastuinbouw in de regio Venlo te stimuleren.

Zweden. Voorheen zat het bedrijf aan
de Meterikseweg.
Op zaterdag 22 maart vieren
ze de verhuizing met een open
dag. Iedereen kan tussen 11.00 en
16.00 uur de nieuwe showroom
bewonderen.

Legionellaﬁlterinstallatie

Hotraco Group neemt
Ulﬁma over
De Hotraco Group BV in Hegelsom nam onlangs de productie en verkoop
van de Ulﬁma-legionellaﬁlterinstallatie over van Ulﬁma BV in Bladel. Ook
andere bedrijfsactiviteiten werden in Hotraco geïntegreerd.
De samenwerking gaat onder de
nieuwe naam HG Ulﬁma BV werken. De
man achter het Ulﬁma-concept, John
Dielesen, komt mee over als technisch
directeur van HG Ulﬁma BV. “De stap is
voor Hotraco Group een zeer gezochte
entree op een nieuwe, zich continue
ontwikkelende markt van waterbehandeling, waar Hotraco’s speciﬁeke
kennis en producten zeer van nut zullen
zijn”, vindt Diederik Fetter, algemeen
directeur van de Hotraco Group.

“Na lange tijd van ontwikkeling is
het Ulﬁma-systeem volledig uitontwikkeld en kan als HG Ulﬁma onder de
vlag en kracht van de Hotraco Group
snel uitrollen en een goede serviceorganisatie in Nederland en daarbuiten
realiseren”, denkt John Dielesen.
Volgens beide heren is de combinatie van technische kennis van Dielesen
Projects en de expertise van Hotraco op
het gebied van meet- en regeltechniek
een goede combinatie.

Maurice Kassenbouw BV hoopt
met het partnership jonge toekomstige
ondernemers en werknemers kennis
laten maken met de glastuinbouw,
met name met de ontwikkelingen en
innovaties op het gebied van energiebesparing en milieu.

Studenten van de HAS Venlo krijgen
naast onderwijs op de hogeschool, ook
onderwijs bij bedrijven in de omgeving.
De partnerbedrijven van de HAS
komen allemaal uit de agrofoodsector
en geven studenten de mogelijkheid
om hun toekomstige werkveld

te leren kennen door middel van
bedrijfsexcursies, gastlessen, stages,
bedrijfscases, afstudeeropdrachten
en practica op het bedrijf. Maurice
Kassenbouw is nu aan de lijst
van partnerbedrijven van de HAS
toegevoegd.
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Hoe trots ben je op de gemeente?

‘We zijn een leuke gemeente’

Inwoners van Horst aan de Maas zijn blij dat ze in deze gemeente wonen. Maar liefst
85 procent geeft dan ook aan trots te zijn op haar gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van
Tiphorstaandemaas.nl
een leuke gemeente”, aldus één van
De inwoners die trots zijn op hun
de inwoners. Een ander is blij met de
gemeente zijn met name te spreken
natuur en roemt
over hetgeen
“Ik ben gewoon blij
daarnaast de
er allemaal te
dat ik hier woon”
gemoedelijkheid
doen is in Horst
van Horst aan de
aan de Maas.
“Ik had liever de eigen
“We zijn best
gemeente Sevenum gehouden” Maas. Inwoners
uit andere
wel een leuke
provincies, zoals
gemeente met
“Alles gaat gemoedelijk
Groningen en
mooie plekjes,
zijn gangetje”
Zeeland, kunnen
leuke wandelwat dat betreft dan ook wel wat van
en ﬁetsroutes, goede restaurants, veel
ons leren, vinden zij. Andersom kunvertier voor alle leeftijden, kortom:

bestond. “Heb er niet
voor gekozen om bij
Horst aan de Maas
te horen, blijf
een Sérumse”,
zegt één van
hen. Anderen
ergeren
zich aan het
rotzooi langs
de weg en in
de natuur, zaken
als de komst van
het Nieuw Gemengd
Bedrijf en het rookbeleid in
de horeca. Ook voelen sommige
inwoners zich tekortgedaan: “In Horst

Weet
Niet niet
10% 4%

nen wij ook
wat van hen
leren, zoals
recht voor z’n
raap zijn en
duidelijk communiceren.
Tien procent
van de inwoners is
echter helemaal niet trots
op deze gemeente. Sommigen
hadden zelfs liever gezien dat de
voormalige gemeente Sevenum nog

Beetje
52%

Zeer
33%

is alles picobello verzorgd, maar in
de overige dorpen laat de verzorging
en aankleding nogal eens te wensen
over.” Een ander vindt het jammer dat
de gemeente zo groot geworden is.
“Nog steeds vind ik dat de dialecten
uit een gemeente tenminste hetzelfde
moeten zijn. Nu is echter deels Venloos
en deels Venrays. Jammer, want zo voel
je je niet echt betrokken.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een
racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectiﬁcatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Besparingstips voor de nieuwe wethouders
Een nieuwe wethouder, die een onderzoeksrapport over situaties zoals
de verkeerssituatie op de Westsingel wil laten uitvoeren, kan fors
bezuinigen door eerst eens ten rade te gaan bij deskundigen in de eigen
gemeente. Een praktijkvoorbeeld toont dit aan.
Enige jaren terug werden de
volkstuinders ontboden op het
gemeentehuis. Er was door de
wethouder, die nu in de paprika’s
actief is, een perceel aan de
Americaanseweg voor de volkstuinders beschikbaar. De tuinders werden

onder andere een hek en parkeerplaats
beloofd. De volgende dag werd het
perceel met plattegrond in de hand
door de tuinders beoordeeld. Je zakte
tot de enkels in de blubber. De tuinders
stelden een rapport op met de conclusie: volkomen ongeschikt voor een

volkstuin.
Wat we zagen was een grondwaterpeilbuis. Ons rapport werd nooit
behandeld, maar gezien de peilbuis
moest er een rapport zijn. Dus via de
Wet openbaarheid van bestuur hebben
we dit onlangs opgevraagd. Het rapport
kwam uit Ysselsteyn en er stond onder
andere in dat de grondwaterstand in
maart 23 centimeter betrof. Er zat cadmium, dieldrin en aldrin in de grond,
zeer giftige stoffen. Onderstreept door

de wethouder de eindconclusie: uitstekend geschikt voor volkstuin.
De oud-wethouder heeft toch ooit
wel een spade in zijn hand gehad en
weet dat een spadeblad plusminus
27 centimeter is. Een grondwaterstand van 23 cm in maart betekent:
volkomen ongeschikt voor een
volkstuin. Het bodemkundig onderzoek is kennelijk naar de wens van de
wethouder toegeschreven en heeft
het nodige gekost. Het rapport van

de volkstuinders zelf kwam daarom
niet ter sprake. Adviesbureaus zijn
altijd geneigd naar de wens van de
gemeente toe te schrijven. Ze willen
meer opdrachten. Dit bewijst ook mijn
praktijkvoorbeeld.
Ook in gemeente Horst aan de
Maas zijn deskundigen met vele jaren
ervaring, die belangeloos hun kennis
en ervaring willen inzetten.
Peter Rechsteiner,
Horst
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Promotie dinerbuffet

Elke zondagavond
vanaf 17.00 uur

!'

eeb

ECTIE
UTWORMINSP

06-22605746

O

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

Blitterswijck
Voor de exacte inhoud van
ons exclusief en uitgebreide
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overzicht van onze overige
acties kunt u onze site
raadplegen.
Op vertoon van deze
advertentie krijgt u een
welkomstdrankje gratis.
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informeer eens!

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

Kinderen t/m 11 jaar gratis

P.P.

RESERVEREN GEWENST
Meer informatie of reserveren? Bel 077 - 473 66 66 of mail naar info@hotelrooland.nl
Roobeekweg 1 | 5944 EZ | Arcen | www.hotelrooland.nl

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

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
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Bespreking Poll week 10

Landelijke politici halen mij over te stemmen
Of het nu een Tweede Kamerlid is of een ander landelijk kopstuk dat
inwoners vraagt om te gaan stemmen: 93 procent van de stemmers op deze
poll maakt zelf uit of en op wie ze stemt. Daar hoeven de politici niet helemaal
voor uit Den Haag te komen, zeker als je na de verkiezingen niets meer van ze
hoort. Landelijke politici die onze regio bezoeken, halen de meeste inwoners

van de gemeente in elk geval niet over om te gaan stemmen. Zeven procent
van de stemmers is wel gevoelig voor die bezoekjes. Uit het feit dat politieke
ﬁguren hierheen komen, blijkt dat zij zich interesseren voor regionale en lokale
zaken. Hun aanwezigheid geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat iedereen
stemt. Dat maakt de keuze om wel of niet te stemmen makkelijker.

Toename aantal dassen is een verrijking
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het aantal dassen in Horst aan de Maas groeit. De populatie heeft zich
de laatste jaren in de buitengebieden ﬂink kunnen ontwikkelen. Vooral
maatregelen zoals faunatunnels hebben daaraan bij gedragen, meldt de
Dassenwerkgroep Horst-Venray. Lees hierover een uitgebreid artikel op pagina 4
in deze editie van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Nadat in de jaren 80 de das bijna was verdwenen uit het landschap, zijn er
in Horst aan de Maas nu naar schatting vijftig dassenburchten. De inspanningen
van verschillende belangenorganisaties en de overheid hebben hun vruchten
afgeworpen. De bedreigingen als het snelle verkeer, vergiftiging, jacht en

stroperij zijn aangepakt. Door een beschermde status en het plaatsen van
faunatunnels overleeft de das ook in Horst aan de maas. Ook het onderhoud
van natuurgebieden als Schadijkse Bossen en ’t Schuitwater blijken niet voor
niets.
Met de toename van het aantal dassen ontstaan ook meer problemen,
bijvoorbeeld economische schade door vernieling aan gewassen. Ook het
aantal ongelukken op de weg neemt toe, want niet elke das zal netjes gebruik
maken van een dassentunnel. De toename van het aantal dassen is een
verrijking voor onze gemeente. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 11) > De natuur hoort een onderwerp op ieders agenda te zijn > eens 79% oneens 21%

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Menstruatieklachten, IVF,
Overgangsklachten, Migraine,
Hooikoorts (+preventie)

5RE&RXPDQV

2RN*HZLFKWVEHKHHUVLQJ
9RHGLQJVDGYLHVHQ
6WRSSHQPHW5RNHQ

6FKRROVWUDDW+RUVW7HOZZZDFXEDODQFHQO
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

2.25

1.95

geldig vanaf 20 maart t/m 26 maart

aanbieding van de week
tosti
Hawaii
Zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Crist Coppens
Alleen dinsdag 25 maart:

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

www.coppens.keurslager.nl

HOUTHANDEL

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

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.

Beste kiezers, bedankt
Op het moment van schrijven kennen we de uitslag van de verkiezingen voor onze gemeente nog niet. Toch willen we alle kiezers bedanken
voor de gang naar de stembus. Veel mensen waren het vertrouwen kwijt
en wilden niet meer gaan stemmen. Maar ook veel hebben wel de moeite
en het recht genomen om te gaan stemmen.
Fijn dat u van uw recht gebruik
hebt gemaakt. Alleen dan wordt
het mogelijk om de democratie zijn
werk te laten doen. Voor al diegenen die op D66 hebben gestemd,
hierbij een extra woord van dank. Alle
kandidaatsleden hebben zich, met
hun lijsttrekker Henk Kemperman,

volledig ingezet om de inwoners te
overtuigen van nut en noodzaak om te
gaan stemmen. Ook hebben we daarbij
aangegeven hoe belangrijk het is dat
D66 daarbij een behoorlijke invloed
heeft. Elk van u heeft ertoe bijgedragen
dat we nu het aantal zetels hebben dat
we hebben.

Er komen nu weer een aantal jaren
waarbij u ons en de andere partijen
kunt afrekenen op wat er gedaan wordt
in de gemeente. Komt dit overeen
met de beloftes en de plannen die de
partijen die straks in het college zitten,
hadden bij de verkiezingen of gaan ze
gewoon hun eigen weg?
Om die reden is het dus van belang
dat u blijvend uw mening geeft aan de
partijen door uw interesse in de werkzaamheden van de raad en het college.
U kunt daarmee helpen de politiek
eerlijker en consequenter te maken.

Ook kunt u de commissies ruimte en
samenleving helpen de juiste dingen
te doen en zo ook de democratie te
waarborgen.
Elke eerste zaterdag van de
maand kunt u daarover met ons in
discussie van 11.00 tot 12.00 uur
onder het genot van een kopje kofﬁe,
in de bibliotheek in Horst. We hopen
u daar te treffen om zo uw inbreng
mee te kunnen nemen in de raad en
de commissies.
Nogmaals dank voor uw stem.
Andries Brantsma, D66

Stemrecht
Meestal als wij Nederlanders ergens recht op
hebben, dan grijpen we het
ook. Een bonnetje voor een
gratis ijsje in de krant en we
staan in lange rijen voor de
ijskraam. Recht op toeslagen,
uitkeringen of subsidies en wij
zijn er als de kippen bij om te
collecteren waar wij recht op
hebben. Het rare is dat we een
stuk minder happig zijn op ons
stemrecht.
Ten tijden van het schrijven
van deze column hebben de
eerste paar inwoners van Horst
aan de Maas een uurtje geleden
hun stem laten gelden. Moeten
we de landelijke peilingen
geloven, dan zullen slechts twee
op de vijf mensen in Nederland
datzelfde vandaag gaan doen:
de NOS voorspelt een opkomstpercentage van 43 procent. En
hoewel deze column te laat
komt om u allen op te roepen
toch nog eens goed na te
denken voordat u uw stembiljet
bij het oud papier legt, denk ik
dat het geen kwaad kan het
belang van stemmen nog eens
te benadrukken.
Ik kan me niet zo goed
voorstellen waarom iemand niet
wil stemmen. Passen geen van
de partijen bij u, wilt u in protest
niemand van de gevestigde orde
steunen? Dan is daar de optie
voor een blanco stem. Teveel
moeite? Er zijn 21 stembureaus
in de gemeente – dus zo goed
als op ﬁetsafstand – en verenigingen, organisaties of buren
genoeg die u willen brengen,
mocht u daar niet toe in staat
zijn. Weet u niet waarop u wilt
stemmen of waar het over gaat?
Denk dan aan al die mannen en
vrouwen die lang geleden
jarenlang de barricades
opgegaan zijn om het recht om
mee te praten te verwerven, die
hart en ziel in de zaak hebben
gestopt zodat mensen zoals u en
ik ook wat te vertellen hebben.
En bedenk dan dat het doorlezen
van wat programma’s of eens
praten met wat raadsleden wel
het minste is wat u kunt doen.
Ik heb dit keer gestemd. Ik
kan alleen maar hopen dat meer
dan 43 procent van u dat ook
gedaan heeft.
What Else?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
20 maart 2014
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Afscheid oude gemeenteraad

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas

Installatie nieuwe gemeenteraad
Volgende week staan de raadsvergaderingen in het teken van de oude en de nieuwe gemeenteraad.
Afscheid oude raad dinsdag 25 maart om
20.00 uur
Op dinsdagavond 25 maart om 20.00 uur wordt
in een speciale vergadering afscheid genomen
van de gemeenteraad 2010-2014. Die avond
wordt afscheid genomen van raadsleden die
niet opnieuw gekozen zijn of zich niet opnieuw
verkiesbaar hebben gesteld omdat zij besloten
hebben te stoppen met het raadslidmaatschap.
De voorzitter van de Raad, burgemeester Kees
van Rooij, zal deze personen danken voor hun
bijdrage in de afgelopen 4 jaar.
Tijdens deze vergadering wordt ook een advies
uitgebracht over de geloofsbrieven van de
nieuwe raadsleden. Deze zijn door een commissie, bestaande uit 3 raadsleden uit de afgelopen
raadsperiode, onderzocht. Zij zijn nagegaan
of de benoemingen niet in strijd zijn met de
regels van de Kieswet en Gemeentewet. In de
geloofsbrieven geven de aankomende raads-

leden bijvoorbeeld aan welke functies zij in het
dagelijks leven vervullen en dat zij in Horst aan
de Maas wonen.
Installatie nieuwe raad donderdag 27 maart
om 20.00 uur
Op donderdagavond 27 maart om 20.00 uur
wordt in een speciale vergadering de gemeenteraad 2014 geïnstalleerd. Alle raadsleden leggen
tijdens deze installatie de eed of de belofte af
ZDDUGRRU]HVWUDNVRI¿FLHHOEHYRHJG]LMQKXQ
functie uit te oefenen.
U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen in de raadzaal van het
gemeentehuis. Beide vergaderingen worden live
in video uitgezonden via de website.

In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in
het zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over
mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn,
een mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere
manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in
Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over
wat u zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

‘Je ontvangt zoveel
enthousiasme terug van
die mensen; dat is ongekend

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Glas over?
Schone platte stukken glas zoals
glasplaten, ruiten en spiegels halen
wij gratis aan huis op.
Bel 077 - 477 97 77 voor een afspraak.
Glas dat vervuild is met kit- en
stopverfresten horen bij het bouw
en sloopafval.

De Stichting Breek-Uit is een reisorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De stichting biedt dagtochten en vakanties aan en organiseert wandeltochten. Jan
Brouwers is als secretaris en vrijwilliger bij de stichting betrokken. “Ik vind het prachtig
om te doen. Als je met een groep op reis bent, dan ben je elke dag druk bezig. Als vrijwilliger heb je dan geen vakantie, maar je doet het voor die intense blijdschap die je ziet op
de gezichten van de vakantiegangers.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Gratis compost ophalen
op zaterdag 22 maart
De gemeente Horst aan de Maas doet dit jaar weer mee aan de Landelijke Compostdag. Op zaterdag 22 maart kunnen de inwoners van de gemeente gratis compost ophalen. Hiermee wil de
gemeente inwoners bedanken voor hun inspanningen om het keuken- en tuinafval gescheiden
aan te leveren.
Gratis compost ophalen tussen 08.00 en
15.00 uur
Op zaterdag 22 maart kunnen inwoners van
de gemeente Horst aan de Maas tussen 08.00
en 15.00 uur gratis compost ophalen aan de
Songertweg in Horst, achter InterChalet. Zolang
de voorraad strekt, dus op is op. Let u op de
rijrichting. U kunt inrijden via de Songertweg of
Bremweg en uitrijden via de Molenbeekweg.
Dat is tijdelijk een eenrichtingsweg. De rijrichting
wordt ook aangegeven met de borden ‘compostactie’.

Zowel in zakken als los
Er zijn 2.000 zakken compost van 25 liter
beschikbaar. Per huishouden kunt u maximaal
5 zakken of 1 m3 losse compost ophalen. We
vragen u zelf voor transport te zorgen.
U kunt het losse compost met een aanhanger
ophalen. De gemeente zorgt voor het beladen
daarvan. Er zijn vier laadzones voor auto’s
met aanhanger en er is één laadplek voor de
zakken.

Tip: dekt u de aanhanger met compost goed af. Lading in aanhangers moet namelijk goed vastzitten
en/of niet weg kunnen waaien.

Voorheen organiseerde de zorgorganisaties
zelf vakanties en dagtochten voor mensen
met een verstandelijke beperking. Samen
met mijn vrouw ging ik wel eens mee als
vrijwilliger/begeleider zodat deze mensen
toch op vakantie konden. Na een AWBZ
wijziging, kon het geld uit deze regeling alleen nog aangewend worden voor zorg. De
‘zorg’ voor de vakanties werd overgeheveld
naar een commerciële organisatie. Wij, oudvrijwilligers, zagen echter dat het veel te duur
was voor de mensen. Toen hebben we zelf
de handschoen opgepakt en zijn we in 2006
begonnen met Breek-Uit. In 2007 hebben we
de eerste reis georganiseerd.
Wij organiseren dagtochten en vakanties
voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Noord-Limburg. Mensen die
niet zonder begeleiding op vakantie kunnen.
Wij zorgen voor begeleiding door de inzet
van vrijwilligers. Per reis gaan minimaal 2
vrijwilligers mee. In de vakantiesom verrekenen we ook de kosten van de vrijwilligers.
Dankzij de belangeloze inzet van vrijwilligers beperken we de kosten van reizen en
dagtochten.
De stichting krijgt geld binnen via donaties
en schenkingen. Helaas zijn we in 2012 –
om onbegrijpelijke redenen – onze ANBI-

status* kwijtgeraakt en is een gift of schenNLQJDDQRQVQLHWPHHU¿VFDDODIWUHNEDDU-H
kunt je voorstellen dat we daardoor minder
giften krijgen. Maar gelukkig ziet het er naar
uit dat we binnenkort de ANBI-status weer
krijgen toegewezen.
Per jaar organiseren we zo’n 30 vakanties
voor groepen van 7 – 8 mensen. Een mooi
aantal dat we kunnen behappen met onze
organisatie. Nu we een aantal jaar bezig zijn,
zie je vakantiegroepen vormen: begeleiders
en vakantiegangers die met elkaar afspreken.
Daarnaast vinden wij het mooi te zien dat
ook elk jaar nieuwe mensen meegaan. Het
leeft bij de mensen. Het is ook geweldig. De
mensen zijn zo gelukkig. En wij zijn vooral
moe, maar héél voldaan.”
Jan Brouwers maakt van de gelegenheid gebruik een oproep te plaatsen voor
nieuwe vrijwilligers. “Als stichting zoeken wij
versterking op bestuurlijk, organisatorisch
vlak. En natuurlijk staan we altijd open voor
begeleiders. Ik kan het iedereen aanraden.
Het is niet alleen leuk om te doen, je ontvangt
zoveel enthousiasme terug van de mensen;
dat is ongekend.”
* Algemeen Nut Beogende Instellingen,
ANBI’s hebben belastingvoordelen
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Horst aan de Maas:

Supporter van Schoon!
Bekendmakingen
'HRI¿FLsOHEHNHQGPDNLQJHQYDQGHJHPHHQWH+RUVWDDQGH0DDV
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
Bestemmingsplan
“Kerkbosweg America”
Lorbaan ongenummerd
Dorperpeelweg 8

Lottum
Stokterweg 14

Broekhuizen
Veerweg 15a

Melderslo
Broekhuizerdijk 31
St. Odastraat 11

Swolgen
Bestemmingsplan “Mart van
Dijk Kwekerijen, Swolgen”

Meerlo
De Cocq van Haeftenstr 33

Evertsoord
Helenaveenseweg 35

Meterik
Crommentuijnstraat 59

Horst
Bestemmingsplan
“Molengatweg 8 en 27,
Horst”
Bestemmingsplan
“Gastendonkstraat 39, Horst”
Ruttenweg 2
Afhangweg (kavel 310)
Jacob Merlostraat 1
Gastendonkstraat 1 b
Evenemententerrein
Kasteelpark Ter Horst

Sevenum
De Hees 4
Zeesweg 30
Sevenum, sectie P nr. 615
Peelstraat ongenummerd
Peperstraat 37
Creemerhof kavel 10 t/m 13
Creemerhof kavel 8
Donckstraat 24/26
Raadhuisplein

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:
,QYHUEDQGPHWZHUN]DDPKHGHQLVGH%URHNKXL]HUGLMNLQ0HOGHUVORDIJHVORWHQYRRUJHPRWRULVHHUG
verkeer van woensdag 19 maart t/m vrijdag 28 maart.

Belangrijke informatie
voor verkeersregelaars
De instructie volgt u via via E-learning
De instructie van verkeersregelaars kunt u
sinds 1 januari alleen nog maar online volgen via de E-learning module van Stichting
Verkeersregelaars Nederland (SVNL).
Hoe E-learning werkt voor de evenementenorganisator en de verkeersregelaar kunt u
lezen in de informatiefolder op de website van
Gemeente Horst aan de Maas.
De benodigde documenten krijgt u thuis
gestuurd
Naast een instructieverklaring heeft u een aanstellingsbesluit en een aanstellingspas nodig.
Deze krijgt u na het behalen van uw instructie
automatisch thuis gestuurd.

Supporters van Schoon
Je eigen afval in de prullenbak gooien is gelukkig voor veel mensen vanzelfsprekend. Toch
slingert er soms nog iets rond: papiertjes, blikjes, plastic tassen. Mensen die écht van schoon
houden, ruimen ook wel eens wat van een
ander op. Dat zijn de Supporters van Schoon. In
Horst aan de Maas hebben we dit jaar ruim 800
Supporters van Schoon. Zij zetten in maart en

Horst aan de Maas
Verordening basisregistratie
personen (Verordening
BRP) en Reglement BRP
vastgesteld
Verordening winkeltijden
Horst aan de Maas
vastgesteld
Verordening tot 1e wijziging
van de Legesverordening
2014 vastgesteld
Bestemmingsplan
“Buitenkans,
Tienrayseweg, Akkerweg,
Bosstraat”

Werk in uitvoering

Rond de opleiding en inzet van verkeersregelaars is de laatste tijd veel veranderd.
Hieronder zijn alle wijzigingen nog eens op
een rijtje gezet.

Een schone leefomgeving zonder zwerfafval. Daar maken de Supporters van Schoon zich hard
voor. In maart starten 13 scholen uit Horst aan de Maas een zwerfafval-prikestafette. Daarnaast
doen ook nog eens zeven vrijwilligersorganisaties mee aan de Landelijke Opschoondag op
29 maart. In totaal komen daarmee meer dan 800 Supporters van Schoon in actie!
april een stapje extra en organiseren acties om
het zwerfafval in hun omgeving op te ruimen.
Basisscholen houden een prikestafette
De gemeente organiseert ook dit jaar weer een
zwerfafval-prikestafette voor basisscholen. Meer
dan 700 leerlingen doen mee. Spelenderwijs
leren ze dat een schone buurt een mooie buurt
is en dat ze daar zelf wat aan kunnen doen. Het
werkt net als een gewone estafette: één school
begint met zwerfvuil rapen en geeft het stokje
door aan de volgende school. Op die manier
PDNHQGHNLQGHUHQLQWZHHZHNHQHHQÀLQNVWXN
van Horst aan de Maas schoner!
Vrijwilligers doen mee aan Landelijke
Opschoondag
Maar er gebeurt meer. Op 29 maart is de
Landelijke Opschoondag, Ruim 100 vrijwilligers
van zeven organisaties grijpen deze dag aan
om zwerfafval op te ruimen. De gemeente zorgt
voor knijpers, zakken, handschoenen en veiligheidshesjes. En natuurlijk voor een versnapeULQJQDDÀRRSYDQGHRSUXLPDFWLH
Al deze Supporters van Schoon steken de
handen uit de mouwen voor dat ene doel:
Nederland schoner maken!

Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure project:

'Greenport Bikeway'
³*UHHQSRUW%LNHZD\´UHDOLVDWLHYDQHHQ¿HWVYHUELQGLQJODQJVKHWVSRRUWXVVHQGHVWDWLRQVYDQ
Venlo, Blerick en Horst-Sevenum te gemeente Venlo en Horst aan de Maas
Burgemeester en wethouders van Venlo
maken bekend dat zij voor de volgende
aanvraag, welke in strijd is met het ter plaatse
geldende bestemmingsplan, een omgevingsvergunning hebben verleend met toepassing
van de buitenplanse afwijkingsmogelijkheid
als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a
onder 3º Wabo:

'HUHDOLVDWLHYDQHHQ¿HWVYHUELQGLQJJHOHJHQ
langs het spoor tussen de stations Venlo,
Blerick en Horst-Sevenum respectievelijk te
gemeente Venlo en gemeente Horst aan de
Maas, voor de realisatie van de “Greenport
Bikeway” (2013-1002).
Voor meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Gemeente leent geen verkeersregelaarshesjes meer uit
De verkeersregelaar is verplicht om tijdens
KHWXLWYRHUHQYDQYHUNHHUVWDNHQHHQRI¿FLHHO
verkeersregelaarshesje te dragen.
De hesjes worden niet meer uitgeleend door
de gemeente. De evenementenorganisator of
de verkeersregelaar dient deze dus zelf aan te
schaffen.
Het opleiden van verkeersregelaars staat los
van een vergunningaanvraag
De gemeente zal een evenement altijd toestemming geven om verkeersregelaars op te leiden.
Dit staat los van de vergunningaanvraag. Deze
aanvraag wordt apart behandeld.
Hebt u vragen over verkeersregelaars dan
kunt u contact opnemen met Ton Peeters via
het centrale nummer 077 - 477 97 77 of via
gemeente@horstaandemaas.nl

Afgelopen week vierde mevrouw Minten in Horst haar 100e verjaardag. Burgemeester Kees van Rooij
bracht haar een bezoek en feliciteerde haar namens de gemeente Horst aan de Maas.

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

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een afspraak
plannen. Als u een afspraak heeft gemaakt, wordt
u met voorrang geholpen.

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

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.
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RAADSFEITEN
EDITIE 20 MAART 2014

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De laatste raadsvergadering van deze periode
De laatste – inhoudelijke- raadsvergadering vóór de gemeenteraadsverkiezingen 2014 vindt plaats op dinsdag 11 maart. Op de agenda staan liefst 21 te behandelen punten, waarvan de agendapunten 5,11,12 en 15 bij hamerslag worden afgehandeld.
Burgerpodium
Voor het burgerpodium hebben zich vier personen aangemeld. De heer van Vight uit Sevenum
spreekt de raad toe namens de bewoners van
de Staarterstraat inzake het bestemmingsplan
Beatrixstraat in Sevenum, waar 60 woningen worden gebouwd. Hij zegt teleurgesteld te zijn in het
college van B en W, dat volgens hem een alternatief plan voor de bebouwing aan de Beatrixstraat
van tafel heeft geveegd. Hij vraagt de fracties
zich te houden aan hun verkiezingsbelofte om
beter met de burgers te communiceren. Zijn
relaas wordt bij de behandeling van agendapunt
9 -meegenomen.
De heer Keijsers spreekt namens het
Centrummanagement en de vereniging van vastgoedeigenaren in Horst zijn zorgen uit over de
gevolgen voor -met name- de kleine zelfstandige
ondernemers van de verordening Winkeltijden
Horst aan de Maas. Volgens hem heeft er een
slecht communicatieproces plaatsgevonden tussen de betrokken partijen. De raadsleden gaan
bij de behandeling van agendapunt 7 hierop
dieper in. Verder richten mevrouw Rops namens
een aantal starters op de woningmarkt, die van
plan zijn een langgevelboerderij in Meterik om te
bouwen tot verschillende wooneenheden, en de
heer De Bruin, die een straat wenst te worden
genoemd naar pastoor Jean Slots, hun woorden
tot het college en de raad.
Verordening Winkeltijden Horst aan de Maas
Opnieuw wordt deze verordening in de raad
besproken, volgens de heer van der Weegen
reeds voor de vierde keer. En nog lijken de rijen
zich in de raad niet helemaal te sluiten voor deze
verordening. Mevrouw Hermans meldt dat haar
fractie vóór het raadsvoorstel is. Zij vindt het
belangrijk dat de regie bij de Gemeente is weggenomen en heeft veel vertrouwen in een goede
DÀRRS'HKHHUYDQGHU:HHJHQJHHIWDDQGDW
de ondernemers de keuze hebben. Volgens hem
hoeven de winkeliers hun deuren niet op zondag
te openen, maar mogen dat wel. Hij geeft een
compliment voor het voorstel en zijn fractie stemt
ermee in. De heer Kemperman bekritiseert de
gang van zaken rond de totstandkoming van de
verordening, die volgens hem geen schoonheidsprijs verdient. Hij vraagt het college te werken

aan het herstel van een ernstig verstoorde
relatie tussen alle betrokken partijen. De heer
Spreeuwenberg vindt het vreemd dat de mening
van de inwoners van Horst aan de Maas niet
is meegenomen in de besluitvorming. Volgens
hem geeft een meerderheid van hen aan een
zondagopenstelling voor winkels niet wenselijk te
vinden. Verder vreest hij dat de verordening ten
NRVWHJDDWYDQKHW¿MQPD]LJH0.%QHWZHUN]RDOV
Horst aan de Maas dat kent en kan zich dan ook
de zorgen van de heer Keijsers goed voorstellen.
De heer Beelen vindt dat de nieuwe verordening
niet ten koste mag gaan van kleine ondernemers
in Horst en de kernen. Het behoudt van een
goede detailhandelvoorziening betekent ook een
bevordering van zelfstandig wonen bij ouderen.
Hij onderschrijft hiermee de zorgen die de heer
Keijsers via het burgerpodium heeft uitgesproken. Wethouder Driessen geeft antwoord op de
vragen van de verschillende fracties. Volgens
hem hebben de betrokken partijen tot drie keer
toe de gelegenheid gehad hebben hun mening
over de nieuwe verordening te geven. Hij stelt dat
je nooit iedereen voor de volle 100% tevreden
kunt stellen, maar dat er grote stappen zijn gezet.
De communicatie had naar zijn zeggen beter
gekund, maar heeft geen invloed gehad op het
uiteindelijke resultaat.
In de tweede ronde dient de heer Beelen een
amendement in namens zijn partij. Hij wil toegevoegd zien dat er na een jaar een evaluatie
plaatsvindt. Wethouder Driessen geeft aan uit te
zoeken welke parameters nodig zijn om een juiste
evaluatie te krijgen. De raad stemt behoudens de
SP in met de nieuwe verordening.
Voorstel vaststelling bestemmingsplan
Beatrixstraat
Op verzoek van bewoners van de Staarterstraat
is een aantal fractieleden de situatie rond de
Beatrixstraat in Sevenum gaan bekijken.
De heer Beurskens is namens zijn partij gaan
kijken. Hij geeft aan dat het vrije uitzicht verloren
gaat en dat dit een tegenvaller is, die de bewoners konden verwachten. Zijn partij stemt in met
het voorstel, dat niet gewijzigd hoeft te worden.
De heer van der Weegen onderstreept de
noodzaak van de bouw van nieuwe woningen in
Sevenum. Hij begrijpt dat dit voor de bewoners

Ook de laatste vergadering van deze raad trok weer veel publiek.
van de Staarterstraat een grote verandering
inhoudt. De heer van Driel vindt het jammer dat
in deze kwestie opnieuw de communicatie een
struikelblok is. Volgens hem zijn alleen nieuwe
bewoners goed ingelicht over de bouwplannen
en de huidige bewoners niet. Hij begrijpt dat
dit scheve ogen geeft. Ook de heer van Baal
vraagt zich af waarom de communicatie slecht
is verlopen. De heer Brouwers zegt blij te zijn
dat er eindelijk weer woningbouw plaatsvindt
in Sevenum. Wethouders Dinghs geeft aan dat
er in 2012 en 2013 informatieavonden zijn geweest over het bestemmingsplan Beatrixstraat.
Hij zegt begrip te hebben voor de bezwaren van
de huidige bewoners, maar dat het plan de toets
der kritiek doorstaat. De raad stemt in met het
plan.
Voorstel grondprijzen
De heer Beurskens vindt dat de toe te voegen
paragraaf aan de Grondprijsbrief 2014 nog teveel
ruimte geeft voor het vaststellen van grondprijzen. Dit neemt de schijn van willekeur volgens
hem niet weg. Verder betreurt hij het dat een

overleg met de wethouder inzake deze kwestie
nooit heeft plaatsgevonden. Hij stelt het college
voor iedere transactie voor te leggen aan het
seniorenconvent en de nieuwe raad de kaders
duidelijk te laten vastleggen. Zijn partij wil hiertoe
een motie indienen. De heer Kemperman onderstreept het standpunt van de heer Beurskens.
De heer Coppus vraagt zich af wat de verschillende partijen gaan doen met de motie. De heer
Brouwers wacht eerst de reactie van het college
af,. De vergadering wordt op verzoek van wethouder Dinghs kort geschorst. In de tussentijd
plegen ook de fracties overleg. In een reactie
geeft de wethouder aan dat de vaststelling van
de grondprijzen op een objectieve manier plaatsvindt, maar prijsverschillen kunnen voorkomen.
Hij ontraadt de motie.
De heer Beurskens geeft aan de motie te willen
aanpassen, zodat deze raadsbreed gedragen
wordt. Opnieuw vindt een korte schorsing plaats.
De voorzitter vraagt de aangepaste motie eenduidig op papier te zetten. Na voorlezing van de
motie stemt de wethouder alsnog in met de motie
en wordt deze door de raad vastgesteld.

De gemeenteraad heeft in het kader van de millennium doelen de Stichting Hands Horst aan
de Maas in het leven geroepen.
De stichting ondersteunt het werk van oud
Broekhuizenaar Pater Toon Janssen in
Zimbabwe. Hieronder een kort verslag van
Nel de Swart, bestuurslid van de stichting,
van haar recente bezoek aan Pater Toon
van 11 tot 25 januari 2014, met het doel de computerafdeling van de school in te richten.

Voor de kennismaking met de gemeente(raad) is er nu ook een cursus voor de middelbare scholen, n.m “Politiek bij jou in de buurt”. De afgelopen weken werden in de raadzaal 5 klassen van het
Dendron college ontvangen, zoals hier op 11 maart, toen klas VT3A op bezoek was.

Tijdens ons bezoek in januari 2013 hadden we
als doel het inrichten van het Multifunctioneel
Centrum. We zijn er toen in geslaagd om 5
verschillende leerafdelingen op te zetten: oa een
naai school, een afdeling home decoratie /een
kappers school /een afdeling hout bewerken en
timmeren en een afdeling lassen. Op elke afdeling zitten gemiddeld 15 leerlingen.
Eind november ontvingen we vanuit Bulawayoo
het bericht, dat bijna alle kandidaten geslaagd
waren voor de examens en dat op 18 januari
GHRI¿FLsOH*UDGXDWLRQV GLSORPDXLWUHLNLQJ 
zou plaats vinden. Precies op het tijdstip dat ik
in Bulawayo zou zijn! Het was dan ook geweldig
om er bij te mogen zijn en te zien hoe hier met

hart en ziel gewerkt wordt aan de toekomst van
MRQJHUHQHQRXGHUHQ OHHIWLMGWRWMDDU 
Op de tweede dag van mijn verblijf zijn we
HURSXLWJHJDDQ'HYHUDQWZRRUGHOLMNH GLUHF
WHXU YDQKHW9&7 9RFDWLRQHHO7UDLQLQJV
&HQWHU KDG]LMQYRRUZHUNJRHGJHGDDQ:H
konden dus meteen aan de slag. De aanschaf
van 14 laptops en alles wat daar nog bij hoort
aan randproducten om ze ook goed te kunnen
installeren was in 2 dagen voor elkaar.
Er waren toen al 6 inschrijvingen voor de
computer cursus en zelfs op zondag tijdens de
hoogmis werd er aan klantenwerving gedaan:
Op het altaar stonden een laptop en het cursusprogramma. Tijdens deze dienst bedankte
Pater Toon vanaf de kansel de Stichting Hands
Horst aan de Maas voor de bijdrage aan hun
projecten .
We zijn al weer begonnen met de voor bereidingen van ons volgende project . Dit keer gaat
het om een bakkerij, zodat er in 2015 wanneer
wij het millenniumdoelen project afsluiten geen
honger meer is in Bulawayo!
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GEPLUKT

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.

Annemie
Craenmehr-Hesen
Koken met

Randy

Annemie Craenmehr-Hesen (55) uit Horst kennen velen als raadslid voor
het CDA Horst aan de Maas. Hiernaast houdt ze zich echter nog met honderden-één dingen bezig. Deze week wordt Annemie geplukt.

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Ingrediënten:
wITCOPQGFGNU
wITCOEJGTT[VQOCCVLGU
wTQFGRGRGT
wNGPVGWKVLGU
wGGPJCNXGNKOQGP

Bereiding:
?cc_XYbcYXY`g/
gdcY`nYaYh_ciXkUhYfYb`UUh
nY[cYXi]h`Y__Yb/
\U`jYYfXYhcaUhYb/
\U`jYYfXYdYdYf jYfk]^XYfXY
zaadjes en snijd de peper in halve
f]b[Yb/
gb]^XXY`YbhY!i]h^Yg]bf]b[Yb/
_b]^dXY`]acYbi]hYbaYb[\Yh
gUdaYhXYc`]Y/
jcY[XYhcaUUh^Yg dYdYfYb
lente-uitjes toe en breng op
gaUU_aYhncih/
jYfXYY`XYa]YcjYfVcfXYbYb
gW\Yb_XYXfYgg]b[YfcjYf/
gYfjYYfYjYbhiYY`aYh[YVU__Yb
gamba’s.

Annemie komt uit een gezin van
vier kinderen. “Ik heb nog twee zussen
en één broer. Mijn vader was Hay
Hesen, een bekende accordeonist in

Sudoku

pabo-diploma heeft ze indertijd
ook haar bachelor in bestuurskunde
gehaald. “Hierna ben ik tot hoofd
van de afdeling bestuurlijk juridische
zaken en communicatie benoemd.
Het was keileuk om ideeën te
bedenken en uit te voeren,” aldus
Annemie. Na twee jaar solliciteerde
ze succesvol naar de functie van
hoofd bestuursondersteuning en
communicatie bij gemeente Boxmeer.
Hier geeft ze nu al zo’n vijf jaar leiding
aan een team van twintig mensen.

Ik wil niet
aan de zijlijn staan
Haar plek in de gemeenteraad
noemt Annemie haar grootste hobby.
Vier jaar geleden is ze gekozen als
raadslid voor CDA Horst aan de Maas.
“Ik wil niet aan de zijlijn staan. Ik
maak me hard voor alles wat zich in
mijn werkgebied bevindt. Daarnaast
heeft de zorg mijn speciale aandacht.
Mantelzorgers zijn tegenwoordig vaak
verantwoordelijk voor het welzijn
van de hulpbehoevenden. Ik begrijp
het allemaal wel, maar zo worden ze
wel erg belast,” zegt Annemie. In het
verlengde hiervan ligt haar jaarlijkse
pelgrimstocht richting Lourdes.
Als afdelingshulp trekt ze met de
ziekentrein op bedevaart met duizend
mensen. “Het is een intensieve week,
maar geweldig mooi. Math gaat ook
mee als brancardier,” zegt Annemie.
Daarnaast is de Horsterse bestuurslid
van Stichting Ondernemersprijs Horst
aan de Maas, voorzitter van het
Vrouwengilde Horst en lid van het
communicatieteam CDA Limburg. Heeft
ze nog wel tijd voor meer ontspannen
bezigheden? “Ik vind het leuk om uit
te gaan, ben een carnavalsvierder in
hart en nieren, lees graag en heb een
paar vriendinnengroepen waar ik leuke
dingen mee onderneem. Bovendien
ben ik gek op Italië. Ik houd van de
taal, het eten, de muziek en de kleren.
Je moet elke dag pakken die je pakken
kunt,” concludeert Annemie.

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

de regio. Ik ben geboren en getogen in
Horst, maar heb in mijn kinderjaren ook
enkele jaren in Hegelsom gewoond.
Dat dorp heeft me altijd getrokken. Ik

PUZZEL
3

'GVWUOCMGNKLM

Annemie is al 35 jaar getrouwd
met Math Craenmehr. Veel mensen
zullen hem kennen als troubadour of
de helft van het muziekduo Um & Um.
“Het was liefde op het eerste gezicht.
In 1975 ging ik met Oud & Nieuw naar
Van Og in Horst. Samen met een aantal
vriendinnen ging ik een kijkje nemen
op een oud & nieuwfeestje van de
Stud (een gezelligheidsvereniging voor
studenten uit Horst, red.). Math had er
net met zijn band gespeeld. Diezelfde
avond hebben we nog buiten staan
zoenen. Op dat stukje grond hebben
we ons huidige huis gebouwd,” vertelt
Annemie geamuseerd. Samen met
Math heeft ze één dochter, Mieke.

Na de Sint Jozefschool in Horst
heeft Annemie de havo aan het
Boschveld College in Venray gevolgd.
“Vanuit mijn vakantiewerk bij Pope’s
draad- en kabelfabrieken in Blerick ben
ik hier na de middelbare school meteen
gaan werken. Hier werkte ik op de
zogenoemde typekamer en verzorgde
ik de correspondentie voor de
commerciële afdeling. Na vijf jaar heb
ik als secretaresse van het College van
B&W bij gemeente Horst gesolliciteerd.
Rond mijn veertigste bedacht ik me
dat het misschien tijd was voor wat
anders. In drie jaar tijd heb ik de pabo
in Roermond voltooid. Dat was hard
werken, want de studie volgde ik naast
mijn baan,” vertelt de Horsterse.
Voor de klas heeft ze echter
nooit gestaan. Binnen de gemeente
is Annemie gaan werken als
teamleider bij communicatie en
het bestuurssecretariaat. Na haar

met kerstomaatjes
en lente-uitjes

w\QWV

Het was liefde
op het eerste gezicht

Het was tijd
voor iets anders

Noedelsalade

wONQNKLHQNKG

zat er ook bij de fanfare, omdat meisjes
toentertijd niet aan de Harmonie van
Horst mochten deelnemen,” vertelt
Annemie.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Gemarineerde halslapjes
à la minute
v/h scharrelvarken

Varkens wokreepjes
Room schijven

100 gram € 1,15
100 gram € 1,00
4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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www.sevenum.nl in bruikleen

‘Ondernemers Club Sevenum leuker en
interessanter maken’

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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Seniorencafé
De Venloop is als jaarlijks terugkerend sportevenement niet meer
weg te denken. De Venloop breidt haar doelgroep steeds meer uit,
van hardlopers en wandelaars tot kinderen.
Dit jaar wordt er voor het eerst ook uitgebreid aandacht geschonken aan de
Senioren. Tijdens een Seniorencafé in het grote Paviljoen in het Julianapark
te Venlo krijgen Senioren en hun familieleden en mantelzorgers op een
informatieve manier informatie over allerlei onderwerpen.
Van geheugentrainingen tot brandveiligheid en van muziekbeleving tot
WII-achtige spelactiviteiten.
Vanaf 13.30 is de inloop. Om 14.00 wordt het ofﬁciële startsein gegeven.
Daarna is de gelegenheid om vrij rond te lopen. Men kan ook kiezen om
diverse workshops te volgen die telkens maximaal een half uur duren.
Om 17.00 wordt de middag afgesloten met een optreden van Um&Um..
Kofﬁe of thee met wat lekkers staat voor u klaar!
Aanmelden via Seniorencafevenloop@gmail.com of telefoon 06 - 27 03 07 97.
Mocht u besluiten op het laatste moment toch te komen, is dat geen
probleem voor ons! Dan zetten we gewoon een extra kopje kofﬁe voor u.
Graag tot ziens op 27 maart!

-STEMMERS
BEDANKT!

De Ondernemers Club Sevenum (OCS) is een ondernemersclub uit de voormalige gemeente Sevenum. De club is
in de huidige vorm twee jaar bezig en ze willen een actievere koers varen, om ervoor te zorgen dat het voor iedere
Sevenumse ondernemer interessant is om deel te nemen. Een van de kartrekkers in het geheel is voorzitter van OCS
en zelfstandig ondernemer Henk Lucassen uit Sevenum.

Henk Lucassen: “ De club is voortgevloeid uit de voormalige OCS en
midden- en kleinbedrijf (MKB) Sevenum.
Toen we vier jaar geleden bij gemeente
Horst aan de Maas kwamen, hebben we
besloten om er een club van te maken.”
In de huidige club zitten ondernemers
uit verschillende sectoren, als industrie,
dienstverlening, horeca en detailhandel. Hieraan worden geen voorwaarden
gesteld, maar kunnen alle ondernemers
lid worden. “We proberen zoveel mogelijk ondernemers bij elkaar te krijgen.
De uitdaging is om ze daarna bijeen te
houden, door het voor iedereen leuk en
interessant te maken.” Binnen de club
zijn een aantal subcommissies opgericht, die ervoor moeten zorgen dat de
informatie gestroomlijnd blijft. “Een groot
industrieel bedrijf bijvoorbeeld heeft
niets te maken met de zondagsopenstelling in het centrum van Sevenum.” Om
haar daden kracht bij te zetten, heeft
OCS aan gemeente Horst aan de Maas
gevraagd of ze de website
www.sevenum.nl in bruikleen mogen
hebben. Deze wordt op dinsdag 25 maart
gepresenteerd. “Alle leden komen op
de website terecht. Hiermee creëren we
saamhorigheid in Sevenum en promoten
we ons dorp. Daarnaast organiseren we
tweemaal per jaar interessante en vlotte

bijeenkomsten. Na aﬂoop hiervan moeten ondernemers het gevoel krijgen iets
opgestoken te hebben en de volgende
bijeenkomst niet te willen missen.” Op
de volgende avond vertellen de jonge
organisatoren van het OMG-festival
uit Sevenum de ondernemers over
het gebruik van onder andere sociale
media. “Ze hebben het festival vorig jaar
voor het eerst georganiseerd. Wij zijn
benieuwd hoe ze te werk zijn gegaan.
Waar zaten hun valkuilen? Zij hebben
de uitnodiging verstuurd en presenteren de avond”, aldus Henk. “Daarnaast
hebben we Pinkpopbaas Jan Smeets
uitgenodigd om een aantal anekdotes te
vertellen over zijn 45-jarige ervaring als
festivalorganisator.” Het zijn een aantal
voorbeelden waarmee OCS het voor
haar leden bijeenkomsten interessanter
en leuker wil maken. “Het is niet alleen
promotie, maar ook de samenwerking
met andere bedrijfsverenigingen. We
kunnen samen leuke dingen, denk
bijvoorbeeld aan een gezamenlijke koopzondag met Horst of Grubbenvorst en
dan bijvoorbeeld een shuttlebus inzetten,
of samen een spreker van naam kiezen.
Dat soort samenwerkingen zie ik graag.”
Belangstellenden voor de bijeenkomst
op 25 maart kunnen zich aanmelden op
ocsbestuur@sevenum.nl.

Old School Toys is en unieke winkel voor
verzamelaars van action figures en film figuren.
Vanaf 12.00 uur zullen onze deuren zich openen.
Kijk voor ons assortiment op

www.old-school-toys.nl
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Ook drumband Horst
speelt voor Máxima
Koningin Máxima bezoekt op 26 maart het muziekproject Young
Musicians Spread Their Wings op vliegbasis Eindhoven. Het project is een
initiatief van de Koninklijke Luchtmacht. Verschillende leden van verenigingen uit de regio nemen deel aan dit project, waaronder ook drumband Jong
Nederland Horst.
Young Musicians Spread Their Wings
is gericht op de jongste muzikanten
van fanfare-, harmonie- en drumbandverenigingen uit Noord-Limburg
en Zuidoost-Brabant. Onder leiding
van orkestleden van de Koninklijke
Luchtmacht volgen bijna driehonderd
jonge muzikanten muziekworkshops.
De dag wordt afgesloten met een con-

cert voor familie en vrienden.
Naast de Horster drumband
doen onder anderen ook leden van
Koninklijke Harmonie Unie uit Sevenum
en jeugdorkest Meerlo-Wanssum mee.
Daarnaast wordt de zang verzorgd
door Lisette Vervoort uit America en
Joya Hanegraaf uit Lottum, samen met
Amsterdammer Rolf Koster.

Dauwtrappen tussen
de kikkerpoelen
KnopenLopen organiseert op zondag 13 april een wandeling in de vroege
ochtend. Tijdens de wandeling is er extra aandacht voor kikkerpoelen.
Het dauwtrappen start tussen 06.00
en 07.00 uur op het parkeerterrein bij
de kerk in Sevenum. De wandelaar
kan kiezen tussen de lange wandeling
van 14,5 kilometer of de korte
wandeling is 5,5 kilometer. Er kan
zelfstandig worden gelopen of met
een groep met begeleiding en enige
uitleg onderweg. Wandelen met

begeleiding start om 06.15 uur en
06.45 uur. De kikkerpoelen bevinden
zich meestal in drassige gebied,
daarom is de wandeling niet geschikt
voor scootmobiels en buggy’s. De
organisatie zorgt voor iets lekkers voor
en tijdens de wandeling.Aanmelden
voor wandeltocht kan tot 11 april 12.00
uur via info@knopenlopen.nl

Starterscafé met Hans Hoppzak
Het StartersCafé Horst houdt op woensdag 26 maart een bijeenkomst met als thema belastingaangifte en
actualiteiten. Gastspreker is Hans Hoppzak van De Schatberg in Sevenum.
Jurist en belastingadviseur
Tristan Smits geeft een update
over de aangifteverplichtingen
en de daarmee samenhangende
regelgeving.
Gastspreker is ervaren
ondernemer Hans Hoppzak, directeur
van recreatiepark De Schatberg
in Sevenum. Inmiddels heeft

zoon Ronald Hoppzak De Schatberg
overgenomen, maar vader Hans
blijft actief. Hans Hoppzak vertelt
de aanwezige starters over zijn
ervaringen.
De avond begint om 19.00 uur
en is bedoeld voor iedereen in de
gemeente Horst aan de Maas die
met plannen rondloopt om een eigen

bedrijf te beginnen en ondernemers
die de afgelopen drie jaar een bedrijf
zijn gestart. Ook zijn adviseurs
van gemeente Horst aan de Maas
aanwezig. De toegang is gratis. De
avond is bij Liesbeth’s Grandcafé in
Horst en eindigt rond 21.30 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.starterscafehorst.nl

Vogelmarkt in Meerlo
De maandelijkse vogelmarkt van vogelvereniging De gevleugelde vrienden Wanssum e.o. vindt plaats op
zondag 23 maart. De markt is in zaal ’t Brugeind in Meerlo van 09.30 tot 12.00 uur.
Op deze vogelmarkt, waar diverse
vogelhandelaren aanwezig zijn, kan
iedereen vogels kopen maar ook zelf
verkopen. Ook kan men hier terecht

voor alle vogelbenodigdheden zoals
vogelvoer, nestkastjes en meer. Duiven
en kwartels worden niet op de markt
toegelaten en er mogen maximaal

twee vogels in een kooi.
Voor meer informatie over de
markt, neem contact op met M. van
Osch op 0478 53 12 21.

Herstellen doe je zelf
In Horst start op donderdag 27 maart een cursus Herstellen doe je zelf. Deze gratis cursus wordt gegeven
bij Beej Mooren.
De cursus bestaat uit twaalf
bijeenkomsten en is voor mensen
die, na een tijd geconfronteerd te zijn
met psychische klachten, weer de
draad van hun leven oppakken. Twee

ervaringswerkers begeleiden de cursus.
Er wordt gewerkt met een praktisch
opgesteld werkboek en naar aanleiding
van thema’s. Er is plaats voor maximaal
acht deelnemers. De bijeenkomsten

zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Neem
voor meer informatie contact op met
Veronica Kelders op 06 10 98 31 60 of
met Marion Erps op 06 15 95 25 85 of
via erpsmarion@hotmail.com

GRATIS ZONNEBRIL
BIJ AANKOOP

VAN EEN COMPLETE BRIL!
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

+

Vestiging Venray
Grotestraat 48
tel. (0478) 58 24 09

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2
tel. (077) 820 02 62

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120
tel. (0485) 57 18 12
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Kwaliﬁcatie voor wereldkampioenschap

EK Bullshooter in Sevenum
Het 22e Europees kampioenschap bullshooter wordt van donderdag 20 tot en met zondag 23 maart
georganiseerd op recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum. De Schatberg is al een aantal jaren de thuishaven voor
dit Europees kampioenschap.

Madrukro Kronenberg

Tweevoudig
Nederlands kampioen
Bullshooter is een vorm van
elektronisch darten die gespeeld wordt
met softtips-pijlen op elektronische
kasten. Er worden op het toernooi zeker
duizend darters uit achttien landen
verwacht. Het toernooi bestaat uit open
en gesloten toernooien. Om deel te

Graslandbeheer wordt steeds
belangrijker. Stijgende voerprijzen
voor aan te kopen krachtvoer,
ruwvoer en bijproducten maken dat
goed en veel eigen ruwvoer steeds
belangrijker wordt. Wij bieden u
vanaf heden de mogelijkheid uw
grasland te bewerken met de
He Va Grass Roller.
De door ons aangeschafte machine
combineert meerdere bewerkingen,
te weten:

Goed grasland levert
2.484 KVEM meer op
dan slecht grasland.
Dit staat gelijk aan
€546,00 per Hectare.
(bron Barenburg)

kunnen nemen aan de open toernooien
moet men wel aangesloten zijn bij een
dartbond. Er zijn geldprijzen te winnen tijdens het EK, maar deelnemers
kunnen zich ook kwaliﬁceren voor de
Bullshooter wereldkampioenschappen in Chicago. Zaterdag 22 maart

wordt het evenement rond 19.00 uur
geopend met een vlaggenparade,
waarbij ieder landenteam zich presenteert. Aansluitend wordt een optreden
gegeven door The Mylesbrothers, vier
Schots-Nederlandse broers die doedelzakmuziek ten gehore brengen.

1) Egaliseren door verend opgehangen
egalisatiebord;
2) Intensief eggen met 2 rijen zware
veertanden die de graszode uitkrabben;
3) Bijzaaien van graszaad
(onderhoudsgift) om uw graszode jong
en fris te houden;
4) Aanrollen door zware rol,
vastleggen van graszaad voor een
optimale opkomst.

verzorgen en waar nodig door te
zaaien (reparatie) Denk aan het verticuteren van uw gazon: een intensieve
bewerking van de graszode geeft de
beste grasmat. De Grass Roller is
tevens bijzonder geschikt om in de
nazomer het grasland te bewerken en
tegelijkertijd een onderhoudsgift met
graszaad te geven. Het graszaad kan
zich optimaal ontwikkelen omdat er
voldoende vocht beschikbaar is en de
concurrentie van bestaande grassen
minder is als in het voorjaar.

In het voorjaar is de Grass Roller de
optimale machine om het grasland te

100 VEM meer in ruwvoer
levert kostprijsdaling van
1,5 cent / kg melk.
(bron Agrifrim)

Goed Grasland bestaat
uit minimaal 80% goede
grassen. 50% van het
grasland in Nederland is
onder de maat!
(bron Eurograss)

Houd uw grasland in optimale conditie. Investeer jaarlijks een klein
bedrag in graslandonderhoud voor een betere zode met jong en fris
gras. Uitstellen / voorkomen van grote uitgaven en opbrengstderving
door volledig te moeten vernieuwen. Meer en vooral een betere
kwaliteit ruwvoer merkt u dagelijks in uw portemonnee.
Wij adviseren u graag voor een oplossing op maat!

Informeer naar het aantrekkelijke introductie tarief, probeer en overtuig uzelf:

Graslandonderhoud rendeert, uw kostprijs proﬁteert!

Door: majorettevereniging Madrukro
Zowel het A-team als het B-team van majorettevereniging Madrukro uit
Kronenberg heeft zaterdag 15 maart het Nederlands kampioenschap
binnengehaald. Tijdens het NK van de NBTA-bond in Den Haag wonnen beide
teams in hun categorie.
Het A-team van Madrukro bestaat
uit zes meiden: Eva Jansen, Maartje
Hermkens, Monique Wijnen, Kayleigh
Philipsen, Kelly Smits en Tessa Pekx.
Kelly Smits kon niet aan dit Nederlands
kampioenschap deelnemen, omdat zij
enkele weken geleden haar scheenbeen brak en in het gips zit. Haar
invalster Minke Coort uit Bakel heeft
het dan ook voortreffelijk gedaan. Het
team trad op met hun loterijshow in
de categorie Team Accessorie Junior
en liet twee concurrerende teams op
overtuigende wijze achter zich. Het

B-team van acht meiden, Eva en Janne
Schuurmans, Inge Bovée, Liza Janssen,
Diede Bos, Paulien Beeker en Puck
en Gwen Peeters trad op met een
modeshow en liet in de categorie Team
Accessorie Peewee zelfs vijf teams achter zich. Een topprestatie voor de kleine
vereniging uit Kronenberg. Lid Tessa
Pekx is genomineerd voor Sporttalent
van het Jaar en hoort vrijdag tijdens
het Sportgala Horst aan de Maas of ze
deze prijs ook wint. De twee teams van
Madrukro worden getraind door Ellen
Velzeboer en Jantine Vereijken.

Geslaagd seizoen
Hovoc jongens N6
Door: volleybalvereniging Hovoc
De jongens van volleybalvereniging Hovoc 6.4 uit Horst zijn er in
geslaagd om in één competitie bijna twee keer kampioen te worden.
In de eerste helft lukte het om met
groot verschil winterkampioen van
niveau 5 te worden.
Na de herindeling in niveau 6 was
een gelijkspel in de laatste wedstrijd
net niet genoeg om kampioen van

niveau 6 te worden. De teleurstelling
was even heel groot, maar als topvolleyballers konden ze toch heel
tevreden op een enorm geslaagd
seizoen terugkijken. Een groot voorbeeld voor alle Hovoc-teams.
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GFC’33 behoudt koppositie
Door: Gerard Schatorjé, GFC’33
Het eerste elftal van GFC’33 uit Grubbenvorst heeft zondag haar leidende positie in 5e klasse F weten te
handhaven. Door een moeizame 2-1 zege op VVV’03 uit Venlo behoudt GFC de koppositie met twee punten
voorsprong op EWC.

ook de eindstand zou kunnen worden,
werd de wedstrijd met het ingaan van
de laatste tien minuten grimmiger.
Uit een toegekende vrije trap net
buiten het strafschopgebied schoot
Jeroen van Summeren in de 85e
minuut de bevrijdende 2-0 binnen.
De vreugde en tegelijk de ontlading
bij de manschappen van Casper Tielen
was groot. VVV’03 ging niet bij de
pakken neerzitten en gooide alles

op de aanval. Uit een ogenschijnlijke ongevaarlijke situatie ging een
VVV-aanvaller maar al te gretig naar
de grond in een één op één-duel.
Gedecideerd wees scheidsrechter
Dings naar de stip. Dit buitenkansje
werd benut door Boy Derks, 2-1.
In de toegekende blessuretijd was
het nog even billen knijpen voor GFC
maar de Grubbenvorstenaren hielden.
De eindstand was 2-1.

Zeelen naar
SuperStock600
Koen Zeelen uit Grubbenvorst komt komend seizoen uit in het UEM
SuperStock600 kampioenschap. De coureur heeft hiervoor een contract
getekend bij het nieuwe MVR-Racing team.

Vanuit een corner legde Luc Stappers
in de zevende minuut de bal met zijn hoofd klaar voor Jop Hermkes
Het begin was veelbelovend en
GFC zette VVV’03 vast op haar eigen
helft. Vanuit een corner legde Luc
Stappers in de zevende minuut de
bal met zijn hoofd panklaar voor Jop
Hermkes. Hij tikte de bal beheerst
binnen, 1-0. Waar vorige week binnen
zestien minuten een veilige marge
van 3-0 op het scorebord stond, stokte
de doelpuntenmachine van GFC nu.
Dit was mede ook de verdienste van

de gasten uit Venlo die met agressief
en fysiek spel de opbouw van GFC
wisten te ontregelen. Er ontstond een
boeiende wedstrijd die zich vooral
afspeelde op het middenveld. Van
echt goed voetbal was geen sprake,
mede door de slechte conditie van het
veld. Scheidsrechter Dings uit Ospel
had de handen vol aan grote aantallen
overtredingen maar hield de kaarten
op zak. De 1-0 stand bleef dan ook

gehandhaafd tot de rust. In de tweede
helft veranderde er niet veel aan het
spelbeeld. Ook met het inbrengen van
alle wisselspelers (zowel door GFC
als VVV) veranderde er niets. Op het
moment dat eenieder dacht dat 1-0

Na zijn debuutjaar in de ONK
Dutch Superbike afgelopen jaar kreeg
Zeelen een aantal aanbiedingen uit
verschillende klassen. Op basis van de
toekomstmogelijkheden koos Zeelen
voor de SuperStock 600 en het team
van MVR-Racing.
Zeelen gaat in de wedstrijden
rijden op een speciaal geprepareerde
Yamaha YZF-R6. Zijn team wordt
geleid door Mart van Roij, eigenaar

Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg
Noordelijk Noord-Limburg

3-1 tegen SVC 2000

Wittenhorst stijgt
in competitie
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste elftal van RKsv Wittenhorst was na aﬂoop van de twintigste
speelronde in haar nopjes. Door de 3-1 zege én doordat de concurrenten
allen de fout in gingen, deed Wittenhorst goede zaken voor wat betreft de
stand in de rangschikking.
Zowel SVC 2000 uit Roermond
als Wittenhorst wist het belang van
dit treffen. Daarom was het frappant
dat meteen de aanval werd gekozen.
Geen behoudend spel, maar zoeken
naar een opening. Het eerste gevaar
kwam van SVC 2000-speler Max
Huybregts. Hij zocht de doellijn op en
schoot. Direct hierna kon doelman Bas
Schoolmeesters zijn talenten tonen
door een bal tot corner te verwerken.
Een minuut later was dezelfde doelman
weer de overwinnaar.
In de 12e minuut moest de SVCkeeper toch capituleren. Uit een voorzet
van Rob Zanders wist Thom Derks met
een kopbal de doelman te verschalken,
1-0. Wittenhorst was de dominerende
ploeg. De poging van Rob Zanders na
een doorsteekbal van Gijs Hagens had
meer verdiend. Maar het was uitstel
van executie. Amper zestig seconden
later kon Bart Spreeuwenberg uit een
corner van Rob Zanders snoeihard raak
koppen, 2-0.
Na deze goede periode van
de thuisclub werd het spel ineens
onnauwkeuriger en te gehaast. SVC

2000 probeerde wat terug te doen,
maar het lukte niet. De ruststand
bleef 2-0.
Na de rust werd het gejuich in
de 52e minuut voor de derde treffer
van Wittenhorst verstomd door het
ﬂuitsignaal van de scheidsrechter.
Hij nam het vlagsignaal over
en annuleerde dit doelpunt. De
juichstemming kwam enkele minuten
later alweer terug. Via wederom een
uitstekende voorzet en dito kopbal
van Thom Derks werd de stand op 3-0
bepaald.
Het spelpeil van Wittenhorst
zakte hierna beduidend. SVC 2000
kwam daardoor op een gemakkelijke
treffer. Geheel vrijstaand kon Ferdi
Pasaribu de bal intikken, 3-1. Nu was
Wittenhorst wat aangeslagen. Het
bleef met te veel spelers hangen,
waardoor de Roermondenaren naar
hartenlust konden combineren, maar
het rendement was matig.
Wittenhorst heeft de weg omhoog
gevonden. In de tweede helft van de
competitie behaalde de ploeg al negen
punten meer dan in het eerste bedrijf.

van MVR Racing Parts. ‘’Ik ben heel
blij met de overeenkomst met
MVR-Racing. Het team dat ik om me
heen krijg, bestaat uit zeer ervaren
mensen waar ik veel vertrouwen in
heb. Deze stap in mijn carrière brengt
mij wederom dichter bij mijn doel. Ik
kan niet wachten om binnenkort weer
op de motor te stappen en kennis te
maken met mijn nieuwe materiaal en
team”, laat Zeelen weten.

www.vptznoordlimburg.nl

De VPTZ (Vrijwillige
Palliatieve Terminale Zorg) Noordelijk
Noord Limburg biedt
aandacht, tijd en
ondersteuning aan
ongeneeslijk zieken

Door het vertrek van een van onze coördinatoren
zijn wij op korte termijn op zoek naar een

COÖRDINATOR m/v
(+/-12 uur per week)
die zich ook op vrijwillige basis wil inzetten voor deze vorm van terminale zorg.

en hun naasten door

Hoofdbestanddelen van de functie:

de inzet van getrain-

s organiseren en coördineren van de ondersteuning aan cliënten en hun naasten;
s organiseren en coördineren van de inzet van de vrijwilligers terminale zorg;
s bieden van begeleiding en ondersteuning aan onze vrijwilligers;
s verrichten van administratieve werkzaamheden met geautomatiseerde systemen;
s onderhouden van externe contacten in samenwerking met het bestuur en collega’s.

de vrijwilligers.
Deze vrijwilligers
willen uit eigen
beweging, onverplicht en ongedwongen, onbetaald dag
en nacht hulp bieden.
Werkgebied van de VPTZ:
de gemeenten Horst aan
de Maas, Venray, Bergen,
Gennep.

Functie-eisen:
s functioneren op MBO/HBO niveau;
s kennis van en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;
s goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
s bereidheid tot bij- en nascholing en het verrichten van bereikbaarheidsdiensten.

Wat kunt U van ons verwachten:
s een kleine organisatie met gemotiveerde en enthousiaste collega’s en vrijwilligers;
s een vaste maandelijkse ﬁscaal vrijgestelde vergoeding naast vergoeding
van onkosten;
s een mobiele telefoon ten behoeve van de bereikbare diensten.
Geïnteresseerden in deze boeiende en uitdagende functie kunnen schriftelijk reageren
naar de voorzitter van het Bestuur, dhr. G.G. de Beijer, Torenvalk 25, 5804 VA te Venray;
of per e-mail:ggdebeijer@ziggo.nl Telefonische informatie kan eveneens bij hem
worden verkregen: 0478-510037
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SVEB countert zich naar overwinning
tegen HBSV
Door: Rob Hendrix, SVEB
Het eerste elftal van voetbalvereniging SVEB heeft een verdienstelijke
overwinning geboekt op het hooggeklasseerde HBSV uit Hout-Blerick.
De eerste helft en met name het eerste half uur speelde HBSV goed verzorgd
voetbal en creëerde hierbij ook meerdere mogelijkheden. Een been of voet
van de verdedigers van SVEB stond hen meermaals in de weg.
SVEB liet zonder sterkhouders
Rick Tissen, Joris de Mulder en Sjors
Schatorjé de eerste helft het spel aan
HBSV. Met sporadische uitvallen was
SVEB zeer gevaarlijk. Zo ontstond in
de 7e minuut de eerste kans voor
SVEB, waarbij het meteen raak was.
Tim Geurts gaf een mooie steekbal op
Maik Vermazeren die oog en oog met
de doelman van HBSV miste. In de
rebound tikte Giel Seuren beheerst
binnen.
In de 25e minuut werd Maik
Vermazeren wederom in stelling
gebracht. Nu faalde hij niet en schoot
beheerst de 2-0 binnen. Ondanks de
2-0 achterstand van HBSV bleef het
team het spel dicteren. Dit leidde
nog tot een aantal kansen. De beste
mogelijkheid voor HBSV ontstond
in de 43e minuut uit een corner.
Middenvelder Daan van Lare van
HBSV verzuimde van dichtbij binnen
te koppen, waardoor de ruststand 2-0
bleef.

Het wedstrijdbeeld na de rust
bleef aanvankelijk onveranderd.
HBSV was veelvuldig in balbezit en
SVEB speelde compact, waarbij ze zo
nu en dan gevaarlijk werd door de
lange bal te hanteren. SVEB kreeg
na een kwartier steeds meer grip
op de wedstrijd. Met name op het
middelveld werden de duels met
veel inzet steeds vaker gewonnen.
Dit leidde in de 65e minuut tot een
doelpunt van Giel Seuren, maar dit
doelpunt werd afgekeurd door de
prima leidende scheidrechter Weerts
uit Overloon.
De laatste 15 minuten van
de wedstrijd werd SVEB steeds
gevaarlijker. Kansen ontstonden er
ook weer door gevaarlijke counters
uitgevoerd door onze snelle
aanvallers. De grootste kans was nog
voor Dean Crompvoets, die vrij voor
doel kon inschieten, maar de bal ging
helaas voor hem aan de verkeerde
kant van de paal langs het doel.

Dion Curvers krijgt door een te hoog been de bal in zijn gezicht (Foto: Thijs Janssen)

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur
OOK IN MAART WEER SCHERPE AANBIEDINGEN BIJ PARTIJDUMPER BEZOEK ONZE SHOWROOM VOOR MEER AANBIEDINGEN

Wasmachine Siemens
WM14B261NL

AEG luchtafvoerdroger
T65170AV

Vrijstaande koelkast
Exquisit KS420

Wist u dat wij:

Energieklasse A+
Vulgewicht 6kg
1400 toeren
Startuitstel
Digitaal display
2 jaar fabrieksgarantie

Vulgewicht: 7 kilogram
Programmafase-aanduiding
12 programmas
Startuitstel
Geluidssignaal bij
programma einde
2 jaar fabrieksgarantie
Van € 399,00 voor

Energieklasse A+
Koelinhoud 350 liter
Afm. 59,4 x 175 x 64cm
2 jaar fabrieksgarantie

• Een eigen service en
reparatiedienst hebben

€ 349.00

€ 299.00

€ 369.00

• Alle artikelen op vooraad
hebben

Warmtepompdroger
Beko DPU7380X

Vrieskast Indesit UIAA12F

Wasmachine
Haier HW60-1482

• Binnen 24 uur leveren

Van €

449,00 voor

Energieklasse A+
Vulinhoud 7kg
Uitgestelde start
Resttijdindicatie
5 jaar fabrieksgarantie, beste koop
Consumentengids 2014
Van € 699,00 voor

Energie-efﬁciëntie klasse : A+
Jaarlijks energieverbruik 281 kWh
Totale inhoud netto 235 liter
7 vriescompartimenten
No frost systeem
3 ijsblokbakjes
Afm.: H175 xB60 x D65 cm
2 jaar fabrieksgarantie
Van €

449,00 voor

Van €

Energieklasse A+, Inhoud 6 kg
Aantal toeren 1400, Uitgestelde start
Resttijdindicatie, 12 programmas
Kort programma 15 min.
Koude was mogelijk
Anit bacterieel systeem
2 JAAR GARANTIE
Van € 399,00 voor

€ 359.00

Koelvriescombinatie RVS
Indesit BIAA13X

Blijvend gevestigd in VENRAY

Van €

479,00 voor

€ 389.00

• Kosteloos uw
oude apparaten afvoeren

489,00 voor

€ 599.00
Energieklasse A+
Stroomverbruik 285 kWpjaar
koelgedeelte 213 liter
vriesgedeelte 90 liter
2 jr fabrieksgarantie

• Gratis bezorgen in
heel Nederland

€ 269.00

Wilhelminastraat 35B 5802 BA Venray
Tel. 06 - 46 67 18 78 / 06 - 31 63 25 27

www.partijdumper.nl
U kunt bij ons terecht voor nieuwe apparaten
in verpakking of nieuwe apparaten met lichte transportschade tegen zeer aantrekkelijke
prijzen. Wij verkopen o.a, de merken AEG,
Siemens, Beko, Samsung, LG

• Uw apparaat kosteloos
op verdieping zetten
• Wij alle merken inbouwapparaten kunnen leveren
tegen een zeer scherp
tarief. Loop gerust binnen
en laat u vrijblijvend
informeren naar
de mogelijkheden.

Openingstijden
Maandag van 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur
Gratis bezorgen heel Nederland
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt
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No Man’s Valley presenteert nieuwe EP

‘We willen vooral op zoveel mogelijk leuke
plekken spelen’
‘Vijf hongerige mormels uit Limburg maken energieke orgelrock geïnspireerd door de platenkast van hun
ouders’, aldus de biograﬁe van No Man’s Valley. Op zondag 23 maart presenteert de band haar nieuwe EP And Four
Other Songs in Meterik.

heel charismatisch. Dirk zong heel
erg vanuit zijn gevoel. Dit doet Jasper
(Hesselink, red.) uiteraard ook, maar
op een totaal andere manier. Hij is
heel uitbundig en gaat helemaal uit z’n
plaat”, aldus Rob. “We zijn energieker
en donkerder geworden. Werden we
eerst geregeld met The Kinks vergeleken, nu horen we Queens of the Stone
Age, De Staat en Nick Cave”, vertelt
gitarist Christian Keijsers (31) uit Horst.
Samen met toetsenist Ruud van den
Munckhof en drummer Ruud Jacobs
completeert hij de band. Zelf vinden
ze het nogal lastig om hun muziek te
omschrijven. “Ik denk dat de zwaardere
gitaren en het orgel het meest sprekend zijn voor ons geluid”, aldus Rob.
“En daaromheen een donkere en diepe
stem”, vult Christian aan. “Onze muziek
is niet echt in één stijl te vangen.”

Cd-presentatie
Op 23 maart vindt de cd-presentatie van And Four Other Songs plaats,
een EP met vijf bluesrocknummers.
“Rond die tijd zal het album ook gratis
te downloaden zijn. We hoeven er

geen geld mee te verdienen. We willen
vooral op zoveel mogelijk leuke plekken spelen”, aldus Rob. “Het gaat om
de ervaring en beleving. Dit moest ook
gelden voor de locatie waar we onze cd
wilden presenteren”, vertelt Christian.
“We werken geregeld samen met Jan
Huijs van Huijskamer Events in Meterik.
Via hem zijn we bij een grote boerderij
met schuur in Meterik terechtgekomen.
Het wordt een vet American barn feest,
waar ook een bluesbandje en een
rockabilly band uit Spanje op zullen
treden”, aldus Rob. En er ligt nog meer
in het verschiet. Over enkele maanden
neemt de band namelijk de single The
Wolves Are Coming op. “Het is vrolijk,
springend en catchy. Wie of wat ‘the
wolves’ zijn, laten we nog even open”,
sluit Christian geheimzinnig af.
No Man’s Valley geeft tweemaal
twee toegangskaarten voor de cdpresentatie inclusief EP weg. Om kans
te maken, schrijf een recensie naar
aanleiding van de twee nummers
die op www.nomansvalley.com te
beluisteren zijn en stuur deze naar
info@nomansvalley.com

Nieuwe locatie
Roest Festival
Het is niet verwonderlijk als de
naam No Man’s Valley je bekend in
de oren klinkt. De vijfmansformatie
bestaat nu zo’n twee jaar. “We hebben
eerst een jaartje of vijf gecoverd. Vanuit
die groep is No Man’s Valley ontstaan”,
vertelt basgitarist Rob Perree (30) uit
Horst. Hun debuut-EP Mirror Image

werd indertijd jubelend ontvangen.
“Niet lang hierna emigreerde Dirk, onze
zanger, naar het buitenland. We hebben dus niet de kans gehad om door te
pakken. In januari vorig jaar hebben we
in Jasper een nieuwe zanger gevonden.
We hadden een muzikale klik. Hij is een
super goede zanger en hij was op zijn
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spannende electrojazz

16.00
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beurt super enthousiast over ons. Onder
dezelfde naam zijn we met nieuwe
liedjes verdergegaan”, aldus Rob.

Energieker en donkerder
Een nieuwe zanger brengt ook een
nieuw geluid en een andere beleving
met zich mee. “De vorige zanger was

Het Roest Festival, waar vorig jaar de eerste editie van werd gehouden, houdt haar tweede versie op een nieuwe locatie. Op zaterdag 26 juli
vindt het festival plaats aan de waterkant van de Maas in Grubbenvorst.
Naast de gewijzigde locatie is
ook de huisstijl van Roest onder
handen genomen. Roest is voortaan
te herkennen aan de duidelijke zwartwitte zeshoek.

Ook de website www.roestfestival.nl
is vernieuwd. Het nieuwe Strandje
aan de Maas wordt de nieuwe locatie
voor het feest dat van 15.00 tot
02.00 uur zal duren.

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

a.s. zondag 23 maart open
van 11.00 – 17.00 uur

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst

T (077) 398 16 77

www.jeurissenzonwering.nl

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

Werkplezier voor
ondernemers!
Online Administratie MKB

Met Yuki zijn actuele cijfers bij
OAMKB een ﬂuitje van een cent!
Scannen, mailen, klaar.

OAMKB is een landelijke organisatie. Wij begeleiden
MKB-bedrijven, ZZP-ers en starters op heel eigen en
innovatieve wijze. Wij werken niet alleen vóór jou, maar
vooral mét jou. Zo besparen we samen kosten en geven
we je met o.a. Yuki software real time inzicht in je cijfers
en bedrijfsvoering tegen een vast maandtarief.
Een online administrateur is je ﬁnancieel adviseur online,
met wie je snel belt, mailt of chat als je een vraag hebt
en met wie je ook regelmatig live zaken bespreekt.
Slim online, transparant, efﬁciënt, in jouw voordeel:
online accountancy is de nieuwe stijl.
Ook jouw stijl?
Nieuwsgierig naar ons?
Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

Online Administratie MKB
René van Helden, Venray/Horst/Venlo
Pastoor Teeuwenstraat 64
5962 CB Melderslo
T: 06 13 51 03 78
E: rene.vanhelden@oamkb.nl
www.oamkb.nl/renevanhelden

Powered by

Jongerensoos OJC Niks uit Horst bestond vorig jaar al 20 jaar, maar besloot dit afgelopen weekend pas te
vieren. Op vrijdag en zaterdag pakten ze uit met optredens van bands en dj’s. Ook collega-sozen uit de regio
droegen hun steentje bij aan de viering van 20 jaar Niks.

werkplezier voor ondernemers!
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tandprothetische praktijk

DECULTUURRECENSENT
‘Ik denk dat ik nooit
niet cabaretier ben geweest’

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
<R\U[IPQVUZ[LYLJO[]VVY!
s implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
s aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
s vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
s vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar
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Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
; 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl
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3HH[\]LYYHZZLUZie onze site voor meer info.
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De Cultuurrecensenten: Stijn Majoor (17) en Jesper Baltessen (16)
Voorstelling: Javier Guzman – Delirium II (16 maart)
Theater is: Theater en humor zijn een goede kruiwagen om iets over te brengen
Waarom kom je na Por Dios en
Oorverdovend met een vervolg op
Delirium I?
Omdat ik in de tussentijd geen last had
van verslavingen, althans niet zodanig
dat ik er een voorstelling over moest
maken.
Wordt het nooit saai om zo vaak
dezelfde voorstelling te spelen?
Nee, het is nooit hetzelfde. Ik schrijf
mijn zinnen nooit uit waardoor ik
steeds gedwongen wordt de zinnen te
herformuleren. Je kunt in Nederland
spelen tot je tachtigste zonder je ooit te
vervelen.
Dus iedere avond is anders?
ja. En ieder publiek is anders.
Waaraan merk je dat dan?
De reacties op alles eigenlijk. Ik kan je
bijvoorbeeld zeggen dat ik het in het
noorden en oosten van het land het
leukst vind om te spelen omdat de
mensen daar de beste manier hebben
om theater te beleven, vind ik, want

ze gaan met hun armen over elkaar
zitten. De meeste mensen zien dat dan
als onwil, maar dat is geen onwil, die
mensen zijn gewoon heel nuchter en
die mensen denken: ik ben mijn huis
uitgekomen en heb betaald, nu is het
aan jou. Als je die mensen gek krijgt,
krijg je ze gekker dan waar dan ook.
Wat is de belangrijkste boodschap
die je de mensen wil meegeven in
deze voorstelling?
Ik spreek die niet echt uit in mijn
voorstelling maar dat is dat de
verslavingszorg in Nederland nog in
de kinderschoenen staat en dat we
er eens serieus over zouden moeten
praten. Zolang iets een taboe blijft, sta
je al schaakmat.
Heeft je familie een belangrijke rol
heeft gespeeld in de keuze om
cabaretier te worden?
Ik denk dat ik nooit niet cabaretier
ben geweest. Maar ja, of ze er een
bepalende rol in hebben gespeeld?

Allereerst door te vluchten naar
Nederland heeft mijn moeder ervoor
gezorgd dat ik ermee in aanraking
kwam. En ten tweede mijn opa en
oma. Omdat we nul spullen hadden,
hebben zij spullen ter beschikking
gesteld en hadden daar ook een paar
platen tussen gestopt. Ik ontdekte daar
dus een cabaretplaat tussen. De rest is
geschiedenis.
Gaan we jou en je broer in de
toekomst samen op het toneel zien?
Als hij zo ver is. Hij wil eerst zijn eigen
naam vestigen. Hij wil natuurlijk niet
dat mensen denken dat hij er is gekomen is door mij. Want dat is natuurlijk
faliekante bullshit.
De voorstelling volgens Stijn en
Jesper in drie woorden:
Energiek, heavy, boeiend.
De volgende voorstelling
bij Kukeleku is Kakelvers
op zondag 6 april.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Daan Jonkers
13 jaar
Broekhuizen
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan hoop ik dat ik heel rijk ben en in
Portugal aan de zee woon. Portugal is
een lekker warm land. Ik ben er nog
nooit geweest maar ik ben wel van
plan om daar naartoe te gaan. Hoe ik
dat geld ga verdienen, dat weet ik nog
niet precies.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dan had ik vorig jaar op school beter
mijn best gedaan en minder gekloot.
Ik ben nu naar vmbo gegaan, maar ik
was liever samen met mijn vrienden op
havo gebleven. Ik zit nu niet meer bij
ze in de klas, maar ik zie ze nog wel. En
met school gaat het nu ook weer een
beetje de goede kant op.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?

Het liefst een Playstation 4 met veel
games. Call of Duty of Battleﬁeld
bijvoorbeeld. Ik game nu op een
Playstation 3, maar dat ding is al best
wel oud.
Je laatst ontvangen app’je/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Die was van Brent. We moeten samen
een presentatie doen en hij vroeg
me of ik er al wat aan gedaan had.
We moeten voor Nederlands een
presentatie geven over de Champions
en Europa League. Ik had er al een
beetje aan gewerkt.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het wel handig, dan weet je
meteen wat er allemaal gebeurd is en
zo. Ik kies zelf voor Twitter, dan hoef ik
allemaal die saaie voetbalwedstrijden
niet te kijken, want ik zie de uitslagen
op Twitter voorbij komen. De wedstrijd
zelf boeit me niet zoveel, alleen de
uitslagen.
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Daan Jonkers

Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Het liefst een Bugatti Veyron. De kleur
maakt me niet zo veel uit. Ik hoop dat
dit meteen mijn eerste auto wordt,
zodra ik mijn rijbewijs gehaald heb.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Van de Albert Heijn. Omdat ze daar
altijd veel chips en energydrank
hebben. Ik word ook blij van John’s
Foodstore, omdat de friet daar lekker is.
Maar daar ga ik niet zo vaak heen, naar
Albert Heijn trouwens wel. Ik denk dat
ik daar ongeveer drie of vier keer per
week kom.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik het geld op de bank zetten,
voor als ik ooit iets groots moet gaan
kopen. Dan kan ik het namelijk meteen
kopen. Bijvoorbeeld een nieuwe villa
of zo.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij mijn oom in de kwekerij.

Wat ik daar doe, is elke dag verschillend. Meestal haal ik onkruid weg of ik
zorg ervoor dat de planten op de kar
gezet kunnen worden, zodat ze gestekt
kunnen worden. Daar werk ik één keer
per week en dat doe ik nu toch al vier
maanden of zo.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Dat ik in één keer heel veel geld kreeg
bij Fifa en dat ik dat geld allemaal ging
uitgeven aan dure spelers. Ik ben de
laatste tijd steeds meer met Fifa bezig.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dan denk ik toch mijn verjaardag,
omdat ik dan altijd veel cadeautjes en
geld en zo krijg. Ik vier het niet heel
groot, maar wel gewoon klein.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 10 voor aardrijkskunde. Ik
had een beetje opgelet in de klas en
daarom had ik een 10 gehaald voor die
SO. Ik vind geschiedenis iets leuker. Ik
vind bijvoorbeeld onderwerpen over
de Tweede Wereldoorlog en andere
oorlogen wel interessant en leuk.
Zon of sneeuw?
Ik vind sneeuw en zon allebei wel
ﬁjn. In de winter kan je altijd veel met
vrienden kloten in de sneeuw. En in
de zomer is het gewoon lekker weer,
dan kan je lekker gaan zwemmen in
Walbeck of zo. Als ik zou moeten kiezen
tussen wintersport of zonvakantie, dan
kies ik denk ik toch zonvakantie, omdat
je daar gewoon iets meer kunt doen.
Avond of ochtend
Ik ben een ochtendmens. Ik ben altijd
supervroeg wakker en dan ga ik altijd
gamen. Meestal ben ik tussen zeven
en acht uur wakker, dan kan ik nooit
meer slapen. ’s Avonds ben ik altijd wat
sneller moe.
Stad of dorp?
Ik denk dat een dorp beter bij me past.
Daar ken je meer mensen en daar ken
je ook echt alles uit je hoofd. Dan weet
je bijvoorbeeld ook bij wie je het best
kattenkwaad kunt uithalen. Dan gaan
we belletje trekken of we houden mensen voor de gek en zeggen dat we voor
het goede doel langskomen, terwijl dat
helemaal niet zo is.

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
Informeer naar de mogelijkheden m.b.t. verkoop eigen woning

Karakteristieke hoevewoningen

April
oplevering
eerste
woningen!

3
varianten,
u mag
kiezen!

Nieuwbouw: o.a. goede isolatie, eerste jaren nauwelijks onderhoud en energiezuinig
(energielabel A+).

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

# Vrijstaand (geschakelde) woningen met blijvend vrij uitzicht
op beekzone.
# Gezinswoning (landelijk) of woning met slaapkamer/
badkamer op de begane grond (klassiek of royaal).
# Veel privacy.
# Inclusief berging/garage.
# Diverse optie mogelijkheden.
# Verkoopprijzen vanaf € 243.000,- v.o.n.

Kom naar het inloopuurtje op vrijdag 21 maart
a.s. van 16.00 tot 17.00 uur op de bouwplaats
aan de Janssenweg 50 te Horst.

www.deafhangfase2.nl
T: (077) 260 00 00

Mies
Column
A run a day
keeps the
doctor away
Plannen, daar zijn we
tegenwoordig goed in.
Tenminste ik wel. Overvolle
agenda’s leiden me door de
dag. Van de ene afspraak val ik
in de volgende meeting. Om
tussendoor toch nog gezond
bezig te zijn, creëerde ik samen
met mijn huisgenootjes een
nieuwe, gedeelde agenda.
Optimistisch planden we voor
iedere dag een afspraak. Vroeg in
de ochtend, rond een uurtje of
zeven zouden we in ons hardlooppakje het park in gaan. Het
idee was om iedere ochtend,
vóór al onze eigen activiteiten
weer van start gingen, een half
uurtje de benenwagen aan te
zetten. Hardlopen zou ons goed
doen, we zouden op deze manier
de dag fris en vol energie
beginnen, tenminste dat was
onze motivatie. Maar zoals de
meeste goede voornemens
eindigen, zo eindigde deze ook:
het bleef bij een leuk idee en
optimistische afspraak. Ik moet
eerlijk toegeven: ik bereikte zelfs
het tegenovergestelde. Want de
wekker in de vroege ochtend
zetten om toch een poging te
wagen, dat lukte dan weer wel.
Raar eigenlijk, ’s avonds in bed
heb ik altijd grootse plannen voor
de ochtend daarna. Volgens
mezelf ga ik dan extra vroeg het
bed uit, om eerst goed te
ontbijten en dan om zeven uur in
het park paraat te staan als een
echte held. Een echte held op
sokken ja, want ’s ochtends is
mijn fanatieke onderbewuste
meestal nog in diepe slaap. In
plaats van me te motiveren om
uit de veren te gaan, zorgt ze
ervoor dat ik mijn arm naar m’n
wekker zwengel om vervolgens
de verlossende snooze-knop te
vinden.
Een uur lig ik dan, zonder dat
ik het zelf echt in de gaten heb,
te snoozen. Zonde zonde, een uur
slaap korter, geen hardlooprondje, geen werk verricht en de
hele dag vermoeid door die
ongezonde knop, in plaats van
fris en vol energie... A run a day
keeps the doctor away inderdaad,
maar alleen als je het goed weet
te doen! Morgenochtend nieuwe
poging.
Mies

28

ook voor
websites

Els van den Goor
programmeur

werkt direct!
) './-/ɄųŹɄƌɄ*-./Ʉ

cultuur 29

20
03

Alternatief voor jeugd

Prilpop alleen voor
achttienplussers
De 33e editie van Prilpop in Sevenum is het weekend van 18 tot en
met 21 april. Met ingang van dit jaar is het festival alleen toegankelijk
voor achttienplussers.
De verhoging van de leeftijd
waarop jongeren alcohol mogen
drinken, van zestien naar achttien
jaar, is voor de organisatie
aanleiding om alleen bezoekers
toe te laten die achttien jaar of
ouder zijn. Een lastige beslissing,
aldus de organisatie. “OJC Walhalla
en daarmee Prilpop is en blijft
een jeugdcentrum. Vandaar dat
we met een passend alternatief
komen. Onder de vlag van Roots
wordt er een extra activiteit worden
georganiseerd. De jeugdcommisie
gaat in samenwerking met Prilpop
om de tafel zitten om deze activiteit
in te vullen”, aldus de organisatie.
De line-up van Prilpop is
inmiddels bekend. In totaal 21

Bloedzuigers

Horrortoneelstuk
voor kinderen

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

Toneelclub Setokids 1 uit Sevenum brengt op vrijdag 28 en zaterdag
29 maart een horrortoneelstuk op de planken met als titel Bloedzuigers.
De uitvoeringen vinden plaats in de schuur aan de Heesbeemd 1 in
Kronenberg.

bands en even zoveel dj’s treden
op. De bekende muziekgenres als
metal, indierock, punk en hardcore
passeren de revue. Natuurlijk staan
er ook regionale bands en dj’s op
het programma. Zo geeft Infernal
Scheisse vrijdag het startschot voor
Prilpop 2014.
Daarnaast zal The Mothmen
en een goede oude bekende
band onder pseudoniem een
optreden verzorgen. De jongens
van Tiender Tanzbar zijn vrijdag
eveneens op de bühne te vinden
en zo heeft ieder kerkdorp wel
een vertegenwoordiger op het
programma staan. Verder staat de
allerlaatste Niks Draait Door op het
programma.

12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Op de beurs wordt een ruime
keuze aan kinderkleding, vanaf
maat 74 aangeboden. Ook wordt
speelgoed, spellen, puzzels, kinder-

boeken, ﬁetsjes, verkleedkleding en
ﬁets- en autostoeltjes verkocht.
Kijk voor meer informatie op
www.mamaloesevenum.nl

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
?UVY`UbU`cc[.,+"):A
?UVY`X][]hUU`N][[c._UbUU`--$
;`UgjYnY`?DB._UbUU`--$
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Stichting Mamaloe’s Beurzen organiseert een grote tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs op zondag 30 maart van 10.00 tot
12.00 uur op recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum.

00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur

Setokids bestaat uit twaalf leden
en is een toneelclub voor kinderen
van 8 tot en met 12 jaar. Ze repeteren
iedere maandag in De Krullevaar in
Sevenum. Dit jaar is er gekozen voor
een horrorstuk voor en door kinderen.
Een kale schuur is omgetoverd tot
een spannende locatie, waar de

toeschouwers worden meegenomen
in het leven van vampiers.
Het stuk gaat over een
‘vampieroﬁel’ die wil bewijzen dat
vampiers echt bestaan. Een patholooganatoom wil echter bewijzen zien
en neemt geen genoegen met
vermoedens.

TV
?UVY`UbU`cc[.&&(,$"$$A<n
?UVY`X][]hUU`N][[c._UbUU`(&
;`UgjYnY`?DB._UbUU`)-$
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054

www.reindonk.nl

Wij doen mee
aan Powerkids 2014
www.powerman.nl

Van 23 maart t/m 28 september 2014
Expositie in Museum de Kantfabriek

 BS de Bottel, Lottum  BS de Twister Groen, Horst  BS de Twister Blauw, Horst 
 BS St. Anna, Blitterswijck  BS de Driehoek, Griendtsveen  BS de Peddepoel, Wanssum 
 BS Mariaschool, Tienray  BS de Brink, Melderslo  BSO Bende, Horst 
 BSO & Co, Sevenum  BSO Veer, Tegelen  BSO Stip, Venray  BSO Landhuis, Meerlo 
 Raayland College, Venray  Dendron College, Horst  Citaverde, Horst 

‘TRADITIE
ontmoet
TOEKOMST’
Van streekdracht naar
intelligent textiel
Foto: Brian Smeulders en Hub Niemands

www.museumdekantfabriek.nl
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Vlooienmarkt in
Griendtsveen
Carnavalsstichting De Klotbultjes en de Bond van Ouderen Griendtsveen organiseren op zondag 23 maart een vlooienmarkt. In gemeenschapshuis De Zaal kan men tussen tweedehands spulletjes snuffelen.
KBO Griendtsveen en de
carnavalsvereniging halen de dag
voorafgaand aan de vlooienmarkt
spulletjes op die mensen willen

doneren voor de markt. Zondag vanaf
11.00 uur kunnen bezoekers terecht
op de vlooienmarkt. Bel voor meer
informatie naar 0493 52 93 05.

André Hazes in Horst
In café D’n Tap in Horst staat zaterdag 22 maart de André Hazesimitator Robert Pouwels op het podium. Dit optreden begint om 21.30 uur.
Als André Hazes-lookalike verzorgt
Robert Pouwels een tributeshow. Niet
voor niets wordt hij gezien als een
van de beste imitators op dit vlak.

Optreden Reulsberger
Muzikanten
De Horster blaaskapel Reulsberger Muzikanten is op zondag 23 maart te vinden in Center Parcs de
Limburgse Peel in America. De blaaskapel gaat dan het ‘frühschoppen’ muzikaal omlijsten. Hun optreden is
van 11.00 tot 13.00 uur.

Er kan meegezongen worden met
klassiekers als Een beetje verliefd,
De vlieger, Bloed, Zweet en Tranen
en meer.

Carbootsale in Horst
Op het evenemententerrein van de Kasteelse Bossen in Horst vindt op
zondag 6 april een carbootsale plaats. De markt is van 08.30 tot 15.30 uur.
Tijdens de carbootsale worden
door de verkopers tweedehands spullen aangeboden. Dit wordt gedaan
vanuit een kofferbak, aanhanger of

busje. De carbootsale wordt dit jaar
ook georganiseerd op 4 mei, 1 juni, 13
juli, 10 augustus, 31 augustus en als
afsluiting op zondag 21 september.

Te koop: Horst Rotvenweg 5

DONDERDAG
27 MAART 2014

Op een unieke locatie gelegen vrijstaande woning met zwembad en
een ruime vrijstaande dubbele garage/hobbyruimte. De woning heeft
op de begane grond een hal, toilet, badkamer, 2 slaapkamers, woonkamer, keuken en een bijkeuken. Op de 1e verdieping is de mogelijkheid voor het realiseren van een 3e slaapkamer. De grote tuin, welke
nagenoeg rondom de woning is gelegen, biedt veel privacy.

18.30-20.30 UUR

KEIZERIN MARIALAAN 2
HELMOND
WWW.ROC-TERAA.NL

NIEUW!
vraagprijs € 298.000,-- k.k.

Helmissenstraat
24,
5872 AS Broe
khuizen
Tel.: 077 - 398
57 57

www.maasenpeel.nl

Laat nu

INFO- EN
AANMELDAVOND

GRATIS
uw weiland en/of
bouwland

24174/2

injecteren
Bel: 06 18 11 64 80
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Café Cambrinus Horst

Belgische formatie
Quark in Horst
De Belgische formatie Quark staat zondag 23 maart in café Cambrinus
in Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur.

cultuur 31

Traditie ontmoet toekomst
in Kantfabriek Horst
Museum de Kantfabriek in Horst schetst met haar nieuwe expositie Traditie ontmoet toekomst een beeld van de
ontwikkeling van textiel en mode aan de hand van twee uitersten: traditionele streekdracht en intelligent textiel.
De expositie wordt zondag 23 maart geopend.
Het vertrekpunt van de expositie Traditie ontmoet toekomst is een
verzameling van Harry Linskens, die
bestaat uit bijzondere kledingstukken
die door Noord-Limburgse vrouwen
in de periode tussen 1850 en 1950
werden gedragen. In intelligent textiel
wordt moderne technologie verwerkt,
met resultaat bijvoorbeeld textiel dat
licht geeft of van kleur kan veranderen.
Deze innovatieve toepassingen worden
door vooruitstrevende modeontwerpers
in kleding gebruikt. Duurzaamheid en
ambachtelijkheid spelen ook hier vaak
een grote rol. Dat laatste laten mode-

studenten van de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht (HKU) zien. Met de
Noord-Limburgse dracht als uitgangspunt maakten zij een verbinding tussen
traditie en innovatie. Zij werden hierin
bijgestaan door Wim Ewals, hoofddocent mode aan de HKU, Marina Toeters,
expert op het gebied van innovatieve
kleding en Loe Feijs, hoogleraar aan
de faculteit Industrial Design van de TU
Eindhoven. De expositie laat bijzondere
kledingstukken van Marina Toeters en
Loe Feijs zien, waarin mode, nieuwe
technologie en wiskunde bij elkaar
komen. Ook interactieve kleding van

bekende en minder bekende ontwerpers en innovatief textiel worden in
deze expositie naast de traditionele
klederdrachten tentoongesteld.
Kinderen vanaf vijf jaar kunnen
op woensdag 26 maart in Museum
de Kantfabriek in Horst terecht voor
een creatieve workshop. Onder leiding
van Fonza Billekens en José van den
Broek gaan de kinderen een een
eierwarmer maken. De workshop is
van 14.00 tot 16.00 uur. Opgeven kan
via cursus@museumdekantfabriek.nl of
077 398 16 50. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdekantfabriek.nl

Lezing ontwikkelingshulp Kenia
Anny Lenders-Haenraets en Marlies Buijssen-Haenraets vertellen op dinsdag 25 maart vanaf 20.00 uur over hun
reis naar Kenia en hun ervaringen met ontwikkelingshulp in het land. De lezing vindt plaats in het Parochiehuis
in Sevenum.
Quark is de samensmelting van de
‘geëlektroniseerde’ trombone en tuba
van Adrien Lambinet en de synthetische grooves uit de drums van Alain
Deval. Dit duo maakt naam in België
met niet-alledaagse elektronische
interpretaties. Deval speelde eerder

in bands als Collapse en Khartung. Het
eerste album van het duo heet Trust
in time. Hun sound is minimalistisch
en levendig, geladen met emoties en
terughoudend. Voor meer informatie,
kijk op www.cambrinusconcerten.nl

De zussen Anny en Marlies vertellen over hun reis en lichten met foto’s
en videoﬁlmpjes hun verhaal toe. Als
gasten van de zusters van Mary of
Kakamega hebben ze onder meer door

de zusters opgezette onderwijsprojecten
bezocht. Anny en Marlies vertellen over
de opleidingen die de zusters bieden aan
kansarme jongeren. Daarnaast geven ze
een beeld van het dagelijkse leven in

Kenia. Ook dit jaar worden de zusters in
Kenia ondersteund door opbrengsten uit
de vastenactie. Bezoekers kunnen met
eigen ogen zien wat er in de afgelopen
jaren gerealiseerd is met de giften.

(Foto: Kassim Ahmed)

Coverbands strijden
om ﬁnaleplek
In Blok 10 in Horst vindt op zaterdag 29 maart een voorronde plaats
van European Battle of the Coverbands. Tijdens de voorronde strijden vier
bands om twee deelnamebewijzen voor de kwartﬁnales.
Tijdens de voorronde treden
rockcoverbands The Values, So What!,
Jimmy’s License en punkcoverband
Smegmatics op. Er wordt één
publiekswinnaar gekozen op basis van
de meeste stemmen uit het publiek

en één vakjurywinnaar op basis van
de punten van de vakjury. De zaal
gaat om 22.30 uur open en de eerste
band start rond 23.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.dutchbattleofthecoverbands.com

Voor onze vestiging in Venlo zijn wij op zoek naar:

Chauffeurs (m/v)
Fulltime (40 uur)

Optreden The Silver
Cadillacs
In muziekcafé De Buun in Horst staat zaterdag 22 maart de band
The Silver Cadillacs op het podium. Dit optreden begint om 22.00 uur.
De mannen van deze band hebben al ruim vijftig jaar ervaring met
het maken van muziek. The Silver
Cadillacs is een band met doorgewinterde muzikanten die hun vak

verstaan. Zij laten de nostalgische
klanken van onvergetelijke liedjes
herleven. Geen oubollige geraniumrock, volgens de heren, maar muziek
waar de energie vanaf spat.

Stand-upcomedy in
café Den Hook
In café Den Hook in Lottum staat zaterdag 22 maart stand-upcomedian Johan van Gulik op het podium. Dit optreden begint om
21.00 uur.
Voordat Amsterdammer Johan
van Gullik de bühne betreedt, bijt
Dries Postma het spits af. Na de pauze
brengt headliner Johan van Gulik,
taalkunstenaar en comedywonder,

zijn show. Tussendoor brengt master
of ceremony Chris van der Ende
het publiek alvast in de juiste sfeer
met zijn grappen. De zaal is vanaf
20.00 uur geopend.

Je taken
je verzorgt het transport van sierteelt- en voedingstuinbouwproducten.
je draagt zorg voor de lading, ladingdragers en bijbehorende documenten.
je bent zuinig op het materieel en zorgt ervoor dat je het visitekaartje
van Mercuur op de weg en bij klanten bent.
Onze functie-eisen
je bent in het bezit van de rijbewijzen B-C-E.
je bent in het bezit van het Chauffeursdiploma CCV-B (Code 95).
je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een
klantvriendelijke houding.
je bent gewend om zelfstandig te werken.
je bent bereid om in het weekeinde diensten te verrichten.
je bent bereid om ’s nachts te werken.
Wat biedt Mercuur Smart Logistics BV
een zelfstandige functie vol afwisseling.
een prettige werksfeer.
een baan met goede primaire (CAO-beroepsgoederenvervoer) en
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Mercuur Smart Logistics
BV is sinds 1981 actief
als logistiek dienstverlener. Het bedrijf met vestigingen in Tilburg en
Venlo is gespecialiseerd
in de levensmiddelenen sierteeltlogistiek.
Mercuur Smart Logistics
BV is een dynamisch
bedrijf met 50 medewerkers waar de klant
steeds centraal staat.
Er heerst een sterke
hands-on mentaliteit
waarbij vernieuwingen
snel worden opgepakt.
Daarnaast staat maatschappelijk verantwoord
ondernemen hoog in
het vaandel bij Mercuur
Smart Logistics BV.
Kwaliteit is vanzelfsprekend, service is onderscheidend.

Heeft bovenstaande je aandacht getrokken en wil je graag deel uitmaken van het team van
Mercuur Smart Logistics BV stuur dan je brief met CV naar Mercuur Smart Logistics BV
t.a.v. J. Goumans Venrayseweg 208a 5928 RJ Venlo. Je kunt natuurlijk ook mailen naar
j.goumans@mercuur-logistics.nl Voor meer informatie kun je bellen naar 077 - 466 11 27
of onze website www.mercuur-logistics.nl bekijken.
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Horst
Dorpsraadvergadering

Opening expositie:
Traditie ontmoet toekomst

Standup-comedyshow
Johan van Gulik

do 20 maart 20.00 uur
Locatie:
Bowlingcentrum De Riet

zo 23 maart
Locatie:
Museum de Kantfabriek

za 22 maart 21.00 uur
Locatie: café D’n Hook

Quiltcafé

Rode Loper koopzondag

Optreden
Little Devil Allstars

vr 21 maart 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

vr 21 maart 21.30 uur
Locatie: Station America

Sportgala Horst aan de Maas

zo 23 maart
11.00 – 17.00 uur
Organisatie:
Centrum Management
Locatie: centrum

Carthouse

vr 21 maart 20.00 uur
Locatie: ‘t Gasthoês

Lenteconcert 35 jaar

Dirty Friday XL met Luke
Verano

zo 23 maart 14.00 uur
Organisatie: Con Brio
Locatie: ‘t Gasthoês

vr 21 maart
Locatie: Blok10

Optreden Quark

Meditatief voorjaarsconcert

zo 23 maart 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

za 22 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Frühschoppen
zo 23 maart
11.00-13.00 uur
Organisatie:
Reulsberger muzikanten
Locatie: Center Parcs
De Limburgse Peel

Griendtsveen
Vlooienmarkt
zo 23 maart 11.00 uur
Organisatie:
CS De Klotbultjes en Bond van
Ouderen
Locatie: Gemeenschapshuis
De Zaal

Grubbenvorst
Dorpsraadvergadering
wo 26 maart 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

za 22 maart 20.00 uur
Organisatie: Josananda
Locatie: ‘t Gasthoês

Hazesavond met Robert
Pouwels
za 22 maart 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Super Swing Saturday met
The Hot Studs
za 22 maart 22.00 uur
Locatie: Blok10

Optreden
The Silver Cadillacs
za 22 maart 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Hegelsom
Fototentoonstelling
zo 23 maart 14.00 uur
Organisatie:
CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

do 20 maart 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

EK Bullshooter

Meerlo
zo 23 maart
09.30-12.00 uur
Organisatie: vogelvereniging
De gevleugelde vrienden
Wanssum eo
Locatie: zaal ’t Brugeind

do 20 t/m zo 23 maart
Locatie: recreatiecentrum
De Schatberg

Clublife VII
vr 21 maart 21.30 uur
Locatie: stapperij De Gaper

Fifa 14-toernooi
za 22 maart
13.00-20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Melderslo
Demonstratie draaiorgels

Jaarvergadering wijkcomité
ma 24 maart 20.00 uur
Organisatie:
Wijkcomité Norbertus
Locatie:
café-zaal De Leste Geulde

za 22 en zo 23 maart
11.00-17.00 uur
Organisatie: Draaiorgelclub
Noord-Limburg
Locatie: Museum De Locht

Rocknight met Slack Alice

Uitwisselingsconcert

di 25 maart 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

za 22 maart 19.45 uur
Organisatie:
Jeugdorkest BMBM
Locatie: MFC De Zwingel

Kinderworkshop:
eierwarmer maken
wo 26 maart
14.00-16.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

za 22 maart 21.30 uur
Locatie: Croes Moeke

Lezing: ontwikkelingshulp
in Kenia

10e Open Coffee Sevenum
do 27 maart 09.00 uur
Locatie: restaurant Vitellius

Grote smedendag
zo 23 maart
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Starterscafé met
Hans Hoppzak
wo 26 maart 19.00-21.30 uur
Locatie: grandcafé Liesbeth

Meterik
Dorpsraadvergadering
do 20 maart 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Lottum

Informatiebijeenkomsten
Horster Darts Kampioenschap vr 21 maart 14.00-16.00 uur en

Cd-presentatie
No Man’s Valley

zo 23 maart 10.00 uur
Organisatie: DC De Lange
Locatie: De Lange

zo 23 maart 14.00 uur
Locatie:
Crommentuijnstraat 47

za 22 maart 10.00-12.00 uur
Organisatie: De Vrije Akker
Locatie: Hoofdstraat 45

DE LEUKSTE FEESTJES EN
GROEPSACTIVITEITEN
REGEL JE BIJ DE WEVERT
s 3FEERVOLLE RUIMTE OP MOOIE LOCATIE
s "INNEN EN BUITENACTIVITEITEN
s 'ROEPEN TOT MAXIMAAL  PERSONEN
s 6ERSCHILLENDE ARRANGEMENTEN INCL ETEN EN DRINKEN
s -OGELIJKHEID VOOR LIVE MUZIEK OF $*

Lezing: wandelen in het
verleden

Vogelmarkt

Optreden 30past7
za 22 maart
Locatie: café Babouche

Sevenum

m bij
U bent wSeulkzoanne
Erik en

Kampioeneeee!!
!

uggy!
b
n
'
o
f, z
Kei to
Op zoek naar een actieve invulling van uw bedrijfsuitje, teambuildingsdag,
familiedag of vrijgezellendag? Of bent u op zoek naar een locatie voor uw feestje?
Bezoek onze website en bekijk de mogelijkheden.

077-397 03 88
www.dewevert.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek

Heilige mis

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Horst

Broekhuizenvorst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W v-a-l-nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

zaterdag

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

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

zondag

19.15

Heilige mis

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

?fcbYbVYf[
Heilige mis

19.15

Lottum
zondag

Heilige mis

09.30

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Melderslo
zaterdag
woensdag

Meterik
zaterdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

Spoedgevallendienst
21 t/m 27 maart 2014
Kies Mondzorg Well
t Zandt 15, Well
T 0478 50 19 71

dinsdag

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
woensdag

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

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Parochiecluster Horst

112

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

Gaellus Open Air 2013 was met 1.600 bezoekers een geslaagde editie, stelt de organisatie. Dit schept hoge
verwachtingen voor Gaellus Open Air 2014 op zondag 8 juni. Op het grasveldje naast OJC Gaellus in Tienray wordt de
muzikale speeltuin weer opgebouwd.
De organisatie heeft inmiddels
de eerste vier artiesten die op het
festival optreden, bekendgemaakt.
Gaellus Open Air 2014 wordt geopend
door garagepunktrio The Mothmen
uit Sevenum. Ook is de band The
Road Home bevestigd. Deze band is

geïnspireerd door onder andere Bruce
Springsteen, Cheap Trick en Social
Distortion. Zij werden in augustus door
3FM uitgeroepen tot Serious Talent.
Daarnaast komt punkrocktroubadour
Tim Vantol zijn kunsten vertonen.
Vantol stond afgelopen jaar onder

andere op Groezrock en Lowlands. De
vierde naam die de organisatie kan
vrijgeven is Fresku, een Nederlandse
rapper die afgelopen jaar tot een
grote naam is uitgegroeid.De rest van
het programma wordt de komende
maanden bekendgemaakt.

09.45

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

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

Alarmnummer

Eerste namen Gaellus Open Air

Grubbenvorst

Venray

Tandarts

Heilige mis

09.45

Griendtsveen

zaterdag

Huisartsenpost

11.00
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Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Scherp geprijsd!

GRONDWATER

POMPEN
Breng uw tuin
deze lente tot leven!
Kömhoﬀ is dé specialist in
de regio op het gebied van:

* #! '%#"!"
*"#!#$
* #  $$($%
* %#&)
Voor deskundig advies en
professionele hulp bij
pompen en beregeningssystemen! Tevens uw adres
voor installatiematerialen.
 )!"  $% 
ma t/m vr
08.00 - 12.30 uur
13.00 - 17.30 uur
zaterdag
09.00 - 16.00 uur
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Heringerichte en verbouwde soos

Openingsweekend OJC Phoenix
OJC Phoenix in Hegelsom viert in het weekend van 28, 29 en 30 maart haar ofﬁciële heropening. De deuren
van heringerichte en verbouwde soos staan deze dagen open voor het Hegelsomse publiek.
Op vrijdag 28 maart is de vippreparty voor de vrijwilligers en
andere helpende handen die de
bouwwerkzaamheden mogelijk
gemaakt hebben. Deze avond is
alleen voor genodigden.
Een dag later is de premièreavond. Er wordt voor deze
gelegenheid zelfs een tweede area
toegevoegd in de soos. Het ene
podium staat ter beschikking aan
de band Proost, een zeskoppige

formatie met een zeer afwisselend
repertoire. De band is onder meer
bekend als de Toverland-huisband,
maar ze is ook te vinden op
kermissen en andere festivals. Het
andere podium wordt door dj Styn
gebruikt om de voetjes van de vloer
te brengen. In de regio zeker geen
onbekende en ook deze avond zal
hij zorgen dat hij gehoord wordt.
Het eerste uur, van 20.00 tot 21.00
uur, is de entree gratis.

Zondag 30 maart is het open
huis met later op de dag de afterparty. Vanaf 13.00 uur is het hele
jeugdhuis van boven tot onder te
bezichtigen. Er is ook aandacht voor
de vele werkzaamheden die verricht
werden om dit alles van de grond
te krijgen. Aansluitend is er nog een
receptie, alvorens het laatste feest
van het weekeinde begint om 16.00
uur. Op het podium staat dan de
lokale formatie Campaign.

Eerste editie
Carthouse America
In OJC Cartouche vindt op zaterdag 22 maart de eerste editie van
Carthouse plaats. De dj’s draaien vanaf 20.00 uur hun plaatjes.
Onder het motto housen in je
hipste kousen gaan dj’s van binnen en
buiten de regio hun plaatjes spinnen en
zorgen ervoor dat er vurig gedanst gaat
worden. Regionale namen als Lucky
Done Gone, Wayne Young, Sam Duijf en
dj Whitehouse maken hun opwachting,

aangevuld met twee dj’s van boven
de rivieren: dj Estévez uit Rotterdam
en Jacques Muzak uit Utrecht. Niet
alleen het house- en deephousegenre
staat centraal deze avond, er zijn
ook invloeden uit het techno- en
minimalgenre te horen.

Smedendag De Locht
In Museum De Locht in Melderslo vindt op 23 maart de jaarlijkse
Smedendag plaats. Er zijn deze dag diverse demonstraties.
De smeden van De Locht zijn
regelmatig actief in de eigen smederij.
Tijdens de grote Smedendag zijn niet
alleen zijn aan het werk. Er zijn ook
drie Belgische gast-smeden. Zij brengen
hun eigen smidsvuren mee. Er kan
dan op meerdere plaatsen gelijktijdig
gewerkt worden zodat het hele terrein
voor de smederij in bedrijf is. Bijzonder
is het demonstreren van veldsmeden

in middeleeuwse stijl waarbij gebruik
wordt gemaakt van grote blaasbalgen.
Eerder gemaakt siersmeedwerk
wordt tentoongesteld. Op zaterdag
22 en zondag 23 maart is er daarnaast
een demonstratie orgelbouw door
leden van de Orgelclub Horst. Het gaat
om kleine draaiorgeltjes die met
liefde en passie worden gemaakt en
bespeeld.

Lenteconcert
in ’t Gasthoês
Vier koren uit de regio treden zondag 23 maart gezamenlijk met een
orkest op in ’t Gasthoês in Horst. Dit lenteconcert begint om 14.00 uur.

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.

AB Werkt heeft volop mogelijkheden.
Een greep uit onze vacatures in de buurt:
Constructiebankwerker

- Vac.nr. 103901

5HDFKWUXFNFKDXŉHXU

- Vac.nr. 104022

7UDFWRUFKDXŉHXU

- Vac.nr. 104020

Junior Teeltmedewerker

- Vac.nr. 103973

Shovel Machinist

- Vac.nr. 103979

Vakbekwaam Hovenier

- Vac.nr. 103976

Allround Medewerker
Varkenshouderij

- Vac.nr. 104021

Medewerker Groenvoorziening - Vac.nr. 103900

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Gemengde zangvereniging Con Brio
uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst
nam het initiatief voor dit concert.
De zangvereniging benaderde daarvoor
de koren Melodia uit Kronenberg,
Vivace uit Hout-Blerick en Walaria uit
Well. De koren staan onder leiding van
dirigent Marcel Kuepers. Dat schept
de mogelijkheid van leuke mixen,
samenzang en een speelse muzikale

aanpak, aldus de organisatie. De ﬁnale
vormt het hoogtepunt. Dan wordt de
concertprobe van Von Suppé uitgevoerd
door zo’n 140 zangers en muzikanten
met solist. Ze worden extra ondersteund door het Seniorenorkest Horst
aan de Maas. Het orkest brengt ook
eigen repertoire ten gehore. De zaal is
open om 13.00 uur en de toegang tot
het concert is gratis.

Meditatief voorjaarsconcert Horst
In ’t Gasthoês in Horst vindt op zaterdag 22 maart een niet-alledaags
concert plaats. Josananda speelt dan vanaf 20.00 uur eigen composities van
meditatieve en ontspannende muziek.
Josananda (1969) studeerde
klassiek dwarsﬂuit aan het
conservatorium te Amsterdam en was
jaren beroepsmusicus. Sinds 2008
echter wordt hij spiritueel geïnspireerd
en dit resulteerde in een bijzondere
transformatie. Zijn muziek heeft een

lichte energie, is ontspannend en
meditatief, en verrast steeds weer
door diverse improvisaties. Hij bracht
reeds diverse cd’s uit.
Voor meer informatie neem
contact op via concertjosananda@
gmail.com

Theaterconcert
Rock & Soul
’t Gasthoês in Horst vormt op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart het
decor voor het theaterconcert Rock & Soul. Een twintigtal Horster
muzikanten treedt tijdens deze avonden op. Aanvang van beide concerten
is 21.00 uur.

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

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van zangeres Anja Hoeijmakers
werd vorig jaar door een aantal Horster
muzikanten, variërend in leeftijd van
13 tot 65 jaar, een concert gehouden.
Door de positieve reacties werd beslo-

ten nog twee extra concerten gegeven.
Op het programma staat een grote
variatie aan muziek van Rowwen Hèze
tot Led Zeppelin.
Kijk voor meer informatie over het
concert op www.take9.nl

