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Nationale
Boomfeestdag
Voor de 59e keer werd op woensdagochtend 18 maart de Nationale Boomfeestdag georganiseerd. In Horst aan
de Maas kwamen kinderen van drie basisscholen bijeen om samen met gouverneur Theo Bovens tien bomen te
planten in het centrum van Horst. In totaal werden er in het hele land ruim 20.000 bomen geplant.

kilo
0.99

www.ahhorst.nl

1+1
gratis

Sun
Chiquita bananen vaatwastabletten
aanstaande zondag open van 11.00 - 17.00 uur

Het landelijke thema van deze
boomfeestdag is ‘bomen & water’.
De boomfeestdag wordt ieder jaar
georganiseerd voor de jeugd. Zij
worden namelijk de boombeschermers
van morgen. Om die reden is het van
belang dat kinderen de bomen in hun
directe omgeving leren koesteren, stelt
gemeente Horst aan de Maas. Tijdens
de Nationale Boomfeestdag worden
kinderen gestimuleerd om vaker naar
buiten te gaan en een bos of boom te
bezoeken.

Provinciale
viering
Gemeente Horst aan de
Maas is dit jaar de zogenaamde
accentgemeente in het kader van
de Nationale Boomfeestdag. Dat

betekent dat de provinciale viering
plaatsvindt in Horst aan de Maas.
De kinderen van de basisscholen de
Weisterbeek, de Doolgaard en de
Twister uit Horst werden daarom
toegesproken door gouverneur Theo
Bovens en burgemeester Kees van

Rooij. Vervolgens plantten zij samen
tien nieuwe bomen in het centrum
van Horst. De kinderen van de
basisscholen mochten ten slotte ook
kaartjes ophangen aan de bomen, met
daarop hun dromen voor de toekomst
geschreven.

Prinsessen en Prinsen Avond
Vrijdag 20 maart
17-21 uur

ok
Kom jij o
?
verkleed

Waarzegster Schminken
Roofvogelshow Spelletjes

en nog veel meer!

VO L = V O L
elke
zondag
open

Meer info: www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL
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Geen onveilige situatie

Besluit schutterij heeft
onderbouwing nodig
Gemeente Horst aan de Maas moet beter uitleggen waarom zij schutterij St. Jan uit Grubbenvorst haar gang laat
gaan. Zij ging niet in op verzoeken van omwonenden om handhavend op te treden tegen de schutterij. Dat besluit
heeft zij echter onvoldoende onderbouwd, vindt de Raad van State nu.
Omwonenden vroegen de
gemeente al in 2012 om handhavend
op te treden tegen schutterij St. Jan aan

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen, Rick
van Gasteren, Anne Gubbels,
Fabienne ten Horn, Judith van
Meijel, Gyonne Schatorjé, Rosanne
Vromen en Nicky Willemsen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Marianne Pirlo
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

de Kromboschweg in Grubbenvorst.
Zij stelden geluidsoverlast te ervaren.
Ook vonden ze de situatie niet veilig,
omdat er niet binnen de kogelvangers
geschoten zou worden. Een van de
omwonenden vond zelfs een kogel
terug in zijn tuin.

Niet voldoende
gemotiveerd
De Raad van State stelt dat er niet
per se sprake is van overlast, maar
vindt wel dat de gemeente haar
beslissing om op grond van het

Bouwbesluit niet te handhaven, niet
voldoende heeft gemotiveerd.
Gemeente Horst aan de Maas heeft nu
van de Raad van State het dringende
verzoek gekregen dit binnen zestien
weken alsnog te doen. De Raad denkt
echter niet dat er sprake is van een
onveilige situatie. Volgens haar heeft
de schutterij inmiddels maatregelen
genomen om de veiligheid te garanderen. Zij ziet geen reden om hieraan te
twijfelen. Het geluid dat veroorzaakt
wordt door traditioneel schieten, valt
volgens de Raad van State onder het
activiteitenbesluit van de gemeente.

Wegen afgesloten

Onvrede communi
catie Powerman
Vier generaties
Niet alleen de inwoners van Melderslo hebben moeite met het feit dat
hun dorp tijdens Powerman een dag lang is afgesloten. Ook bewoners van
onder meer de Nieuwebergweg en Kreuzelweg in Horst zijn niet blij met de
route van de duathlon. Dat bleek dinsdagavond 17 maart tijdens de
gemeenteraadsvergadering.
Hay Emonts van het CDA liet
tijdens de raadsvergadering weten
dat hij signalen heeft opgevangen
van verontruste bewoners. Volgens
hem is de buurt onvoldoende
geïnformeerd en schort er nogal wat
aan de c ommunicatie. “De wegen
zijn die dag van 07.00 tot 17.00 uur
afgesloten. Bewoners vragen zich
af hoe dat dan moet als b
 edrijven
bevoorraad moeten worden of als
de veearts nodig is.” Emonts vroeg
zich af hoe de communicatie rondom

Powerman is geregeld. Wethouder Bob
Vostermans liet desgevraagd weten
verrast te zijn door de signalen. “Deze
waren ons tot voor kort niet bekend.
Met de organisatie van Powerman is
afgesproken dat zij duidelijk communiceert met de bewoners. Dat dit in dit
geval niet is gebeurd, maakt mij boos.
De organisatie is verantwoordelijk,
wij zullen hen daarop aanspreken.
Overigens krijgen hulpdiensten, waaronder artsen, altijd de ruimte om het
parcours te betreden.”

Beknelling op
Midden Peelweg
In de nacht van zaterdag 14 maart op zondag 15 maart heeft er op de
Midden Peelweg in America een auto-ongeval plaatsgevonden. De Poolse
bestuurder reed even voor 03.00 uur tegen een lantaarnpaal.
Het slachtoffer was een
20-jarige man zonder vaste
woon- of verblijfsplaats. Door de
botsing raakte hij bekneld in de
auto. Over de aanleiding is niets
bekend, maar de politie vermoedt

dat er alcohol in het spel is
geweest. Het slachtoffer was niet
aanspreekbaar en is bewusteloos
per traumahelikopter naar het
ziekenhuis vervoerd. Over het letsel
is nog niets bekend.

in Melderslo

Melderslo is een familie met vier generaties rijker. Op maandag
12 januari werd Lars geboren. Hij is de zoon van Rik Vullings. Johan
Vullings is de opa en super-opa is de 89-jarige Sjang Vullings.
Daarmee zijn de vier generaties compleet.

Op zoek naar de daders

Inbrekers Sevenum
op heterdaad betrapt
De politie zoekt de daders van een inbraak in Sevenum. De inbrekers
werden op donderdagmiddag 12 maart rond 14.00 uur op heterdaad
betrapt.
De verdachten werden door de
bewoner van een pand aan de Blaktdijk
in Sevenum betrapt toen zij aan het
inbreken waren. Daarop gingen zij
ervandoor. De politie is op zoek naar de
daders. Zij deed hiervoor onder andere
buurtonderzoek.
Een van de daders wordt omschreven als een man van een jaar of 20
van ongeveer 1.80 meter en met een

normaal postuur. Hij had kort, donker
haar en een stoppelbaardje. Hij droeg
een blauwwitte sweater en witten
sportschoenen.
De politie zoekt daarnaast een
blauwpaarse Peugeot 206 met (Duits)
kenteken HP BC 154. Deze auto is ook
nog niet gevonden. Getuigen wordt
verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900 88 44.

Verdachte ongeval
gevonden
De bestuurder van een grijze auto die medio februari doorreed na een
ongeval in Sevenum, werd vorige week aangehouden. Dat laat politie
Horst weten.
De bestuurder werd door de
politie gezocht omdat hij wegreed
na een ongeval in Sevenum. Daarbij
verwondde hij de andere betrokkene
bij de botsing. De politie deed een

getuigenoproep om de bestuurder te
vinden. Dit was succesvol, aldus de
politie. Zij kon de verdachte van het
letselongeval op maandag 9 maart
aanhouden.

8-gangen proeverijmenu
(voor twee personen)

€110,00

€55,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Acacia in Meerlo wordt
gekapt
Een monumentale boom, een acacia, in Meerlo wordt gekapt. Dat heeft gemeente Horst aan de Maas besloten,
omdat deze onveilig en rot is. De boom staat op het dr. Heysplein, op de hoek van de Hoofdstraat en de
Mgr. Jenneskensstraat.

De lekkerste Paas chocolade

Ook automaat!

L

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

De boom wordt gekapt omdat hij
onveilig is voor overstekende kinderen.
Kinderen steken hier de straat over om
naar school te gaan en de grote takken
belemmeren het uitzicht. Daarnaast
hebben boomchirurgen geconcludeerd
dat de boom rot is vanbinnen.
Gemeente Horst aan de Maas heeft aan
de hand hiervan besloten de boom te
gaan kappen. In overleg met de

dorpsraad Meerlo wordt een nieuwe
boom uitgezocht om op deze plek te
planten. Naar verwachting wordt dit
een eik, aangezien er voornamelijk
eiken in Meerlo staan.

Kale stam
Dorpsraad Meerlo laat weten achter
de keuze van de gemeente te staan.
“De gemeente heeft geprobeerd om

de boom te redden, door de boom te
snoeien. Dit mocht helaas niet baten.
Inmiddels staat er nog een kale stam,
dus het is niet erg mooi meer”, zegt
Henk Ulder, voorzitter van dorpsraad
Meerlo. Volgens boomchirurgen dient
er een jaar tussen het snoeien en het
kappen van een boom in te zitten.
De daadwerkelijke kap van de boom
laat daarom nog even op zich wachten.

ode
De nieuwste voorjaarsm
en musthaves
zondag 29 maart

RODE LOPER

SHOW

Showtijden

Koopzondag 13.30, 14.30 en
13.00 - 17.00 uur 15.30 uur

GRATIS
PARKEREN
Buitengewoon compleet!

Ongelukje?
HALLO in Turkije
Wiel en Truus Fleurkens en Maria en Hans Willems uit Sevenum maakten een rondreis door Turkije.
Zij bezochten op hun reis onder meer Ankara, Cappadocië, Konya en Antalya. Er was ook nog even tijd
om de HALLO te lezen. Op de foto staan ze op het balkon van het paleis van de sultan in Istanbul met op
de achtergrond rivier de Bosphorus.

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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familie

Voor groentenplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein fruit
en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Gevraagd loop-/sloopauto’s,
ook bussen, alle merken. Hoofdzakelijk
oudere modellen t/m bouwjaar 2005.
RDW erkend. Tel. 06 54 97 63 59.
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 E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Verloren gouden ring met driehoekjes
erop als versiering. Tel. 06 20 43 58 63.
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.
www.businesscentrumhorst.nl
Kantoorruimte, werkplaatsen en opslag
aan de Westsingel te Horst, div.
mogelijkheden Tel. 06 24 19 24 01.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Het juiste adres voor al uw
tuinplanten. Dak- en leibomen,
coniferen, heesters en vaste planten.
Boomkwekerij Hendrix Boekend.
Tel. 077 382 33 97.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Bespaar op kosten kinderopvang.
Stap dan over naar GOB Roodkapje
(mogelijk met eigen gastouder).
Wij zijn vaak veel goedkoper en leveren
dezelfde kwaliteit als duurdere bureaus.
Meer info? Tel. 077 374 51 49.
roodkapjehorstaandemaas.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Feest in intiem huiskamercafé.
Feesten in de ongedwongen ambiance
van huiskamer- en speciaalbiercafé
Cambrinus. Incl. tuinterras en
buitenpodium. Catering mogelijk.
Informatie: 077 398 30 09 en
cambrinushorst@home.nl
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparatie aan PC/laptop, opschonen,
WiFi, internet, antivirus, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Rijbewijskeuringen Senioren
wekelijks B. Minken, arts, Wanssum
0478 53 17 48.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen
en aangepaste lingerie

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd
tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray
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Eenvoud is het kenmerk
van het ware.
Ontroerd geven wij u kennis dat wij afscheid
hebben moeten nemen van ôzze pap en lieve opa

Jan Peeters
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mia Peeters-Wijnen †
Hij overleed in de leeftijd van bijna 80 jaar.

’t Is goed zo
Na een leven dat getekend werd door goedheid, bezorgdheid,
eerlijkheid en liefde hebben we na alle fijne jaren
die wij samen met hem mochten beleven,
met intens verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en trotse opa,

Martien van Doremaele
echtgenoot van

Mien van Doremaele-Kranenbroek
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar.

Lottum, Ria en Marcel
Jeroen en Malou
Suzanne en Erik
Mariëlle
Broekhuizenvorst, Ans en Wil †
Martijn
Dianne en Mike
Nicole en Ron
Rob en Sophie
Melderslo, Petra en Sjef
Roel en Anouk
Marc
Arline en Michiel
Broekhuizen, Jacqueline en Chris
Rik
Bart en Kris
Elst, Geert en Edith
Lars
Nienke
Familie Peeters
Familie Wijnen

Mien
Toon en Petra
Jan, Mieke, Lisa
Rieki en Richard
Frederique, Lennart

Meterik, 16 maart 2015
Schadijkerweg 19, 5964 NA Meterik
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 21 maart a.s.
om 10.00 uur in de aula van het crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Martien is opgebaard in het Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst, waar u donderdag 19 maart a.s.
van 19.00 uur tot 20.00 uur persoonlijk afscheid
van hem kunt nemen.

Horst, 13 maart 2015
Correspondentieadres: Hoofdstraat 9, 5973 ND Lottum
We hebben afscheid genomen van pap op woensdag 18 maart.

Achter iedere traan van verdriet,
schuilt een glimlach van herinnering.
Plotseling moesten wij afscheid nemen
van onze broer, zwager en oom

Jan Peeters
* 10-04-1935

† 13-03-2015

weduwnaar van Mia Peeters-Wijnen
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe in deze droevige dagen.
Broers, zussen en schoonzussen, neven en nichten
Familie Peeters

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.
Garage sale op 27 en 28 maart van
10.00u tot 17.00u. Leopold Haffmansstraat 78 in Horst. Wegens verhuizing
te koop: huisraad, kinderkleding, speelgoed, wasmachine en droger, muziekinstrumenten, boeken enz.
Leuke paasworkshops.
Maak zelf een robuust tafelstuk of een
landelijke tafelkrans. Start v.a. week 12.
Meer info: Bouqetterie ‘t Hofje,
Past. Jeukenstraat 1, 5966 NL America.
Tel. 077 464 20 17.
Gastouderopvang.
We hebben diverse gastouders beschikbaar. Ook mogelijk bij jullie aan huis.
Vergelijk onze prijs. Tel. 077 374 51 49,
roodkapjehorstaandemaas.nl

Martien zou een vrijblijvende gift voor de Kankerbestrijding
op prijs stellen. Hiervoor zullen bij het condoleanceregister
in het crematorium collectebussen staan.

‘t Verlies was er al voor het einde
de rouw al eer het afscheid kwam
toen die ellendige verwarring
bezit van je gedachten nam
Omdat wij dankbaar zijn voor al haar liefde en zorgen
gedurende een lang leven, zijn wij nu verdrietig dat van ons
is heengegaan ôs moe, oma en omi,

Dien Spreuwenberg-Cleven
echtgenote van

Sjeng Spreuwenberg †
Zij overleed in de leeftijd van 93 jaar.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Sevenum, 12 maart 2015

Antieke bouwmaterialen en deco.
Veldbrand,deuren, steigerplanken, oude
balken/planken, luiken, smeedpoorten,
beelden, vazen, kroonluchters, dierenvellen, blauwsteen tegels/dorpels
www.vanroykasseien.nl
Elke zat 9.00-17.00 uur
Tel. 06 18 92 50 99.

Nachtegaallaan 9
5962 PA Melderslo
We hebben ôs moe voor het laatst in ons midden gehad
tijdens de uitvaartdienst in het Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst op woensdag 18 maart j.l.
Wij danken u voor uw steun, medeleven en aanwezigheid
tijdens het afscheid van ôs moe, oma en omi.

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

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

Verjongingsplan
voor lanen Griendtsveen
Alle laanbomen in Griendtsveen worden over een periode van twintig jaar vervangen. Hiermee wordt voorkomen dat het beschermd dorpsgezicht, waar de bomen deel van uitmaken, wordt aangetast.
De afgelopen periode heeft een
projectgroep, bestaande uit negen
inwoners van Griendtsveen, zich samen
met landschapsbureau Buiting Advies
gebogen over de bomensituatie.
Het merendeel van de lanen is in
de periode 1890-1900 aangelegd.
De bomen, voor het overgrote deel
Amerikaanse eiken, hebben een
levensduur van gemiddeld 120 jaar.
Tot nog toe werd een boom die uitvalt,
door bijvoorbeeld ziekte of ouderdom,
vervangen door een nieuwe jonge

boom. Hiermee wordt echter de
uniformiteit van de lanen aangetast,
zegt het adviesbureau. Het voorstel
van de projectgroep is daarom om de
bomen per laansegment te vervangen.
Antoon Baltussen licht namens
de projectgroep toe: “De volgorde
wordt bepaald door het hoogste
uitvalpercentage per laansegment,
deze bomen worden dan het eerst
herplant. Om een eenheid te krijgen
kan er ook wel eens een boom bij zijn
die eigenlijk niet vervangen hoeft te

Reserveer
nu!

• Voor alle feesten en partijen
• Aantrekkelijke arrangementen
• Catering op locatie

Paasbrunch
€ 24,50
p.p.
Noordsingel 75, Horst • 077 398 41 90 • www.delestegeulde.nl

worden. Uitgezonderd zijn de bomen
met een speciale betekenis.” Dit zijn er
volgens het rapport in totaal acht. Ook
wordt bij het vervangen van de bomen
gekeken naar de eisen van de Flora- en
faunawet.
Niet alleen de laanbomen op
openbaar terrein worden vervangen.
Gemeente Horst aan de Maas wil ook
de bomen die in particulier bezit zijn
betrekken bij het plan. De precieze
kosten voor het verjongingsplan zijn
nog niet bekend.

Plan voor liften Kruisweide en Smetenhof

www.haardstede.nl

College: toegankelijkheid
sporthal kan goedkoper
Sporthal De Kruisweide in Sevenum kan voor 95.500 euro volledig toegankelijk gemaakt worden voor mindervaliden. Dat zegt het College van B&W van Horst aan de Maas in een voorstel aan de gemeenteraad. In eerdere
voorstellen werd nog gesproken over 130.000 euro.
De gemeenteraad wees in december een voorstel van wethouder Ger
van Rensch voor de verbetering van
de toegankelijkheid van sporthal De
Kruisweide in Sevenum af. Zij vond de
voorgestelde 130.000 euro, toen een
overschrijding van het budget voor de
renovatie van de sporthal, te veel.
Het College van B&W komt nu met
een voorstel voor 95.500 euro, waarbij
De Kruisweide wordt voorzien van
een plateaulift naar de sportkantine,
een traplift vanuit de sportkantine

naar de toiletten én een lift die de
kelder en twee bovenste v erdiepingen
voor iedereen bereikbaar maakt.
Hiervoor moeten met name aan de
entree van het gebouw en op de plek
waar de liftschacht komt, bouwkundige
aanpassingen worden gedaan.
Door dit project te combineren met
soortgelijke aanpassingen aan gymzaal
De Smetenhof in Lottum hoopt het
college korting te kunnen bedingen.
De kosten voor de Lottumse gymzaal
zouden ruim 40.000 euro bedragen.

Hiervoor wordt De Smetenhof voorzien van een lift om de sportvloer
ook voor mindervaliden toegankelijk
te maken. Op dit moment kunnen zij
daar niet sporten of naar sport komen
kijken. Voor de aanpassingen moet
de bestaande houten trap gesloopt
worden. In het midden wordt dan een
lift geplaatst. Links en rechts daarvan
worden iets smallere trappen geplaatst.
De gemeenteraad beslist in april of
ze de 136.000 euro die nodig is voor
deze plannen wel in wil zetten.

Meerderheid gemeenteraad stemt voor

Garagebedrijf Hofweg
mag blijven
Een meerderheid van de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft dinsdagavond 17 maart tijdens de raads
vergadering ingestemd met de legalisering van een garagebedrijf aan de Hofweg in America. Wethouder Bob Voster
mans kreeg echter wel veel kritiek te verduren op de wijze waarop de gemeente in deze kwestie heeft gehandeld.
Het College van B&W van Horst aan
de Maas heeft de gemeenteraad in een
lastig parket gebracht. Ze heeft de raad
voor het blok gezet. Er is niet slagvaardig gehandeld en daarmee is een verkeerd signaal aan de burgers gegeven.
De kritiek van de politieke partijen loog
er tijdens de gemeenteraadsvergadering niet om. Alle partijen waren het er
over eens dat het college steken heeft
laten vallen door handhaving niet door
te zetten, nadat gebleken was dat de
eigenaar van het garagebedrijf zich niet
aan de bouwvergunning had gehouden. In 2007 verleende de gemeente
een bouwvergunning voor het bouwen
van een bijgebouw met woning aan
de Hofweg in America. In strijd met
de vergunning werd echter een groter
gebouw gerealiseerd, dat ook nog
eens bedrijfsmatig werd gebruikt. Dit
werd een jaar later geconstateerd. In
eerste instantie besloot de gemeente

handhavend op te treden en werd de
eigenaar gesommeerd het illegaal
bouwwerk te slopen en aan te passen.
Na overleg met de eigenaar werd
besloten te bekijken of het bedrijf
misschien verplaatst kon worden.
Volgens de gemeente bleek dit voor
hem echter financieel niet haalbaar.
Eind 2012 diende de ondernemer
daarom opnieuw een verzoek in om
medewerking te verlenen het bedrijf
te legaliseren. Het college stemde daar
mee in en wilde het bedrijf ook de
mogelijkheid bieden om uit te breiden
naar maximaal 300 m2.
Dit laatste zorgde met name
bij de oppositiepartijen voor veel
onbegrip. “We begrijpen niet waarom
uitbreiding wordt toegestaan”, aldus
Henk Kemperman van D66. “Zover
wij hebben begrepen gaat het hier
om een financieel gezond bedrijf
en is uitbreiding niet nodig om

toekomstbestendig te zijn.” Volgens
hem worden burgers die in strijd met
de regels handelen, zo beloond. SP-er
Thijs Lenssen vond dat de ondernemer
bewust een risico nam door een groter
gebouw neer te zetten dan toegestaan
was. “Tegen het voorstel stemmen
is niet reëel. Als de ondernemer
zijn bedrijf moet afbreken, gaat hij
failliet. Stemmen we in, dan geven
we een verkeerd signaal af en roepen
we burgers op zich niet meer aan
de regels te houden.” Van onder
meer de PvdA kreeg het college het
verwijt dat de raad veel te laat in het
proces betrokken werd. Richard van
der Weegen: “Er zijn tig momenten
geweest waarop de gemeenteraad
geïnformeerd kon worden. Zij wordt
hiermee voor het blok gezet.”
Uiteindelijk stemden CDA en
Essentie in met het raadsvoorstel en
D66, SP en PvdA tegen.

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Vrijwilliger gezocht. Zorgboerderij
Aardenhof is op zoek naar enthousiaste
vrijwillig(st)ers die, tegen vergoeding,
bezoekers van en naar de zorgboerderij
wil vervoeren. Bel of mail gerust naar
info@aardenhof.nl / 06 12 21 31 12.
Te koop appels en peren, € 0,70/kg.
Fruitbomen en planten. Geopend
maandag en vrijdag. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo, 06 53 13 01 32.
Oma/opa als betaald gastouder?
Dat kan en mag. Meer info?
roodkapjehorstaandemaas.nl
Tel. 077 374 51 49.
Aanbieding Horster Historiën.
Te koop in winkel Museum de
Kantfabriek, Americaanseweg 8,
Horster Historiën 5 delen (deel
2,3,5,6,7) € 9,50, 1 deel € 3,--.
Open di t/m zo van 13.00-17.00 uur
en vanaf april van 11.00-17.00 uur.
Te koop biologisch geteelde
amaryllis in het stalletje aan de
Meterikseweg 124 in Horst. Hans en
Mariet Cuppen (biobloemcuppen.nl).
Hortensia’s voor budgetprijs: € 3,50
p.st. (v.a. 10 stuks). Bol, scherm,
pluimhortensia en annabelle.
Lei-dakbomen v.a. € 49,50.
Zuil-bol e.a. bomen, buxus, taxus
v.a. € 1,50, coniferen, laurier, vlinderstruik, viburnum e.a. heesters
(ook op stam). Bodembedekkers.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
of bel 06 40 32 71 08 Oude
Heldenseweg (naast!! 13a) Maasbree.
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Beelddenkers leren anders. Zie
www.beterlezen.nl info@beterlezen.nl
Agnes van den Homberg-Jacobs
Lisdodde 14, 5966 TG America.
Info 06 53 91 96 44 of 077 464 23 22
(voicemail).
Trouwring verloren. Ik mis hem sinds
9 maart. Tel. 0478 69 14 69.
Te koop zonnehemel, 12 lampen,
verrijdbaar. Tegen elk aannemelijk bod.
Opklapbed 80 x190, klapt tegen muur.
077 398 41 71 na 18 uur.
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Het is moeilijk te aanvaarden,
nu je er niet meer bent.
Altijd stond je klaar,
voor ons en een ander.
Altijd hartelijk en warm.
Je hebt ons een mooi voorbeeld gegeven.

Frans Coenders
echtgenoot van

Mia Coenders-Peelen
Lid in de orde van Oranje Nassau

Gezocht acne-modellen. Heb jij last
van puistjes en/of onzuiverheden?
Dan ben ik op zoek naar jou voor
mijn examen! Voor meer informatie
neem contact op, Lisanne Haegens 06
46 44 40 51 | lisanne_haegens@live.nl
Open huis Tienray 28 maart van
11 tot 15 uur, Swolgenseweg 10a.
Kijk op www.jaap.nl

Frans Coenders
Temke

is aoverleeje
Frans haet hiël veul jaore ’n groëte beejdrage geleverd
aan de Horster carnaval en ôs veriëniging, aas buuttereedner,
presentator en lid ván de organisatiecommissie.
Weej zulle Frans ziëne humor en enorme betrokkenheid
dán ok hiël erg gaon misse.
Weej wense Mia, Michelène en Marc, Harold en Janneke en
de kleinkiënder hiël veul sterkte toe met dit groëte verlees.
Besteur en leeje Carnavalsveriëniging D’n Dreumel Hôrs

Hij overleed, gesterkt door het H. Sacrament der zieken
in de leeftijd van 76 jaar.
Horst, Mia Coenders-Peelen
Horst, Michelène en Marc
Didi ✩, Daphne, Iris
Janneke ✩, Joline, Jelke
Rotterdam, Harold en Janneke
Morris
Familie Coenders
Familie Peelen
Horst. 15 maart 2015
Westerholtstraat 5, 5961 BG

Oud-voorzitter KBO Frans Coenders overleden

Afgelopen zondag 15 maart is onze oud-voorzitter
Frans Coenders overleden.
Frans is 12 jaar voorzitter geweest van de KBO. In de tijd dat Frans
voorzitter was zijn er heel veel nieuwe dingen gebeurd binnen de
KBO. De belangenbehartiging werd een steeds belangrijker item.
Het was niet langer meer een club van kienen, kaarten en keuvelen.
Onder voorzitterschap van Frans is het leden aantal van de KBO
geweldig gegroeid, mede door de uitstraling van Frans als voorzitter.
Frans is tot het laatste moment actief geweest bij tal van activiteiten
binnen de KBO. De betrokkenheid van Frans en zijn organisatietalent
gaan we zeker missen.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 20 maart 2015 om 10.00 uur in de dekenale kerk
van de H. Lambertus te Horst waarna de crematie zal plaatsvinden
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Wij wensen Mia, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
Bestuur en leden K.B.O. Horst

Bijeenkomst in de kerk om 9.45 uur
alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Degene die ik liefheb,
verlaat ik,
om degenen die ik liefhad,
terug te vinden.

Frans is thuis waar u donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
afscheid van hem kunt nemen.
Frans hield van bloemen, maar een bijdrage voor de vastenactie
wordt meer op prijs gesteld. Hiervoor staan collectebussen
bij het condoleanceregister.

Enne gojje mins blieft altied leave.
Enne gojje mins blieft altied leave.
Enne
gojje mins
blieft altied
leave.
Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten
beleven,
hebben
we
Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven, hebben we
geheel onverwacht afscheid moeten nemen van ozze pap, schoonvader en
Na
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samen
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beleven,
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alleopa
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trotse
geheelopa
onverwacht afscheid
afscheid moeten
moeten nemen
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Piet Deckers

Piet Deckers
Deckers
Piet
Piet Deckers
echtgenoot van

echtgenoot van
van
echtgenoot

Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is vredig ingeslapen ôs mam

Truus Caspers-Verheijen
echtgenote van

Piet Caspers †
Zij overleed in de mooie leeftijd van 90 jaar.
Familie Caspers

echtgenoot vanRens †
Mien Deckers-van

Mien Deckers-van
Deckers-van Rens
Rens ††
Mien

America, 11 april Mien
1937

America, 11
11 april
april 1937
1937
America,

Deckers-van Rens
†
† Hegelsom,
12 maart 2015

America, 11 april 1937

Kamerverhuur arbeidsmigranten.
Gemeubileerde 2-p. kamer,
Witveldweg 44. Tel. 06 22 39 93 94.
Kamer te huur centrum Wanssum.
Kamer 20 m2. 06 22 39 93 94
na 18.00 uur.

Weej ziën zwaor getroffe dor ’t bericht
dát ozze Opper-Senator en carnavalsvriend

† Hegelsom,
Hegelsom, 12
12 maart
maart 2015
2015
†

† Hegelsom, 12 maart 2015
Aleida en Martien
Aleida en Martien
Linda,
Emma,
Niek, Freek
Linda,
Emma,
Niek, Freek
Aleida
en
Martien
Marian
en
Richard
Marian
enEmma,
RichardNiek, Freek
Linda,
Sjors
en Nieke
Nieke
Sjors
Sjorsenen
enRichard
Nieke
Marian
Sven
Sven
Sven
Sjors
en
Nieke
Wilbert en
en Elisabeth
Elisabeth
Wilbert
Wilbert
Elisabeth
Svenen Lieke,
Sjoerd,
Sjuul

Sjoerd,
Sjuul
Wilbert
en Lieke,
Elisabeth
Sjoerd, Lieke, Sjuul
Correspondentieadres:
Correspondentieadres:
Michelslaan
18, 5963 HC Hegelsom
Michelslaan 18, 5963 HC Hegelsom
Correspondentieadres:
De
plaatsgevonden
Michelslaan
18, 5963 HCheeft
Hegelsom
De crematiedienst
crematiedienst
heeft
plaatsgevonden op
op donderdag
donderdag 18
18 maart.
maart.
De crematiedienst heeft plaatsgevonden op donderdag 18 maart.
De crematiedienst heeft plaatsgevonden op donderdag 18 maart.
Gezocht klusjes-/tuinman.
Wij zoeken iemand die voor ons klusjes
in en om huis en tuin kan uitvoeren.
06 27 85 75 85.

Horst, 10 maart 2015
Correspondentieadres:
Ingrid Caspers en Peter Janssen
Waterstraat 8, 5961 XJ Horst
We hebben afscheid genomen van mam op zaterdag 14 maart.
Lieve meiden van “Hof te Berkel 99”,
wij kunnen jullie niet genoeg bedanken voor alle lieve zorgen
en hartelijkheid voor ôs mam.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrie

‘t Winkeltje, Herstraat 44 heeft een
attractieve, mooie, modieuze en betaalbare collectie vintagekleding, van ex.
small tot maat 48/50. Van 19/03 t/m
26/03 ontvangt “de vroege vogel” 10%
korting (09.00-12.00 uur)!

Hoef
uitvaartbegeleiding

Te koop damesfiets, sportief model.
Gewicht 17 kg, 24 versnellingen,
5 jaar oud, in goede staat. Vraagprijs
€ 325,00. Tel. 077 467 25 21.

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

van den
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

en zo 07
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GEPLUKT Ben van Essen

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

mijn werk in de lokale politiek ook een
bijdrage aan heb geleverd.”
De rode draad in het leven van
Van Essen is om met mensen samen
iets op te zetten om het leven in het
dorp te verbeteren. Dat heeft hij altijd
gedaan en doet hij nog steeds. Zo
maakt hij zich nu als voorzitter van
Vereniging Kleine Kernen Limburg
(VKKL) hard voor lokale initiatieven.
“We stimuleren als VKKL alle soorten
dorpsinitiatieven. Van zorg tot openbaar vervoer en van gemeenschapshuis tot vrijwilligerswerk”, vertelt Van
Essen.

Natuurgebied

Mensen bij elkaar brengen en samen iets voor elkaar krijgen. Dat is wat Ben van Essen (65) uit Sevenum het
liefste doet. Jarenlang deed hij dat in de politiek en tegenwoordig onder andere als voorzitter van Vereniging Kleine
Kernen Limburg (VKKL). Hij wordt deze week geplukt.
Het besturen zit Van Essen in het
bloed. Op zijn zestiende was hij al
voorzitter van een studentenclub.
Sindsdien bekleedde hij tal van
bestuursfuncties voor zijn werk in de
politiek of daarbuiten. Het grootste
deel van zijn werkend leven was hij
actief bij provincie Limburg. Ook zat hij
jarenlang in de gemeenteraad van zijn
woonplaats Sevenum en was hij daar
acht jaar wethouder. Sinds 1970 woont
hij samen met Nel (64) in haar
ouderlijk huis in Sevenum. Daar kregen
ze twee kinderen: Pepijn (41) en
Merijn (44).
Op zijn zeventiende kwam Van
Essen in Nijmegen terecht voor zijn
studie sociologie. “Daar stond ik dan
als 17-jarig dorpsjongetje vol verwon-

dering te kijken hoe de samenleving
open aan het breken was. Het was net
in de tijd dat oude structuren plaatsmaakten voor nieuwe waarin mensen
zelf meer te vertellen wilden hebben.
Op universiteiten kwam dat heel erg
tot uiting. Dat vond ik als dorpsjongen
wel spannend om mee te maken.”
Van Essen groeide op in Helden en
streek na zijn studie neer in Sevenum.
Hij werkte bij een onderzoeksbureau
en werd vanaf 1978 politiek actief in
de Sevenumse gemeenteraad. “Ik heb
altijd een bijdrage willen leveren aan
de samenleving. In de politiek vond
ik het interessant om met mensen
die ongeveer hetzelfde tegen dingen
aankijken te proberen om die samenleving te verbeteren. Sevenum is in de

loop der jaren democratischer en opener geworden. Ik denk dat ik daar met

OPEN
AVOND

PUZZEL

donderdag

26 maart 2015

Sudoku

18.30 - 20.30 uur

KEIZERIN MARIALAAN 2
HELMOND

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

4

8

7
2
1

8
4
1

6

6

1
6
2

5

9

5
3

3

5

6

2
9

1
9
4

3

8
1

2

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

BIJ ROC TER AA
· OVERZICHTELIJKE MBO-COLLEGES
· HOOG SLAGINGSPERCENTAGE
· LAGE VOORTIJDIGE SCHOOLUITVAL
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Naast het bestuurlijke werk zoekt
Van Essen ontspanning in de muziek.
Hij speelt in de Sevenumse bigband
Rammenas. Hij is trombonist. “Maar
dat mag eigenlijk geen naam hebben”, zegt hij bescheiden. Daarnaast
beheert hij samen met zijn schoonfamilie sinds een aantal jaren een
stuk grond tegenover zijn huis aan
de Maasbreeseweg. Daar grazen zijn
ezels en kunnen mensen wandelen.
“We hebben er als familie samen met
Groengroep Sevenum een natuurgebied van gemaakt. Jaarlijks komt
de hele familie bij elkaar om in het

gebied te werken. Ook de kinderen en
kleinkinderen genieten van zo’n hele
dag klussen en buiten spelen”, aldus
Van Essen.
Verreweg het grootste deel van
zijn carrière was Van Essen werkzaam
bij de provincie. Hij hield zich veel
bezig met een thema als bevolkingskrimp. “Door krimp van de bevolking
krijg je als dorp te maken met leegstand van gebouwen en opheffing van
scholen. Als strateeg bij de provincie
zocht ik oplossingen voor dat soort
zaken”, zegt Van Essen. Afgelopen
december ging Van Essen met pensioen.
Van Essen geniet erg van het
dorpsleven. Grote plannen voor zijn
pensioen heeft hij niet. “Ik hoef
geen grote reizen of iets dergelijks
te maken. Daar ben ik nooit zo van
geweest. Mij maak je al blij met
kleine reisjes naar de Ardennen of de
Eiffel”, zegt Van Essen. “Ook vind ik
het prachtig om hier tegenover lekker
in de modder te roeren. Zeker nu de
kleinkinderen erbij zijn gekomen”. En
verder gaat Van Essen gewoon verder
met zijn grote passie. “Het mooiste
vind ik om samen met mensen bezig
te zijn om de samenleving te verbeteren. Daar haal ik een groot plezier uit.”
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Meulendijks zoekt nieuwe eigenaar
De winkel Sport 2000 Meulendijks in Horst bestaat al sinds 1897. In de beginjaren stond de winkel bekend als
‘Geurts’ en vanaf 1947 als ‘Meulendijks’. Deze week komt eigenaar Bart Meulendijks (60) echter met het nieuws
dat de familiewinkel in de verkoop staat.

Bart Meulendijks is inmiddels de zestig
gepasseerd. Hoewel hij nog vijf jaar
heeft tot aan zijn pensioen, zegt hij
nu alvast een beginnetje te maken.
“Ik verwacht dat het nog een tijdje
duurt voordat er kopers zijn, daarom
heb ik het nu al te koop gezet. Als er
morgen al geïnteresseerden zijn, is dat
ook prima.” De winkel staat inmiddels
driekwart jaar in de stille verkoop. Deze
week is de ‘coming out’. Het maakt
Meulendijks niet uit of de winkel wordt

overgenomen door een landelijke winkelketen of door particulieren, maar hij
hoopt dat de sportzaak intact blijft zoals
hij is. “Omdat we veel contacten hebben met clubs uit de gemeente Horst
aan de Maas, is het wel een pre dat de
nieuwe eigenaar ook een Horstenaar
is. Noodzakelijk is het niet. Meulendijks
Sport is inmiddels een merk geworden
in de gemeente. Ik zou daarom het
liefst zien dat er voor de inwoners en
het personeel niets verandert.”

Aanmelden
Ondernemersprijs
Kandidaten voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2015 kunnen
zich tot maandag 1 juni aanmelden. Daarna gaan de selectiecommissie
en de jury aan de slag om de winnaars aan te wijzen.

“Het voelt erg dubbel”, vertelt Bart
Meulendijks. “Aan de ene kant is het
zonde als de winkel, die al zo lang de
naam van onze familie draagt, verkocht
wordt. Ik heb erg lang met hart en ziel
in deze winkel gewerkt en er veel voor
over gehad. Maar er is een tijd van

komen en van gaan. Ik moet realistisch zijn en vooruit kijken. Een winkel
verkopen is tegenwoordig niet meer
zo eenvoudig. Het is nu eenmaal geen
pakje boter, daar gaat tijd overheen.”
Meulendijks Sport blijft geen
familiewinkel. “Ik heb vier kinderen,

maar zij hebben allen hun eigen baan
en hebben geen behoefte om de
winkel over te nemen. Dit hoor ik ook
van andere winkeleigenaren van mijn
leeftijd. Je ziet tegenwoordig steeds
vaker dat familiewinkels niet meer
overgaan op de volgende generatie.”

Stichting Ondernemersprijs Horst
aan de Maas reikt op donderdag 19
november de jaarlijks toe te kennen Ondernemersprijs uit. Tijdens
diezelfde bijeenkomst wordt ook de
Jo Janssen Prijs uitgereikt. Onder
nemers kunnen zichzelf aanmelden,
maar bijvoorbeeld ook het bestuur
van de ondernemersverenigingen,
belangenorganisaties, banken,

accountants, dorpsraden of gemeentes kunnen kandidaten voordragen.
De Ondernemersprijs is gericht op alle
ondernemers, van groot tot klein, uit
de industrie en de horeca, uit de agrarische- en de toeristische sector en uit
het midden- en kleinbedrijf. Voor de
selectiecriteria en het aanmeldingsformulier, kijk op: www.ondernemersprijshorstaandemaas.nl

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS. MET NU DE COLLECTIE EN TRENDS VAN 2015.

ALLEEN IN MAART

EEN
VAATWASSER
CADEAU!*
Bij aankoop
van een
keuken.

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

* Bij aankoop van een keuken.
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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winkel&bedrijf 09
Verloren gouden slavenarmband
nabij of op kerkhof Hegelsom, of
parkeerplaats Tin Sun of restaurant, of
nabij parkeerplaats Ericaplein America.
Emotionele waarde, goede beloning.
Riny v.d. Burgt tel. 0493 32 16 63.
Te huur in Winterberg
4-persoons appartement, pal aan
bobbaan en bikepark. Kijk op
facebookpagina: Winterberg
Appartement voor foto’s. inlichtingen:
jeanne.verdellen@hotmail.com
H2 Huiswerk begeleiding. Deskundig
en persoonlijk. Kleine groepjes, max.
4 leerlingen of individueel. Meer info?
Maartje Houben 06 10 15 67 85. Mail:
h2huiswerkbegeleiding@outlook.com
Valise Atelier & Natuur. Creatieve
workshops voor families, vrienden,
collega’s en andere groepen.
In ons sfeervolle atelier en prachtige
omgeving ontvangen wij u graag.
We maken een programma dat bij uw
groep past. www.valise.nl
Vrachtwagenchauffeur gezocht.
Chauffeur (met rijbewijs CE) gezocht
voor periode april/ mei. Transport van
bloemen/ planten in de regio.
Reacties kunnen naar: 06 54 31 54 63
of n@plantenkwekerijvanvegchel.nl

Sloop woningen
Wethouder Bob Vostermans heeft vrijdag 13 maart samen met Wim Hazeu van Wonen Limburg en enkele
omwonenden het startsein gegeven voor de sloop van twaalf woningen aan de Gebroeders van Doornelaan
in Horst. Op de plek van de woningen komen zeventien sociale huurappartementen. De appartementen
worden na verwachting in het najaar opgeleverd. Wethouder Birgit op de Laak kreeg van een oud-bewoner
een steen overhandigd van haar geboortehuis, een van de te slopen woningen.

Waarom breien? Wanneer we onze
breinaalden pakken, lijkt de tijd te stoppen en verminderen we de hoeveelheid
stress in ons dagelijks leven. Breimode
en handwerken
’t Schippertje Schoolstraat 6 Horst.
Goed tehuis gezocht voor Presty, een
Bretonse spaniel. De reu is 9 jaar oud. In
huis een rustige en aanhankelijke hond.
Gaat graag mee wandelen en in de tuin
vermaakt hij zich ook prima. Zijn baasje
is onlangs overleden.
Tel. 077 467 25 23.

Kleding vanaf € 1,00. Superkleding
actie nu alles voor 1/3 van de prijs.
Heel veel winter-, zomer-, herfst- en
lentekleding voor € 1,-. Nu volop keus,
maar wees er snel bij. Actie tot 29
maart. Twedde Kans Speulhofsbaan 7a
Meterik.
Voor het maaien van: gazons/sportvelden /bedrijfstuinen /campings
enz enz. Alles met professionele
kooi-maaiers. Goede kwaliteit voor
een redelijke prijs. Hoveniersbedrijf
Hay Cox 06 54 30 69 64.
Te koop vlees van de boerderij.
Varkensvleespakketten vanaf 10 kg
vacuüm verpakt en ingevroren, € 4,50
per kilo. Rundvleespakketten vanaf 25 kg
€ 6,50 per kilo. Info fam. Klomp
tel. 077 464 13 80 of 06 17 21 89 33.
Te huur diverse ruimtes aan
Stationsstraat 127 te Horst-Hegelsom;
geschikt voor diverse doeleinden,
o.a. atelier, werkplaats en opslag.
Tel. 06 54 36 44 84.
Te koop Ford Fiesta, bouwjaar 2004,
lichtblauw, zeer goed onderhouden, km.
stand 56.000, apk tot jan. 2016. Tel. 077
467 22 76.
Gevonden bosje sleutels 17-3 op
de Van Elzenweg ter hoogte van de
Molenbeek. Inlichtingen: 077 467 43 53.
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.
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt
u huishoudelijke hulp of ondersteuning
bij mantelzorg? Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
Gevonden leren shagetui met inhoud.
Tel. 06 12 53 32 96.

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

Wat is het online
hypotheekdossier?
Door: Vera Hofstede, Financieel Adviseur
U wilt een huis kopen. Als eerste vraagt u zich af: Wat kan ik lenen en welke
maandlasten betaal ik vervolgens? Met die oriëntatie kunnen wij u helpen.
U kunt een afspraak maken voor een vrijblijvend en kosteloos oriëntatiegesprek of u kunt uw oriëntatie online starten met het hypotheekdossier.
Wat houdt die oriëntatie in?
Om een goed beeld te krijgen
kunt u zelf een online hypotheekdossier aanmaken. In dat dossier rekent
u met uw inkomen uit loondienst of
winst uit onderneming. Vervolgens
houdt u rekening met schulden zoals
een krediet, een studielening of een
restschuld.
Daarna vult u informatie in over
uw huidige woning en huidige
hypotheek. Uiteraard vult u ook
gegevens in over de nieuwe woning
en de eventuele verbouwplannen.
Het dossier biedt mogelijkheden
om meerdere hypotheekvormen en
rentevaste periodes te vergelijken
zodat u inzicht krijgt in uw toekomstige maandlasten.
Uiteraard kunt u uw huidige
hypotheekgegevens ook meenemen
in de berekening. U heeft nu een
goed beeld van de mogelijkheden.

De volgende stap: hypotheekadviesgesprek
In een hypotheekadviesgesprek
bespreken we uitgebreid alle mogelijkheden. Voor dit adviesgesprek betaalt u
advieskosten (het oriëntatiegesprek is
kosteloos). Tip: als u de benodigde
documenten upload in het hypotheekdossier (zoals hiervoor beschreven),
betaalt u minder advieskosten.
De adviseur heeft nu immers tijd om
zich goed te verdiepen in uw situatie
en in het gesprek met een concreet
voorstel te komen.
Ervaringen met het
Hypotheekdossier
Uit ervaring weten wij dat potentiële
woningkopers kijken op websites van
verschillende hypotheekverstrekkers.
De uitgebreide mogelijkheden om
variabelen in te voeren in het hypotheekdossier spreken de woningkopers
aan. Na het invullen van de gegevens is

meteen inzichtelijk wat financieel
haalbaar en verantwoord is. Het
dossier is persoonlijk en afgeschermd,
buitenstaanders hebben geen toegang
tot het dossier. Via de button
‘afspraak’ kan na het invoeren van
alle gegevens en het uploaden van de
gevraagde documenten een afspraak
gemaakt worden met de bank. De
adviseur brengt aan de hand van de
aangeleverde gegevens een persoonlijk advies uit. Veel woningkopers
geven aan deze werkwijze als prettig,
efficiënt en persoonlijk te ervaren.
Wilt u weten hoe het werkt? Kijk
op de website www.rabobank.nl/
hypotheken.

Zondag
29
2015
Zondag
29maart
maart 2015

OPEN
HUIS
de Lindehof
OPEN HUIS

Meerloseweg
5 in Wanssum
de Lindehof
van 11.00 –516.00
uur.
Meerloseweg
in Wanssum
van 11.00 – 16.00 uur.

U kunt komen kijken,
U kunt komen
kijken,
sfeer proeven
en vragen
stellen.
sfeer proeven en vragen stellen.

Cliënten van de Lindehof laten hun
Cliënten van de Lindehof laten hun
zelfgemaakte
creaties zien.
zien.
zelfgemaakte creaties
Sommige
zijntetekoop.
koop.
Sommige artikelen
artikelen zijn
Graag tot dan!

Graag tot dan!

Team en cliënten
van de Lindehof Wanssum

Team en cliënten van de Lindehof Wanssum

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

www.rabobank.nl/horstvenray

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

www.its-clean.nl

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●
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opinie

Wat
zeg je?
Het is een goed idee om van EHBO een
verplicht vak te maken op de middelbare
school. Dat vindt althans 68 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas. Het is
volgens hen belangrijk om te weten hoe je
handelt als er iets gebeurt. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De meerderheid van de inwoners van Horst
aan de Maas heeft een EHBO-diploma of heeft er
een dat inmiddels verlopen is. Sommigen hebben
dit diploma omdat dit verplicht is voor hun werk,
denk aan een gastouder of verpleegkundige.
Een onderdeel van het EHBO-diploma is
reanimeren. Een klein percentage, 9 procent,
heeft ooit iemand gereanimeerd. Deze mevrouw
deed dit met succes: “Mijn echtgenoot kreeg
’s nachts een keer ernstige hartritmestoornis
waarbij gereanimeerd moest worden. Dit heb
ik op aanwijzing met goed resultaat gedaan.”
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Enige kennis is altijd
meegenomen’
neutraal
16%
Eens
oneens
68%
15%
weet niet 1%

EHBO moet een verplicht
schoolvak zijn
Op diverse plekken in de gemeente hangt een
automatische externe defibrillator (AED). Deze

gegeven om handelend op te kunnen treden
wordt ingezet bij reanimaties. De meerderheid,
als het nodig is”, vult een ander aan. Een derde
60 procent, zegt dat hij niet weet hoe een AED
werkt. Sommigen lijkt dat echter geen probleem, denkt dat het beter zou zijn dit te verplichten
aan jongeren vanaf een jaar of twintig en
want de instructies staan op het apparaat zelf
niet aan middelbare
vermeld.
schoolleerlingen. “Ik vind
Dat een EHBO‘Dit moet een vrije keuze zijn’
het wel belangrijk om
diploma nuttig is en goed
‘Ze moeten bekend zijn met de te weten hoe je moet
van pas kan komen,
materie’
handelen als er iets
daar is het merendeel
gebeurt. Er staan te vaak
het wel over eens. En
‘Misschien al in groep 8’
te veel mensen bij een
hoewel de meerderheid
incident te kijken. Helpen
ook vindt dat EHBO een
is je burgerplicht. Vooral nu jongeren steeds meer
verplicht schoolvak zou moeten zijn, moet er
in keten rondhangen vind ik het belangrijk dat ze
ook rekening gehouden worden met of iemand
zeker de grondbeginselen van het EHBO leren.”
wel geschikt is eerste hulp te verlenen. “Er zijn
mensen die dit totaal niet ligt, die moet je dit dan
ook niet verplicht laten doen. Enkele basislessen
Voor meer resultaten of aanmelden voor
op de middelbare school vind ik wel een goed
de volgende enquête, kijk op
idee”, reageert iemand. “Enige kennis is altijd
www.tiphorstaandemaas.nl
meegenomen, het is echter niet iedereen
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

Zelf ook een vraag voorleggen aan ons inwonerspanel? Dat kan! Bedrijven én inwoners kunnen hun vragen sturen naar redactie@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

Nationale Boomfeestdag 2011
Op 23 maart 2011 vond de viering van de Nationale Boomfeestdag
plaats in Grubbenvorst. Wegens uitbreiding van Fresh Park waren er enkele
hectare dennenbos gekapt. Als compensatie werd een akker aan de
Brandakkerweg bestemd voor natuur afgescheiden van het veilingterrein
met een aarden wal.
Er werd die dag groot uitgepakt.
Eerst was er een feestprogramma
voor de jeugd en vervolgens werden er bomen geplant, aansluitend
was er een Groenmarkt waar tal
van natuurorganisaties stonden.
Begonnen werd met planten van
de Floriade-Wereldboom door een

aantal bestuurders. Aanwezig waren
burgemeester Bruls en wethouder
Verheijen, Boomfeestdag voorzitter
meneer Hoes, directeur van de Floriade
meneer Beck, voorzitter van Bosschap
en van Internationaal Jaar van de Bossen
meneer Nijpels en Gouverneur Frissen.
Daarna togen vele enthousiaste scholie-

ren aan de slag om de duizenden bomen
te poten, geholpen door onderwijzers
en hoveniers. Het herinneringsbordje
vermeldt dat ruim 900 schoolkinderen
uit de regio Venlo hier 15.000 bomen
geplant hebben en een Mondiale
Bomencirkel bestaande uit dertien
bomen. Centraal staat de FloriadeWereldboom. Met het planten van
deze Floriadeboom en het grootste aantal bomen dat ooit op een Boomfeestdag
geplant is, werd de start gegeven van
het VN-Internationaal Jaar van de Bossen
en is uiting gegeven aan de wens

van Hare Majesteit Koningin Beatrix:
Respecteer de Aarde en het leven in al
zijn verscheidenheid. In het najaar van
2013 was het terrein overwoekerd met
onkruid en de boompjes gestikt. Door
verwaarlozing waren de meeste boompjes kapot gegaan. Enkel de boomcirkel
en enkele grote losse bomen waren in
leven gebleven. Het trieste resultaat van
er niet meer naar omkijken. Maart 2014,
vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, werd rap de grond bewerkt en nu
machinaal ingeplant. Nu, maart 2015,
oogt het terrein opnieuw verwaarloosd.

Weer dreigt het weelderige onkruid
de boompjes te verstikken. Wat is dit
voor korte termijn beleid? Waarom niet
wat zorg besteed aan de aanplant?
Verspilling van plantmateriaal, geld
en geschaad vertrouwen. Wat moet
de schooljeugd denken van volwassenen en overheid? Vooral mooie
woorden, de Floriade promoten en
profileren, maar geen duurzaam lange
termijn beleid. De betrokken organisaties hebben wat goed te maken.
P. Schreurs en
Behoud de Parel, Horst

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

Finalisten
Marcia Adams
Vera Dings
Kiki Jaspers

Directeur Dichterbij, Gennep
Office Manager AgroLingua en AGRAR-Übersetzer, Venlo
Eigenaar Fotografie Kiki, Venray

Donderdag 21 mei 2015 | 20.00 uur | Mèrthal Horst | www.zakenvrouwnoordlimburg.nl
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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

Centrummanagement de baas in centrum van Horst?
Het centrummanagement komt met een conceptplan voor het centrum
van Horst. In het bestuur van het management zitten ondernemers en
middenstanders. Ondernemers en middenstanders krijgen bovendien ook
nog eens apart inspraak. Dat lijkt mij dubbelop: het bewijst bovendien dat
zij wel een hele dikke vinger in de pap hebben bij de inrichting van het
Horster centrum.
Er wordt een enquête onder de
bezoekers van het centrum gehouden. Tenslotte gaat men deskundigen

raadplegen. Waar is de dorpsraad met
zijn conceptplan? Waar zijn de politieke
partijen met hun visie op de inrichting

van ons centrum? De inwoners van
Horst tellen niet mee? De dominantie
van ondernemers en middenstanders
bij het bepalen van het uiterlijk van
ons centrum is evident. En een garantie
voor succes en kwaliteit? Het wordt tijd
dat de dorpsraad en met name de politieke partijen daar eens over na gaan
denken en zelf met plannen komen,
waarin de belangen en wensen van

de mensen zonder winkel of bedrijf
worden meegenomen. Nu is inrichting van het centrum van Horst het
exclusieve speelterrein van de VVD en
het CDA en hun lobbyende achterban.
De PvdA, SP en D66 maken er zichzelf
met hun ideeënloosheid en passiviteit
wel erg gemakkelijk van af.
Jan Duijf,
Horst

LENTEMODE

Open Huis Dagen
t/m zondag 22 maart
Komt u ook kijken naar onze sprankelende
nieuwe voorjaarsmode?

Zondag 22
ma
zijn wij op art
en

van 12.00-

17.00 uur

N
Stome ieuw:
in sam rij service
e
met Vnwerking
a
Stomen Hal
rij

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Bespreking Poll week 10

Een boete voor wildplassen is logisch
De politie in Horst beboette de afgelopen weken enkele tientallen mensen voor wildplassen. De boete hiervoor is 130 euro. Ruim drie kwart van de
stemmers, 77 procent, vindt het logisch dat wildplassers een boete krijgen.
Het zal jouw raam of buxusheg maar zijn waar tegenaan wordt geplast. Het is
niet zo dat diegene dan de rommel achter zich opruimt. Aan de andere kant
zijn er mensen die zich afvragen of die boete wel in verhouding staat met de
overtreding.

Op onze website reageerde M.J. Megen uit Lottum als volgt: “Ik heb nee
tegen het beboeten van wildplassen gezegd. Waarom? Wildplassen, het is een
woord dat het al aangeeft: in het wild plassen. In de bosjes is oké, bij hoge
nood. Kinderen die hun plas niet kunnen ophouden en moeten plassen en effe
naast de kant van de weg plassen is ook oké. Maar in een dorpskern en tegen
gebouwen, welke dan ook, vind ik geen wilplassen dat noem ik vandalisme en
daar mag best een fikse boete op staan!”

Boomfeestdag is achterhaald
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Ruim 115.000 kinderen vierden op woensdag 18 maart de Nationale
Boomfeestdag. Zij planten op deze dag ruim 200.000 bomen. De dag werd halverwege de vorige eeuw in het leven geroepen om het Nederlandse publiek, en in
het bijzonder kinderen, te interesseren voor de waarde van bomen en bossen.
Is dat nog echt nodig? En vooral: is het nodig in landelijke delen van het land?
Anders dan kinderen die in de stad opgroeien, zien kinderen van het platteland
genoeg natuur om zich heen. Educatie is dan wellicht minder belangrijk. Als je het

dan toch wilt doen, zijn hippere leermiddelen als apps of spelletjes vast efficiënter.
Daarentegen: in tijden dat er bezuinigd moet worden op dingen als
groenonderhoud en natuur soms ondergeschoven wordt, is het juist nodig om het
belang van natuur uit te leggen. En hoe beter dan met je voeten in de klei staan
om de waarde van bomen en bossen te begrijpen?
Boomfeestdag is achterhaald. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 11)
Sociaal eetpunt is een druppel op een gloeiende plaat. > eens 32% oneens 68%
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De Berkel
Ik was denk ik al meer dan
tien jaar niet meer in zwembad
de Berkel geweest toen ik
afgelopen maand besloot om
vaker baantjes te gaan trekken.
Normaal gesproken doe ik dat in
mijn woonplaats Nijmegen in het
nieuwe en moderne Erica
Terpstra Sportfondsenbad – een
hele mond vol voor een zwembad. Dan klinkt de Berkel toch
een stuk vriendelijker en
kneuteriger? En in mijn herinnering was dat ook precies de sfeer
van het zwembad in Horst. Tot
mijn verbazing en vooral tot mijn
grote plezier bleek De Berkel
sinds de tijd dat ik daar zwemles
kreeg nauwelijks veranderd.
Dezelfde kleerhangers,
dezelfde plastic stoeltjes langs
de rand van het bad en zelfs de
badjuffen- en meesters die mij
vroeger pipovoeten leerden
maken, liepen er nog steeds
rond. Ik vond het bijna jammer
dat ik alleen maar was gekomen
om baantjes te zwemmen toen
ik de collectie vlotten en
zwembanden zag liggen bij het
koude bad. Daar heb ik me
vroeger menig zaterdagmiddag
prima mee vermaakt. Ik heb dan
ook veel goede herinneringen
aan dit zwembad overgehouden
en ik denk met mij nog vele
anderen ook. Het baantjeszwemmen zelf is natuurlijk in ieder
zwembad hetzelfde, maar die
fijne nostalgische sfeer in het
zwembad van Horst wint het
voor mij toch echt van de strakke
en moderne baden. En dan neem
ik de bommetjes-makende
kinderen die het zwemparcours
soms wat vermoeilijken graag op
de koop toe.
Hoe leuk het zwembad ook
is, de toekomst van de Berkel is
helaas onzeker. Hoe lang het
zwembad nog blijft bestaan, is
namelijk onduidelijk. Wat voor
mij juist een pluspunt is aan het
zwembad, het onveranderde
uiterlijk, blijkt voor de gemeente
een struikelblok te zijn. Het bad
zou niet modern genoeg meer
zijn voor deze tijd en de
gemeente te veel geld kosten.
De alternatieven? Een regionaal
zwembad op het Floriadeterrein
wordt geopperd, of een nieuw
bad bij de nog te realiseren
sportzone in de Kasteelse
Bossen. Dat zullen vast allemaal
hele mooie, moderne en
functionele zwembaden worden
met dure namen, maar ik weet
nu al dat ik de Berkel ga missen.
Kris
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

12 Binnen 1 dag probleemloos & energiezuinig wassen

Is uw wasmachine stuk?
Dan heeft u vandaag geluk!
Een nieuwe wasmachine bespaart u al snel € 100,- per jaar

Op de motor

1400 TOEREN WASMACHINE
WAW28542NL

LAAGS
PRIJS V TE
NEDER AN
LAND!

Trommelinhoud 9 kilo
A+++ energielabel
Zuiniger en stiller wassen door
EcoSilence Drive motor
Levenslange garantie op
waterbeveiliging, voorkomt
lekkage
Plan uw was eenvoudig met
de startuitstelfunctie
Duidelijke resttijdweergave
op display
Keuze uit 11 wasprogramma’s,
voor elke kledingsoort geschikt

949

795
nog 23 stuks!

Speciaal voor u geselecteerd! BESTEL DIRECT BIJ MAXWELL HORST:
Zo wast u morgen weer probleemloos & energiezuinig!

077-3983021

Binnen 24 uur bij u in huis
Gratis bezorgd
Installatie mogelijk

Oude apparaat gratis retour
10 dagen laagste prijsgarantie

HORST: Hoofdstraat 25

www.maxwell.nl

Voor alle vragen, storingen of bestellingen zijn wij bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 21.00 uur.
Tel: 077-3983021. Email: horst@maxwell.nl

Actie geldig t/m 25 maart 2015.

MAXWELL garandeert

jongeren 13
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sharon Boots
15 jaar
Horst
Dendron College

Waar ben je trots op?
Ik ben er trots op hoe het nu op school
gaat. Dit jaar doe ik eindexamen vmbo
en volgend jaar ga ik nog naar de havo.
Ik weet zeker dat me dit gaat lukken,
omdat de cijfers die ik nu heb goed
genoeg zijn om naar de havo te kunnen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Omdat ik hockey heel erg leuk vind,
lijkt het me leuk om een keer een
wedstrijd in het Nederlands elftal te
hockeyen. Zelf speel ik nu in de meisjes
A1 bij de hockeyclub in Horst. Ik speel
eigenlijk altijd op het middenveld.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Mijn favoriete moment van de week
is op vrijdag om kwart voor vier. Dit is
namelijk het begin van mijn weekend.
In het weekend ben ik vooral bezig met

hockey, want op zaterdag en zondag
ben ik eigenlijk altijd wel op de hockeyclub te vinden. In het weekend maak
ik verder nog huiswerk en kan ik lekker
niks doen.
Waarin verschil jij van anderen?
Ik ben echt een strever en wil graag
het maximale overal uithalen. Ook geef
ik niet snel op en wil graag datgene
bereiken dat ik voor ogen heb. Als we
bijvoorbeeld een wedstrijd moeten
hockeyen, dan wil ik echt niet verliezen. Ik wil er dan alles uithalen om te
kunnen winnen.
Ik kan niet zonder…
Ik kan niet zonder mijn zusje. We
hebben het altijd heel erg leuk samen
en we doen veel leuke dingen. Vaak
spelen we samen spelletjes, maar we
spelen ook veel buiten. Soms gaan we
dan ook samen hockeyen. Ik kan ook
niet zonder hockey en mijn telefoon.
Hockey vind ik gewoon superleuk om
te doen. En met mijn telefoon ben ik
gewoon veel bezig op sociale media,
zoals Whatsapp en Snapchat.

aan
Sharon Boots

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb besloten om na dit schooljaar
nog twee jaar havo te gaan doen.
Hierna wil ik graag de opleiding
Forensisch onderzoek in Amsterdam
gaan doen. Dit is op hbo-niveau. Van
jongs af aan kijk ik al vaak naar CSI en
dit beroep lijkt me zelf ook heel leuk
om te gaan doen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou over een paar jaar heel graag
met mijn vriendin Aniek een reis willen
maken door Australië. Het is voor ons
echt een droom om deze reis ooit te
maken, omdat het ons een heel mooi
land lijkt. De stranden lijken me ook
mooi en het lijkt me superleuk om de
grote steden te bezoeken.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind danste ik heel veel. Toen ik
vier jaar was heb ik me daarom ook
aangemeld bij Froxx. Hier heb ik tien
jaar gedanst. Ik ben gestopt met dansen omdat ik het te druk had met hoc-

keyen en de combinatie werd te veel.
Ook speelde ik vroeger elke dag buiten
met de kinderen hier uit de buurt. We
waren altijd met een grote groep en dit
was heel erg gezellig!
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Ik zou dan een feestje geven voor mijn
vrienden en vriendinnen. We hebben
wel eens wat probleempjes gehad,
maar toch wil ik ze bedanken voor de
leuke tijden die we gehad hebben en
die we natuurlijk nog gaan hebben.
Wat moeten we van je weten om je
echt te kennen?
Ik wil graag veel zelf doen en soms
vind ik het best moeilijk om hulp te
accepteren van anderen. Dit is alleen
niet altijd even verstandig. Maar het
gebeurt toch iedere keer. Als ik bijvoorbeeld iets voor school moet doen, dan
werk ik niet graag samen, maar wil ik
alles alleen doen.
Hoe wil je graag gezien worden?
Ik wil graag gezien worden als een
sportieve, doorzettende en spontane
meid.
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Ik erger me aan mensen die vaak te
laat komen en doen alsof ze altijd
genoeg tijd hebben. De eigenschap
die ik wel leuk vind bij mensen is als
mensen bezorgd zijn.
Binnen of buiten?
Beide, buiten vind ik het lekker als
het mooi weer is. Dan kan ik lekker in
de zon liggen of een potje hockeyen.
Binnen vind ik ook fijn, vooral in mijn
bed televisie kijken of met mijn telefoon bezig zijn. In de winter ben ik hier
dan ook vaak te vinden.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsopgang, ik vind het mooi om naar
te kijken en dat betekent dat er een
nieuwe dag begint.
Chatten of bellen?
Chatten, ik chat liever omdat ik bij
bellen vaak zenuwachtig word, want
dan moet ik meteen antwoord geven.
Bij chatten kan ik vaak nog even
nadenken over mijn antwoorden.

Reünie
Hardhouten kozijnen,
iets voor jou?
Indien gewenst:
 volledig afgelakt
 beglaasd
 gemonteerd

6%
BTW *

Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen”
en KOMO gecertificeerd
* vraag naar de voorwaarden

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 399 81 01  I www.beukenkozijn.nl

SV Aspargos bestaat 50 jaar!
Dat moet gevierd worden met
een feestelijke reünie voor alle
(oud-)leden, trainers, coaches en
sponsoren, met partner.

Zaterdag 25 april 2015
vanaf 20.30 uur bij ’t Haeren
Hier wil jij toch ook bij zijn?
Geef je op voor 5 april
via reunie@aspargos.nl o.v.v.
naam en aantal personen

Wild water
De politie is de laatste
weekenden fanatiek
wildplassers aan het
beboeten in het centrum van
Horst. De definitie van
wildplassen is ‘urineren in de
openbare ruimte, met name
binnen de bebouwde kom op
plaatsten waar dit overlast
veroorzaakt’. Ik heb zelf nog
nooit last gehad van
wildplassers in het centrum.
Waar ik wel last van heb,
zijn ogen vol prikkend chloor in
openbare subtropische
zwemparadijzen omdat
kinderen stiekem hun plas in
het water laten lopen. Ze
verraden zichzelf door het
peuterbadje dat altijd vol zit
met een vreemd geel gekleurde
vloeistof en de toiletten die
verdacht weinig bezocht
worden. Ik heb nog nooit een rij
voor de wc’s zien staan bij een
zwembad. Misschien zijn het
niet alleen kinderen die zich
schuldig maken aan publiekelijk
wateren in een zwembad.
Dit moet beslist bedreigend
zijn voor de volksgezondheid.
Hetzelfde water krijg je weer
als vloedgolf over je heen in
het golfslagbad of het stort op
je neer door een tuimelemmer.
Of in het ergste geval:
waterspetters in je neus, mond
en oren -die je een week later
nog kan voelen als je je hoofd
beweegt- omdat een jochie
spontaan besluit een bommetje
te doen. Nee, openbare
zwembaden probeer ik te
vermijden.
Stel je eens voor dat de
wouten van Horst boetes gaan
uitdelen bij het openbare
zwembad. Telkens als iemand
zich weer heeft laten gaan,
begint een keiharde sirene te
loeien en gaan er zwaailichten
af. Die kindertjes worden met
zwembandjes en al in grote
getalen uit het water gevist.
Dan zouden ze echt veel geld
bij elkaar zeven. Misschien zelfs
wel genoeg geld voor meer
urineergelegenheden in het
centrum. Dat scheelt weer een
hoop gezeik.
Rosanne
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Militaire oefening

Informatiebijeenkomst
bestrijding zwarte rat in Horst

In de periode 23 maart t/m 3 april 2015 is er door de Koninklijke Landmacht een militaire
oefening gepland. Aan deze oefening nemen 30 personen en 17 militaire wielvoertuigen deel.
Er wordt geen gebruik gemaakt van oefenmunitie.

Het aantal meldingen van de zwarte rat in onze regio neemt ﬂink toe. Gemeenten in de regio
starten samen met de LLTB een campagne om de opmars van de zwarte rat tegen te gaan.

Uw tuin lekker opgeruimd?
De lente is begonnen! Een ﬁjne tijd om de tuin op orde te maken. Dan komen de tuinkorven
goed van pas. Gebruikt u die goed, dan heeft iedereen er plezier van!
Wat mag in de tuinkorf?
Fijn tuinafval zoals snoeiafval, bladeren en
grasmaaisel mag in de tuinkorf. We vragen u
om grote hoeveelheden weg te brengen naar
Gemeentewerken. Dan kunnen ook uw buren
gebruik maken van de tuinkorf. Grof tuinafval langer dan 50 cm en boomstronken of stammen
- hoort niet thuis in de korf.
Gratis inleveren bij Gemeentewerken
Grote hoeveelheden tuinafval en grof tuinafval
kunt u elke zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur
gratis inleveren bij Gemeentewerken,
Americaanseweg 43 in Horst. U mag maximaal
4 kuub tuinafval bij ons achterlaten.
Neem uw legitimatie mee!
Kijk voor meer informatie op
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Zwemmen Sporten in de avonduren!
Zwembad De Berkel biedt diverse sportmogelijkheden aan in de avonduren. Denk hierbij aan aqua Robics, aqua gym, aqua joggen
of Hydro riding.
Maar je kunt ook gewoon lekker baantjes
trekken. Op www.zwembaddeberkel.nl leest u
meer over het aanbod en de tijdstippen.
Natuurlijk zijn er ook overdag verschillende
sportactiviteiten!

Op 23 maart vindt in het gemeentehuis in Horst
hierover een informatieavond plaats. Woont u
in het buitengebied van Horst aan de Maas of
hebt u hier een bedrijf? Zorg dat u erbij bent.
De gemeenten willen graag ondersteunen en
meedenken, maar de bestrijding zelf is een
zaak van mensen en bedrijven die de overlast
ondervinden. U bent van harte welkom.
We hebben een serieus
probleem
Op basis van een inventarisatie
in Midden-Limburg is onlangs
bekend geworden dat het aantal meldingen van de zwarte
rat met maar liefst 50% is
toegenomen in het afgelopen
jaar (eind 2014: ruim 300
meldingen!). Hierover hebt u
ook het nodige in de kranten
kunnen lezen. Het ligt voor
de hand dat de overlast
van de zwarte rat ook
in onze regio voor de
nodige problemen gaat
zorgen. De eerste nijpende gevallen zijn
al bekend.
Daar komt nog bij dat nieuwe landelijke regelgeving vanaf 1 januari de bestrijdingsmogelijkheden beperkt. We moeten op zoek naar goede
(en verantwoorde) alternatieven.
Al met al kunnen we dus constateren dat we te
maken hebben met een serieus probleem.
Hoe gaan we dit aanpakken?
Tot nu toe bestaat er nog weinig duidelijkheid
over de aanwezigheid van de zwarte rat in onze
regio. De gemeenten Horst aan de Maas, Venlo

Informatieavond over nieuwbouwplannen op woensdag 25 maart 2015 om 19.30 uur Startpunt Wonen, Kerkstraat 5 in Horst

Wonen op de Veilinghof in Lottum
Er komen nieuwe bouwplannen op de Veilinghof. Er zullen starterswoningen,
twee-onder-een-kapwoningen en levensloopbestendige woningen ontwikkeld
worden. Hierbij wordt er natuurlijk geluisterd naar de wensen van de geïnteresseerden. Op een aantal van deze woningen is mogelijk een koopsubsidie van
€6.000,- of €8.500,- van toepassing!
Woensdag 25 maart zal er een informatieavond plaatsvinden over de plannen
op Veilinghof. Deze avond wordt georganiseerd door de dorpsraad Lottum,
gemeente Horst aan de Maas, CRA Vastgoed en Startpunt Wonen.
Meld je voor deze avond aan bij Startpunt Wonen via 077 260 0000,
info@startpuntwonen.nl of ga bij hen
langs in de winkel aan de
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en Venray trekken nu samen met de LLTB op
om hier iets aan te doen. In eerste instantie
wordt, samen met bewoners en bedrijven in het
buitengebied, de situatie in beeld gebracht.
Na de informatiebijeenkomst wordt een korte
enquête verstuurd. Op basis van de reacties
op de enquête wordt zo nodig gevraagd mee
te werken aan een quick-scan. De
quick-scan is bedoeld om een beter
beeld te krijgen van de situatie.
Met deze informatie wordt een
gebiedsaanpak opgesteld.
Betrokkenen krijgen een bezoek en advies op maat.
Succes bestrijding is
afhankelijk van inzet
bewoners en bedrijven
De zwarte rat heeft
twee dingen nodig:
een warme schuilplaats en voedsel. Dit is
in het buitengebied volop aanwezig. Vandaar dat de aandacht zich
in eerste instantie hierop richt. Het
zijn niet alleen agrarische bedrijven die
overlast hebben, maar ook andere bedrijven en
zeker ook woningen. In Noord-Brabant signaleren we bijvoorbeeld ook al rattenoverlast in de
kernen. Om de zwarte rat goed te bestrijden is
dus een gezamenlijke aanpak nodig.
Kom naar de informatiebijeenkomst
Als aftrap van de Regionale campagne bestrijding zwarte rat worden er in maart drie informatiebijeenkomsten gehouden. Deze zijn met
name bedoeld voor alle bewoners en bedrijven
in het buitengebied. Op maandag 23 maart
vindt de informatiebijeenkomst plaats in het
gemeentehuis in Horst. Het programma duurt
van 20 tot maximaal 22 uur. Het programma ziet
er als volgt uit:
• Hans Sillekens van de gemeente Horst aan
de Maas over de gemeentelijke inbreng in de
campagne.
• Johan van Rooij coördinator regionale aanpak bestrijding zwarte rat over de ervaringen
in Midden-Limburg en de mogelijkheden voor
onze regio.
Aanmelden is niet nodig. Bent u verhinderd
en wilt u toch op de hoogte blijven? Stuur een
berichtje naar gemeente@horstaandemaas.nl
en u wordt zo goed mogelijk op de hoogte
gehouden.

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

Afgelopen zaterdag vierde mevrouw Minten – Vervuurt haar 101e verjaardag. Naast een persoonlijke
felicitatie ontving zij uit handen van burgemeester Kees van Rooij een boeket bloemen.

America
Zwarte Plakweg 48a

Lottum
Hoofdstraat 38

Hegelsom
Bosstraat 32

Melderslo
Weijweg 4

Sevenum
Beatrixstraat 12 ( kavel 4 )
Gelderdijk 32
Toverlaan 2
Zeesweg 3a

Horst
Melatenweg
Americaanseweg 3
Tuinderslaan 59 en 59a
Stationsstraat 90
Doevenbosweg 4

Meterik
Americaanseweg 108d

Swolgen
Generaal Dempsystraat 33a

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Huis van de Streek

VARG Outdoor & Travel

www.anbise.com, Sevenum
15% korting op een hypnosesessie*

Steenstraat 2, Horst
5% korting op het hele Huis van de Streek!-assortiment*

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
5% korting op het gehele assortiment

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

*Zie voorwaarden acties op www.hallovoordeelpas.nl

Venrayseweg 11, Horst
Geen inschrijfgeld t.w.v. € 50,00

Beej Mooren

Maasbreeseweg 1, Sevenum
2 seizoenscoupes voor 9,95 euro*
(informeer naar de coupe van het seizoen)

Groenewoudstraat 1, Horst
1 kop koffie of thee 1 euro, per pas, per bezoek

Museum de Kantfabriek

Bootcamp Power

Americaanseweg 8, Horst
Gratis kop koffie, cappuccino of thee
per betalende bezoeker

www.bootcamppower.nl, Horst
Voor nieuwe leden: 3 try-out credits van € 17,50 voor € 12,50*

De Golfhorst
Raamweg 8, America
Korting op golflessen*

Duet Kappers
Peperstraat 12a, Sevenum
10% korting op een haarverzorgingsproduct

Praktijk Ik Leer
Pieter Belsstraat 34, Horst
10% korting op de eerste 3 begeleidingsmomenten*

Staatsie 1866
Stationsstraat 151, Hegelsom
1 kop koffie of thee 1 euro, per pas, per bezoek

Eethuis BRaM

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Generaal Dempsystraat 11 Swolgen
vanaf 2 april Hallo-voordeelmenu*

Lambertusplein, Horst
wekelijks wisselend productvoordeel*

FotoID

Toffedag.nl

Veemarkt 7a, Horst
10% korting op een fotosessie*

www.toffedag.nl
10% korting op een groepsuitje v.a.
8 personen bij Beej Mooren of
Staatsie 1866*

Het LoopCentrum
Stationsstraat 137, Hegelsom
10% korting op hardloopschoenen, hardloopkleding en sportbh’s.
En bij aankoop van wandelschoenen een paar gratis Falkesokken*

TVI Computers
Venrayseweg 10, Horst
25% korting op werkzaamheden in
de werkplaats*

Het Maashotel

Ut Snoephuuske

Veerweg 11, Broekhuizen
10% korting per tafel*

Kerkstraat 26, Horst
10% korting op het gehele assortiment*

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

Illegaal bouwen toch beloond
Een officieel geregistreerde garage vraagt in 2007 een vergunning aan
voor de bouw van een nieuwe garage. Hij bouwt de garage veel groter dan
afgesproken, de inhoud wordt zelfs twee keer zo groot. De gemeente
constateert dat en wil handhaven gezien de grote afwijkingen. In 2009
wordt ingezet op verplaatsing van dit bedrijf naar een geschiktere
omgeving. Dit blijkt financieel niet haalbaar.
Het college besluit daarop dat de
ontstane situatie gelegaliseerd moet
worden en komt met een voorstel
naar de gemeenteraad. In plaats van

de huidige situatie te bevriezen, staat
men toe dat de garage nog groter
wordt en dat de bestaande woning mag
worden afgebroken en een nieuwe mag

worden opgericht, een Legalisatie Plus.
Aan de politiek de taak een verstandig
besluit te nemen over het plan. Niet
instemmen betekent handhaven en het
einde van het bedrijf, acht jaar nadat
de blijvende overtreding is gebeurd en
de gemeente steken heeft laten vallen.
Wel instemmen betekent dat, indien
men bewust afwijkend bouwt, men
toch toestemming krijgt dit te laten
staan, ondanks de afgegeven vergun-

ning. Beide opties waren voor de SP
niet bespreekbaar en dus zijn we op
zoek gegaan naar een oplossing die
het minst slecht is, namelijk de huidige
situatie bevriezen, geen mogelijkheid
bieden om de garage verder uit te breiden en de woning mag niet verplaatst
worden. Dit voorstel werd afgelopen
dinsdag ingediend en gesteund door
PvdA en D66. Groot was onze verbazing
dat Essentie en CDA meegingen in vol-

ledige legalisatie. Daarmee een lange
neus trekkend naar alle inwoners en
ondernemers van Horst die zich wél
aan de regels houden. De SP staat hier
anders in. Burgers en overheid maken
afspraken met elkaar bij vergunningen, die komen we na en als ze
niet worden nagekomen gaan we
niemand extra belonen.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

ken. Vanuit de provinciale politiek zijn
er korte lijnen met de lokale politici
van het CDA. Zo ook met de gemeenteraadsfractie van het CDA in onze
gemeente. Of het nou gaat om kansen
en mogelijkheden, of oplossingen voor
problemen. U als inwoner, burger of
ondernemer heeft er baat bij dat we
kunnen profiteren van de kennis die
elders beschikbaar is en hier toegepast
kan worden.

Nu de verkiezingscampagne
voorbij is, kan de focus weer worden
gelegd op de uitvoering. Want hoewel
we in een mooie gemeente wonen
en werken, die deel uitmaakt van
een prachtige provincie, hebben we
nog heel veel te doen. Laten we daar
samen werk van maken. Wilt u met
ons meedoen? U bent welkom.
Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas

Limburg is uniek
Als u dit leest, zitten de verkiezingen voor de Provinciale Staten er op
en is de uitslag bekend. De verkiezingscampagne die we in de afgelopen
weken beleefden, werd beheerst door debatten tussen landelijke partijleiders die het woord ‘provincie’ amper lieten vallen. Jammer dat deze
verkiezingen dit keer nog meer dan anders gegijzeld worden door het feit
dat de nieuwe Statenleden straks de Eerste Kamerleden moeten kiezen.
Want eigenlijk doen we de provinciale politiek daarmee veel te kort.
De provincie als bestuurslaag doet er
wel degelijk toe en eigenlijk vinden

we dat met elkaar ook. Limburgers
zijn immers van alle provincies in
Nederland het meest gehecht aan
het behoud van de eigen identiteit en

beslissingsbevoegdheid.
De provincie Limburg is een unieke
provincie binnen Nederland. Het grootste gedeelte van de provinciegrenzen
grenst aan het buitenland. Dat biedt
heel veel kansen, zowel op het gebied
van onze economie, cultuur als onze
samenleving. Het CDA heeft goede
plannen voor de provincie en zal er
ook in de komende Statenperiode voor
strijden om die plannen te verwezenlij-

Vooruitzien of alleen reactief acteren?
Er is een gevaarlijk kruispunt vlak bij Meterik. De Speulhofbaan kruist
daar de Oude Peeldijk. Statistieken laten zien dat hier jaarlijks ongevallen
plaatsvinden waarbij na het ongeluk ook de politie aanwezig is. Daarnaast
gebeuren er volgens opgave van gemeente Horst aan de Maas ook diverse
ongevallen zonder dat de politie wordt opgeroepen. Een gevaarlijk
kruispunt dus, waar in het verleden al een dodelijk ongeval heeft plaats
gevonden.
Metingen van gemeente Horst
aan de Maas laten zien dat er bij het
benaderen van dit kruispunt hard
wordt gereden. We nemen kennelijk
risico’s. De Oude Peeldijk is middels

een onderhoudsbeurt opgeknapt en
wel zodanig dat elke rijder het gevoel
heeft dat het nog wel een tandje
sneller kan. Onverantwoord, maar toch
gebeurt dat. Met deze oude gege-

vens en het kunnen voorzien van nog
hogere snelheden op Oude Peeldijk en
Hofweg, zou je verwachten dat tegelijk
met het onderhoud aan deze wegen
ook het kruispunt Oude Peeldijk en
Speulhofbaan veiliger ingericht zou
worden. Niets is echter minder waar.
Na het constateren van enkele recente
ongevallen heeft de wethouder (en dat
is terecht, maar reactief) maatregelen
laten treffen om de snelheid te drukken
en na te denken over aanpassingen van
het kruispunt. Kosten om het kruispunt

veilig te maken zijn nodig. Dat we nu,
nadat de wegen zijn opgeknapt, extra
kosten moeten maken ten opzichte
van wanneer het direct met de Oude
Peeldijk was meegenomen is doodzonde. Deze reactieve houding kost ons
onnodig extra geld. D66 is er voorstander van dat de wethouder een proactief
beleid opzet en proactief plannen
maakt en maatregelen neemt, zodat
we echt werken aan een gemeente
die van de ‘nul een punt maakt’. Een
gemeente zonder dodelijke ongevallen.

Daarvoor is een proactieve houding
nodig en een dergelijk beleid zal dan
onze steun krijgen. Wij zullen blijven
hameren op onveilige situaties en bij
het college op actie aandringen, in
uw en ons belang.
Hebt u (verkeersveiligheids-)
zaken die u met ons wilt delen? We
zijn iedere eerste zaterdag van de
maand van 11.00-12.00 uur in de
bibliotheek in Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

& kunststof kozijnen
Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid tot
een service center voor een wereldwijde klantenkring. Naast logistieke activiteiten worden er ook
diensten geleverd op het gebied van assemblage en
customer service. Het team van 325 medewerkers
reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden
continue nieuwe diensten ontwikkeld waarbij gebruik
wordt gemaakt van de moderne technologie.

Voor de versterking van ons team zoeken wij een:

Transportplanner
Benelux (m/v)

Momenteel hebben we diverse vacatures. Voor het
volledige overzicht zie: www.janssen1877.com

De functie

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

Opstellen transportplanning tegen zo
laag mogelijke integrale kosten. Je
volgt de uitvoering van de geplande
routes, je schakelt eventueel partners
in en zorgt voor retourladingen.

Wat vragen wij?

• Gedreven persoon met HBO-nivo
• Ervaring in een moderne
plannersfunctie
• Analytisch sterk en affiniteit met
automatiseringspakketten
• Communicatief vaardig
• Kennis van de Engelse en Duitse
taal

Wat moet je doen?

Stuur je CV naar:
e.vandenberg@janssen1877.com

Geen 18, geen alcoho

l

Heineken

Krat met 24 flesjes à 30 cl
Maximaal 4 kratten per klant
13,69

9,99

Superdeals:
Pitloze druiven
Wit of rood, bak 500 gram
1,79 – 1,99

Geldig van wo 18 t/m di 24 maart 2015.

1,49
1,95
Phicoop

Universele Potgrond 40 liter

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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Laatste zaagactiviteit
seizoen
De Groengroep Sevenum hield op zaterdag 14 maart de laatste zaagactiviteit van het seizoen. De activiteit trok
een divers gezelschap. Zowel jeugd, als dames en heren waren aanwezig tijdens de activiteit.

verenigingen 17
Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging de gevleugelde vrienden Wanssum e.o. organiseert
op zondag 22 maart weer een vogelmarkt. Deze vindt van 09.30 tot 12.00
uur plaats in zaal ’t Brugeind in Meerlo.
Op deze vogelmarkt kan iedereen
vogels kopen maar ook zelf verkopen.
Daarnaast zijn er op de markt diverse
vogelhandelaren aanwezig. Ook kan
men hier terecht voor alle vogelbenodigdheden zoals vogelvoer en

nestkastjes. Duiven en kwartels
worden niet toegelaten op de markt,
er mogen maximaal twee vogels per
kooi. Voor meer informatie neem
contact op met M. van Osch via
0478 53 12 21.

Buurkracht America
over isolatie
Buurkracht America houdt op zaterdag 21 maart een bijeenkomst
voor geïnteresseerden in isolatie. Deze vindt vanaf 11.00 uur plaats in
Aan de Brug in America.
Het project Buurkracht America
komt in een afrondende fase. Na de
bijeenkomt van woensdag 11 maart
wordt er op zaterdag 21 maart een
speciale bijeenkomst belegd voor
de geïnteresseerden in isolatie:
dak-, spouwmuur- en vloerisolatie.
Medewerkers van het bedrijf dat in
America de isolatie gaat uitvoeren,

Tijdens deze ochtend stond het
hakhoutbeheer van ‘De Ozze’ centraal. De Ozze is een uitloper van het
Molenbeekdal en bestaat uit lage
weilandjes met enkele opgaande

singelstructuren. Om deze singels te
behouden is een vorm van hakhoutbeheer noodzakelijk. Hiermee wordt
bomen de ruimte gegeven en wordt er
gezorgd voor verjonging en struweel.

De verschillende deelnemers hebben
zich tijdens deze ochtend ingezet om
een elzenhoutwal te snoeien. Hierdoor
kan deze zich verjongen en kunnen de
toekomstbomen zich goed ontwikkelen.

Ochtendwandeling KnopenLopen
KnopenLopen organiseert op zondag 12 april een wandeling in de omgeving Sevenum, Horst en Hegelsom.
Het betreft een wandeling in de vroege ochtend van ruim twaalf kilometer.
De route loopt via het knooppuntennetwerk. De start vindt plaats
om 06.00 uur en 07.00 uur bij de
Blokhut in Sevenum. Dit is tevens het

eindpunt van de wandeling.
Aanmelden voor deze wandeling
is noodzakelijk en kan tot en met
maandag 6 april via e-mail naar

info@knopenlopen.nl Vermeld hierbij
het aantal wandelaars. Ontbijt en
koffie of thee zijn bij de kosten
inbegrepen.

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

geven dan aanvullende informatie
en gaan afspraken maken met de
mensen die hun huizen gaan laten
isoleren. Het Buurkrachtproject loopt
op zaterdag 28 maart af.
Kijk voor meer informatie op
www.buurkracht.nl/buurten/
america of mail naar buurkracht@
inamerica.nl

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

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

Crist Coppens
alleen op dinsdag 24 maart

Braadworst
kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

on
Voordeelcoup

Wensauto America van start
In America is zaterdagmiddag 14 maart de pilot Wensbus van provincie Limburg van start gegaan. Na een
korte uitleg, mochten de eerste gebruikers de wensauto gaan uitproberen. In de toekomst gaat werkgroep
Vervoer in America de vraag naar de wensauto van de inwoners van America peilen. Aan de hand daarvan
wordt bepaald wanneer en waar naartoe de wensauto rijdt. Het project met de wensauto is een experiment
rondom kleinschalig maatwerkvervoer in aansluiting op het openbaar vervoer. Het project moet bijdragen
aan de leefbaarheid in de kleine kernen.

Wilt u iets bestellen
voor zaterdag?

Rijstevlaai
slagroom

9,

98

Geef dat dan vrijdag
voor 16 uur door!

vrijdag 20 en
aart
zaterdag 21 m

Lucassen

www.plus.nl
| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 96

18

sport

19
03

GFC’33 wint van HBSV
Door: voetbalvereniging GFC’33
In de strijd om de derde plaats hebben de manschappen van Grad
Xhofleer goede zaken gedaan. In Blerick werd op zondag 15 maart een
terechte 3-1 overwinning behaald op HBSV.
GFC begon voortvarend aan deze
6-puntenwedstrijd en wist zich hierbij
gesteund door ruim 75 supporters uit
Grubbenvorst. Vanaf het eerste fluitsignaal werd HBSV onder druk gezegd
en door geconcentreerd en compact
te spelen, kreeg de thuisclub geen
moment de mogelijkheid om rustig
uit te verdedigen. In de zevende
minuut was het al raak: Joris Rutten
speelde met een prachtige bal vleugelspits Jop Hermkes vrij en met een
nog mooiere lob verschalkte hij de
uitlopende doelman van HBSV: 0-1.
Niet veel later, in de dertiende
minuut, kregen de withemden een
vrije trap toegekend op twintig meter
van het doel. Etienne Verhofstad
eigende zich deze vrije trap toe en
met een geplaatst en kiezelhard schot
krulde hij de bal over de muur in de
linker bovenhoek: 0-2.
GFC’33 verslapte niet en bleef
druk zetten. Wederom was het Joris
Rutten die Etienne Verhofstad aanspeelde, zijn schot op doel werd door
de HBSV goalie verkeerd getaxeerd en
de bal rolde door zijn benen: 0-3. Het

leek erop dat de 0-3 ook de ruststand
zou worden totdat in de 44e minuut
scheidsrechter Bos pas na fel appelleren van de HBSV-spelers floot voor
een penalty. Dit buitenkansje werd
benut door Daan van Nienhuijs: 1-3.
De tweede helft stond in schril
contrast met de eerste helft. In de
beginfase van de tweede helft
kreeg GFC’33 tot twee keer toe een
vrijstaande kopkans maar zowel
spits Juul Heldens als aanvoerder
Wouter van Denzen faalde jammerlijk
oog in oog met de HBSV-doelman.
GFC’33 schakelde een tandje terug,
dit tot ontzetting van coach Grad
Xhofleer.
Niet dat HBSV door goed spel
de wedstrijd naar zich toetrok, maar
door enerzijds opportunistisch voetbal
en enkele vreemde beslissingen van
de referee creëerde de thuisclub
een veldoverwicht. De thuisclub was
wel in de eindfase nog dicht bij een
doelpunt, maar door een katachtige
reactie van de buitencategorie wist
Etienne Baghuis een zeker doelpunt
te voorkomen: eindstand 1-3.

Terechte stand

HCH speelt gelijk tegen
koploper
Door: Hockey Club Horst
Hockeyclub HCH Dames 1 uit Horst speelde op zondag 15 maart tegen HOD Dames 1 uit Valkenswaard. De tot nog
toe ongenaakbare koploper die het hele seizoen nog geen punt had verspeeld kwam op bezoek.
Hoewel het de nummer 1 tegen
2 was, stond er bij de ploegen weinig
spanning op omdat de voorsprong
van HOD maar liefst 8 punten bedroeg.
Horst wist dan ook dat het een hele
goede dag moest hebben, wilde het
punten aan de wedstrijd overhouden.
Horst bleek inderdaad ook een goede
dag te hebben. Hoewel de dames
van HOD technisch vaardiger waren,
haalde Horst het maximale uit haar
kunnen door een combinatie van goed
positiespel, precieze passing en veel
loopwerk. Hierdoor wist Horst er vaak
hockeyend goed uit te komen als HOD
druk zette op het middenveld. Waarna
er achterin bij HOD toch de nodige

ruimte lag voor de Horster spitsen en
de Valkenswaardse keepster moest
dan ook tot drie keer toe in actie
komen om een Horster voorsprong te
voorkomen.
Na 15 minuten kreeg Horst een
lesje in efficiëntie toen HOD uit de
eerste halve kans die het kreeg de
0-1 scoorde. Ook na deze tegenslag
bleef Horst erg goed spelen en de
gelijkmaker van Pien Gubbels was dan
ook meer dan verdiend. Dat HOD toch
weer op een voorsprong kwam, mocht
Horst zichzelf aanrekenen. Na een
dekkingsfout achterin werd de spits
van HOD in een riante scoringspositie
gebracht waarna ze eenvoudig de 1-2

kon maken. Annemiek Geurts zorgde
er vlak voor rust voor dat de stand
gelijk werd getrokken.
Ook na rust bleef de wedstrijd
niet alleen spannend, het hockey was
ook van een erg hoog niveau. HOD
was technisch weliswaar sterker maar
Horst zorgde met veel inzet, verzorgd
spel en slimme keuzes ervoor dat
de wedstrijd volkomen in evenwicht
bleef. Toen de scheidsrechters na
70 minuten een eind maakten aan
de heel spannende maar vooral erg
hoogstaande wedstrijd stapten beide
ploegen dan ook van het veld af met
het gevoel dat er met 2-2 een terechte
stand op het scorebord stond.

Nieuwe fietsgroep
TWC Oranje
Toer- en Wielerclub (TWC) Oranje uit Horst is begonnen met een
nieuwe fietsgroep. Deze groep is bedoeld voor mensen die minder hard
en minder ver willen fietsen dan de al bestaande groepen.
Voorzitter van TWC Oranje Mien
Keijsers: “De gemiddelde snelheid
van deze D-groep zal 25 kilometer
per uur worden met een afstand
tussen de 40 en 60 kilometer per rit.
Zij zullen net als de A- en B-groep op
zondagmorgen starten. De bedoeling
van de D-groep is dat we nieuwe
leden binnen halen en leden die de
andere groepen te snel vinden fietsen
binnenboord houden.”
Begin april start de Horster

fietsclub ook met het aanbieden van
de cursus start2bike. “Nieuwe leden
krijgen in vier lessen basisvaardigheden aangeleerd over hoe ze om
moeten gaan met een wielrenfiets. Zo
kunnen ze op een rustige manier kennis maken met het wielrennen en wat
daarbij komt kijken. De lessen worden
onder leiding van een instructeur
gegeven”, zegt Keijsers. Voor meer
informatie over deze cursus, kijk op
www.start2bike.nl

TER OVERNAME AANGEBODEN

GOED RENDERENDE
SPORTSPECIAALZAAK
Reacties naar:
Rob Drost, bureau Accon avm
E r.drost@acconavm.nl of T 06 21 57 79 36

Gelijkspel voor America
Door: Hay Mulders
Het eerste team van AVV America verzuimde zondag 15 maart door te drukken na de 1-0. In een gelijk
opgaande strijd tegen RKDSO uit Lomm werden de punten uiteindelijk broederlijk verdeeld en was de stand
1-1. America had uit kunnen lopen op de concurrentie. Ze blijven ongeslagen koploper in 6C. (Foto: Hay Mulders)
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Wittenhorst
scoort niet
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Sportpark Ter Horst was zondag 15 maart het strijdtoneel tussen de
nummer 2 en 3 van de eerste klasse. RKSV Bekkerveld uit Heerlen had de
minste verliespunten en aasde op zeker één punt. Met wat geluk werden
het er tenslotte zelfs drie.

Presentatie team LECT
Het Limburg Express Cycling (LECT) presenteerde zaterdag 14 maart in Grubbenvorst het nieuwe team. De
Noord-Limburgse wielerploeg bestaat al bijna twintig jaar en bestaat vooral uit amateurs en masters. Er zijn
twee nieuwe renners aangetrokken, Gianni Schim uit Vierlingsbeek en John Kölker uit Born. Daarnaast maken
de wegrenners Frank Fonteyne (Lottum), Edward van der Werf (Kessel), Bob Rijvers (Lottum), Lucien
Volleberg (Den Bosch), Marcel van der Veen (Venlo), Ad Bakker en Markus Granzow (beiden uit Baarlo) en
mountainbiker Lex van Enckevort (Grubbenvorst) deel uit van het team. Zij richten zich vooral op de regionale
koersen van de NWB en KNWU. Ook is de 16-jarige Kylie Waterreus uit Sittard, lid van het KOTC (KNWU
Olympisch Trainingscentrum) lid van de LECT-ploeg.

Strijden voor wisselbokaal

er als de kippen bij om dit presentje
uit te pakken, 0-1.Wat een opdoffer.
Het werd nog moeilijker om het net te
vinden. Bekkerveld ging veelal achterin
hangen. Jammer dat voorin niemand
wat koelbloediger was. De kansen
kwamen er wel, maar de trekker kon
niet worden overgehaald. Dit brak de
thuisclub duidelijk op.
Met enkele wissels probeerde
trainer Jan Lauers de wedstrijd te laten
kantelen. Er kwam wel wat meer jus
in de strijd, maar de ommekeer bleef
uit. Het werd een zeer fortuinlijke zege
voor Bekkerveld, dat nu jacht kan gaan
maken op koploper EHC/Heuts, de
tegenstander van Wittenhorst komende
zondag. Een fijne geste was er van de
spelersgroep van Wittenhorst die in
verband met het plotselinge overlijden
van supersupporter Piet Deckers (opa
van speler Sjors) de lege plaats op een
mooie manier hadden ingevuld. De
stoel werd versierd met een boeket
bloemen.

STUDEREN IN VENLO
ECONOMIE • ONDERWIJS • LOGISTIEK • TECHNIEK • ICT

SRP de Peeldrivers organiseert dit jaar voor de 21e keer het Europese Indoor Kampioenschap voor model
stockcars. Op zaterdag 21 en zondag 22 toveren de Peeldrivers de Mèrthal in Horst om tot een racecircuit.

OPEN AVOND

EK indoor model stockcars

De wedstrijd startte wat stroef, het
spelbeeld speelde zich voornamelijk
af op het middenveld. Zo af en toe
speelde het gebeuren zich af in het
strafschopgebied. Wittenhorst kreeg
pas in de 14e minuut de eerste aanzet
tot een kans. Een vrije trap genomen
door Will Spreeuwenberg strandde
snoeihard op de muur. Even later kwam
de grootste mogelijkheid via Rob
Zanders. Hij ontsnapte aan zijn bewakers en kon zo op doelman Rik Klijn
afgaan. Deze stond echter met succes
in de weg. Bekkerveld mocht nog
eenmaal van geluk spreken toen de bal
uit een corner uit de bovenhoek kon
worden gekopt. Dit betekende tevens
het laatste wapenfeit voor de pauze.
Na de rust kon Bekkerveld meer in
het spel komen. Met meer strijd van
de bezoekers kon Wittenhorst even
pas op de plaats maken. Toch moest
er een groot misverstand aan te pas
komen om Bekkerveld aan de leiding
te laten geraken. Ruben Henssen was

WO 1 APR 2015

18.00 - 21.00 UUR
FONTYS INTERNATIONAL CAMPUS VENLO
FONTYSVENLO.NL

Deelnemers uit Nederland, België,
Duitsland, Engeland, Schotland en de
Verenigde Staten strijden dit weekend
om de titel Europees Indoor Kampioen
2015. Ook lokale toprijders doen mee
aan dit evenement. Zo zijn Dennis
van Asten uit Horst, Paul Craenmehr
uit Grubbenvorst, Sven Versteegen
uit Melderslo en Jeroen Janssen uit
Sevenum van de partij.
Op zaterdag 21 maart krijgen de
deelnemers de gelegenheid om hun

bolides optimaal af te stellen tijdens
de openbare trainingen. De model
stockcars, nagebouwd op een schaal
1:8, worden meestal zelf gebouwd en
kunnen snelheden behalen van 80 tot
90 kilometer per uur. Het is daarom
noodzakelijk dat de deelnemers hun
stockcar goed afstellen, zodat deze zo
stabiel mogelijk over de ovaal aangelegde racebaan kunnen racen.
Zaterdag 21 maart duren de trainingen van 12.00 tot 17.00 uur. De voor-

rondes beginnen op zondag 22 maart
om 10.00 uur. Om 14.00 uur worden
de beste 24 rijders bekendgemaakt,
waarna de kwartfinales en halve
finales gereden worden. Na de halve
finale vindt een demonstratie plaats
van Electro stockcars. Om 17.30 uur
gaat het programma weer verder met
de finale. De beste zes rijders van dit
weekend strijden hier voor de titel en
de wisselbokaal. Op zondag vindt er
ook een tombola plaats.

FontysVenlo

FontysVenlo

FontysVenlo

FontysVenlo
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Aardappelschilbedrijf Bex BV verwerkt
aardappelen tot rauwe geschilde aardappelproducten en bestaat uit 2 schillijnen en 1
sorteerlijn. Voor de aansturing van deze lijnen
zijn we op zoek naar:

Procesoperator/ keurmeester
aardappelen (fulltime) m/v
Taakomschrijving:

• zorgdragen voor een efficiënte verwerking van de aangeleverde ruwe aardappelen en aanvoer van de ruwe aardappelen voor de productielijnen m.b.v. de
sorteerlijn;
• het keuren van de aangeleverde partijen aardappelen.

Functie eisen:

• opleidingsniveau: MTS of gelijkwaardig niveau verkregen door werkervaring;
• het is een vereiste dat de kandidaat ervaring heeft in een productie-omgeving;
• de kandidaat moet technisch inzicht hebben en in staat zijn om kleine storingen op te lossen in de diverse productielijnen;
• zelfstandig kunnen werken en tevens in staat om met collega’s het proces
efficiënt te laten verlopen;
• kandidaat moet kennis opdoen of reeds bezitten omtrent aardappelen en voor
het keuren van aardappelen een opleiding tot beëdigd keurmeester volgen.

Wij bieden:
-

een uitdagende functie met veel afwisseling;
werken in een klein team met betrokken collega’s;
bij bewezen geschiktheid mogelijkheid om door te groeien;
salaris gebaseerd op CAO voor AGF en werkervaring.
Bent u geïnteresseerd, stuur uw schriftelijke sollicitatie naar:

Bex BV, Baarloseweg 42, 5995 BL Kessel, info@bexbv.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arno Bex: 06-53629725

www.bexbv.nl

Nationale motorcrosswedstrijden
MCC de Streekrijders organiseerde zondag 15 maart de nationale motorcrosswedstrijden op het circuit
De Reulsberg in Horst. In de diverse klassen kwamen ook verschillende leden van de club aan de start.

Verdiende overwinning
voor SVEB
Door: voetbalvereniging SVEB
Groots en meeslepend was het niet, maar het gaat om de punten en die bleven zondagmiddag 15 maart voor
de tweede keer dit seizoen bij SVEB in Broekhuizenvorst. Uiteindelijk viel er op de 2-0 zege tegen SV Oostrum
bovendien niets aan te merken.

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

Steff Hermans met een hard schot op doel (Foto: Thijs Janssen)

Van dromen
naar doen?

Kom langs in
onze Pop-Up
Store.

Vermogensvragen?
Kom dan langs in de Private Banking Pop-Up Store.
Van 7 t/m 11 april staan onze Accountmanagers en
Beleggingsspecialisten voor u klaar in de
Grotestraat 33 in Venray (voormalig Spetters).

www.rabobank.nl/horstvenray
Een aandeel in elkaar

Een solide verdediging, een
 uidelijke organisatie, hardwerkende
d
spelers en vooruit, ook een klein
beetje geluk. Meer was er zondag niet
nodig voor een zege op een onthutsend slecht Oostrum. Dat beetje geluk
diende zich zondag overigens als eerste
aan. In een weinig opzienbarende
beginfase, stak Giel Seuren uiteindelijk het spreekwoordelijke lont in het
kruitvat.
Met twee versnellingen liet de
buitenspeler evenzoveel verdedigers
de hielen zien, waarna zijn voorzet
precisie miste. Dat was echter buiten
Oostrum-verdediger Ruben Nohlmans
gerekend. Nohlmans schampte de
voorzet bij het wegwerken waardoor
die met een boog over zijn eigen
doelman binnenviel en waardoor SVEB

al na twaalf minuten in een zetel zat.
Wie vervolgens echter hoopte op een
hartverwarmende potje voetbal kwam
bedrogen uit. Oostrum probeerde het
met verre inworpen waar John de Wolf,
of recenter Björn Vleminckx, nog een
puntje aan kon zuigen.
Na rust aanvankelijk hetzelfde
spelbeeld, totdat Rick Tissen na 52
minuten voetbal diep werd gestuurd.
Voor Peter Fleurkens zat er vervolgens
niks anders op dan aan de noodrem
trekken. Rood en een vrije trap op de
rand van het zestienmetergebied was
het logische gevolg. De inzet van Joep
Beurskens ging vervolgens rakelings
naast waardoor Oostrum in de wedstrijd bleef. In de 79e minuut gooide
Giel Seuren er weer eens een van zijn
solo’s uit en gaf de bal dit keer wel op

het juiste moment breed. Het was voor
SVEB-topscorer Rick Tissen daarna een
koud kunstje om de 2-0 aan te tekenen. Nadat Caspar Lijnders vervolgens
de 1-2 had voorkomen, kreeg SVEB
nog de kans om de score verder uit te
bouwen. Giel Seuren vergat een prima
wedstrijd echter te bekronen met een
doelpunt en ook een goede inzet van
de ingevallen Lars van Lin verdween
uiteindelijk niet in het doel.
Echt rouwig was daar na afloop
niemand om. SVEB pakte namelijk
zijn zevende punt in de laatste drie
wedstrijden en oogt vooral verdedigend minder kwetsbaar. Het lijkt er op
dat die defensieve zekerheid te laat
komt voor lijfsbehoud, ook Heijen pakte
zondag weer een puntje, maar hopen
en dromen kan nog steeds.
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Smedendag in
Museum De Locht

cultuur 21

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

In Museum De Locht in Melderslo vindt op zondag 22 maart de grote
smedendag plaats. Deze wordt georganiseerd door de smedengroep van het
museum.

Zevende editie Sing Challenge
Shantygroep de Maashave organiseerde op zaterdag 14 en zondag 15 maart de zevende editie van het
Sing Challenge Festival met ongeveer 1.000 zangers en zangeressen van 26 koren. Het festival vond plaats bij
De Schatberg in Sevenum. Het Sing Challenge Festival kenmerkt zich door de vele verschillende stijlen
muziek die er gepresenteerd worden.

Op de smedendag zijn meer dan
twintig smeden actief. Het hele binnenterrein van het museum staat vol met
smidsvuren en aambeelden waarop
hard gewerkt wordt. Speciale aandacht
wordt dit jaar besteed aan het maken
van hoefijzers uit een ijzeren strip.
Een Fries paard wordt ter plekke beslagen met deze verse ‘schoenen’.

Eerder gemaakt smeedwerk zoals
scharnieren, gereedschappen, hoefijzers en kunstsmeedwerk, is overal op
marktkramen te bewonderen. In het
Brouwhoês treden muzikanten op.
Het museum is deze dag geopend van
11.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

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:

Swolgen Rocks
Stichting Swolgen Rocks organiseert voor de zevende keer Swolgen
Rocks, een avond voor liefhebbers van rock- en popmuziek. Op vrijdag
21 maart vindt Swolgen Rocks plaats in café zaal Wilhelmina, vanaf
20.00 uur.
De organisatie heeft dit jaar gekozen voor twee rockbands uit de regio.
30 Past 7 is een vernieuwend pad
ingeslagen en verrast met verschillende
showelementen. Na meer dan 150
optredens in de regio heeft deze band
bewezen hun mannetje te staan, stelt
Stichting Swolgen Rocks. Dit jaar vieren
ze hun 5-jarig jubileum.

Campaign uit Horst is de afsluiter
van de avond. Met jarenlange ervaring
neemt deze band het publiek mee
door de top 1000, Queen, Deep purple,
Bryan Adams, maar ook de Foo Fighters
en Kensington is een kleine greep uit
hun repertoire. Tussen de bedrijven
door zal dj Boet ervoor zorgen dat
iedereen in de stemming blijft.

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

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.
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)

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.

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!
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Excursie
LGOG Kring Ter Horst
LGOG Kring Ter Horst gaat op zaterdag 11 april voor een excursie naar
Antwerpen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om mee te gaan.
Vertrek is om 08.00 uur vanuit Horst.
Er wordt onder meer een bezoek
gebracht aan beeldentuin
Middelheim, met werk van onder
anderen Auguste Rodin en Henry
Moore en het MAS, het Museum aan
de Stroom. Na het bezoek aan het

MAS volgt een rondrit onder begeleiding van een plaatselijke gids door
Antwerpen en Berchem. Aanmelden
voor deze excursie kan tot zaterdag
29 maart. Kijk voor meer informatie
op www.lgogterhorst.nl

Internationaal concert

Seasons of Love
Het Sevenums Zangkoor (Sezako) presenteert samen met het koor
Silk-O-Phonics uit Krefeld ‘Seasons of Love’. Deze voorstelling vindt op
zaterdag 28 maart om 20.00 uur plaats in De Wingerd in Sevenum.
‘Love’ is voor talloze kunstenaars
een onuitputtelijke bron van
inspiratie. Samen met de Silk-OPhonics bezingt Sezako dit thema in
een internationaal a-capella-concert.
De presentatie van de avond is in
handen van Eric Thiesen, die

hiermee voor de derde keer
samenwerkt met Sezako. Op
zaterdag 21 maart is het thema
concert te beluisteren in Duitsland in
Der Wassertum Meerbusch-Lank en
op zaterdag 28 maart in De Wingerd
in Sevenum.

Tapzingen
in De Sevewaeg
In De Sevewaeg in Sevenum wordt op zondagmiddag 22 maart een
tapzingmiddag gehouden. De middag begint om 14.30 uur.
Deze tapzingmiddag is alweer
de laatste tapzingactiviteit van het
winterseizoen in de Sevewaeg. Het
publiek kan samen met de Balkers
bekende liedjes meezingen. De

Balkers zingen bekende liedjes uit
Nederland, Duitsland, Engeland, maar
ook Limburgse liedjes. Via tekstboekjes kan het publiek de liedjes
meezingen.

HALLO RECENSEERT
De Muze brengt mij
Dat Egbert Derix uit Horst muziek kan maken, dat weten veel mensen wel. Hij is pianist, componist, arrangeur
en docent aan Fontys Rockacademie in Tilburg. Sinds kort kan Derix ook nog schrijver toevoegen aan dit lijstje, want
in maart bracht hij zijn eerste boek met korte, persoonlijke verhalen uit: ‘De Muze brengt mij’.
De Muze brengt mij is een verzameling korte, vooral autobiografische
verhalen waarin muziek de rode
draad vormt. Derix vertelt vol passie
over hoe muziek een belangrijke
plek in zijn leven veroverde en
hem ontmoetingen en samenwerkingen opleverde met zijn
grootste voorbeelden. Govert
Derix, zijn broer, vertelt in het
voorwoord van het boek hoe
hij hem in de muziek zag
groeien. “Waar menigeen
buiten zijn schoenen zou
gaan lopen, leek Egbert de
schoenveters strakker aan
te trekken”, schrijft hij
terecht. Het boekje staat
vol met verhalen waarin
Derix vertelt over hoe
hij zijn grote helden,
toevalligerwijs of niet,
ontmoet en met hen
samenwerkt, maar
nergens klopt hij zichzelf op de borst
De korte verhalen
van Derix zijn boeiend geschreven en geven een persoonlijk kijkje in
zijn leven als muzikant en alle intrigerende ontmoetingen en gebeurtenissen die daarbij horen. Egbert Derix,
‘Eggy D’ voor ingewijden, vertelt over
de dag waarop zijn oudere broers
Govert en Richard hem kennis lieten
maken met het nummer So logical van
Supertramp en hoe dit op twaalfjarige

leeftijd zijn leven veranderde, over zijn jeugd en studie aan het
Conservatorium in Maastricht, over hoe
hij muzikant Keith Jarrett ontmoette
in het Metropolitan Museum in New
York, over zijn Facebook-gesprekken
met de zoon van Neil Armstrong, maar
ook over zijn ouderlijk huis aan de
Westerholtstraat in Horst en zijn favo-

riete café Cambrinus.
Het merendeel van het
boek bestaat uit autobiografische verhalen, maar
in de laatste drie verhalen
maakt Derix een uitstapje
naar fictie. In deze verhalen, die plaatsvinden in een
parallel universum en waarin
feiten en fictie door elkaar
lopen, lijkt Derix zijn toch al
fascinerende leven nog net
dat beetje extra opwinding
en avontuur mee te willen
geven. Juist de authenticiteit
van de eerdere autobiografische verhalen is het sterke punt
van dit boek en de met fictie
‘opgeleukte’ verhalen vallen
hierdoor uit de toom. Hoewel
leuk geschreven, zouden deze
fictieverhalen beter uit de verf
komen in een eigen bundel in
plaats van in de mix met waargebeurde verhalen.
Derix heeft een beeldende
en pakkende schrijfstijl. Enigszins
afleidend van het verhaal zijn de
spel- en interpunctiefouten die het
boekje bevat, maar ondanks dat blijft
het verhaal goed te volgen en is De
Muze brengt mij erg leesbaar. Het boek
is zowel interessant voor mensen die
Egbert Derix al kennen en thuis zijn in
de muziekwereld, als voor diegene die
Egbert en zijn muziek (beter) willen
leren kennen.

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

Open dag 11 april 2015
In april 2014 bestond ACB Solutions al weer 20 jaar. Dit hebben wij mede aan u te danken.
Daarom willen wij dit graag met u samen vieren. We nodigen u hierbij van harte uit voor onze open dag op
zaterdag 11 april 2015 van 11.00 tot 18.00 uur. U kunt op ieder gewenst tijdstip binnen lopen.
Onze medewerkers geven u met plezier een rondleiding door het bedrijf met onder andere onze vernieuwde
Technische Groothandel! Tevens is er een techniekmarkt waar verschillende leveranciers zichzelf zullen presenteren.

ACB Solutions
Stationsstraat 125, 5963 AA Horst
Telefoon: 077 - 398 44 16
Email: info@acb-solutions.nl

Komt u ons 20-jarig bestaan
samen met ons vieren?
Meer informatie en
aanmelden op onze website
www.acb-solutions.nl

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

www.acb-solutions.nl

Graag tot ziens
op 11 april 2015!

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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Bijzondere
bidprentjes

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

Museum de Kantfabriek brengt komende herfst een grote expositie van
bijzondere bidprentjes. Dit doen zij in samenwerking met Nederlands en
Duitse musea.

Toddezèk speelt eigen minirevue
De Toddezèk uit Grubbenvorst heeft van vrijdag 13 tot en met zondag 15 maart op de planken gestaan in
theater De Baersdonck in Grubbenvorst. De carnavalisten speelden samen met andere artiesten hun eigen
minirevue Um te bäöke, ter gelegenheid van hun 11-jarig bestaan.

Films van Limburgse bodem

Twee keer zilver voor ’t Lenske
Film- en Videoclub ’t Lenske uit Sevenum won twee keer zilver op de Limburgse Filmdagen in Heerlen van
zaterdag 14 en zondag 15 maart. In totaal werden 36 films van Limburgse bodem vertoond en beoordeeld.
De Sevenumse club nam deel
aan de Limburgse Filmdagen
met vijf films. De clubspeelfilm
‘Vals geld’ scoorde zilver in de
categorie clubfilms. Ook de film
‘Zag je onderweg het koren staan?’

van Gérard Koenen won zilver. De
overige drie films kregen een eervolle
vermelding.
De film ‘Vals geld’ ontving ook
een NOVA certificaat, waardoor de
mogelijkheid bestaat dat deze naar

de landelijke wedstrijd doorgaat en
daar in de prijzen valt. Deze landelijke
wedstrijd, het NOVA Film Festival
2015, vindt dit jaar plaats in De
Maaspoort in Venlo in het weekend
van 7 en 8 november.
Bidprentje van Deken Theodorus Creemers, naar wie de Deken Creemersstraat
in Horst vernoemd is

Edelweiss

Mimus speelt nieuw toneelstuk

Bidprentjes zijn een stukje religieus
erfgoed uit het katholieke verleden.
Vroeger werden deze bij allerlei
gelegenheden aan mensen gegeven,
tegenwoordig worden ze alleen nog
uitgereikt bij begrafenissen.
Het Documentatiecentrum
Genealogie en Streekgeschiedenis is
gevestigd in Museum de Kantfabriek
en heeft een omvangrijke collectie
van zo’n 40.000 bidprentjes. Deze
komen voornamelijk uit Horst aan de
Maas, maar ook uit andere delen van
Midden- en Zuid-Limburg. Het oudste

Toneelvereniging Mimus brengt op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 maart haar nieuwe voorstelling
Edelweiss op de planken. De zaal in het parochiehuis in Tienray is vanaf 18.45 uur geopend. De voorstelling
begint alle dagen om 19.30 uur.
Toneelvereniging Mimus neemt
het publiek mee naar berghotel
Edelweiss in de Oostenrijkse Alpen.
Na een lange treinreis arriveert
toneelschrijver Jan van Loon in het
berghotel om op kosten van zijn
uitgever te genieten van een korte

vakantie. Echter gebeuren er allemaal
vreemde dingen tijdens zijn verblijf.
Schrijver Carl Slotboom en regisseur
Huub Schreurs zorgen voor een
verrassende voorstelling, met onder
andere onrust in het hotel en absurde
typetjes.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
kassa, maar vooraf reserveren is
wenselijk.
Voor meer informatie of het
reserveren van kaarten mail naar
mimus.tienray@gmail.com of bel
Suzanne Kromhout 047 869 20 23.

Phalaenopsis orchideeën

Alle kleuren, 3 takken! Vol knop en bloem p.st. 12,99

Zondags
geopend

Violen Groot- en kleinbloemig
Superkwaliteit uit eigen kwekerij

12 stuks

Alle Taxus met kluit

40-180 cm hoog

Met gratis boompaal

Laanbomen vanaf 180 cm stamhoogte

Enorm assortiment, ook lei- en dakvormen
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

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

Bodembedekkers

6 stuks in tray, keuze uit 25 soorten

6-pack

7,99

Aanbiedingen geldig t/m 24 maart 2015 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.

Plantencentrum Velden

prentje uit de collectie stamt uit 1849
en is uitgereikt bij de uitvaart van Peter
Mathijs Keijzers.
Om de expositie in het najaar
nog completer te maken wil Museum
de Kantfabriek haar collectie graag
nog meer uitbreiden. Personen die
beschikking hebben over prentjes van
bijzondere personen uit Horst aan de
Maas kunnen deze aan het museum
doneren of inscannen. Voor vragen
en informatie, neem contact op met
Carool van Kuijck, via caroolvankuijck@
museumdekantfabriek.nl

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Erelid D’n Dreumel
Horstenaar Cor Kuipers werd zondag 15 maart gehuldigd tot erelid van carnavalsvereniging D’n Dreumel. Dit
gebeurde tijdens een speciale middag in zaal De Lange onder de noemer ‘Cor Kuipers in de hoofdrol’.

Koempels

Nieuw maatjes
project Synthese
Zorg- en welzijnonderneming Synthese gaat een ‘Doe maatjes/
Koempel’ project starten in onder andere de gemeente Horst aan de
Maas. Het project is bedoeld om Poolse arbeidsmigranten in contact te
brengen met Nederlanders.

Voorzitter Edwin Lemmen en Tiny en Cor Kuipers
De middag stond in het teken
van verdiensten die Kuipers heeft
geleverd voor de Horster carnaval en
de carnavalsvereniging. Cor Kuipers,
Dreumelprins in 1974, heeft vele
Horster liedjesteksten op zijn naam
staan. Zo zijn inmiddels 44 carnavals-

liedjes, door vele bekende Horster
artiesten, uit de pen van Cor op de
Dreumel-lp en -cd verschenen in de
afgelopen 44 jaar. Met De Wazelvotte
bereikte hij in 1995 de eerste plaats
op het Limburgs Vastelaovesleedjes
Konkoer (LVK) en 1996 de tweede

plaats. Verder schreef hij liedjes voor
Thijssen & Co en voor het duo Joske
en Jori. Voor de carnavalsvereniging
verzorgde hij onder meer de teksten
voor de prinsenproclamatie en was
hij betrokken bij het uitkomen van de
prins.

Gevraagd: Meewerkend allround

storings- en onderhoudsmonteur m/v
Bedrijfsomschrijving: Onze opdrachtgever heeft verschillende opzetmachines op Fresh Park Venlo. Het is een jong dynamisch bedrijf, maar
hebben jaren ervaring in de verpakkingsindustrie.
Functieomschrijving: De functie bestaat vijftig procent uit het onderhouden en verstellen van de opzetmachines, en vijftig procent van de
werkzaamheden bestaat uit het meedraaien bij machines.
Functie-eisen: Voor deze functie als allround storings- en onderhoudsmonteur zijn wij op zoek naar iemand die het volgende te bieden heeft:
• het (zelfstandig )voorkomen en oplossen van storingen van
opzetmachines;
• het meedraaien van de machines;
• beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau;
• Woonachtig in een straal van 15 km rondom Horst;
• ervaring en interesse in het verstellen en onderhouden van machines
is een vereiste;
• ervaring binnen de papier- of kartonindustrie is een pré;
• beheersing van de Nederlandse taal is een must, de Engelse en Duitse
taal (mondeling) is een pré;
• heftruck-ervaring is een vereiste, certificaat is een pré.

Poolse immigranten in de
gemeenten Horst aan de Maas, Peel
en Maas en Venray hebben aangegeven meer contact te willen met de
andere inwoners van de gemeente. In
hun werk en vrije tijd komen ze vaak
niet in contact met Nederlanders.
Daarnaast lezen Nederlanders vaak
over Polen in de krant, maar hebben
zij nog weinig contact gehad met
Poolse dorp- of wijkbewoners, stelt
Synthese. Synthese organiseert het
Doe maatjes/ Koempel project om de
Poolse inwoners wegwijs te maken
in de gemeente waar zij wonen en
om hen zo de gelegenheid te geven
om te oefenen met de Nederlandse
taal. Er worden Koempels (koppels) gevormd tussen Poolse en
Nederlandse dorpsgenoten. Het
woord koempel is afkomstig uit de
Limburgse mijnbouw en betekent
‘vriend of maatje’. Kumpel is ook een
Pools woord met diezelfde betekenis.

De koempelkoppels ontmoeten
elkaar gedurende een half jaar
tweewekelijks zowel bij de Poolse
als bij de Nederlandse deelnemer
thuis en samen ondernemen zij
activiteiten. Hierbij valt bijvoorbeeld
te denken aan een bezoek aan de
bibliotheek, samen wandelen, een
Poolse supermarkt bezoeken en
samen koken. Synthese is ook op zoek
naar een vrijwilliger Nederlandse
coördinator in Horst aan de Maas.
Samen met de Poolse coördinator van
de gemeente gaat deze coördinator
de intake en de matches verzorgen en
is hij of zij het eerste aanspreekpunt
voor de koempelkoppels. Zowel
de Nederlandse koempel als de
coördinator krijgt ondersteuning van
een professional van Synthese.
Voor het aanmelden als
koempel neem contact op met
Annie Korstjaans via a.korstjaans@
synthese.nl

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

Arbeidsvoorwaarden:
Onze opdrachtgever biedt een marktconform salaris met de mogelijkheid tot een
vaste fulltime baan. De werktijden zijn van
maandag tot en met vrijdag van 7-5 en
sporadisch een zaterdag ochtend.
Gemiddeld werk je tussen de 40-45 uur
per week. Sporadisch ook in de avonduren
om de machines af te stellen.
Is deze vacature je op het lijf geschreven,
stuur jouw motivatie en cv naar
j.kuijs@jupiteruitzendbureau.nl

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

cultuur 25

19
03

Afterpartees genomineerd voor 3FM Award
De band Afterpartees uit Horst is genomineerd voor een 3FM Award in de categorie Beste Alternative. De
muziekprijzen worden jaarlijks uitgereikt door radiozender 3FM aan Nederlandse artiesten. De 3FM Awards worden
dit jaar op donderdag 9 april uitgereikt in muziekgebouw TivoliVredenburg in Utrecht.

grootschalige campagne houden. “We
hebben het op Facebook gezet, maar
we gaan verder niet langs de deuren of
zo. Als mensen op ons willen stemmen,
vinden we dat erg cool, maar we gaan
niet overal zeggen stem op ons”, zegt
Niek.
Andere genomineerden voor Beste
Alternative zijn Blaudzun, Mister and
Mississippi, The Elementary Penguins
en Falco Benz. Niek: “De kans dat we
de prijs winnen, schatten we laag in.
De 3FM Awards zijn echte populariteitsprijzen, omdat het publiek op de
genomineerden mag stemmen. Het is

dus logisch dat de populairste artiesten met de prijzen naar huis gaan.
En andere genomineerden in onze
categorie zijn bij de meeste mensen
bekender. Maar met de nominatie zelf
zijn we al blij.”
Ondanks dat de band haar kansen
donderdag niet zo groot inschat, gaan
ze op 9 april toch naar Utrecht. “De
pakken liggen al klaar. En stel dat we
de prijs toch winnen, dan wordt het
een soort wisseltrofee. Om de tien jaar
gaat hij dan van schoorsteenmantel
naar schoorteenmantel”, lacht Niek.
(Foto: Nick Helderman)

Eric Koller
in ‘t Gasthoês
Cabaretier Eric Koller is op zondagavond 29 maart om 20.00 uur te
gast in ’t Gasthoês in Horst. Koller speelt zijn nieuwe voorstelling ‘Koller
blijft thuis!’, waarmee hij nog tot en met mei op tournee is.

De band las op Twitter dat ze
genomineerd zijn voor een 3FM Award.
Zanger Niek Nellen uit Horst: “We voelden al zoiets aankomen, omdat iemand
van 3FM ons niet zo lang geleden vroeg
om een logo van de band op te sturen
in bepaalde afmetingen. Toen kregen

we al zo’n voorgevoel.” De Horster
band vindt het erg leuk om voor een
award genomineerd zijn. “Het is een
leuke waardering voor je werk”, zegt
Niek. Ondanks dat de muzikanten blij
zijn met hun nominatie zijn ze niet erg
bezig met de awards. “Wij vinden prij-

zen niet zo belangrijk. Het is natuurlijk
keigaaf dat we bijvoorbeeld te horen
hebben gekregen dat alle vrienden van
mijn vader gaan stemmen, maar verder
hechten we er niet zoveel waarde
aan. Het is een leuke bijkomstigheid.”
De bandleden gaan daarom ook geen
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Koller werd ooit gevraagd om als
clown van Cirque Du Soleil mee te
gaan op wereldtournee. Dit is volgens
hem als artiest vergelijkbaar met een
kwalificatie voor de Olympische Spelen
voor een atleet. De werkelijkheid
pakte echter anders uit en Koller komt

daarom met een voorstelling waarin hij
zijn ervaringen omzet in kunst. Hij slaat
met ‘Koller blijft thuis!’ een nieuwe
weg in. De voorstelling vertolkt een
gevoel wat iedereen kent: het grote
onbereikbare waar we allemaal wel
eens in ons leven tegenaan schuren.

Nieuwe len
nieuwe tuinte,
!

Nu nog 15%

* vraag naar

korting* op o

de voorwaa

rden

ns uurtarief!

Tel.: 077 467 24 13
www.veldpaustuinen.nl

WIJ ZIJN
VERNIEUWD!
en nog steeds
vertrouwd!

Kom jij ook onze nieuwe voorjaarscollectie passen?
Spoorstraat 1, Tienray | T. 0478-691271 | www.modehuiscruysberg.nl

Lammetjes in de wei, bloemen in de knop:
het voorjaar hangt in de lucht. HALLO Horst
aan de Maas is daarom op zoek naar de leukste,
mooiste of ontroerendste lentefoto. Stuur deze voor donderdag 2 april
in naar redactie@hallohorstaandemaas.nl en maak kans op leuke prijzen.

1e prijs: Escape Room arrangement voor vijf personen
beschikbaar gesteld door Toffedag.nl

2e prijs: Entreekaartjes voor twee volwassenen en twee kinderen
beschikbaar gesteld door Het Aardbeienland Horst

3e prijs: Vier ijscoupes naar keuze
beschikbaar gesteld door Lo Solé Sevenum (vraag naar de voorwaarden)
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Ommetje Meerlo en
Oude Maasarm
IVN-Geysteren-Venray organiseert op zondag 22 maart een ommetje
rondom Meerlo en langs de oude Maasarm. De wandeling start om 10.00
uur op de parkeerplaats tegenover de kerk in Meerlo. Stevig waterdicht
schoeisel is raadzaam.
Er is de laatste jaren in het gebied
rondom Meerlo veel veranderd. De
Molenbeek is na de wateroverlast van
1993 en 1995 weer in meanderende
staat teruggebracht met als resultaat het beekdal het Boddenbroek.
Verderop heeft Staatsbosbeheer in het
kader van de veiligheid ruimte voor
de Maas gemaakt. De Maas kan, in
geval van hoogwater, hier een uitweg
zoeken en zonder al te veel schade
verder stromen. Het gebied, waar
Gallowayrunderen zorgen voor het
beheer, heeft een natuur- en recrea-

tiefunctie gekregen. De wandelgebieden van ‘t Sohr zijn aantrekkelijk voor
vogels en langs de waterkanten is
een rijke vegetatie ontstaan.
Tijdens het ommetje wordt er
gekeken hoe het landschap in de
loop der eeuwen is gevormd door de
natuur en de mens. Het is een afwisselend gebied waar, naast natuur,
ook menig archeologisch en cultuurhistorisch element te zien is, zoals
een grafheuvel, de St. Goarkapel en
voormalige kleiafgravingen voor de
steenovens in Tienray.

Nationale Week van Zorg en Welzijn

Open dag Ayurveda Instituut
Kaldenbroeck
Ayurveda Instituut Kaldenbroeck in Grubbenvorst organiseert op zaterdag 21 maart, tijdens de nationale Week
van Zorg en Welzijn, samen met andere zorgaanbieders een open dag. De open dag duurt van 11.30 tot 16.30 uur
en vindt plaats op kasteel Kaldenbroeck.
Kasteel Kaldenbroeck ligt te
midden van het door Stichting
Limburgs Landschap beheerd
natuurgebied Kaldenbroek, op de
grens van Grubbenvorst en in Lottum.
Ayurveda is een 5.000 jaar oude
Indiase gezondheidswetenschap,
die als enige alternatieve zorg door
de World Health Organisation wordt

erkend. Ayurveda is een manier van
leven en tegelijk een preventief
gezondheidssysteem, waarbij planten,
kruiden en inzichten met betrekking
tot yoga, ademtechniek, voeding en
kruidenmassages gebruikt worden.
Op Kaldenbroeck werkt een
vast team van therapeuten, een
arts, practitioners, een kok en

yogadocenten samen. Om enkele
dagen in de natuur tot rust te komen,
wel of niet met een ontspannende
Ayurveda massage, heeft
Kaldenbroeck haar eigen gasthuis ter
beschikking. Direct aan de wei ligt
een theeterras, met aangrenzend ligt
een grote biologische moes-, fruit-,
bloemen- en kruidentuin.

Rommelmarkt met veiling
In Kronenberg vindt op zondag 29 maart de jaarlijkse rommelmarkt met veiling plaats, georganiseerd door
Fanfare Monte Corona Kronenberg & Evertsoord. De rommelmarkt vindt van 13.00 tot 17.00 uur plaats in gemeenschapshuis de Torrekoel in Kronenberg.

Banden - Accu’s - Carwash

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

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Deze zondag kan het publiek
voor allerhande spullen, zoals
speelgoed, boeken, curiosa, glaswerk
en elektrische apparatuur, terecht
in gemeenschapshuis de Torrekoel.

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Tijdens de openbare veiling worden
diverse spullen met opbod verkocht.
Deze veiling begint om 14.00 uur.
Met de opbrengst van deze
rommelmarkt wordt het uniformen-

en instrumentenfonds van Fanfare
Monte Corona ondersteunt. Een
gedeelte van de spullen die niet
verkocht worden, gaan naar het
goede doel.

Quiltcafé

Meerlo

vr 20 maart 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Twork Friday

America

vr 20 maart 23.00 uur
Locatie: Café De Lange

vr 20 tot en met zo 23 maart
Locatie: Center Parcs het Meerdal

Stockcars kampioenschap

Loveland

Agrariers/bedrijven opgelet!
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Restaurant de Bron

Bron
Restaurant
LangeRestaurant
Heide 9, 5993dePBBron
Maasbree
Lange
9, 5993 PB
PB Maasbree
Maasbree
LangeHeide
Heide
T: 077—465
2360
T:
2360
T: 077—465
077—465 2360
www.restaurantdebron.nl
www.restaurantdebron.nl
www.restaurantdebron.nl

GRATIS
ONGEDIERTEANALYSE
Bent u al voorzien van een ongediertebestrijder?
Dan geven wij u graag een 2nd opinion.

www.vdh-plaagdierpreventie.nl
Tel. 0493 - 68 80 06

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Bankrekeningnr.: 13.25.91.189 www.sos-meerlowanssum.nl

Wandeling

Kleding- en speelgoedbeurs Binnenmarkt
zo 22 maart 10.30-12.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

zo 22 maart 09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: De Mèrthal

Melderslo

Grubbenvorst

Horster Darts
Kampioenschappen

Opening
Gewoën Laeze

zo 22 maart 11.00 uur
Locatie: café De Lange

za 21 maart 11.30 uur
Locatie: Kloosterstraat 76

Workshops voor mantelzorgers Dorpsraadsvergadering

Kledingbeurs

Vanaf do 26 maart
Locatie: Synthese

do 19 maart 20.30 uur
Locatie: Café t’Hukske

Kronenberg

Sevenum

za 21 maart 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis
De Torrekoel

za 22 maart 14.30 uur
Locatie: Café De Sevewaeg

Griendtsveen

Smedendag

Dorpsraadsvergadering
station Grubbenvorst
wo 25 maart 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis
’t Haeren

Horst

De kunst rondom afscheid

zo 22 maart vanaf 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Tapzingen

Nestkastenlezing

Lottum

Comedyavond

Themabijeenkomst
veranderingen in zorg

za 21 maart 20.00 uur
Locatie: Café D’n Hook

do 19 maart 19.00 uur
Locatie: Synthese

Open dag

do 19 maart 20.00 uur
Locatie: Bowlingcentrum De Riet

za 21 maart 11.30-16.30 uur
Organisatie: Ayurveda Instituut
Kaldenbroeck
Locatie: Kasteel Kaldenbroeck

Nickspack Festival

Optreden Dirtbag en Stressed

vr 20 tot en met zo 22 maart
Locatie: OJC Niks

zo 22 maart 18.00 uur
Locatie: OJC Canix

Dorpsraadsvergadering

SOS Meerlo-Wanssum bouwt
een speciale school voor
dove kinderen in het dorpje
Jiboro (Gambia). Helpt u mee?

zo 22 maart van 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
De Gevleugelde Vrienden
Wanssum e.o.
Locatie: Zalencomplex
’t Brugeind

zo 22 maart 10.00 uur
Org: IVN-Geysteren-Venray
Locatie: parkeerplaats tegenover
kerk

za 21 maart 10.00-11.30 uur
Locatie: Café De Vonkel

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

za 21 maart en zo 22 maart
Organisatie: SRP De Peeldrivers
Locatie: De Mèrthal

Vogelmarkt

ma 23 maart 20.00 uur
Organisatie: NESTKAST
Locatie: Café de Sevewaeg

Swolgen

Swolgen Rocks
za 21 maart 20.00 uur
Locatie: Café-zaal Wilhelmina

Teampresentatie Britisch
Superstock 600
zo 22 maart 15.30 uur
Org: Stichting Van Leuven Racing
Locatie: Café-zaal Wilhelmina
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum
Meerlo

(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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Spoedgevallendienst
20 t/m 26 maart 2015
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

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

Alarmnummer

112

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

De Koninklijke Harmonie van Horst huldigde zaterdag 14 maart, tijdens het jaarlijkse St. Davidsfeest, haar
jubilarissen. In totaal werden er zeven leden gehuldigd.

Broekhuizenvorst

Venray

Tandarts

Jubilarissen Koninklijke
Harmonie Horst

Marc Duffhues werd gehuldigd
voor 12,5 jaar lidmaatschap. Frans
Lommen en Harr van Lieshout zijn
beide al veertig jaar lid en Lambert
Keijsers en Mart Verhaeg vijftig
jaar. Antoon Kerkhoff is het oudste

musicerende lid en maakt al zestig
jaar deel uit van het gezelschap.
Ere-lid Hans van den Beuken vierde
zijn zeventigjarige lidmaatschap. Hij
is al vanaf het begin nauw betrokken
bij de harmonie, zowel als muzikant

als bestuurslid. Hij was onder meer
bedreven in het nauwkeurig schrijven
en aanpassen van muziekpartijen voor
de betreffende instrumenten. Ook
zorgde hij voor het onderhoud van het
instrumentarium.

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum
Hoekbank Thomas € 2299.-

voor € 1999.Armstoel Bussum
van € 299.-

voor € 259.-

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

Hoekbank Grady van € 3495.-

0478 69 12 17

077 351 88 89

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

voor € 2995.-

meubel
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Verenigd Horst aan de Maas
01/16

Schutterij St. Jan Grubbenvorst

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven. Elk dorp telt wel meerdere verenigingen, waarvan sommige al eeuwenoud zijn. HALLO Horst aan de Maas speurde in kleedlokalen,
blies het stof van bladmuziek en dook zo in de archieven van Verenigd Horst aan de Maas. In deze aflevering: Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst.
mannen blijven lid tot aan hun dood.
Daarna worden zij, in overleg met
de nabestaanden, met schutters-eer
begraven.” Van der Vleuten voegt
toe: “Het schuttersgilde kent ook nog
steeds drie belangrijke kernwaarden:
broederschap, trouw en dienstbaarheid.
Als iemand uit de schutterij hulp nodig
heeft, dan staan wij altijd voor hem
klaar.” De schutterij is daarbij ook nog
altijd dienstbaar aan de samenleving.
“Wij verzorgen bijvoorbeeld vaak een
opening van een evenement zoals de
Gekke Maondaag of de Aspergefeesten.
En in 1993 en 1995, toen de Maas
overstroomde, hebben we met alle
leden ervoor gezorgd dat de kerk van
Grubbenvorst droog bleef.”

Iedereen wordt
geaccepteerd

Groepsfoto van de schutterij uit 1950 met op de achtergrond het oprichtingslokaal De Zwaan
Van zestienjarigen tot negentig
jaar oude leden: bij Schutterij St.
Jan zijn ze allemaal te vinden. “We
zijn geen oude mannen-club”, legt
Tom Rutten uit. Hij is erevoorzitter
van de vereniging en al lid sinds
1973. Samen met erevoorzitter Ad
van der Vleuten, lid sinds 1962, en
de huidige voorzitter Peter Relouw
vertelt hij over de geschiedenis van

de oudste vereniging van Grubbenvorst:
de in 1900 opgerichte schutterij St. Jan.
“Op 1 januari 1900 was er hier een
groep mannen die na hun dagarbeid
ook iets van ontspanning wilde hebben. Sinds 1800 waren schutterijen in
opkomst in Limburg en Noord-Brabant
en bewoners van Grubbenvorst hadden
connecties met andere dorpen waar
zo’n gilde al was opgericht. Dat resul-

teerde in de oprichting van schutterij St.
Jan, vernoemd naar de patroonheilige
van Grubbenvorst. Die vereniging die
toen voor café De Zwaan is opgericht, is
er vandaag de dag nog steeds”, vertelt
Van der Vleuten.
Al vanaf de begintijd van St. Jan
waren er altijd veel leden. Rutten:
“Vanaf je zestiende kun je al lid
worden van de schutterij en de meeste

Dat schutterij St. Jan al een lange
geschiedenis kent mag duidelijk zijn.
Maar wat is nu precies de charme
van een schutterij, en met name van
schutterij St. Jan? Rutten verwoordt
dat als volgt: “Bij ons is iedereen
gelijk, alle leden worden geaccepteerd
en gerespecteerd. Iedereen heeft
weer andere kwaliteiten en die
worden hier allemaal benut.” De
huidige voorzitter voegt toe: “Mensen
zoeken geborgenheid, een thuis. Bij
St. Jan kunnen we dat bieden. We
hebben een eigen schutterslokaal,
waar we iedere zaterdagavond bij

elkaar komen. Dan wordt er in
de zomermaanden geoefend met
het schieten met de zware buks,
maar er wordt ook gebiljart, een
kaartje gelegd en gekletst. Het
sociale aspect van de vereniging
is heel belangrijk.” Er staan
natuurlijk ook schietwedstrijden,
bondsschuttersfeesten en het Oud
Limburgs Schuttersfeest op het
programma. Rutten: “St. Jan heeft
nooit bovenmatig goed gepresteerd,
maar we hebben wel meerdere
bondsfeesten gewonnen. Het echte
hoogtepunt van de vereniging was
in 2009 toen we het OLS in Neer
wonnen.” Hierdoor werd het jaar
erna dus het grootste schuttersfeest
van zowel Nederlands als Belgisch
Limburg gehouden in Grubbenvorst.
In 1990 vond een eerder hoogtepunt
plaats toen schutterij St. Jan op
bezoek was bij paus Johannes
Paulus, die over het vaandel van de
schutterij liep. “Dat is een grote eer”,
leggen de mannen uit. “Alleen de
koning of koningin van je eigen land
en de paus mogen over het vaandel
van een schutterij lopen, dus dit was
heel bijzonder”, zegt Rutten. “Het
schieten is niet het belangrijkste
voor onze schutterij, onze tradities
betekenen ook heel veel”, legt
voorzitter Relouw uit. “We strijden
ervoor om die tradities te behouden,
maar dan moeten we ze wel een
plaats kunnen geven in deze tijd.”

Wij zoeken een fulltime

logistiek medewerker (36 uur)
Kempen Communicatie zoekt voor haar divisie Warehousing een enthousiaste logistiek medewerker.
Kempen Warehousing is specialist in voorraadbeheer en distributie van communicatiemiddelen.
In de functie van logistiek medewerker:
- zorg je er met je collega’s voor dat de orders snel en juist worden
samengesteld en klaargemaakt worden voor verzending;
- ben je verantwoordelijk voor de digitale afhandeling van orders;
- beantwoord je telefoontjes van klanten;
- regel je de inkomende goederenstroom.

Onze perfecte kandidaat (m/v):
- is enthousiast;
- weet van aanpakken;
- kan vlot en makkelijk met een computer overweg;
- werkt nauwkeurig en zelfstandig;
- is in het bezit van een rijbewijs.

Ben jij de logistiek medewerker die wij zoeken?
Stuur dan je sollicitatie met cv zo snel mogelijk, maar uiterlijk donderdag 26 maart, naar
vacature@kempencommunicatie.nl ter attentie van Ingrid van Kempen, onder vermelding van logistiek medewerker.

werkt direct!
Handelstraat 17 • Horst

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

