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Horst aan de Maas
een stukje schoner
Verschillende groepen inwoners in de gemeente Horst aan de Maas zetten zich zaterdag 28 maart tijdens de Landelijke Opschoondag in voor een afvalvrije omgeving.
Zo ruimden leden van de jagersvereniging Wildbeheereenheid zwerfafval aan de oever van de Maas op en spanden mensen uit de buurt Convent in Horst zich in om een wal
van de A73 op te schonen. De Landelijke Opschoondag is een initiatief van Stichting Nederland Schoon. Lees verder op pagina 02

Informatiebijeenkomst

Nog steeds onvrede over
Powerman
In het Parkhotel in Horst vond op dinsdagavond 31 maart een nieuwe informatieavond over Powerman plaats
voor aanwonenden van de route. Dit keer werd de avond georganiseerd door gemeente Horst aan de Maas en
spraken onder anderen burgemeester Kees van Rooij en wethouder Bob Vostermans de aanwezigen toe.

14.39

9.99
Krat Hertog Jan
en Jupiler

www.ahhorst.nl
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2 flessen

Lindeman’s
South Afrika wijnen

Tweede Paasdag open van 11.00 - 17.00 uur

Het sportevenement Powerman
vindt dit jaar op zondag 12 april
plaats. Om ruimte te bieden aan de
lopers en fietsers van het evenement,
worden op die dag verschillende
wegen afgesloten door de organisatie
van Powerman. Dit tot ongenoegen
van veel omwonende bewoners en
bedrijven, die deze dag problemen
hebben met hun bereikbaarheid en
bewegingsvrijheid.
Lees verder op pagina 05
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Horst aan de Maas
een stukje schoner

“Een jager ruimt zijn rotzooi op”,
zegt Elfried Jacobs, secretaris van

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Carwellness Venray
gehele gemeente behalve
Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord
Boerenbond Swolgen
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

Wildbeheereenheid Meerlose Baan.
Niet iedereen heeft het goede voorbeeld van de jager gevolgd: de oogst
van de jagersvereniging is halverwege
de dag veertien goed gevulde zakken met vuil. De jagers struinen de
oevers van de Maas tussen Lottum en
Broekhuizenvorst af op zoek naar afval.
“We vinden vooral heel veel plastic”,
zegt Jacobs terwijl hij een plastic
speelgoedpistooltje vasthoudt. Andere
dingen die de jagers hebben gevonden zijn onder meer plastic visaas en
zakjes, ook van kunststof. “Wij zijn
als jager natuurlijk veel in het veld.
We vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij de leefomgeving”, aldus
Jacobs.

Wal A73 opruimen
Een andere groep die zich inzet zijn
mensen uit de buurt Convent in Horst.
Zij wonen vlakbij de A73 en hebben
daarom besloten hun kant van de snelweg op te ruimen. Het is de eerste keer
dat ze meedoen aan de Opschoondag.
Het idee om mee te doen is ontstaan

tijdens een etentje. Miriam Linssen is
een van de initiatiefnemers. “We hebben ons in twee groepen opgesplitst
en zijn vervolgens naar elkaar toe
gaan werken. Het is eigenlijk hartstikke gezellig om dit met zo’n groep
te doen”, zegt Linssen. “Hoewel niet
iedereen is komen opdagen”, voegt ze
eraan toe.
Linssen en de andere bewoners
vonden onder meer lege wietzakjes,
een barbecue en een trui. En misschien de meest opmerkelijke: een
zakje hondenpoep. “We vinden dit
belangrijk om te doen. Je wilt toch
dat de omgeving een beetje leefbaar
is”, vertelt Linssen. Ze is positief over
de rol van de gemeente. “Die hebben
alle materialen beschikbaar gesteld.
De hesjes, afvalgrijpers en de zakken.
Dat is super”, aldus Linssen. Zij en de
bewoners zijn het er wel over eens dat
het weghalen van de prullenbakken
door de gemeente een slechte zet is
geweest. Een ding weet Linssen zeker.
“Volgend jaar doen we weer mee. Dan
pakken we een groter gebied aan.”

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.

Informatieavond
station
Grubbenvorst
In ’t Haeren in Grubbenvorst vindt op dinsdag 7 april een tweede
informatieavond plaats over de plannen voor station Grubbenvorst
Greenport-Venlo. De bijeenkomst start om 19.00 uur.
Provincie Limburg, gemeente
Horst aan de Maas, gemeente Venlo
en ProRail hebben gezamenlijk drie
locaties voor een station onderzocht:
een locatie aan de Californischeweg,
een locatie aan de Burgemeester van
Kempenstraat en een locatie nabij
sportpark D’n Haspel. Voor deze locaties
is in beeld gebracht hoe het station en
de bijbehorende voorzieningen in de
omgeving ingepast kunnen worden.
Ook is gekeken naar de inpasbaarheid

op het spoor en zijn de effecten van
een station voor de omgeving in beeld
gebracht. Tijdens de informatieavond
worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Er kunnen vragen
worden gesteld en er kan van gedachten worden gewisseld over de locaties.
Eind april wordt een besluit genomen
over de definitieve locatie. Vervolgens
worden de plannen voor deze locatie
nader uitgewerkt. Ook hierover vinden
weer informatieavonden plaats.

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.

BRaMs Welkom terug
5-gangen diner voor 2

2-gangen menu

€ 99,90

€49,95
22,00

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

www.halloaanbieding.nl

Frontale botsing
personenauto
en graafmachine
Op de Nijverheidsstraat in Horst heeft op zaterdagochtend 28 maart
omstreeks 07.15 uur een ongeval plaatsgevonden. Een personenauto
botste frontaal met een graafmachine. De bestuurder van de personenauto is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De bestuurder van de personenauto, een vrouw (21) uit Sevenum,
reed in Horst over de Energiestraat in
de richting van de Handelstraat. De
graafmachine, die bestuurd werd door
een 59-jarige man uit Sevenum, reed
over de Nijverheidsstraat en wilde
linksaf slaan naar de Energiestraat.

Doordat beide auto’s waarschijnlijk op
het hart van de straat reden, heeft de
botsing plaatsgevonden.
De vrouw heeft haar auto via de
rechterportier zelf kunnen verlaten en
is per ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd. Bij het ongeval heeft de
vrouw haar schouder gekneusd.

Actiegroep Schoon
Schip in gesprek
Actiegroep Schoon Schip uit Sevenum gaat op donderdag 16 april in
gesprek met het bisdom in Roermond over het behoud van een zelfstandige federatie Sevenum, Kronenberg en Evertsoord (SKE). Dat is het
resultaat van de handtekeningenactie, die de actiegroep eind februari
heeft gehouden.
Actiegroep Schoon Schip is van
mening dat federatie Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord gewoon op
dezelfde voet, zelfstandig, verder kan
gaan. Het bisdom in Roermond heeft
echter plannen gemaakt om federatie
SKE samen te voegen met het kerkbestuur van Horst. Theo Wedemeijer,

woordvoerder namens Schoon Schip:
“Er is nog geen concrete vooruitgang
geboekt. Het bisdom heeft toegezegd dat zij naar het parochiehuis
in Sevenum zullen komen om met
ons in gesprek te gaan. Het is nog te
vroeg om te concluderen of dit ook
een vooruitgang voor ons betekent.”

Onderzoek NIVEL en Universiteit Utrecht

‘Megastallen
leiden tot gezondheidsklachten’
Mensen die in de buurt van een megastal wonen hebben vaker last van
stankoverlast en daardoor ook meer gezondheidsklachten. Dat blijkt uit
onderzoek van het NIVEL en Universiteit Utrecht.
Volgens de onderzoekers kunnen
met de mestgeur ook irriterende stoffen in de omgeving worden verspreid
en kan regelmatige stankoverlast
leiden tot chronische stress. Mensen
die overlast hebben van stank blijken
meer gezondheidsklachten te hebben,
waaronder hoesten en verkouden zijn,
duizeligheid en maagpijn. Volgens
vereniging Behoud de Parel sluiten
de conclusies uit het onderzoek aan
op hun protesten tegen de komst
van het Nieuw Gemengd Bedrijf in
Grubbenvorst. Op haar website meldt
de vereniging dat het onderzoek de
eerdere argumenten van Behoud de
Parel onderstreept inzake de gezondheidseffecten van de intensieve
veehouderij. De vereniging vreest
dat de komst van de megastal naast
stankoverlast zorgt voor teveel fijnstof
en dierziektes zoals varkenspest en
vogelgriep. Volgens bestuurslid Paul
Geurts werd aanvankelijk steeds door
bestuurders en betrokken boeren
gezegd dat het allemaal wel mee
viel en dat er geen relatie was tussen
eventuele gezondheidsklachten en

de Intensieve Veehouderij. ”Helaas
bleek dat niet te kloppen en waren de
gevolgen zelfs ernstiger dan aanvankelijk verwacht. Natuurlijk zullen
betrokken agrariërs niet gaan rond
roepen dat hun stallen slecht zijn voor
de gezondheid, het is hun brood
winning. Maar wat ons betreft zou veel
nadrukkelijker het voorzorgprincipe
gehanteerd m
 oeten worden. Dat wil
zeggen dat, als er duidelijke aanwijzingen zijn voor schadelijke effecten
voor de mens, dan kunnen de plannen
vooralsnog niet doorgaan tot dat het
tegendeel b
 ewezen is”, aldus Geurts op
de website.
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas zegt dat het
onderzoek en de conclusies verder niet
betrokken worden bij de besluitvorming
rondom het Nieuw Gemengd Bedrijf.
Hij verwijst naar het onderzoek dat
de GGD enkele jaren geleden in
opdracht van het College van B&W
heeft uitgevoerd. Zij concludeerde toen
dat de komst van het NGB nagenoeg
geen nadelige gevolgen heeft op de
gezondheid van de leefomgeving.
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Openingshandeling

Start bouw starters
woningen
De officiële start van de realisatie van acht starterwoningen op de hoek van Bakhuuske met Pastoor Debijestraat
in Hegelsom vond plaats op vrijdagmiddag 27 maart. Wethouder Bob Vostermans verrichtte samen met vertegenwoordigers van de dorpsraad Hegelsom, Bouwbedrijf Van Bussel Groep en de kopers de openingshandeling.

Heerlijk
Paasontbijt

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

www.bakkerijbroekmans.nl

Voorzitter van dorpsraad Hegelsom,
Hay Arts, is blij met de realisatie van
de starterswoningen. “De leefbaarheid
van het dorp is heel belangrijk”, vertelt
hij. “Er was een duidelijke behoefte
vanuit de jeugd van ons dorp. Als
wij hen binnen het dorp kunnen
houden, dan betekent dat uiteindelijk
meer aanwas voor bijvoorbeeld
onze basisscholen en verenigingen.”

Wethouder Bob Vostermans was onder
de indruk van het bouwproject. “Hier in
Hegelsom steken ze de handen uit de
mouwen en gaan ze zelf met de schop
aan de slag, dat zie je wel weer. Dit
project is een heel goed voorbeeld
van bouwen naar behoefte, wat we
in de toekomst in nog meer kleine
kernen willen gaan doen. Hegelsom
regelt als dorp veel zaken zelf, een

echte participatiemaatschappij dus.”
Wethouder Bob Vostermans steekt
uiteindelijk samen met Hay Arts van de
dorpsraad, directeur Peter Wagemans
van Bouwbedrijf van Bussel en vertegenwoordiger van de kopers Luuk
Janssen de eerste spade in de grond.
De acht starterswoningen worden
naar verwachting voor december 2015
opgeleverd.

KOZIJNEN

ramen en deuren
terrasoverkappingen
zeer goed isolatie

r
ZONWERING
.00-17.00 uu
diverse
en 11kleuren
dag op
as
Tweede Pa

ROLLUIKEN

service en garantie

altijd concurrerend in prijs

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

www.jeurissenzonwering.nl

HALLO in Nieuw-Zeeland
Jacqueline Cuppen uit Horst is onlangs naar Nieuw-Zeeland afgereisd om daar vakantie te gaan vieren
bij haar zoon Mark. In Nieuw-Zeeland is het in onze winter zomer, dus het was prachtig weer. Jacqueline
geeft aan dat haar zoon bijna twee jaar geleden naar Nieuw-Zeeland is vertrokken om daar een nieuw leven
op te gaan bouwen. Ze heeft dus een mooie bestemming om jaarlijks naar terug te keren, zodat ze kan zien
hoe haar zoon Mark daar werkt bij een bloembollenbedrijf en hoe hij daar leeft.

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Deuk
winkelwagentje!

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Niet genoeg nominaties

Sportgala gaat niet door
Het Sportgala gaat dit jaar niet door. Dat heeft Stichting Sportgala Horst aan de Maas bekend gemaakt. Er zijn
onvoldoende nominaties en volgens de organisatie wijst dat op het ontbreken van een duidelijk draagvlak.
Stichting Sportgala heeft als doel
om een breed gedragen Sportgala
te organiseren om de sporters,
sportteams, talenten en vrijwilligers
uit de regio als lokale helden te eren.
De afgelopen vier jaar is er vier keer

een Sportgala georganiseerd. De
organisatie stelt dat een representatief
en breed gedragen Sportgala echter
van vele factoren afhankelijk is,
maar vooral van het aanbrengen van
nominaties. Door het uitblijven hiervan

en doordat het duidelijke draagvlak
ontbreekt, kan het Sportgala dit jaar
geen doorgang vinden. De stichting
bekijkt nog of en in welke vorm het
Sportgala wordt voortgezet in de
toekomst.

Stormschade

Wind houdt huis
in Horst aan de Maas
De harde wind heeft dinsdag 31 maart in Horst aan de Maas op diverse plekken voor overlast gezorgd. Zo
sneuvelde er een glazen pui van een winkel aan de Horsterweg in Sevenum en kreeg de brandweer diverse
meldingen van stormschade binnen.
De meubelwinkel meldt op haar
website dat de zaak gesloten is in verband met stormschade. Een deel van
de glazen pui is door de harde wind
naar binnen geklapt en deels op de
meubels terechtgekomen.
In Meerlo waaide het bovenste
gedeelte van een boom die langs de
Burgveldweg stond eraf. Dit gebeurde

op dinsdagavond 31 maart rond 20.30
uur. De brandweer vertelt: “De boom is
op ongeveer 3 meter hoogte afgeknapt
door de harde wind en het bovenste gedeelte is midden op de weg
terechtgekomen, waardoor de hele
weg versperd werd. Er stond een auto
geparkeerd onder de boom, maar de
boom viel gelukkig de goede kant op

en de auto is gespaard gebleven.” Het
gedeelte van de boom dat op de weg
lag, is door de brandweer weggezaagd,
zodat iedereen weer gebruik kan
maken van de weg.”
Ook in Lottum aan de Horsterdijk
en in Melderslo aan de Slooierweg
werd op deze stormachtige dag schade
gemeld bij de brandweer.

Vier generaties in
Sevenum
In Sevenum heeft baby Anna de vier generaties in haar familie
compleet gemaakt. Anna staat op de foto met mama Angelique van
den Beld (30), oma Els van den Beld-Baltessen (55) en superoma Anny
Baltessen-Janssen (78).

LAATSTE ACTIEWEEK BIJ NUVA KEUKENS!
T/M 2E PAASDAG

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

2E
PAASDAG
GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

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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Nog steeds onvrede over
Powerman
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Ad ve rtorial

Uniek kijkje in
nieuw Geboortecentrum
Een nieuw leven blijft een klein wonder. De weg ernaar toe,
de bevalling, de verzorging en geboortetradities: het komt allemaal aan
bod tijdens het volgende VieCuri Matinee op zondag 12 april. Bijzonder
is dat VieCuri deze middag het nieuwe Geboortecentrum openstelt.

“Aanleiding voor deze middag
is natuurlijk ons nieuwe Geboortecentrum”, zegt gynaecoloog Annemieke van Wijck. “Wij denken dat dit
voor veel mensen heel interessant is.
Een echt kijkje achter de schermen:
hoe vaak krijg je die kans?”

In eerdere informatiebijeenkomsten
die door de organisatie van Powerman
in opdracht van de gemeente werden
georganiseerd, hebben de aanwonenden al meerdere keren hun frustraties
geuit over de route van het evenement
en de slechte communicatie hierover.

Het is duidelijk dat de ongeveer
vijftig aanwezigen inderdaad
ontevreden zijn met de gang van
zaken. Zij stellen onder andere dat
er niet genoeg is overlegd met de
bewoners, bedrijven en verenigingen
in het gebied waar Powerman plaats
gaat vinden. “De communicatie is
ontzettend slecht, wij worden totaal
niet op de hoogte gehouden. We
snappen dat een evenement zoals dit
voor overlast kan zorgen, maar het
Wethouder Bob Vostermans vertelt
probleem ligt bij ons echt in de manier
de aanwezigen waarom er wederom
een informatiebijeenkomst is georgani- waarop het ons wordt voorgeschoteld.
seerd. “Wij zijn na de bijeenkomst geor- We worden er mee overvallen”, vertelt
een omwonende.
ganiseerd door Powerman van woensEen bewoner van de Kreuzelweg
dag 25 maart erg geschrokken van alle
vraagt zich af waarom de gemeente
bezwaren die toen geuit zijn. Vooral op
nog steeds van plan is om een
het gebied van de communicatie heeft
de organisatie van Powerman zich blijk- vergunning aan Powerman te verlenen
baar niet gehouden aan hetgeen dat wij om gebruik te maken van de openbare
hen opgedragen hadden, namelijk: zorg wegen, terwijl de organisatie zich
duidelijk niet aan de afspraken houdt.
dat jullie de communicatie dit jaar op
“Dat lijkt mij meten met twee maten.
orde hebben. We merken dat de aanAls ik als burger een vergunning zou
wonenden nog steeds met veel vragen
aanvragen en ik hield mij niet aan de
en ongenoegen zitten.”

Slechte
communicatie

regels, dan kreeg ik die vergunning
echt niet”, meent hij.
Josien den Teuling van gemeente
Horst aan de Maas, verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen, legt uit dat de vergunning
aan Powerman nog niet verleend is.
“We nemen de uitkomsten van deze
avond mee in het verlenen hiervan”,
vertelt zij. “Maar bij het verlenen van
zo’n vergunning focussen we vooral
op hoe het zit met het verkeersplan
en de veiligheid. Die zaken heeft de
organisatie van Powerman wel goed
op orde dit jaar. Hoe vervelend het ook
is, het enkele feit dat mensen veel
overlast ervaren van het evenement is
geen reden om de vergunning niet te
verlenen.”
Wethouder Bob Vostermans voegt
toe: “Maar ik betreur deze gang van
zaken echt en dit wordt zeker meegenomen in de evaluatie van het evenement. Want dit willen we natuurlijk niet
meer en de organisatie van Powerman
zou dat ook niet moeten willen.”

Wat kunnen de bezoekers nog
meer verwachten?
“We gaan dieper in op de preconceptionele fase. Onderzoeken wijzen
uit dat een goede gezondheid van
de moeder én vader voor de start
van een zwangerschap van enorm
belang is. Ook is er een film over de
‘gentle cesarean’, zijn er echoscopisten aanwezig die echo’s maken, een
borstvoedingsdeskundige geeft tips
en er is een kraamkamer met het
thema ‘Bevallen anno 2015’.”
Is het dan vooral een Matinee
voor zwangeren en mensen met
een kinderwens?
“Absoluut niet! Met onderwerpen

Met het Matinee wil VieCuri
inwoners uit de regio laten zien
wat het ziekenhuis naast medische
zorg nog meer te bieden heeft.
Op een interactieve en laagdrempelige manier delen we kennis
over thema’s als gezondheid,
wetenschap, zorg en andere
interessante onderwerpen.
als geboortetradities, dierenverzorging,
stoppen met roken, nieuw leven in de
natuur en orgaandonatie kan iedereen
een boeiende middag beleven!”
Meer informatie en aanmelden:
www.viecuri.nl/matinee

Wanneer? Zondag 12 april 2015
Waar? VieCuri Venlo, restaurant ThuiZ
Hoe laat? 14.00 – 17.00 uur
Entree/parkeren? Gratis

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

Gezond voedingsaanbod

Citaverde College ontvangt
Gezonde Schoolkantine Schaal
Het Citaverde College Horst heeft de Gezonde Schoolkantine Schaal 2015 ontvangen van het
Voedingscentrum. Deze kreeg de school in 2014 ook al. De laatste tijd heeft de school hard gewerkt om meer
gezond aanbod in de schoolkantine aan te bieden.
Tegenwoordig zijn er in de schoolkantine bijvoorbeeld fruit, yoghurt,
salades en broodjes te verkrijgen.
Om in aanmerking te komen voor de
Gezonde Schoolkantine Schaal 2015
moet het aanbod van de kantine
voor minimaal 75 procent bestaan
uit de Schijf van Vijf. Het Citaverde
College scoort voor alle deelnemende
locaties, namelijk Horst, Heerlen en
Roermond, 83 procent.
Het Citaverde College heeft van
gezonde voeding en voldoende

beweging één van haar speerpunten
gemaakt. Dit draagt namelijk bij aan
een beter, mooier en leuker leven
voor ons allemaal, stelt de school.
Het Citaverde College wil verder ook
binnen de schoolmuren een gezonde
school aanmoedigen. Daarom wil
de school het gemakkelijker maken
voor leerlingen en studenten om een
gezonde keuze te maken als het gaat
om eten. Veel vette en ongezonde
snacks zijn van het menu gehaald
en vervangen door gezonde tussen-

doortjes en voedzaam eten. Vorig
jaar zijn de schoolkantines en het
assortiment vernieuwd in samenwerking Markies onderwijscatering
en de Schoolkantine Brigade van het
Voedingscentrum.

Voedingscentrum
De Gezonde Schoolkantine is
een langlopend project van het
Voedingscentrum. Het heeft als doel
een gezonder voedingsaanbod op
scholen te realiseren.

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

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Het is een troost te weten dat wij niet de enigen
zijn die Piet gaan missen.
Via deze weg willen wij iedereen oprecht danken
voor de vele blijken van hartverwarmende belangstelling
en de wijze waarop wij afscheid hebben genomen van

“Ach, zou die school, die school d’r nog wel zijn
kastanjebomen op het plein de zware deur,
platen van ridders met hun kruis
en van Goejanverwellesluis
geheel in kleur….”

Piet Kerstjens

Op zaterdag 28 maart 2015 is ons oud-hoofd der school overleden:

Een bijzonder woord van dank aan de firma Driessen,
collega’s en oud-collega’s.
De belangstelling neemt het verdriet niet weg,
maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.
Roos Kerstjens-Beekhuijzen, kinderen en kleinkinderen
Familie Kerstjens en familie Beekhuijzen

Geboren

Suze
25 maart 2015
Dochter van
Dave Scherpenzeel
en Judith Pijnenburg
Zusje van Sophie
Americaanseweg 126
5964 PB Meterik

Uit “De oude school” van Willem Wilmink

Martinus Verbruggen
Jarenlang was hij hét gezicht van onze school.

Geboren
25 maart
2015

Wij wensen Nelly en familie veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.

Boy Vaa

sen

Team, medezeggenschapsraad
en ouderraad basisschool “De Horizon”

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het plotseling
overlijden van mijn lieve vrouw, os moe, oma en superoma

An Janssen-Hoeijmakers

Trotse ouders
Patrick Vaasen & Floor Bours
Broekhuizerweg 26
5973 NX Lottum

College van Bestuur van
Dynamiek Scholengroep

Uw medeleven heeft ons goed gedaan.

Ondanks alle wil, moed en hoop hebben we
veel te vroeg afscheid van je moeten nemen…

Mies, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Siepie, we zijn ontzettend dankbaar

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 11 april a.s.
om 18.00 uur in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst.

Op 10 april 2015 gaan wij

Eddy Versleijen
& Petra Heijnen

dat we zo’n liefdevolle, stoere, sterke
en vrolijke meid hebben mogen kennen.
Bedankt voor alle prachtige herinneringen
die we voor altijd in ons hart zullen dragen.

trouwen.

Wij geven elkaar het ja-woord
om 12.30 uur
in Lignum Antiquum
Broekhuizenvorst.

We gaan je ontzettend missen!
Voor altijd bij ons.
Een kaart, mail, praatje, stil gebaar en een kerk vol mensen,
heeft ons gesteund na het overlijden en de begrafenis van ôzze pap,
opa en overgrootvader

Wolter Kersten

Dikke knoevel,
Opa, oma, tantes, ooms, neven en nichten XXX

U bent van harte welkom
op onze receptie
van 18.30 tot 20.00 uur
in de Gaper te Sevenum.

De mens die het meest geleefd heeft is
niet degene die de meeste jaren telt maar
die ze het diepst ervaren heeft..

Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt. Bedankt hiervoor.
Kinderen en kleinkinderen Kersten-Leijsten

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.
Wegens omstandigheden
te koop elektrische herenfiets Koga.
Er zit nog garantie op de batterij.
Tel. 077 464 18 87.
Valise & Lo Solé Arrangement. Nieuw!
Een compleet verzorgd uitje voor grote
en kleine groepen. Een creatieve workshop en gezellig eten (lunch € 35.00,
diner € 42,50). Voor meer info
www.valise.nl of www.ijssalonlosole.nl

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Zoekt u kinderopvang? Liefdevolle,
betrouwbare kinderopvang. Waar uw
kindje in een warme, huiselijke sfeer
zichzelf kan zijn. In een landelijke
omgeving. Voor meer info:
Gastouder Esther Sijbers in Sevenum
077 467 36 79.
Ruime instapklare hoekwoning,
zeer geschikt voor starters!
In ‘14 gerenoveerd. Woonk (32 m2),
eetkeuken (12 m2), bijkeuken,
3 slpks (12, 10½ en 22 m2). Bj ‘59,
woonopp. 118 m2, perceel 256 m2.
Katja de Geus 0478 55 69 00.
Oppas (gastouder). Mama’s en papa’s.
Zoeken jullie opvang voor jullie kids
tijdens de werkuren? Gastouderbureau
Roodkapje kan jullie hierbij helpen.
Vergelijk onze prijs! Tel. 077 374 51 49.
roodkapjehorstaandemaas.nl
Constance Voetzorg.
Mooi, verzorgde voeten, luxe of
noodzaak. Dat bepaalt uzelf. Info
tel. 398 59 04 voor nieuwe prijslijst of
bekijk www.constancevoetzorg.nl
Dovens Meubelen, Milheeze.
April! Actie! 20% korting op raam
decoratie, rolgordijn, vouwgordijn,
plisse etc. www.dovens.nl

Voordelig klussen! Nu nog voordelig
klussen met 6% btw voor onderhoud
en reparatie in en rondom gebouwen
en de tuin. Fontaine Allround service
Kronenberg 06 46 25 76 40.

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen
vaan ozze kammeraod

Jac Hagens

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

We wensen Wies, Evelyn, Roy, Myrthe, Yvonne
en verdere familie veel sterkte toe.

Te huur Costa Blanca rustig gelegen
appartement aan de duinen,
vroegboekkorting 20% 06 15 96 14 55
www.bestemmingspanje.com

Ow kammereuj:
Jan, Ton en Marjo, Wiek en Hetty, Herman, Piet en Janny,
Hay en José, Jos en Ellen.

Hortensia’s voor budgetprijs:
€ 3,50 p.st. (v.a. 10 stuks).
Bol, scherm, pluimhortensia en
annabelle. Lei-dak bomen v.a. € 49,50.
Zuilbol 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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

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

Voedingsintolerantie?
Ben je intolerant voor fructose, gluten
of lactose? www.fructoosje.nl

Dovens Meubelen, Milheeze.
Tweede paasdag geopend.

rolluik reparatie

www.herbergdelindehoeve.com
Maandag 6 april, 2e Paasdag, extra
Paas-Voermansontbijt van 11.00-14.00
uur. € 19,50 pp, kinderen 4-12 jaar
€ 9,75.Horsterweg 51 Grubbenvorst.
Reserveren gewenst Tel. 077 327 01 35
E: info@delindehoeve.info

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

AKTIE

Dag en nacht bereikbaar

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 5 APRIL 2015

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
Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Shanique Cornelissen
12 jaar
Melderslo
Dendron College

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op mijn vriendinnen. Ik kan
altijd op hen vertrouwen en ze zijn er
altijd voor mij. Ik heb niet echt een
vriendinnengroep maar meerdere
losse vriendinnen. Mijn beste vriendin
is India en we zijn al vanaf groep 1
bevriend. Toen ik naar het Dendron
College ging afgelopen jaar heb ik ook
veel nieuwe vriendinnen gekregen.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De herinnering dat iemand uit onze
straat zichzelf opgehangen had.
Dit bezorgt me nog steeds kippenvel als
ik daaraan denk.
Waar en wanneer voel je je echt
thuis?
Ik voel me echt thuis wanneer ik bij
mijn vriendinnen ben, want bij hen kan

ik lekker mezelf zijn. Meestal ga ik met
mijn vriendinnen buitenspelen, kletsen
of film kijken. Ik vind actiefilms erg leuk
en gelukkig vinden mijn vriendinnen
deze ook leuk. Dus die kunnen we
gezellig samen kijken.
Wat is je favoriete moment in
de week?
Mijn favoriete moment in de week
is het weekend, dan zitten we thuis
gezellig met z’n allen op de bank en
dan heb ik geen school. Ons gezin
bestaat uit mijn ouders en ik heb nog
twee oudere zussen. Meestal gaan we
dan met z’n allen televisie kijken of
een film kijken.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat is van mijn moeder, dat ik altijd
mezelf moet blijven en me niet aan
moet passen aan anderen.
Ik kan niet zonder …
Hippy, dat is het paard waar ik op de
manege op rijd. Hij is altijd echt super-

aan Shanique
Cornelissen

lief! Ik rijd nu anderhalf jaar paard en
ik vind het superleuk om te doen! Ik rij
een keer in de week op de manege.
En krijg zelf ook bijna een paard.
Die komt dan gewoon bij ons thuis te
staan, dus dan kan ik nog veel meer
gaan paardrijden.
Wat voor reis zou je ooit willen maken?
Ik zou met mijn beste vriendin India
ooit nog een wereldreis willen gaan
maken. We zouden dan naar mooie en
leuke landen willen. Vooral ook naar
warme landen, want daar schijnt lekker
de zon!
Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger speelde ik altijd buiten met de
huisdieren. We knuffelden dan en ik
ging ze borstelen en met de bal spelen.
Wij hebben een hond en vroeger hadden we ook nog katten. Onze vorige
hond heette Lana en de nieuwe hond
heet Luna. Ik knutselde en tekende
vroeger ook heel erg veel.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?

Ik zou mijn laatste 50 euro uitgeven
aan Helpende Handen, dat is een
project op het Dendron College voor
een goed doel uit India. Dit is om arme
kinderen in India te helpen. Ik zou het
hieraan geven omdat ik zelf ook bij
deze groep zit en ik kan die 50 euro
dan nog aan hen geven, maar zij
hebben helemaal niks. En ik vind het
zielig voor hun en heb medelijden met
hen. Ik vind dat iedereen ook recht
heeft op een goed leven, dus ik zou het
hen echt gunnen.
Wat moeten we van je weten om
je echt te kennen?
Dat ik altijd mezelf blijf. Ik vind dat
mensen die me niet goed vinden zoals
ik ben, dan ook maar niet met me om
moeten gaan.
Hoe wil je graag gezien worden?
Ik wil graag gezien worden als een
spontane en eerlijke meid. De meeste
mensen zien me ook wel zo denk ik,
tenminste dat hoop ik. Ik ben zo omdat
ik gewoon altijd mezelf blijf en eerlijk
ben tegen iedereen.
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Als iemand zich anders voordoet
dan dat die echt is, dan erger ik me
eraan. En ik vind het toch wel heel fijn
als mensen me steunen en gewoon
zichzelf blijven.
Binnen of buiten?
Het liefste buiten, want daar is
veel meer te doen. Hier kun je ook
lekker je energie kwijt en kun je
genieten van de natuur. Meestal
spring ik buiten trampoline of ga ik
zwemmen.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsopgang, ik vind het vaak mooi
en dan begint er ook weer een mooie
nieuwe dag, waarin ik weer allemaal
nieuwe leuke dingen kan gaan doen.
Chatten of bellen?
Chatten, dit doe ik zelf vaker en vind ik
eigenlijk ook wel handiger. Maar bellen
is toch wel veel persoonlijker.
Whatsapp gebruik ik het meest om
mee te chatten.

open van dinsdag t/m zondag van 10:00 uur tot 17:30 uur

Het Aardbeienland en de lambada!

KORTINGSBON
tegen inlevering van deze bon
ontvangt u op Paaszondag

W IN K E L

€ 1,00 korting
TERRAS

PA R K

op een bakje 1e kwaliteit

Lambada

dé aardbeienvrucht met het lekkerste aroma!
1 bon p.p. zolang de voorraad strekt...
Winkel en terras vrij toegankelijk.

Aardbeien en asperges
echt vers het best!

NIEUW:
Het Zomerse Aardbeienterras,
proef hoe lekker het is!

winkel en terras vrij toegankelijk

OPEN!
O O K 2 E PA A S D A G
Spannend, natuurlijk
en sprookjesachtig

Zwervend
afval
Toen ik van school naar huis
fietste, spotte ik een schoen in
de berm. Een wandelschoen,
helemaal alleen. Achtergelaten
door zijn wandelaar en nu
zwervend langs de kant van de
weg.
Mensen laten veel dingen in
de natuur rondslingeren. Tijdens
een ritje over de snelweg wordt
je duizelig als je alle troep aan
de andere kant van de vangrail
probeert te tellen. Het plastic
blijft zeker tien jaar liggen en
verbrokkelt op veel langere
termijn in hele kleine stukjes
door de zon en harde regen.
Op een gegeven moment zijn ze
zo klein, dat het blote menselijk
oog ze niet meer kan zien. Het
vuil lijkt uit de natuur verdwenen. Toch zijn deze deeltjes nog
steeds aanwezig.
Mijn leraar van groep zeven
op de basisschool was een
natuurfanaat. Hij kende alles
wat groeit en bloeit bij naam.
Ongeboren wezentjes op sterk
water en opgezette beesten
sierden het klaslokaal. Hij liet
ons werken in de schooltuin,
bomen snoeien in De Rowwen
Hook en hij gaf bloembollen en
zaaigoed mee om thuis aan de
slag te gaan.
Ook kreeg de hele klas ooit
een vuilniszak en de opdracht al
het zwerfafval dat we tegen
kwamen in het bos erin te doen.
Dat resulteerde in een onderlinge wedloop wie de volste
vuilniszak had. Platgetrapte
blikjes, vieze frietbakjes, plastic
tassen, kapotte paraplu’s,
bierflesjes, natgeregende
kranten, verloren sokken.
Van alles werd uit de bosjes
gevist. Een voorbijganger zou
denken dat de kinderen die een
taakstraf krijgen steeds jonger
worden.
Maar eigenlijk namen we
deel aan de Landelijke
Opschoondag; een jaarlijkse dag
om mensen te stimuleren
zwerfafval op te ruimen. Dit jaar
was dat op zaterdag 28 maart.
Dus lieve mensen, deponeer
uw rotzooi in de afvalbak. Niet
in de natuur. Dan hoeft zo’n dag
niet georganiseerd te worden.
Rosanne

08

jongeren

02
04

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

Koreaanse lunch in Tienray
op Mariaschool
Op de Mariaschool in Tienray hebben leerlingen van groep 7 en 8 maandag 30 maart een Koreaanse
lunch bereid. De lunch was in het kader van een project over Korea waar een aantal basisscholen uit de
gemeente aan mee doet. De leerlingen maakten niet alleen het eten, maar leerden tegelijkertijd ook over
de tafelmanieren en gewoontes in Korea. Wethouder Ger van Rensch mocht tijdens de middagpauze samen
met de leerlingen van de hapjes proeven.

Las-kampioenen
Twee leerlingen van het Dendron College afdeling metalektro
namens onlangs deel aan de Zuid-Nederlandse NIL-Las kampioenschappen. Daarbij werd Roy Verberkt tot Limburgs kampioen uitgeroepen. De
tweede plaats ging naar Joey Driessen. De wedstrijd vond plaats in
Bladel. Door zijn overwinning op de Zuid-Nederlandse kampioenschappen mocht Roy door naar de Nederlandse kampioenschappen in Borne.
Daar behaalde hij uiteindelijk een vierde plaats.

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van
innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt
op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op
besturingstechniek georiënteerde oplossingen. In ruim 40 jaar
tijd is Hotraco uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf voor
de ontwikkeling en productie van computergestuurde meet- en
regeltechniek. Onze succesformule staat garant voor verdere groei.

Wij zijn ter versterking van onze werkmaatschappijen HG Industrial en Hotraco Group op zoek naar enthousiaste collega’s:

Industrieel E-monteur
Buitendienst
(m/v fulltime - vast dienstverband)

C++ /
QT Software Engineer

Taken en verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden

(m/v fulltime - vast dienstverband)

Taken en verantwoordelijkheden
Als Industrieel E-monteur Buitendienst werk je in een dynamische
industriële omgeving waarin je de mogelijkheden hebt om gevarieerd
werk te verrichten voor diverse klanten. In de functie van Industrieel
E-monteur Buitendienst ben je werkzaam op locatie. Je bent
verantwoordelijk voor het verrichten van alle voorkomende montage-,
onderhoudswerkzaamheden en modificaties. Daarnaast houd je je bezig
met het inbedrijfstellen van machines en het oplossen van storingen.
Je werkt zelfstandig of coördineert een klein team met collega’s.

Assemblagemonteur
Electronica

Als Assemblagemonteur Electronica werk je in een team met 7
collega’s. Je bent verantwoordelijk voor het testen van de ontvangen
hardware en het assembleren van hardware en randapparatuur in de
bedieningspanelen.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het plaatsen van software in
de computersystemen en draag je zorg voor de juiste documentatie en
rapportage omtrent je assemblagewerkzaamheden.

Profiel

Profiel
MBO opleiding richting Electronica
Je hebt ervaring met het monteren en assembleren van electronica
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je bent resultaatgericht
Je kunt accuraat en nauwkeuring werken
Je hebt een flexibele werkhouding

(m/v fulltime - vast dienstverband)

Als C++/QT Software Engineer bieden we je de kans een hoog niveau
van programmeren in verschillende talen, voornamelijk C++, te
combineren met je eigen ideeën en visie hierop. Je werkt in een zeer
gedreven R&D team van 10 personen, samen aan onze embedded
producten. Verder houd je je bezig met de ontwikkeling van bestaande
en nieuwe mobile apps voor iOS en Android. Naast het schrijven van
PC Applicaties en het ontwikkelen van Apps houd je je bezig met
het verbeteren en ontwikkelen van meet- en regelsystemen en het
realiseren van datavisualisatie in de vorm van dashboards.

Profiel

• MBO niveau 4 opleiding richting Electrotechniek of gelijkwaardig
• Minimaal 3 jaar ervaring als Industrieel E-monteur
• Je hebt passie voor techniek op het gebied van industriële
besturingstechniek
• Affiniteit met PLC Techniek
• Je bent bereid tot het uitvoeren van servicewerkzaamheden
• Proactief, communicatief en oplossingsgericht
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Ook bereid om in het buitenland te werken op projecten (incidenteel)
• In bezit van geldig rijbewijs B

•
•
•
•
•
•

Wij zijn ook geïnteresseerd in starters met een afgeronde MBO
opleiding richting electronica en/of starters met stage / hobby-matige
ervaring met het assembleren van electronica.

• HBO-opleiding (Informatica / Technische computerkunde);
• Je bent een creatief en ambitieus persoon met een aantal jaren
werkervaring in de embedded branche
• Je loopt voorop in de techniek en bent graag bezig met het ontwikkelen
van Apps en het visualiseren van informatie
• Je kunt wensen van de klant direct omzetten in concrete oplossingen.
• Ervaring met Windows en Linux en ruime ervaring met C++
• Ervaring met QT, HTML, SQL, CSS, JSON
• Ervaring met de interfaces: TCP/IP, CAN en RS-232 (COM-port)
• Ervaring met Agile (Scrum)

Meer informatie over HG Industrial kunt u vinden op www.hg-industrial.nl

Meer informatie over Hotraco Group kunt u vinden op www.hotraco.com

Meer informatie over Hotraco Group kunt u vinden op www.hotraco.com

Wil jij werken bij een ambitieuze en groeiende organisatie? Wij bieden uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van de Hotraco Group en een prettige werksfeer in een hecht
team. Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Daarnaast bieden we goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV met begeleidend schrijven sturen naar Hotraco Group, t.a.v. Lian Achten (HR Functionaris), Postbus 6086, 5960 AB te Horst, of,
bij voorkeur, per email: l.achten@hotraco.com
Aquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld!
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Op expeditie in Zuid-Afrika

‘Het zal heel indrukwekkend worden’
De 17-jarige Dominique van Berlo uit Meterik vertrekt in juli twee weken naar Zuid-Afrika. Ze gaat daar niet in
de zon liggen voor een vakantie, maar gaat er als vrijwilliger aan de slag. “Het wordt denk ik een once in a lifetime
experience.”

Waarom kiest iemand ervoor om
een deel van haar zomervakantie
vrijwilligerswerk te gaan doen in
Zuid-Afrika? De havo-leerlinge lacht.
“Ontwikkelingshulp heeft me altijd

al aangesproken. Mensen helpen
doe ik graag. Zo heb ik in groep 8
een spreekbeurt gehouden over het
asielzoekerscentrum in Tienray en
daar ook met de kinderen activiteiten

Méér dan een bank.

gedaan. Mijn maatschappelijke stage
voor het Dendron College heb ik bij
het asielzoekerscentrum in Venlo
gedaan.” Haar profielwerkstuk ging
over de invloed van muziektherapie op

mensen met dementie. Daarvoor ging
ze samen met een vriendin muziek
maken voor bewoners van Hof te
Berkel in Horst. Na haar eindexamen
wil Dominique maatschappelijk werk
en dienstverlening gaan studeren.
Voordat het zover is gaat ze dus
eerst naar Zuid-Afrika. Een beetje
per toeval. “Op internet kwam ik de
website van Worldmapping tegen.
Deze organisatie en de reizen die
zij bieden spraken mij erg aan.”
Worldmapping is een organisatie
gevestigd in Nijmegen die met
jongeren op expeditie gaat naar
ontwikkelingslanden. Zij leren zo van
lokale leeftijdsgenoten, is hun visie.
De organisatie is actief in diverse
landen in onder meer Afrika en ZuidAmerika. Dominique koos voor een
reis naar Zuid-Afrika. “Mijn broer heeft
voor zijn studie een half jaar in ZuidAfrika doorgebracht. Sowieso trekken
dit land, de cultuur en de mensen
mij aan.” Ze gaat er onder meer
vrijwilligerswerk op scholen doen.
Dominique reist samen met
een groep van ongeveer achttien
jongeren tussen de 14 en 18 jaar
en twee begeleiders. Toevallig zijn
daar ook twee andere leerlingen
van haar school bij. Voor de reis zijn
er nog twee bijeenkomsten waar
de deelnemers elkaar leren kennen

en meer informatie krijgen over
hetgeen wat hen in Zuid-Afrika te
wachten staat. Het geld voor de
reis moeten de jongeren zelf bij
elkaar verdienen. Daarnaast wordt
ter plekke de plaatselijke economie
gesteund door zoveel mogelijk
met lokale partners te werken.
Dominique draagt haar steentje bij
door tijdens de Menwedstrijden in
Horst, die plaatsvinden van vrijdag
17 tot en met zondag 19 april, met
een informatiekraam aanwezig te
zijn op het terrein. “Ik heb bruikbaar
speelgoed ingezameld dat ik dan ga
verkopen. En via het Wereldpaviljoen
in Steijl heb ik beeldjes aan kunnen
schaffen die ik ook ga verkopen.”
Tot nog toe staat Dominique er
vrij nuchter in. Spannend vindt ze
het zeker wel, maar voor de rest
laat ze het gewoon op zich afkomen.
“Ik denk wel dat het indrukwekkend
gaat worden. Ik heb bijvoorbeeld
nog nooit krottenwijken gezien. Maar
we zijn altijd met een groep samen,
dus ik hoef verder nergens bang voor
te zijn.” Alleen dat Afrikaanse eten,
Dominique weet nog niet zo goed wat
ze daarvan moet denken. “Ik ben niet
zo’n alleseter”, lacht ze. “Maar ik zal
wel moeten.”
Kijk voor meer informatie op
blog.worldmapping.nl

Zegt u ’t maar!

Een goed
gesprek...
Woensdag 15 april
· Hegelsom PTC+
· Tienray Parochiehuis
Net als vorig jaar gaan we in 2015 ook weer graag met u in gesprek bij u in de
buurt. Deze keer staat het thema 'Wonen' centraal, maar ook uw andere vragen
of opmerkingen kunt u op deze avond aan ons kwijt.
Tegen welke problemen loopt u aan als het op wonen aan komt? Waar maakt u
zich zorgen over? Welke oplossingen ziet u? Daar spreken we graag met u over
tijdens een van de Coöperatieve Cafés. Niet alleen wij, als Rabobank, zijn
aanwezig, maar ook vertegenwoordigers vanuit de woningsector. Samen een
bijdrage leveren aan woongenot voor iedereen.

· Merselo d'n Hoek
· Venray WOC 't Schöpke
Dinsdag 21 april
· America Gemeenschapshuis
· Evertsoord Gemeenschapshuis
· Wellerlooi 't Luukske
· Castenray De Wis
Donderdag 23 april

U kunt zich aanmelden via www.rabobank.nl/horstvenray

Aanmelden

www.rabobank.nl/horstvenray

Programma
Vanaf 19:00 staat de koffie klaar. Om 19:30 start het Coöperatief Café.
Wij sluiten rond 21:30 af met een hapje en een drankje.

· Grubbenvorst 't Haeren
· Wanssum De Zandhoek
· Leunen De Baank

Een aandeel in elkaar
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Munckhof Service Center

Open dag Gooiendaag

Aangesloten
bij MAX-Repair
netwerk

Gooiendaag, dagbesteding en sociaal eetpunt voor ouderen, organiseert op paaszaterdag 4 april een open
dag in haar nieuwe locatie aan Herstraat 1 in Horst. Van 13.00 tot 17.00 uur kunnen geïnteresseerden een kijkje
nemen bij Gooiendaag.

Munckhof Service Center in Horst heeft zich als agent aangesloten bij het
landelijk schadenetwerk voor zwaar materieel, MAX-Repair. Door de
aanstelling van Munckhof Service Center als agent komt er voor alle klanten
van bestelwagens en vrachtwagens in het gebied een servicegericht
schadeherstelpunt.
MAX-Repair Helmond is een
internationaal georiënteerd fabricaatonafhankelijk schadeherstelnetwerk
voor bestelauto’s, trucks, trailers,
personenvervoer en zwaar materieel.
Dit schadeherstelnetwerk is verspreid
over Nederland en België en heeft
41 servicewerkplaatsen. MAX-repair
werkt fabricaat- en merkonafhankelijk.
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Alle MAX-repair acties, ongeacht het
merk, kunnen door de aansluiting
vanaf nu ook uitgevoerd worden bij
Munckhof Service Center Horst.
Directeur van Munckhof Service
Center, de heer Van den Munckhof:
”Deze markt verandert heel snel. Dan is
het goed om deel uit te maken van dit
netwerk.”

Gooiendaag is op de huidige
locatie aan de Berkelstraat in Horst
uit haar jasje gegroeid. Dat was reden
voor Ruud en Petra Leijssen, de initiatiefnemers van Gooiendaag, om uit

te breiden. Zij vestigen zich nu in het
monumentale pand aan de Herstraat.
Tijdens de open dag vertellen Petra en
Ruud over de plannen die zij hebben
voor deze plek. Hier willen zij een

kleinschalige woonzorgvoorziening
starten, die zal openen in 2016. Het
ontwerp en de tekeningen worden
tijdens de open dag getoond aan het
publiek.

Bouw hospice kan van start
De bouw van het hospice D’n Doevenbos in Horst start in mei. Gemeente Horst aan de Maas heeft
onlangs de bouwvergunning afgegeven.
De initiatiefnemers, Stichting
Hospice Horst aan de Maas, verwachten dat de bouwwerkzaamheden
ongeveer tien maanden in beslag
gaan nemen. De initiatiefgroep is op

zaterdag 11 april aanwezig tijdens de
open dag van ACB Solutions in Horst dat
dan haar twintigjarige bedrijfsjubileum
viert. Het bedrijf heeft de stichting
aangewezen als goed doel tijdens

deze dag. Eventuele giften gaan naar
stichting Vrienden van Hospice Horst
aan de Maas.
De initiatiefgroep is deze dag van
11.00 uur tot 18.00 uur aanwezig.

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Het Maashotel

Ut Snoephuuske

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

Veerweg 11, Broekhuizen
10% korting per tafel*

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

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

VARG Outdoor & Travel

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

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

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

Beej Mooren

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

*Zie voorwaarden acties op www.hallovoordeelpas.nl

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

Bootcamp Power

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

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

Museum de Kantfabriek

NIEUW Camps Optiek

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

Sint Lambertusplein 2, Horst
10% korting op een zonnebril*

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*

Direct voordeel in Horst aan de Maas
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Lucie Geurts–Saris
ritueelbegeleider van
het jaar
Lucie Geurts-Saris is op zaterdag
28 maart door de leden van de
Landelijke Beroepsvereniging voor
Ritueelbegeleiders (LBvR) uitgeroepen tot Ritueelbegeleider van het
jaar. Haar praktijk Adiuto
Ritueelbegeleiding is in Horst
gevestigd.
Lucie is blij met de waardering
die zij van collega’s krijgt, maar zegt
de meeste waardering te halen uit de
woorden van nabestaanden. Dat maakt
het dat zij dit werk, naar eigen zeggen,
met zoveel liefde en plezier doet. Met
haar inzet hoopt ze het vak op de kaart
te zetten. Door haar collega’s wordt
ze geroemd vanwege haar betrokkenheid bij en haar creativiteit in het vak.
Collega’s zeggen over Lucie dat de
wijze waarop ze haar beroep uitoefent,
zichtbaar maakt wat de toegevoegde
waarde van ritueelbegeleiding is.
Lucie heeft zich na haar studie
psychologie toegelegd op ritueelbegeleiding. Op dit moment studeert ze
theologie aan de Katholieke Universiteit
in Leuven. In haar huidige studie is veel
aandacht voor zingevingsvragen, vooral
rondom overlijden.

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

Positioneren: een handig
trucje voor een blijvend effect
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
‘’4 uur, Cup-a-Soup. Dat zouden meer mensen moeten doen!’’ Dit is
een duidelijk voorbeeld van positionering. Door een bepaald moment neer
te zetten om soep te drinken onderscheidt Cup-a-Soup zichzelf van de
concurrent. Maar zeg nou zelf, wie drinkt er echt Cup-a-Soup stipt om 4 uur?
Toch heeft ze zich zo als marktleider gepositioneerd.

Wat is positioneren?
Een bedrijf moet steeds vaker
een unieke positie bemachtigen in
het brein van de klant om zich zo te
onderscheiden van zijn concurrenten. Oftewel: je onderscheiden van
de concurrentie door op een andere
manier te werk te gaan. Dit noemen
we positioneren. Door de enorme
toename van media, reclame-uitingen, producten en diensten wordt
het voor bedrijven en merken steeds
moeilijker om zichzelf zichtbaar te
maken voor de klanten. Neem als
voorbeeld de verschillende soort
tandpastamerken: Oral-B, Elmex,
Prodent, Paradontax, Sensodyne,
Aquafresh, Paradontax…. Te veel om
op te noemen! Wil je dan nog opvallen, moet je goed je best doen.

Positioneren. Hoe doe je dat?
Stap 1: Maak een analyse van
je eigen organisatie. Zorg dat je
duidelijk krijgt waar je voor staat en
wat je de wereld te bieden hebt.
Stap 2: Zorg dat je te weten komt
hoe de klant over alles rondom je
product denkt. Dat is de sleutel tot
succesvolle positionering. Stap 3: Kijk
hoe je concurrenten het aanpakken.
Zorg ervoor dat je je onderscheidt van
je rivalen. En de laatste stap, stap 4:
bepaal je uiteindelijke positionering.
In deze fase moet je besluiten waarop
je de meeste nadruk legt en waarom.
Tip: Let bij positionering wel op dat
het altijd vanuit je eigen identiteit
komt. Je kunt alleen aan je
positionering werken als het ook past
bij wie je bent als bedrijf, anders val je
snel door de mand.
Voorbeeldje
Een rode kleur en witte sierlijke
letters. Het brengt ‘happiness’ over de

hele wereld. Weet je al waar ik het
over heb? Door zijn sterke positionering is Coca-Cola de best verkopende
frisdrank in de meeste landen.
Doordat Coca-Cola wordt gezien als
een internationaal symbool van de
Amerikaanse cultuur heeft het een
unieke positie bemachtigd in het
brein van frisdrankdrinkers.
Je kunt jezelf natuurlijk
ook positioneren als je je wilt
onderscheiden van de anderen.
Als je bijvoorbeeld gaat solliciteren is
het handig om jezelf te positioneren
om je zo te onderscheiden van
andere kandidaten. Kortom, met
positionering val je op tussen alle
anderen.

Handelstraat 17, Horst
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DA drogisterij
Hoeben sluit
De DA drogisterij Hoeben uit Horst gaat sluiten. Dat meldt eigenaar
John Hoeben. De drogisterij sluit per 28 juni haar deuren.
De eigenaar wil niet ingaan op
de precieze reden van de sluiting.
Hoeben is ook eigenaar van het pand
en geeft wel aan dat hij op zoek is

naar een ander bedrijf dat zich in het
pand aan de Steenstraat wil vestigen.
DA drogisterij Hoeben heeft op dit
moment vijf mensen in dienst.

Starter in de Regio
Keuken2go
Bedrijf
Keuken2go
Eigenaar Daan Nellen
Adres
Spoorstraat 61
in het pand van Tegel
en Sanitair Outlet
Tienray
Plaats
Tienray
Telefoon 0478 20 60 01
E-mail
info@keuken2go.nl
Website www.keuken2go.nl
Sector
Keukenzaak
Start
31 maart 2015
Activiteiten
Keuken2go biedt een nieuw
en uniek keukenconcept waarbij
wél wordt bespaard op de
kosten, maar niet op de kwaliteit
van keukens. Om keukens
goedkoper en sneller aan te
kunnen bieden werkt Keuken2go
met een smaller assortiment,
een slimmere manier van
keukens ontwerpen en een vaste
transparante prijslijst.
Keuken2go levert keukens in
hoogglans, zijdeglans, mat of
houtpatroon in de meer dan
25 meest populaire kleuren en
frontdesigns van dit moment.
De keukens van Keuken2go zijn
standaard uitgevoerd met
soft-close sluiting op alle lades
en deuren. In haar assortiment
heeft Keuken2go een slimme
selectie gemaakt van kwalitatief
goede, maar zeer concurrerende
keukenapparaten en werkbladen. In de showroom van
Keuken2go vinden klanten zowel
moderne als landelijke keuken-

opstellingen. Wie Keuken2go
binnenloopt valt meteen de
enorme prijslijst aan de muur op.
Prijzen zijn bij Keuken2go
transparant, wat wel zo eerlijk
maar zeker zo handig is. Dat
maakt kiezen een stuk gemakkelijker. De keukens worden,
indien gewenst, thuis vakkundig
geïnstalleerd door de eigen
monteurs. Keuken2go biedt al
vanaf 2.500 euro een volledige
keuken inclusief apparatuur en
werkblad. Elke keuken van
Keuken2go draagt het PEFC
milieukeurmerk en wordt
geleverd met een volledige
garantie van vijf jaar.
Keuken2go is geopend van
maandag tot en met vrijdag van
9.00-18.00 uur en zaterdag van
10.00-15.00 uur.
Doelgroep
Iedereen die snel een goede,
goedkope én complete keuken
wil.
Onderscheidend vermogen
Keuken2Go biedt goede,
maar veel goedkopere keukens
door haar smallere assortiment
populaire keukens en een
slimmere manier van ontwerpen.
De prijslijst hangt groot aan de
muur. Dat is wel zo eerlijk en zo
handig, omdat dat het kiezen
een stuk makkelijker en sneller
maakt. Een complete keuken
inclusief apparatuur is er al vanaf
2.500 euro.

Laat nu

GRATIS
uw weiland en/of
bouwland

injecteren

Bel: 06 18 11 64 80

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
WAE28327NL

GRATIS
STREEKPAKKET
TWV € 50

Trommelinhoud 6 kilo
A+++ energielabel
VarioPerfect verkort wastijd met
65% en wast 50% zuiniger
Levenslange waterbeveiliging,
voorkomt lekkage
Plan uw was eenvoudig met de
startuitstelfunctie
Duidelijke resttijdweergave op
display
Eenvoudige bediening door
Touch Control bedieningspaneel

599

499

BESTEL DIRECT BIJ MAXWELL HORST: 077-3983021
Zo wast u morgen weer probleemloos & energiezuinig!

Binnen 24 uur bij u in huis
Gratis bezorgd
Installatie mogelijk

Oude apparaat gratis retour
10 dagen laagste prijsgarantie

HORST: Hoofdstraat 25
077-3983021

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 8 april 2015

MAXWELL garandeert

en zo 13
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GEPLUKT Roy de Bitter

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.

Hij is hovenier in hart en nieren en geniet verder van het restaureren van oldtimerbromfietsen samen met
zijn schoonvader. Hij is ruim vijf jaar samen met Michelle en sinds vijftien maanden vader van Jurre. In 2011
ruilde hij Tegelen in voor Horst waarvan hij vooral de dorpse gezelligheid prijst. Deze week wordt Roy de Bitter
(28) geplukt.
Roy werd op 29 september 1986
geboren in Tegelen. Op de basisschool
ontdekte hij op achtjarige leeftijd zijn
liefde voor tuinieren. “Ik hield graag de
schooltuin bij en genoot vooral van het
buiten zijn en de vrijheid. Dat voel ik nu
nog steeds als ik bezig ben”, zegt Roy
de Bitter. Na de basisschool ging hij
naar het Citaverde College in Horst om
daar de groenopleiding te doen. “Hierna
volgde ik nog de vervolgopleiding
niveau 2 in Horst en aan het Citaverde
College in Roermond haalde ik mijn
niveau 3.” In 2007 begon hij bij een
hoveniersbedrijf in Maasbree.

Roy: “Binnen dit bedrijf doe ik alle
voorkomende werkzaamheden binnen
het groenvak. Maar ik hou me vooral
bezig met het aanleggen van tuinen.
Zowel bij particulieren als bedrijven.”
De hovenier werkt nu fulltime bij het
bedrijf en heeft er erg naar zijn zin.
“Ik wil er voorlopig nog niet vertrekken”, lacht hij.
Tijdens een klus bij de Zorggroep
in Venlo kwam Roy Michelle tegen.
“Ik was bezig met het aanleggen van
een tuin en ontmoette haar. Het klikte
en nu zijn we alweer vijf jaar samen.
Michelle werkt overigens nog steeds

bij de Zorggroep”, vertelt Roy. Vier
jaar geleden besloot het stel te gaan
samenwonen. “Michelle woonde toen
al ongeveer twintig jaar in Horst en
wilde er eigenlijk niet weg. Het maakte
mij niet uit waar we heen gingen, maar
Horst vond ik prima. Ik heb hier een
aantal vrienden wonen en de buurt
bevalt me goed.” Roy vindt Tegelen niet
te vergelijken met Horst. “Tegelen is
echt stads. Hier in Horst vind je nog die
dorpse gezelligheid.” Vijftien maanden
geleden breidde het gezin in Horst zich
uit met zoontje Jurre.
In zijn vrije tijd houdt de hovenier
zich graag bezig met oldtimerbromfietsen. Hij schaft het liefste een bromfiets
aan in een zo’n slecht mogelijke staat
om ze daarna te restaureren. Roy: “Toen
ik veertien was, kocht ik mijn eerst
oldtimerbromfiets. Ik vind ze gemakkelijker te restaureren dan oldtimerauto’s,
omdat ze simpelweg minder plaats
in beslag nemen. Ze kunnen zo in de
garage.” Meestal verkoopt Roy een
gerestaureerde bromfiets om daarna
weer een nieuw model aan te schaffen
om op te knappen. “Toch zal ik er eentje
nooit verkopen. Dat is mijn eigen oldtimerbromfiets van het merk Garelli.”
Roy is namelijk de trotse bezitter van
een Garelli Junior Special Monza uit

1967. “Deze types zijn heel zeldzaam,
omdat ze maar een jaar in productie zijn
geweest. Maar na lang zoeken, vond
ik er een in Reuver”, lacht Roy. Het restaureren van de Garelli kostte Roy veel
moeite. “Veel onderdelen moesten uit
Italië en Griekenland komen, maar dat
lange wachten vond ik niet erg. Dat is
toch de sport om lang naar onderdelen
te zoeken en ze uiteindelijk te vinden.”
Per toeval deelt de schoonvader
van Roy dezelfde passie. “Hij zit in de
verkoop van licht- en geluidmaterialen
en tijdens een verkoop bood een man
aan om de materialen te ruilen tegen
een oldtimerbromfiets van het merk
Kreidler. Mijn schoonvader accepteerde
het bod en zo is het eigenlijk begonnen.” Naast zijn Garelli wil Roy voor
zichzelf nog een bromfiets aanschaffen.
Ook van het merk Kreidler. “Dit is een
degelijk Duits merk waar je dagelijks
mee rond kan rijden. De Garelli is
toch meer voor beurzen en oldtimerritjes, zoals de Hemelrit in Kronenberg
of de oldtimerbeurs in Rosmalen.”
Tegenwoordig spenderen schoonvader
en -zoon één tot twee avonden per
week aan de bromfietsen. “Aan het
zoeken van onderdelen zijn we echter
meer tijd kwijt. Daar ben je praktisch
elke dag mee bezig.”

EEN
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PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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*Vraag naar de voorwaarden

Ook op tweede Paasdag
Fixet Service bouwmarkt
Horsterweg 42, 5975 NB Sevenum
Tel: (077) 467 14 06
Mail: fixet.sevenum@fixet.nl
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opinie

Wat
zeg je?
Horst aan de Maas is de gemeente van de
asperges, de blauwe bessen en de aardbeien.
Die producten kun je uiteraard in de
supermarkten krijgen, maar ook op de markt
of bij de boer zelf. Dat het belangrijk is om
lokale producenten te ondersteunen, daar is
76 procent van de inwoners van Horst aan de
Maas het mee eens. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Wie verse appels van eigen bodem wil, kan
in Horst aan de Maas op veel plekken terecht.
Sommige telers verkopen ze rechtstreeks van
het erf en anders kun je ze bijvoorbeeld op
de booremert kopen of bij de groenteboer.
“Het is al moeilijk genoeg voor kleinere lokale
bedrijven om het hoofd boven water te houden.
Als ik mee kan helpen door hun producten
te kopen, dan doe ik dat graag. Tevens is het
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Dan steun je de plaatselijke
economie’
17%
Neutraal
7%
Oneens

de super”, meent een consument. Het blijkt
beter voor het milieu: minder transportkosten.
echter dat het overgrote deel van de mensen
En het product is vers!” reageert iemand.
zijn streekproducten bij de boer koopt. Op de
Een ander voegt toe: “Het is belangrijk om
tweede plek staat de supermarkt en als derde
onze lokale ondernemers een bestaan te
de groenteman. Er zijn
bieden.” Zeker in de
ook mensen die een
kleine kernen, want daar
eigen moestuin hebben
zijn over het algemeen
‘Als het betaalbaar is’
en zelf hun wortelen
weinig voorzieningen,
‘Heeft veel voordelen’
en bonen telen.
vinden de mensen die
Anderen kopen hun
hun producten bij de
‘Het zijn meestal verse
versproducten over de
lokale ondernemer
producten’
grens of kiezen zelfs
kopen. Een kleine
helemaal niet voor
minderheid, 7 procent,
streekproducten.
gaat niet automatisch
naar de boer voor zijn sla en aardappelen.
Voor meer resultaten of aanmelden voor
Zij vinden dat rechtsreeks van de boer kopen
de volgende enquête, kijk op
over het algemeen duurder is. “Veel mensen
www.tiphorstaandemaas.nl
kijken gewoon in hun portemonnee wat ze
kunnen besteden en lopen de reclames af bij
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

Eens
76%

Belangrijk lokale
producenten
te ondersteunen

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

Examentijd
Binnenkort starten de examens weer: vele scholen stellen
tegenwoordig aanvullende eisen aan het vmbo-TL diploma voor
doorstroming. Zo ook het Dendron College.
Zes jaar geleden overkwam dat
ook onze oudste zoon. Al voor het
examen begon, werd medegedeeld
dat hij hoe dan ook niet zou worden
aangenomen op de havo van het
Dendron, hoewel zijn punten hoog
waren. Reden: “ontbreken van
ambitie”, maar hij wilde zelf al jaren

Autobedrijf

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

naar de filmacademie of de HKU
filmopleiding. Hiervoor had hij zelf al
een behoorlijk portfolio aangelegd, nu
de havo nog.
Wij als ouders hebben ons hier
niet bij neergelegd. Een nieuwe school
was snel gevonden in Venlo, waar
men vond dat een goede leerling een

kans moet krijgen. Na twee jaar havo
met goede punten, werd hij meteen
aangenomen op de HKU, waar hij nu
studeert.
Drie jaar later: exact hetzelfde
probleem. Nu met onze jongste zoon,
die nog niet wist wat hij wilde worden.
Hij wilde zelf graag door naar de havo.
Ook hij werd echter, bij voorbaat,
niet aangenomen op de havo van het
Dendron College. Ook hij werd daarna
direct aangenomen op de eerder

genoemde school in Venlo. Hij staat nu
goed voor zijn naderende examen en
gaat daarna journalistiek studeren.
Dit verhaal is onze oproep aan
alle ouders die geloven in hun kind,
wanneer die heel graag zelf verder wil
leren. Leg je niet neer bij de mening
van de school, want die kan er dus
ook faliekant naast zitten. Vroeger was
doorstroming van mavo naar havo
normaal, tegenwoordig zijn er echter
veel scholen die vmbo-leerlingen

Problemen met
BEKRO
B.V.
Bronboringen
&
Bronbemalingen
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

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
n slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

Heee Kids-vaan-Hors
Kom Paaszaterdag tussen 10.30 en 12.30 uur op de ‘Booremèrt,
Vers-vaan-Hôrs’ eieren vaan Wienes schilderen en versieren!
Verras je Mama & Papa met
10 prachteieren voor slechts

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

AUTOBEDRIJF

<

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

www.bekro.nl

weren, omdat ze hun reputatie van
excellente school hoog willen houden
en goed willen scoren. Maar ben je
niet juist een excellente school als je
uit alle leerlingen haalt wat er in zit?
Een school is toch niet bedoeld om de
ontwikkeling van sommige kinderen
in de weg te gaan staan omwille
van het eigen gemiddelde? Dat kan
toch nooit de bedoeling zijn van een
onderwijssysteem?
Diana Lenssen-Vousten

Vers vaan

Hôrs

boore mèrt

€1,-

En voor de Mama’s & Papa’s: de eerste verse
Asperges en Aardbeien ‘vaan-Hôrs’ op de Booremèrt.
(vaan 9.00 tot 13.00 uur, Lambertusplein).

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl
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Jammer dat het sportgala wordt afgeblazen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Stichting Sportgala Horst aan de Maas heeft deze week bekend gemaakt dat
de editie van dit jaar niet doorgaat. Volgens de stichting is er te weinig draagvlak
voor het gala. Zo zijn er bijna geen sporters voorgedragen voor een nominatie. De
organisatie heeft daarom besloten het Sportgala voor dit jaar af te lasten.
Jammer. Het is altijd goed wanneer sporters eens in het zonnetje worden
gezet. Veel mensen weten niet dat in Horst aan de Maas diverse goed presterende sporters wonen. Daar mag dan best eens aandacht aan gegeven worden.

Zo stimuleer je het sporten alleen maar meer.
Aan de andere kant is het erg lastig om sporters in diverse disciplines met
elkaar te vergelijken. Hoe bepaal je dan wie er Sporter of Sportploeg van het jaar
wordt? Als er inderdaad geen kandidaten voorgedragen worden, dan is het misschien maar beter dat het gala wordt afgeblazen. Misschien zijn de mensen wel
een beetje wedstrijd-moe.
Jammer dat het sportgala wordt afgeblazen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 13) > Een opschoondag drukt mij met mijn neus op de feiten > eens 41% oneens 59%

Bespreking Poll week 12

Boomfeestdag is achterhaald
De Nationale Boomfeestdag vond dit jaar plaats op woensdag 18 maart.
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. Een beetje een achterhaald idee vindt 49
procent van de stemmers. Kinderen die op het platteland wonen, zien toch al
genoeg natuur om zich heen? De overige 51 procent ziet dit iets anders. Zo ook
Mariel Theeuwen uit Melderslo die op onze site reageerde: “Boomfeestdag is
zeker niet achterhaald, en het is juist van groot belang dat iedereen beseft hoe

belangrijk de natuur voor ons mensen is. De natuur moet je zelf ervaren, dit kan
ook op ‘n hippe manier zonder apps of computerschermen.” Danny Danckaert
uit Grubbenvorst voegt toe: “ Wanneer komen we nou eens met zijn allen tot
de conclusie dat de natuur van essentieel belang is voor het voortbestaan van
de mens. Het met je eigen handen bezig zijn met planten en dieren is hierbij
van groot belang voor kinderen, die immers steeds meer een digitaal leven
leiden, dat ver af staat van de natuur. Wie op jonge leeftijd betrokken wordt
met de natuur, zal ook later hiervoor waardering hebben.”

TE KOOP in Melderslo
Woonboerderij met bijgebouwen
Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Totale opp. 11.051 m
Woningsplitsing
mogelijk

2

Ruim 30 stuks gebruikte kwaliteits naaimachines
Met 1jaar garantie, afleverbeurt en omruilgarantie.

Vraagprijs
€ 298.000,- kk.

Elna

- Pfaff – Lewenstein -

Husqvarna

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

Tel. 06 - 57 68 91 18

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
KOM NAAR HET OPEN HUIS OP VRIJDAG 3 APRIL A.S.
van 15.30 tot 16.30 uur op de bouwplaats aan de Janssenweg en neem vrijblijvend een kijkje in één van de woningen!
g zo
Opleverin

mer 2015

!

Karakteristieke hoevewoningen
• Vrijstaand (geschakelde) woningen met
blijvend vrij uitzicht op beekzone
• Gezinswoning (landelijk) of levensloopbestendige woning (klassiek of royaal)
• Veel privacy
• € 8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maas van toepassing*
• Verkoopprijzen vanaf € 243.000,- v.o.n.
* informeer naar de voorwaarden

www.deafhangfase2.nl
T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

T: (077) 260 00 00

Chocolade
gekte
Het is weer bijna zo ver,
de paashaas gaat zijn best doen
om heerlijke chocolade eitjes
en paashazen te verstoppen in
ieders huis of tuin. Daarnaast
kunnen we creatief aan de slag
gaan met het beschilderen van
kippeneieren. Toch geef ik de
voorkeur aan het eten van die
heerlijke chocolade.
Chocolade is het perfecte
cadeau en een goed onderwerp
om over te praten met een stel
vriendinnen. Er zijn dan ook zo
veel soorten, met stukjes noot,
karamel of zelfs met drop.
Vanzelfsprekend zijn er ook
vakexperts die pretenderen alles
weten van dit stukje hemel.
Zo bezocht ik een tijd geleden
een heus chocoladefestival. Er
waren verschillende proeverijen,
waar je kon genieten van
microscopisch kleine stukjes
chocolade. Het was een soort
huishoudsbeurs, maar dan voor
mensen met een zwak voor
chocolade. Maar er was meer dan
alleen een proeverij. Zo waren er
ook lezingen, waarvan ik er één
totaal verbrouwereerd verliet.
Ik kon er geen chocolade van
maken. De spreker was een
Deense chocolatier die het hele
maakproces uiteen zette. Zo zijn
er verschillende soorten cacao die
in bepaalde categorieën zijn
ingedeeld. Volgens hem was deze
indeling eigenlijk nietszeggend.
Hij was de expert natuurlijk.
In het hele uur was hij meer bezig
met het verkopen van zijn eigen
chocolade à 15 euro per tablet,
dan wat anders. Hij zei dat hij ook
ging vertellen over een stukje
ethiek in de industrie, maar
wegens tijdgebrek duurde dit
welgeteld vijf minuten.
Arme boeren in landen ver hier
vandaan werken voor een
hongerloontje omdat grote
multinationals dat zo hadden
bepaald, punt. De chocolade van
de Deen was natuurlijk anders.
Vaag omschreef hij zijn cacao
bonen die in de schaduw moesten
groeien, heel exclusief allemaal.
Het was niet duidelijk of zijn
boeren goed werden betaald.
Na zijn lezing waren enkele
bezoekers overtuigd en kochten
een reep. Of zijn exclusieve
chocolade nu echt meer ethisch
verantwoord is dan die ‘normale’
paaseitjes uit de supermarkt,
geen idee.
Nicky
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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.

Naar Maastricht
Afgelopen donderdag was mijn benoeming tot lid van de provinciale staten. Via deze weg wil ik iedereen
bedanken die tijdens de verkiezingen het CDA en mij het vertrouwen gegeven heeft. Met in totaal 2.385
stemmen ben ik met voorkeur in de staten gekozen. De verkiezingen volgden na een hele mooie campagne. Een
woord van dank is ook op zijn plaats voor alle mensen die op enige wijze hieraan een bijdrage hebben geleverd,
hartelijk bedankt.
provincie ga gebruiken. Op basis van
gesprekken met inwoners inspelen
op de signalen die we krijgen, dat
past bij het CDA en dat hoort bij de
politiek. Dat is ook iets wat we de
komende jaren blijven doen. Na mijn
benoeming in Maastricht heb ik de
burgemeester laten weten dat ik
per direct stop als raadslid in Horst
aan de Maas. Ik hecht er echter veel
waarde aan om de contacten met de
mensen in de gemeenteraad en met
u als inwoners heel goed in stand te
houden, zodat de verbinding tussen
Horst aan de Maas en Maastricht continu gelegd wordt. Ik heb enorm veel
zin om in de provincie aan de slag te
gaan. Regelmatig zal ik u een terugkoppeling geven wat er in Maastricht
gebeurt. Daarnaast vraag ik u om
contact met mij op te nemen als er
iets speelt of als u vragen heeft.
Tijdens de campagne hebben we
diverse bijeenkomsten georganiseerd
rondom verschillende thema’s. Op

die manier zijn we met veel mensen in
gesprek gegaan en hebben we informatie gekregen die ik zeker ook in de

Rudy Tegels,
Lid provinciale staten namens CDA

Marcel Beelen
fractievoorzitter
CDA
Marcel Beelen uit Melderslo wordt de nieuwe fractievoorzitter voor het
CDA in Horst aan de Maas. Hij volgt daarmee Rudy Tegels op die naar de
provinciale staten in Maastricht vertrekt.

Marcel Beelen was al
vicevoorzitter sinds januari 2010 en
is volgens het CDA zodanig bekend
met alle werkzaamheden die van
een fractievoorzitter verwacht
worden. De raadszetel van Tegels
wordt door Danny van Hees uit Horst

ingenomen, nadat Elbert Joosten
afstand heeft gedaan van zijn recht
als eerst opvolgende persoon op de
kieslijst. De 24-jarige Van Hees heeft
ervaring als lid van de commissie
Ruimte en de steunfractie van
het CDA.

De SamenUitBus brengt je verder!
Geert van den Munckhof

In deze verhalencyclus
leest u over de SamenUitBus in Horst aan de Maas.
Mooie ervaringsverhalen

De SamenUitBus
en het kienen van
KBO-Horst
Twee keer in de maand is er kienen in het
Gasthoes in Horst. Het zijn vaste onderdelen op de agenda van de SamenUitBus Zo
hebben de organisaties dat ooit met elkaar
afgesproken. En daar zijn ze allebei blij
mee. Net zo blij als een aantal passagiers,
voor wie het kienen een vast uitje is, waar
ze elke keer ook gezamenlijk van genieten.
Ik rijd mee om de ervaringen op te tekenen
en ontmoet de passagiers voor het eerst.
Zij hebben duidelijk al een plezierige geschiedenis met elkaar en met de chauffeur,
die toevallig net zo heet als ik.
Geert van den Munckhof is al zo’n drie jaar
vrijwilliger. Drie jaar geleden is hij als chauffeur begonnen bij de ‘Boodschappenplusbus’,
Hij heeft nooit een moment getwijfeld om
vrijwilliger te blijven, toen de dienst vorig jaar
helemaal gerund ging worden door vrijwilligers. De naam veranderde toen in ‘SamenUitBus’. Gemiddeld rijdt hij één keer in de week.
De bus zo’n vier keer. De route is bepaald in
de ritstaat die hij van Hans toegestuurd krijgt,
vertelt hij me. Vandaag moet hij eerst naar
Meerlo, daarna naar Tienray en dan naar
Grubbenvorst. En van daaruit zorgen dat hij
ruim vóór half twee bij het Gasthoês in Horst
is. Want de kienkaarten wachten niet…

Bij het eerste adres in Meerlo komt mevr. Van
der Linden al naar buiten, als het busje voor
haar deur stopt. Geert helpt haar instappen en
int de drie euro die dit reisje kost. Dat is 1,50
heen en 1,50 terug. Het gemak waarmee het
geld wordt overhandigd, doet niet vermoeden
dat mevr. Van der Linden moeite heeft met de
prijs. Terwijl ik uitleg waarom ik een verhaal
wil schrijven over de SamenUitBus zijn we,
één straat verder, al bij de volgende passagier. ‘Zij ziet altijd dat ik instap, en dan komt
ze al naar buiten’, legt mevr. Van der Linden
mij uit. Ze lacht en verwelkomt mevr. Hendrix
uitbundig. De derde passagier uit Meerlo is
ook een kennis van de twee dames. ‘Ontmoet
in de bus en nu gaan we meestal samen
kienen, dat is gezellig’, zegt mevr. Van der
Linden. Mevr. Friesen bevestigt dat, terwijl ze
instapt en met de gordel geholpen wordt door
Geert.

In Tienray halen we mevr. Janssen op.
Zorgvuldig wordt de rollator in de bus getild
en mevr. Janssen in de bus genodigd. Ook zij
is een goede bekende. Terwijl ze gaat zitten,
stellen de vriendinnen al geïnteresseerde
vragen. En ook zij laat zich niet onbetuigd.

van vrijwillige chauffeurs en
enthousiaste passagiers.
Zij vertellen wat de bus voor
hen betekent. Hoe zij elkaar
meenemen en wederzijds
diensten bewijzen.

‘Is alles goed met je kleinkind?’ vraagt ze aan
Geert, die blijkbaar onlangs opnieuw opa is
geworden. Het is aanleiding voor de andere
passagiers om hun eigen aantal kinderen en
kleinkinderen op te noemen. Van vóór uit de
bus hoor ik mevr. Janssen, die mij lachend
toevertrouwd dat de keuvelende dames ook
wel eens als ‘Geert z’n kippenhok’ door het
leven gaan. Ik begrijp wat ze bedoelt. Een
gezellig kippenhok, dat wel.
De laatste twee kieners van vandaag wonen
in Grubbenvorst. ‘Als je wat wil weten over
de SamenUitBus, dan moet je het zometeen
maar aan mevr. Monsma vragen. Wij noemen
haar de moeder van de bus. Zij weet alles
nóg eerder dan de organisatie het zelf weet’,
wordt me verteld. Het maandprogramma valt
bij iedereen ruimschoots op tijd in de bus,
had Geert me al duidelijk gemaakt. Maar de
ervaring met de SamenUitBus, en de contacten die ze er heeft, maakt dat zij haar rol als
vrijwillig reisgids met verve vertolkt. Uiteindelijk zetten we koers naar het Gasthoês, met 6
kiensters, die er zin in hebben. ‘Met hoeveel
zijn we?’ vraagt mevr. Janssen. Zij moet blijkbaar de kienkaarten gaan bestellen.
Ruim op tijd stopt de bus voor de ingang van
het Gasthoês. Daar is alles al in gereedheid
gebracht. Het KBO is blij met de vaste aanvoer van kiensters door de SamenUitBus. ‘We
moeten het tenslotte van de deelnemers hebben, om onze eigen activiteiten te kunnen
bekostigen’, vertelt iemand van de KBO-

De busdienst, die elke rit
opnieuw vriendschappen
verstevigt maar ook eenzaamheid vermindert.
Misschien is de SamenUitBus
wel iets voor u?

organisatie me. Ook hij is vrijwilliger. Om half
twee wordt het stil in de zaal. De KBO-speaker noemt in een ritmische cadans de nummers en het duurt niet lang of de eerste prijs
voor een volle rij gaat er uit. Een pak koffie.
Tot 16.00 uur zullen er zo nog veel prijzen
worden uitgedeeld.
Om 17.00 uur staat Geert met de bus weer
klaar voor de terugreis. ‘Hij is ook blij als wij
veel gewonnen hebben’ zei mevr. Janssen me
al op de heenreis. ‘Hij krijgt van ons altijd de
pakken koffie’. Geert lacht. Hij is blij met zijn
kippenhok. En zij met hem. En met de bus.
Samen uit.

Voor meer informatie over de SamenUitBus: Kijk op www.samenuitbus.nl of bel
met de organisatie. De vrijwilligers zijn
bereikbaar op maandag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur op de volgende telefoonummers: 06 - 48 56 66 99 en
06 - 48 56 68 38

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
02 april 2015

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Wijziging afvalinzameling
vanwege 2e Paasdag
Op Tweede Paasdag, maandag 6 april, wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun afval op 6
april zouden aanbieden, kunnen PMD en restafval op zaterdag 4 april (vóór 07.00 uur) aan de
straat zetten. Dit geldt voor adressen in Meerlo,
Tienray, Swolgen, Broekhuizen en Broekhuizenvorst.

Voor keukenafval is er geen inhaaldag. U kunt dit
op de eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de
straat zetten.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op uw
eigen digitale afvalkalender via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Afval uiterlijk om 07.00 uur
aanbieden
Vanaf 1 maart rijdt de afvalinzamelaar een aantal nieuwe routes. Dat kan betekenen dat uw afval
eerder wordt opgehaald dan u gewend bent. Zet u daarom uw afval uiterlijk om 07.00 uur aan de
straat. Daarmee voorkomt u dat uw afval blijft staan. Bedankt voor uw medewerking!

Gemeentehuis gesloten
op 2e Paasdag
Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn gesloten op 6 april 2015.
Op Goede Vrijdag 3 april 2015 zijn wij geopend volgens de normale openingstijden.
Hebt u een dringende melding voor gemeentewerken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het storingsnummer

06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen,
waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

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

Grubbenvorst
Witveldweg 35
Laagheide 9

Evertsoord
Vertrokken
naar onbekend
bestemming

Hegelsom
Bosstraat 63
Heijnenstraat 15
Horst
Wilhelminaplein

Kreuzelweg 21
Energiestraat 15
Van Schaesbergstraat 8
Kranestraat 33
Herstraat 46
Merelplein 16
Melderslo
Denenweg 30a
Denenweg 33

Gezamenlijke collecte
In alle kerkdorpen van de gemeente Horst aan de Maas, met uitzondering van Griendtsveen en
Swolgen worden van 7 tot en met 10 april de gezamenlijke collectes gehouden.

Aanleg Derde Spoor Duitsland

Meer treinverkeer
Horst-Sevenum
De Betuweroute krijgt een betere aansluiting op het Duitse spoornetwerk. De spoorlijn tussen Zevenaar en Oberhausen (Duitsland) wordt uitgebreid met een derde spoor. De bouw in
Duitsland start in 2016 en het derde spoor zal in 2022 klaar zijn. Nu vinden er al voorbereidende
werkzaamheden plaats, waardoor het treinverkeer omgeleid wordt via o.a. de Brabantroute
(Eindhoven–Venlo).
Dit betekent extra goederenvervoer over het
spoor Horst-Sevenum zowel overdag als
’s nachts. Zowel de aanwonenden als ook de
gebruikers van de spoorwegovergangen zullen
hier hinder van ondervinden.
Eerstvolgende drukte
Van vrijdag 3 april 4.30 uur tot dinsdag 7 april
3.00 uur vinden de eerstvolgende werkzaamheden plaats. Het treinverkeer wordt dan omgeleid
via de Brabantroute, waardoor het drukker wordt
op het spoor Horst-Sevenum.
In die periode zullen de gebruikers van de
spoorwegovergangen op bepaalde tijden langer
moeten wachten voordat de spoorwegbomen
omhoog gaan.

Het gemeentebestuur maakt zich zorgen over de
hinder die ervaren wordt. Zij bekijkt dan ook, in
samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Prorail, de mogelijkheden om
voor de periode van 2016 tot en met 2022 de
hinder zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de aanpassing van de
Betuweroute en de gevolgen voor de Brabantroute, of heeft u vragen? Kijk dan op:
www.rijksoverheid.nl/derdespoorduitsland of
www.prorail.nl/derdespoorduitsland.
Of bel Informatie Rijksoverheid op 1400 (lokaal
tarief). U kunt ook contact opnemen met Prorail
Publiekscontacten op 0800 - 776 72 45.

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

Sevenum
Maasbreeseweg 117
Maasbreeseweg 35a
de Krouwel
ongenummerd kavel 21
Swolgen
Generaal
Dempsystraat 33a

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

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

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

op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft
gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 12.30 tot 16.00 uur.

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

Gemeente gaat declaraties openbaar maken
Waar D66 al bang voor was, werd waar. Wederom gingen er minder
kiezers richting stemhokje om te kiezen voor de Provinciale Staten.
Te begrijpen, want hoe groot is
het vertrouwen van de kiezer nog in
de bestuurders na alle schade die er
de afgelopen tijd door alle affaires
is toegebracht? Ik hoef geen namen
of feiten te noemen. Deze zijn breed
uitgemeten op tv en in de krant en u
meer dan bekend. Meer dan schandalig. En juist van bestuurders verwacht

D66, maar u toch ook, dat ze boven alle
verdachtmakingen of schijn uitstijgen
en niet als zakkenvullers, corrupt of
oneerlijk beticht mogen of kunnen
worden. Zeker bestuurders hebben
volgens D66 een voorbeeldfunctie en
daarbij past alleen volledige openheid,
volledige eerlijkheid en de hoogste
integriteit. Daarom heeft D66 het col-

lege en de raad van Horst aan de Maas
gevraagd een daad te stellen. Maak alle
declaraties van het college van de
gemeente Horst aan de Maas voortaan
openbaar. Het gaat om het vertrouwen
in het bestuur en in het functioneren
van onze democratie. Zeker gezien de
negatieve ontwikkelingen van de afgelopen tijd die het vertrouwen ernstig
geschaad hebben. De SP en Essentie
steunden het initiatief van D66. Ook
zij zijn voor het openbaar maken van

alle declaraties. Maar dan ook van alle
raadsleden. Prima. PvdA was tegen. Ze
vonden openbaar maken niet nodig.
Ja, ze spraken zelfs van een daad van
wantrouwen. Vreemd en onbegrijpelijk.
Je zou toch verwachten dat ook de PvdA
voor openheid en transparantie zou zijn.
Ook het CDA zag het niet zitten. Ook zij
waren tegen. Ze vonden het te duur en
een extra belasting voor de gemeente.
En men kon toch altijd gebruik maken
van de Wet Openbaarheid Bestuur.

Nee, ook het CDA zag het niet zitten.
Het Ccollege kon instemmen met het
openbaar maken van de declaraties
van het college en de raad. Prima
zaak. Een klein stapje om het vertrouwen in de politiek en de bestuurders
te herstellen en te behouden. Aan de
bestuurders van Horst aan de Maas
hoeft het na uitvoering van dit voorstel van D66 niet meer te liggen.
Jos Gubbels,
Raadslid D66

Parkeerplaats Broekhuizen leidt tot onvrede
Broekhuizen, een van de parels aan de Maas, is enigszins in rep en
roer. De afgelopen jaren hebben met name de inwoners van de kern last
van de vele toeristen die tijdens het seizoen Broekhuizen bezoeken. Niet
de bezoekers zelf, maar hun auto’s leiden soms tot overlast. Het is
overigens prima dat toeristen de mooie natuur rondom de Maas en het
pittoreske Broekhuizen bezoeken. Het geeft extra reuring, wat weer de
werkgelegenheid en leefbaarheid ten goede komt.
Daarbij komt er in het centrum
een nieuwe horecagelegenheid. Met
deze ondernemer is afgesproken
dat hij parkeerplaatsen dient
te realiseren. Vanwaar nu de
onvrede bij veel inwoners van

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Belastingaangifte, ik doe het graag
voor u. Haal er uit wat er in zit en kom
niet voor onverwachte kosten te staan.
ej_jacobs@yahoo.nl
Nieuw: Divogro diersuper. Diervoeders
voor alle dieren, tegen scherpe prijzen.
De Voorde 10 Oostrum (vlakbij de
Evenementenhal) Open: wo t/m vr
10.00-18.00, za 9.00-16.00 en zo
10.00-14.00. Tel. 06 33 58 46 03
www.divogrodiersuper.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te koop primula’s en violen 0,50/0,30
Kwekerij De Lifra Lorbaan 12A, Veulen
06 14 21 76 97.
Pedicure aan huis,
ambulant Pedicure Dorothé Roeven.
Complete voetbehandeling, gewone
voet, bij u aan huis. Actietarief € 25,
geen extra bijkomende kosten.
Maximale behandelingsduur 45 min.
Bel voor een afspraak 06 11 88 61 38.
Geluk is niet te koop.
Een goede schilder wel. Voor al uw
schilderwerk en voor een mooie prijs.
06 17 62 14 13.

Broekhuizen, nu het College van
B&W een oplossing voorstelt voor
het ontstane parkeerprobleem? Het
college wil aan de Maas, rechts op het
recreatieterrein langs strandpaviljoen
Hoeg, een parkeerplaats maken.

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.
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).
Vrijst. woning Meerlo te huur
(tevens te koop, zie Funda) per 1 mei.
Met ruime vrijst. Garage, Peschweg 10
Meerlo op perceel 2820 m2 met
zwembad. Huurprijs 850,-- per maand
excl. gas/water/electra.
Tel. 06 55 79 00 77.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Slaapkamers-boxsprings-matrassendekbedden-hoeslakens-toppers.
www.dovens.nl
Verloren sleutelbos (met Nissanembleem en flesopener) in Horst op 22
maart, ergens op route Doolgaardstraat,
Dkn. Creemersstraat, Noordsingel,
Wittenhorststraat. Tel. 06 49 63 10 05.

Nu ook in de gemeente

Horst aan de Maas!

L

Direct aan het fiets- en wandelpaadje
van Broekhuizen richting Lottum en
Grubbenvorst.
Veel inwoners en ook de Essentiefractie vinden dit geen goed idee. Het
natuurlijke karakter van de Maasoever
gaat verloren. Bovendien moet er
weer een weg worden opengesteld
voor autoverkeer die een aantal jaren
geleden vanwege onder andere het
dealen van drugs is gesloten. Het
paadje is totaal niet berekend op
autoverkeer. En ook verkeersveiligheid
komt in het gedrang als de weg

moet aansluiten op de Lottumseweg.
Daarnaast zijn er in het dorp nog
voldoende alternatieven voorhanden.
Echter de werkgroep die het college
hielp om tot een gedragen oplossing
te komen, voelt zich buitenspel gezet.
Geen goede zaak voor het draagvlak
in deze Maaskern. De Essentie-fractie
wil de inwoners van Broekhuizen
vragen zich te bezinnen of er wel
sprake is van een probleem. Het is
namelijk slechts een beperkt aantal
dagen van het jaar vol in de kern
terwijl er 100 meter verder plaats

genoeg is. Maatregelen, zoals het
personeel van de horeca verzoeken
elders te parkeren op drukke
dagen en het invoeren van een
parkeerschijf voor bezoekers zouden
al afdoende oplossingen kunnen
zijn. De Essentie-fractie gaat het
college dan ook vragen om een en
ander nog eens goed te overwegen.
Er zijn in Broekhuizen voldoende
mensen die bij willen dragen aan
een oplossing.
Eric Beurskens,
Raadslid Essentie

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.

Oma/opa als betaald gastouder?
Dat kan en mag. Meer info?
roodkapjehorstaandemaas.nl
Tel. 077 374 51 49.

Te koop aangeboden haagstruiken
Laurier, 1-2 m. vanaf 3 euro en
ligustrumstruiken 0,60-1,5m vanaf
0,50 euro. Eventueel bezorgen
tel. 06 81 55 39 56.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
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
Voor groentenplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein fruit
en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
Dovens Meubelen, Milheeze. Meubelmakerij, meubelen en slaapkamers op
maat gemaakt. www.dovens.nl

voor € 1000,00

Tel 0478 - 58 06 50 of 06 - 50 51 74 18
of mail: autorijschool@tonpelzer.nl

www.tonpelzer.nl

B24fitclub.nl zoekt 3 dynamische
sociale collega’s die willen (leren)
werken als welzijncoach.
Bel 06 10 29 17 21.
www.businesscentrumhorst.nl
Kantoorruimte, werkplaatsen en opslag
aan de Westsingel te Horst, div.
mogelijkheden. Tel. 06 24 19 24 01.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Senioren meubelen en slaapkamers op
maat. www.dovens.nl
Verloren bij Dendronsporthal klein rond
fietscomputertje. Tel. 077 398 54 07.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Bijbaantje in sportpaarden. Gezocht:
hulp op stal voor springpaarden
(America). Liefst meisje v.a. 16 jr met
ervaring. Bel Karin: 06 53 71 73 41.

Troubadour Math Craenmehr.
Nieuw, troubadour mét kampvuur.
De klok is weer verzet, het is weer
zomertijd. Dus BBQ-tijd. Voor eten en
drinken moet u zorgen. Ik zorg voor
kampvuur en muziek. U weet wel
wie ik ben. 06 22 60 41 88.
Hotel Herberg de Lindehoeve.
Zondag 12 april 2015 weer Voermansmiddageten van 12.00-15.00 uur.
Genieten van stevige kost. € 22,50 pp,
kinderen 4-12 jr € 11,25. Horsterweg
51, Grubbenvorst. Reserveren Tel. 077
327 01 35 E: info@delindehoeve.info
Aroma massage. Heerlijk ontspannend.
www.massagehorst.nl
Campers te huur. Huur een camper
en geniet van de vrijheid. Vanaf
€ 495,00 p/w. Camper verhuur de
witte. L. Boekestijn 06 43 47 63 39
www.essodewitte.nl
Puin en grond. Puin of grond storten?
Bij Hoeymakers kan het! 06 53 47 28
07 info@hoeymakershorst.nl

Agrariers/bedrijven opgelet!

GRATIS
Autorijschool Ton Pelzer ONGEDIERTEANALYSE
Aanbieding voor de maand april

20 uur rijles en een praktijkexamen

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

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

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

Administratie Partners

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

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl
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Meer dan vijftig jaar verdienstelijk opgesteld

Sint Hubertus Hegelsom
twee ereleden rijker
Muziekvereniging Sint Hubertus uit Hegelsom is op vrijdag 27 maart twee ereleden rijker geworden.
Ger Smits (65) en Leo Kellenaers (65) zijn tijdens een algemene ledenvergadering van de muziekvereniging verrast
met het erelidmaatschap.

Crist Coppens
4 oma’s sudderlapjes
€6,50

geldig t/m zaterdag
4 april 2015

Bij 150 gram gesneden beenham
100 gram beenhamsalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
ramen en deuren

KOZIJNEN

terrasoverkappingen
zeer goed isolatie

r
ZONWERING
.00-17.00 uu
diverse
en 11kleuren
dag op
as
Tweede Pa

service en garantie

ROLLUIKEN

altijd concurrerend in prijs

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

zoekt op kort termijn een
Ger Smits is lid sinds 1959 en
speelt bugel, trompet en es-cornet.
Ook is hij onder-dirigent van het
fanfareorkest. Ger heeft onder andere
een belangrijke rol gespeeld in de
oprichting van de jeugdfanfare en is
dirigent geweest van het jeugdorkest

en ’de Loeketaler Muzikanten’. Leo
Kellenaers heeft sinds 1964 diverse
instrumenten gespeeld en speelt
nu bas. Ook hij is muzikant geweest
van de jeugdfanfare, fanfare en
Loeketaler blaaskapel. Lei staat bekend
als een muzikant pur sang en als

‘keiharde werker’ bij allerlei klussen
en commissies. Beide heren hebben
zich al meer dan vijftig jaar zeer
verdienstelijk opgesteld binnen de
vereniging. Daarom vinden de andere
leden dat zij het erelidmaatschap
volledig hebben verdiend.

Inschrijving De vier van
Grubbenvorst van start
De jaarlijkse wandelvierdaagse van Grubbenvorst, ‘De vier van Grubbenvorst’ wordt dit jaar gehouden van
woensdag 27 tot en met zaterdag 30 mei. De inschrijving voor deze wandelvierdaagse is sinds zondag 29 maart
geopend. Inmiddels hebben diverse wandelaars zich al ingeschreven.
Tijdens de wandelvierdaagse, die
vorig jaar gelopen werd door 750
wandelaars, kunnen deelnemers van
alle leeftijden kiezen tussen de
afstanden 5, 10 of 15 kilometer. Tevens
is er de mogelijkheid om eenmalig op
vrijdag 29 mei een afstand van 25

kilometer te wandelen. Het parcours
van 5 kilometer is ook geschikt voor
rolstoelen en kinderwagens.
De wandelvierdaagse eindigt op
zaterdag 30 mei met het vierdaagse
feest op het Pastoor Vullinghsplein.
Bij binnenkomst worden de wandelaars

muzikaal ondersteund door verschillende muziekgezelschappen. Voor meer
informatie over de inschrijving, de
starttijden, routes en foto’s van afgelopen jaren kunnen geïnteresseerden
terecht op de website van de vierdaagse of Gewoën Grubbenvorst.

Jaarlijkse gezamenlijke collecte
in Grubbenvorst
Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte organiseert ook dit jaar een gezamenlijke collecte in het
dorp. De collecte is voor dertien landelijke fondsen voor goede doelen.
De gezamenlijke collecte in
Grubbenvorst wordt dit jaar gehouden
van dinsdag 7 tot en met zaterdag

11 april. Kijk voor meer informatie over
de gezamenlijke collecte op
www.ggcollecte.nl of bel met secreta-

ris Leny Vissers op 077 366 20 54 of
info@ggcollecte.nl

Gezamenlijke collecte in Horst
De gezamenlijke collecte in Horst is dit jaar van dinsdag 7 tot en met donderdag 9 april. Dit jaar is er een
nieuw goed doel toegevoegd, namelijk het epilepsiefonds.
Begin april krijgen alle inwoners
de vernieuwde invullijst met daarop
de veertien deelnemende goede
doelen. Alle goede doelen hebben
het CBF-keurmerk. Op de lijst kan

ingevuld worden welk bedrag aan
welk doel gedoneerd wordt.
Voor meer informatie over de
collecte in Horst, kijk op
www.dorpsraad-horst.nl onder ‘col-

lecte’ of bel met Leny Jenniskens
077 398 29 48 of
josenleny@hotmail.com Er is ook een
Facebookpagina facebook.com/
gezamenlijkecollecte

INTERNATIONAAL CHAUFFEUR m/v
voor het vervoer van groenten en fruit.
Weekendwerk moet geen bezwaar zijn.
Jac Hendrix
Tel: 06 - 22 66 55 81

PAASSPECIALITEITEN
PAASBROOD

PAASVLAAI

BRIOCHE BROOD PAASTULBAND

PAASKUIKEN MET EI PAAS AMANDELSTAAF

PA ASHA ASBROODJE
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3 broden
naar keuze
voor 6,25

elt- en d
uitgezonderd sp

esembroden

wij wensen u
ge n
heerlijke Paasda
Wilt u iets bestellen
voor zaterdag?

Geef dat dan vrijdag voor 16 uur door!

Lucassen

Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 96

tie op
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Stichting Honderdtien

‘Vakantie voor degene die het echt verdient’
Ronald Hoppzak en Anny van der Steen-Van Bijsterveldt, beiden afkomstig uit Sevenum, bedachten vorig jaar
om met hun verjaardag geen cadeaus te vragen, maar te geven. Stichting Honderdtien werd hiermee een feit.
Onlangs konden zij het eerste cadeau, een verblijf op Recreatiepark De Schatberg, geven.

Het idee van Ronald Hoppzak,
directeur van Recreatiepark
De Schatberg, en Anny van der SteenVan Bijsterveldt werd geboren in de
zomer van 2014. Samen werden ze
110 jaar, maar wat vraag je cadeau
als je eigenlijk niets nodig hebt?

Daarop bedachten ze samen om in
plaats van cadeaus te ontvangen,
cadeaus te gaan geven. Ze hebben
stichting Honderdtien opgericht en
hopen de komende jaren verschillende
mensen te trakteren op een vakantie.
Iedereen die iemand in zijn of haar

Voetklachten en Podotherapie Hermanns

Pijnlijke bal van de voet
(capsulitis)

Een veel voorkomende voetklacht is capsulitis, ofwel een
ontsteking aan de gewrichtskapsels van de voorvoet. Mensen
ervaren dit vaak als een brandend, zeurend, vermoeid of
tintelend gevoel onder de bal van de voet en/of bij het begin van
de tenen.
Capsulitis wordt vaak veroorzaakt
door een verkeerde voetstand of
foutief schoeisel, waardoor een
verkeerde drukverdeling van de voet
ontstaat. Indien de druk te groot
wordt, kunnen de kapsels geïrriteerd
raken en opzwellen. Bij het opzwellen
van de gewrichtskapsels kunnen de
zenuwen in de voorvoet bekneld
raken en een doof of tintelend gevoel in de tenen veroorzaken. De
podotherapeut is dè specialist als het om voeten gaat en kan een
onderzoek verrichten om er achter te komen of u capsulitis hebt. Aan
de hand van het onderzoek kunnen vervolgens de klachten behandeld
worden door bijvoorbeeld steunzolen en een gedegen schoenadvies.
Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën
vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie
is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken
zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

omgeving kent en vindt dat die persoon of dat gezin in aanmerking moet
komen voor een midweek of weekend
verblijven op De Schatberg mag een
aanvraag indienen via de website.
Anny: “Het is heel simpel. We hebben
geen vaste criteria. Als wij vinden dat

iemand om wat voor reden dan ook
een vakantie verdient, dan geven wij
die, maar het moet wel echt verdiend
zijn.”
“Mensen hoeven niet lichamelijken of geestelijk beperkt te zijn of arm
te zijn om een vakantie te verdienen.
Wij wonen hier op het park. Ik kan
me nog goed herinneren dat er een
gezin tegenover ons stond, waarvan
de ouders in de zorg werkten. Ze
haddentwee eigen tieners en waren
op vakantie met nog vier kinderen met
een beperking of gedragsprobleem.
Ze waren alleen maar bezig met zorgen
en dan denk ik, zo’n mensen verdienen
het”, zegt Anny.
Ronald droomt ondertussen al
van een bungalow aan het water
speciaal voor de stichting, maar
hij denkt dat dat pas waarheid kan
worden in 2016. “We moeten eerst
meer naamsbekendheid krijgen en
draagvlak creëren in de omgeving en
bij sponsoren voordat we genoeg geld
hebben voor het bouwen van een
aangepaste bungalow. We hebben nu
één beschikbare bungalow, maar hopen
straks voor minder valide mensen
een aangepaste bungalow te kunnen
bouwen.”
Anny is van mening dat het idee
alleen kan slagen als er wordt gewerkt

met het onderbuikgevoel. “Samen met
het stichtingsbestuur en vijf wisselende
personeelsleden van De Schatberg
bepalen wij of iemand in aanmerking
komt. Als gasten eenmaal hier zijn,
willen wij ze een warm gevoel laten
ervaren. We heten ze persoonlijk
welkom, maar willen ze vooral niet
apart behandelen en gewoon een
normale vakantie geven.”
Tussen de bedrijvigheid door
probeert Ronald net als alle andere
vrijwilligers van de stichting zo veel
mogelijk sponsoren te benaderen.
“Via relaties hopen we producten,
zoals schoonmaakmiddelen of
bedlinnen te krijgen die het allemaal
net even goedkoper maken om een
verblijf in een bungalow cadeau te
geven.” Het idee van het cadeau
vanuit de initiatiefnemers lijkt door
alle sponsoring, misschien minder
zichtbaar, maar zegt Anny: “We kaarten
regelmatig met z’n allen en alle winst
is voor stichting Honderdtien.”
De initiatiefnemers zijn zelf blij dat
ze mensen die in aanmerking komen
een onbezorgde vakantie kunnen
geven. Anny: “Wij zijn tevreden en
mogen niet klagen met hoe ons leven
er nu uit ziet, maar als we dit idee kunnen uitvoeren en waarmaken, dan zijn
we pas echt super rijk.”

bezoek onze geheel vernieuwde showroom tijdens onze

OPEN DEUR

DAGEN
met MEGA KORTINGEN
op tegels

KOOPZONDAG

12
&
19
APRIL
open van 10.00 - 16.00 uur

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

HH

In de regio Horst-Venray zit podotherapie Hermanns
op de volgende locaties:

Ursulinenweide 3
5971 ED Grubbenvorst
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum
Keizersveld 9F
5803 AM Venray

Hermanns

(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Boekenderhofweg 38, 5925 NE Venlo-Blerick
T: +31 (077) 382 62 45
I: info@gebrvandelaar.nl

Open Deur Dagen zijn van dinsdag 7-4 t/m zondag 19-4 2015

www.gebrvandelaar.nl
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Honderdjarig jubileum

Jubilerende imkervereniging klaar voor
nieuw bijenseizoen
Imkervereniging Horst en omstreken viert dit jaar haar 100-jarige jubileum. Het komende bijenseizoen trekt de
vereniging van alles uit de kast om het jubileum te vieren, maar ook om het imkersvak nog meer op de kaart te
zetten. Een vereniging bestaat natuurlijk niet zomaar 100 jaar. HALLO Horst aan de Maas sprak met enkele
(bestuurs-)leden om achter het geheim van een goede vereniging te komen.

kennis ook in de toekomst wordt
overgebracht. Daarnaast ondersteunt
de vereniging deze toekomstige
imkers door basis- en vervolgcursussen
te geven”, vervolgt Jan. Dit alles
gebeurt in ’t Zoemhukske, het
verenigingsgebouw in de Kasteelse
Bossen. De imkervereniging voorziet
niet alleen de toekomstige imkers
van informatie. “Van april tot en
met oktober is er elke eerste zondag
van de maand een openstelling van
’t Zoemhukske. Elke maand is daar een
ander thema aan gekoppeld. Iedereen
kan gratis komen kijken naar wat het
imkersvak zoal inhoudt”, vertelt Bertha
van den Brink (57) uit Maasbree. Ook is
er een insectentuin aangelegd bij
’t Zoemhukske. “Deze tuin is 365 dagen
per jaar, 24 uur per dag geopend.
In deze tuin kan iedereen zien welke
bloemen belangrijk zijn voor bijen en
andere insecten”, zegt Jan.

Veranderingen

Ergens tussen 1910 en 1915 zijn
negen bijenhouders uit Horst, Melderslo
en Meterik bij elkaar gaan zitten
om een vereniging te starten. Sinds
3 maart 1915 staat de Imkervereniging
Horst en omstreken geregistreerd bij
de VBBN (Vereniging tot Bevordering
der Bijenteelt in Nederland).
Het grootste geheim van het nog

steeds voortbestaan van de vereniging
is volgens voorzitter Jan Schrage (67)
uit Melderslo een gezamenlijke passie
voor natuur en bijen. “Daarnaast
profiteren wij heel erg van de gunstige
locatie. In deze regio was in het
verleden veel tuinbouw en later ook
glastuinbouw. Zij zijn erg afhankelijk
van de bestuiving door bijen. Er is dus

steeds vraag naar geweest.”
Het voornaamste doel van
de imkervereniging is naar eigen
zeggen het bijenvirus in positieve
zin verspreiden. “We willen mensen
ervan bewustmaken dat er geen teelt
mogelijk is zonder bijen. Bijen zijn
onmisbaar voor de landbouw. Onze
vereniging werft imkers, zodat de

De komst van de varroamijt heeft
het bijen houden in de afgelopen
eeuw veranderd. Jan: “De varroamijt
is een parasiet die de bijen verzwakt,
waardoor bijen uiteindelijk sterven.
De bijen worden nu gehouden in een
korf in plaats van in een kast, dit is één
van de manieren is om het imkeren te
vereenvoudigen en de varroamijt te
bestrijden.” Ook de imkervereniging
heeft moeten inspelen op deze
veranderingen. “Als imkervereniging
moeten we bijblijven wat betreft onze
kennis. We willen de imkers (bij-)
scholen en dat kan alleen als onze
eigen informatie up-to-date is”, vertelt

Ans Hoeijmakers (53) uit Melderslo.
Daarnaast is het imkersvak steeds
populairder aan het worden onder de
jongere generatie. Volgens Jan lag de
gemiddelde leeftijd enkele jaren rond
de 65. Een van de jongste leden is
Mathijs Herremans (20) uit Melderslo.
“Via de fotografie ben ik terecht
gekomen bij de bijen. Ik fotografeerde
veel natuur en daarbij horen uiteraard
ook bijen. De interesse in de natuur
is wel belangrijk bij het imkersvak. Ik
denk dat je daarmee geboren wordt.”
Het jubileumjaar wordt uitgebreid
gevierd. De vereniging start met de
jaarlijkse bijen- en natuurmarkt op
zondag 19 april. “Het is de bedoeling
dat dit een dagje uit voor jong en oud
gaat worden. Verder organiseren we
diverse activiteiten om voornamelijk
de jeugd bewust te maken van
de natuur en wat bijen hiervoor
kunnen betekenen. We gaan onder
andere bijenhotels bouwen met
basisscholen, infokasten tentoonstellen
in bibliotheken, een fietstocht van
imker naar imker organiseren tijdens
de Open Imkerijdag en we organiseren
samen met het Citaverde College een
symposium ‘Limburgers bijeen voor
bijen’ op 15 oktober”, vertelt Jan.
Het jubileumjaar wordt afgesloten
met de Ambrosiusviering. Hans Appel
(30) uit Swolgen weet hier meer over:
“St. Ambrosius is de beschermheilige
van de bijen. Tijdens deze viering in
half december zijn we met alle leden
bij elkaar om na te praten over het
afgelopen seizoen. Dit doen we elk
jaar, maar dit jaar willen we er iets
bijzonders van maken.”

2e Paasdag zijn wij open!
Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum, www.welcoop.nl

Fixet Servicebouwmarkt
Horsterweg 42, 5975 NB Sevenum
www.sevenum.fixet.nl

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24 www.jumbo.com

Kijk voor de openingstijden op de website
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win- en kortingsactie
In april ontvang je bij elke besteding bij Trefcenter
5,- korting voor Attractiepark Toverland én maak je
ook nog eens iedere dag kans op 2 gratis tickets!
Aan het eind van de maand maak je tevens
kans op de hoofdprijs: een 4-daags verblijf in
Center Parcs “Het Meerdal” (max. 6 personen)
inclusief onbeperkt toegang tot Toverland.
Ga naar www.toverland.nl/trefcenter en doe mee met de prijsvraag!
Deze actie loopt van 1 april t/m 30 april 2015.

kijk op
www.trefcenter.nl of facebook.com/trefcentervenlo
Alle buitenpotten

Capi, Lechuza, Art Stone, Elho, etc.

Paasknaller!

Bio keukenkruiden 13 cm pot

3 stuks

Bieslook, tijm, basilicum, peterselie, etc. p.st. 1,99

Alle Buxus

Zondags
geopend

grote keuze
Bosjes, bollen, piramides, vormen

Hangpot miniviooltjes
Alle kleuren, uit eigen kweek

Fruitbomen

p.st.
6,99

alle soorten
Laag- en hoogstam, zuil-, klein-, patio- of leifruit

Azalea mix 10 soorten
Ø 35 cm, vol knop!

Magnolia keuze uit 15 soorten

p.st.
6,99

Struik of op stam, 50-200 cm hoog

Margriet struik

Roze, wit of rood. Vol knop en bloem

p.st.
8,99

Keuze uit 87 soorten en kleuren

p.st.
1,69

Voor binnen- en buitenplanten

p.st.
3,99

Dahlia knol

Vloeibare voeding 1 liter fles

-20%
4,99
-20%
4,99
-20%
4,50
-20%
5,99
0,99
2,49

Aanbiedingen geldig t/m 7 april, zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.

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

Eerste en Tweede Paasdag open van 9.00 tot 17.00 uur!

Plantencentrum Velden

Dagje uit?
Kom shoppen
in Venlo!
www.venloverwelkomt.nl

Powered by
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Kangoeroeklup bij
De Merels

Gelijkspel voor
Sporting ST

Door: korfbalclub De Merels
Korfbalclub De Merels uit Melderslo organiseerde op zaterdag 28 maart voor de eerste keer de Kangoeroeklup.
Deze activiteit is door de KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) opgestart om jonge kinderen kennis te
laten maken met korfbal.

Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van Sporting ST nam het zondag 29 maart op tegen
SV Kronenberg. De gasten lieten meteen zien waarvoor ze gekomen
waren: drie punten, voor minder deden ze het niet.
mannen van Peter Seuren ook goed
In het eerste kwartier kregen
onder de druk uitvoetballen. Dit tot
ze kans na kans maar door het niet
irritatie van de oranjehemden. Mede
scherp zijn van de spitsen en het
door het weer werd het spel van
uitstekend keeperswerk van Bram
beide teams er ook niet beter op. Het
Willems bleef het doel schoon. Na
een kwartier kwam Sporting iets meer was glibberen en glijden. Kronenberg
in het spel voor en konden ze ook wat zette op het allerlaatste moment nog
een keer aan om er toch nog een
speldenprikjes uitdelen. Zo werd er
overwinning eruit te slepen. Dit liep
een snelle aanval opgezet met een
op niets uit. De eerste inzet werd
eindschot van Stan Theeuwen die
gekeerd door de goed meelopende
op de lat uiteen spatte. Kronenberg
Rick Miltenburg en de rebound werd
kreeg het eventjes niet meer voor
weer, zoals de gehele wedstrijd, uit
elkaar om een goede aanval op te
zetten. Beide teams gingen de rust in de lucht gepikt door the man of the
match Bram Willems.
met een gelijke stand.
Na het laatste fluitsignaal droNa rust begonnen de gasten ook
pen de spelers van Sporting ST en
weer met aanvallen en vastzetten. Er
kwam echter niet een directe gevaar- Kronenberg het veld af met een 0-0
als eindstand.
lijke kans uit. Daardoor
konden
de
visitekaartje
VK.pdf
visitekaartje VK.pdf 23-7-2014
visitekaartje
17:03:39
VK.pdf 23-7-2014
23-7-2014 17:03:39
17:03:39

De Kangoeroeklup is eigenlijk een
soort kleutergym met een knipoog naar
korfbal. De training die de Kangoeroes
krijgen is geen korfbaltraining, maar
wordt gebaseerd op basisvormen van
bewegen. Samen met de Kangoeroes
Scoro, Funny, Jumper en Spurt leren
ze lopen, rennen, gooien, vangen en

meer. Zo komen ze op vroege leeftijd
al in aanraking met de balsport en ze
leren bovendien spelenderwijs te functioneren in teamverband. Voor deze
eerste bijeenkomst mochten de meisjes
van de F2 allemaal een vriendinnetje
meenemen en alle andere meisjes in
de leeftijd van 3 tot en met 6 waren

uitgenodigd om te komen. Er deden
23 meisjes mee. Na eenC openingsdans om even op te warmen waarbij
M
de meiden mee sprongen en een
kennismakingsspel met Yeen grote bal,
werd er in groepjes bij de
CM verschillende
Kangoeroes gespeeld. De
volgende
MY
Kangoeroeklup is op zaterdag 25 april.

C C

Jolanda
van Megen

MM

Y Y

Jollytrim
Jollytrim
Jollytrim
MYMY

Dierensalon

hond, kat & kleindier

CY CY

CY

Hovoc N61 kampioen

CMCM

St. Jansstraat 21

CMY

K

5964 AA Meterik
Jollytrim
Megen
Jolanda vanDierensalon
Megen Jolanda
Jolanda vanvan
Megen
M 06-291 290 87
CMY
CMY

Gediplomeerd
trimster &
dierenverzorgster
St.
St. Jansstraat
Jansstraat 21
21

5964
5964 AA
AA Meterik
Meterik
hond,
kat
& kleindier
M
M 06-291
06-291 290
290 87
87

St. Jansstraat 21, 5964 AA Meterik • M 06-291 290 87
E info@dierensalonjollytrim.nl
info@dierensalonjollytrim.nl
EE info@dierensalonjollytrim.nl
E info@dierensalonjollytrim.nl
• www.dierensalonjollytrim.nl

K K
Gediplomeerd trimster & dierenverzorgster Gediplomeerd
Gediplomeerd trimster
& dierenverzorgster
trimster
& dierenverzorgster

www.dierensalonjollytrim.nl
www.dierensalonjollytrim.nl
www.dierensalonjollytrim.nl

De meiden van volleybalvereniging Hovoc uit het team CMV N61 zijn op zondag 29 maart kampioen geworden.
Milou, Sjuul, Vera, Jessi en Minki sloten deze dag beide wedstrijden winnend af.

8 APRIL 10.00-17.00 UUR

TAIFUN DAG

Bij aankoop van Taifun op
deze dag een armband en
bijpassende sjaal cadeau!*
*bij besteding vanaf € 125,- aan Taifun op deze dag

Laat je inspireren door de mannequin
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat

Open dag Gooiendaag!

Op paaszaterdag 4 april zetten wij de deuren van onze
nieuwe locatie wijd open tijdens een open dag. Van 13.00 tot
17.00 uur is iedereen welkom op Herstraat 1 om dit mooie pand
van binnen te komen bekijken.

V.l.n.r.: Vera, Minke, coach Stefan, Sjuul, Jessi en Milou
Om kampioen te worden, moesten
de meiden winnen tegen nummer
twee Civitas uit Venlo en één setje
winnen van Peelpush uit Meijel. De
eerste wedstrijd tegen Civitas was
meteen de belangrijkste. Vanaf het
eerste moment speelden de meiden
onbevangen en met een serie aan
goede services kwam Civitas snel
op een achterstand. Met slimme
geplaatste ballen afgewisseld met een
paar mooie smashes ging de eerste
set met 28-13 ruim naar Hovoc. De
tweede set nam Civitas het voortouw

en kwam vlot op een voorsprong van
enkele punten. De meiden uit Horst
herpakten zich snel en met enkele
goede blokkades werd de stand weer
gelijk getrokken. Tot de vijftien punten
bleef het gelijk op gaan, maar met
een paar goede servicebeurten werd
toch het verschil gemaakt en de set
winnend afgesloten met 20-17. De
eerste overwinning tegen nummer
twee was een feit.
Aansluitend aan de wedstrijd
tegen Civitas mochten de meiden
direct aan de bak tegen Peelpush.

Hoewel Peelpush op de ranglijst
niet zo hoog stond, waren de
meiden gewaarschuwd. Tegen deze
tegenstander hadden ze eerder in
de competitie namelijk één setje
laten liggen. De Hovoc-meiden lieten
het deze keer niet zover komen en
wonnen de eerste set met 27-15.
Het kampioenschap was daarmee
binnen. De tweede set werd tenslotte
afgesloten met 33-11 winst. Tijdens de
tweede helft van de competitie heeft
Hovoc N6 1 slechts twee sets verloren
en dertig gewonnen.

De koffie staat klaar en wij vertellen je graag over de plannen
die wij verder nog op deze plek hebben, namelijk het realiseren
van een kleinschalige woonzorgvoorziening welke zal openen in
2016. Het ontwerp is klaar en de tekeningen kun je ook bekijken
tijdens de open dag.
Jullie zijn van harte uitgenodigd!
Ruud en Petra Leijssen-Versteegen
www.gooiendaag.nl
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Heren HC Wittenhorst kampioen
Door: Handbalclub Wittenhorst
De heren van Handbalclub Wittenhorst hadden nog maar één puntje nodig om de seizoenswinst binnen te
halen. En de laatste horde op zondag 29 maart was niemand minder dan Bevo uit Panningen. De mannen van
Wittenhorst wisten dat Bevo de punten niet zonder een gevecht zou weggeven. Maar tegelijkertijd was dit hun kans
om de competitieoorlog in eigen voordeel te beslissen.

aantal fenomenale reddingen en 200
procent inzet in de verdediging wist
Wittenhorst uiteindelijk toch de koppositie over te nemen. En met 21-19 ging
de laatste minuut in. In de laatste actie
veroorzaakte de cirkelloper nog een
strafworp die op zeer sportieve wijze
door de schutter van Bevo rustig in de
handjes van de keeper wordt gelegd.
Wedstrijd gespeeld, eindstand

21-19, missie geslaagd. Wittenhorst is
kampioen. Maar het seizoen van de
heren 1 eindigt niet hier, zaterdag 11
april wordt de laatste competitiewedstrijd gespeeld in Roermond. Er staat
nog een bekerwedstrijd tegen V&L 2 op
het programma en zondag 26 april zal
in Amsterdam gespeeld worden voor
een plaats in de hoofdklasse.

Teleurstelling
voor HCH
Door: Hockeyclub Horst
Het damesteam van HCH (Hockyclub Horst) speelde zondag 29 maart
een belangrijk duel tegen de nummer 4 Mixed Hockey Club Boxmeer. Bij
winst zou Boxmeer even afgeschud zijn en zou de tweede plaats waarschijnlijk ook weer veroverd worden.

De mannen van Wittenhorst stapten het veld op in Sporthal de Berkel,
de tribunes stonden bomvol met supporters, het doel die dag: winnen. De
scheidsrechter floot aan en de wedstrijd
begon. De verdediging stond als een
muur en het eerste schot van Bevo wist
het doel niet te vinden. Aan de andere
kant van het veld ging het ook moeizaam. Beide teams hebben afgelopen

zondag een verdediging neergezet
waar de gaatjes amper te vinden zijn
met doelverdedigers die zich als hongerige leeuwen op elke bal stortten.
Uiteindelijk wist Wittenhorst het eerste
gat te vinden voor de 1-0. De wedstrijd
werd afgewisseld met snelle treffers
en doelpuntloze perioden voor beide
kanten. Na 30 minuten gelijk opgaand
spel ging Wittenhorst dan toch met

11-9 voor de rust in.
Na een korte rust werd het spel
weer hervat. Beide verdedigende
muren stonden weer dicht en er
werd nog steeds weinig gescoord.
Uiteindelijk wist Bevo een aantal ballen
er in te leggen zonder een tegenscore
van Wittenhorst waardoor de score niet
alleen gelijk kwam te staan maar Bevo
zelfs de leiding overnam. Dankzij een

Horst begon goed aan de wedstrijd en na een kwartier spelen had
het al enkele kansen gehad en waren
er twee ballen door Boxmeerse
speelsters van de doellijn gehaald.
De verhoudingen in het veld werden
volkomen op de kop gezet toen
Boxmeer na twintig minuten voor het
eerst in de Horster cirkel verscheen
en meteen de 0-1 scoorde. Hierdoor
was Horst toch wel enige tijd van
streek en nam de inzet ook wat af.
Toch bleef Horst de betere ploeg maar
veelbelovende aanvallen strandden
nu vaker al voordat ze tot een kans
leidden. Na rust was Horst ook sterker
maar met het verstrijken van de tijd,
en helaas ook het niet verzilveren van

nog meer kansen en corners, nam de
onrust toe en kon Boxmeer vaker en
gevaarlijker counteren. In de slotfase
kreeg Horst nog een vijftal corners
maar de bal wilde er eenvoudigweg
niet in. Horst leek wel in de veronderstelling te zijn dat niet alleen
de klok maar ook de doelen verzet
waren. Op het eind was er niet alleen
teleurstelling maar ook ongeloof dat
een wedstrijd waarin (bijna) alle
statistieken (kansen, cirkelpenetraties, strafcorners; 10 voor 0 tegen)
voor Horst waren geen punten had
opgeleverd. Lichtpuntje was wel dat
Horst hockeyend duidelijk verder is
dan de concurrentie, nu nog zaak dit
in punten om te zetten.

TE KOOP in Horst
Banden - Accu’s - Carwash

vrijstaande woning

(type herenhuis,
bouwjaar 1992) met inpandige garage en separate
loods annex hobby-/werkplaats (160 m2)
Totale opp. 8.950 m2. Tel. 06 - 27 38 52 17

Ook lentekriebels?

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

Bel voor een
vrijblijvende offerte

Volleybalteam 5.1
VCM kampioen
Fijne
gen
paasda

Volleybalteam 5.1 uit Meterik is zondag 30 maart kampioen
geworden. Het kampioenschap met de coaches is al gevierd, maar de
officiële receptie wordt medio mei gehouden. De meiden Anouk,
Meike, Kirsten, Danique, Demi en Fenne moesten nog twee
wedstrijden spelen, maar hadden het kampioenschap eigenlijk al
binnen. Een woordvoerder van de club laat weten: “Zoals een echte
kampioen behoort te doen, wonnen ze ook de laatste twee
wedstrijden probleemloos.” De meiden vierden het kampioenschap al
met hun coaches Marielle en Monique, maar doen dit tijdens de
officiële receptie nog eens over.
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Volgend seizoen naar promotieklasse

Hovoc heren 1
ongeslagen kampioen
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst is zaterdag 28 maart kampioen geworden in de
eerste klasse. De Horster hoofdmacht won in Maasdal overtuigend met 0-4 en stelde daarmee het kampioenschap,
met nog twee competitieronden voor de boeg, al veilig. Hovoc HS 1 zal zodoende in het volgende seizoen in de
promotieklasse uitkomen.

AVOC Dames 1
kampioen
De volleybalsters van AVOC Dames 1 uit America zijn zaterdag
28 maart in een overvolle gymzaal kampioen geworden. Met een
ruime zege tegen Livoc uit Liessel wist het nog ongeslagen AVOC de
eerste plaats veilig te stellen, waarna de langverwachte
champagnedouche en een mooi kampioensfeest volgden. Volgend jaar
zal AVOC Dames 1 uitkomen in de tweede klasse.

Het thuisspelende Maasdal had
enkele oud-divisionisten van stal
getrokken om haar positie als middenmoter te verstevigen. Het Horster
publiek was groots uitgerukt om Hovoc
kampioen te zien worden en de sfeer
zat er goed in. Ook al was het waarschijnlijk ‘kat in het bakkie’, er moest
toch nog eerst gewonnen worden.
Hovoc heren 1 liet keurig zien waar
het van gemaakt was: degelijk, snel
en krachtig. VC Maasdal HS 1 werd
afgeblokt, afgetroefd en met 17-25 was
de eerste setwinst een feit. Genoeg
voor het kampioenschap, maar de

heren uit Horst vonden dat de klus nog
niet geklaard was. De Hovoc-coach
hamerde erop dat nu winnen het
predicaat ongeslagen kampioen zou
verdienen. Ook hier voegde Horst daad
aan haar kunnen. Remi Keijsers en Lex
Haegens vielen verdienstelijk in voor
geblesseerde spelers, en zo werd het
met een 19-25, 20-25 en als laatste set
18-25 een 0-4 winst en daarmee het
kampioenschap in de eerste klasse.
Het eerste damesteam van Hovoc
deed voor thuispubliek goede zaken
door in een belangrijke wedstrijd
van Saturnus DS 1 te winnen. Door

een matig begin aan Horster zijde
ging Saturnus met de eerste set aan
de haal (22-25), maar daarna werd
de persoonlijke foutenlast lager
en de inzet feller. Er volgden drie
setwinsten voor een scherp spelend
Hovoc DS 1 (25-16, 25-17 en 25-21),
dat dus met 3-1 won. De vrouwen
uit Horst kunnen terugkijken op een
geweldige wedstrijd, waarin ze hun
volleybalkwaliteiten hebben laten zien.
Bovendien is met de vier behaalde
punten een belangrijke stap gezet
om handhaving in de derde divisie te
bewerkstelligen.

Vitesse’08 wint met geluk

SVEB verliest van koploper
Door: Wiel Hendrix, voetbalvereniging SVEB
Voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst speelde op zondag 29 maart een uitwedstrijd
tegen Vitesse’08 uit Gennep. Vitesse’08 won de wedstrijd met 1-0.
Alles en iedereen was ervan
overtuigd dat Vitesse kampioen
zou worden. De kantine was in
feeststemming gebracht, de open
wagen stond paraat. Met ruime
voorsprong en nog maar één punt
nodig, kon de wedstrijd beginnen
tegen laagvlieger SVEB. Iedereen
verwachtte een oppermachtig Vitesse,
echter niets was minder waar. Er
stond duidelijk spanning op de
ploeg. Met lange ballen en weinig
combinatievoetbal probeerden ze SVEB
onder druk te zetten. Mede door het
vooruit verdedigen was er geen of
nauwelijks gevaar. De eerste kans was
voor de bezoekende ploeg, een snelle
aanval over links, maar de keeper had

weinig moeite om de bal te stoppen.
Vitesse was gewaarschuwd en
het was SVEB die het heft in handen
nam met goed combinatiespel waarop
de thuisploeg geen antwoord had.
De strijd op het middenveld werd
opgevoerd. De thuisploeg had het
moeilijk en probeerde het tij te keren
door nog meer inzet. Mede door de
zeer goed leidende scheidsrechter
Janssen bleef het een zeer
aantrekkelijke, sportieve wedstrijd.
SVEB kreeg ook deze wedstrijd
weer een domper te verwerken. Per
brancard werd Joep Beurskens van
het veld gedragen en vervangen door
een speler van de B1. SVEB moest
de laatste minuten voor de rust het

initiatief overlaten aan Vitesse. In de
laatste minuten van de eerste helft
was SVEB weer dichtbij een doelpunt.
Het was Rick Tissen die de paal raakte,
de zoveelste kans.
Met nog meer wind en veel regen,
werd er begonnen aan de tweede
helft. Vitesse wilde en pakte het
initiatief mede door achteruit lopen
van de verdediging. Het veld werd
steeds slechter bespeelbaar, waardoor
ballen voor het doel gevaarlijk bleven
en moeilijk te controleren waren.
Zowaar nam de thuisploeg de leiding,
het was de 51e minuut. Een aanval
over rechts verdween in de boven
hoek. Het goede voetbal van SVEB
werd niet beloond.

In verband met onze uitbreiding

gesloten
dinsdag 7 april T/M
vrijdag 10 april
Uiteraard kunt u zaterdag 4 april nog
gewoon bij ons terecht. Op 11 april
heropenen we als Smaakboerderij
De Gastendonk. Vanaf dan kunt u ook
komen genieten van ‘De Smaak van de
Dag’ in onze nieuwe Smaakboerderij.

Gastendonkstraat 39, 5961 JW Horst
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Jeugdteams 4.1 en 4.2

Stapje dichterbij kampioenschap

Eenvoudige
overwinning Set Up

Twee teams Set Up
kampioen

Door: volleybalvereniging Set Up
Het eerste damesteam van Set Up uit Meerlo speelde zaterdag
28 maart de uitwedstrijd tegen Argos DS 2 in Oeffelt. Zonder zelf goed te
spelen behaalde Set Up een degelijke en eenvoudige overwinning.

Door: volleybalvereniging Set Up
De jeugdteams 4.1 en 4.2 van volleybalclub Set Up hadden zondag 29 maart een spannende dag, want beide
teams konden kampioen worden. Zowel team 4.1 als team 4.2 wonnen deze dag genoeg punten om het kampioenschap binnen te halen.

De setstanden waren 25-14,
25-17, 25-10 en 25-10. Ondanks
veel servicefouten, was er toch nog
wel een duidelijk niveauverschil.
De service ging veel beter naar
mate de wedstrijd vorderde
en er kon toch nog goed en

gevarieerd worden aangevallen.
Door deze overwinning is Set Up
weer een stapje dichterbij het
kampioenschap. Volgende week
heeft Set Up een weekje rust, maar
de week erna is er een uitwedstrijd
tegen Luctor DS 1 in Rijkevoort.

Eerste veldwedstrijd
levert De Merels
punt op
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
Het eerste team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo
speelde op zondag 29 maart, in de stromende regen, tegen het eerste
team van SVSH/KSV uit Someren-Heide. De wedstrijd werd gespeeld op
het Sportpark De Plagge in Someren-Heide.
Beide ploegen begonnen vrij
scherp aan de wedstrijd. Al snel
maakte SVSH/KSV het eerste punt
en stond het 1-0. De Merels kwamen
direct met een gelijkmaker. In het
vervolg van de eerste helft werden
er weinig doelpunten gemaakt.
Beide teams wisten de korf voor rust
nog twee keer te raken. De ruststand was 3-3. Ook na rust bleef het
scoren voor zowel SVSH/KSV als voor
De Merels moeilijk. Door beide teams

werden kansen gecreëerd, maar deze
werden door kou, regen en wind slecht
afgemaakt. SVSH/KSV wist een voorsprong van twee doelpunten te pakken. De Merels bleven kansen missen,
maar trokken ongeveer halverwege de
tweede helft de stand toch weer gelijk.
Een spannende slotfase volgde, maar
er vielen geen doelpunten meer. Met
een eindstand van 5-5 heeft de ploeg
uit Melderslo één puntje gepakt in de
tweede helft van de veldcompetitie.

Team 4.1
Beide teams stonden al een tijdje
bovenaan in de competitie en ze
hoefden zondag dan ook niet meer
alles te winnen. Toch was het nog
even spannend voor de meiden. Dit
seizoen hebben ze voor het eerst een
echte competitie gespeeld en ervaring
met kampioenswedstrijden hadden ze
dus nog niet.
Team 4.1, bestaande uit Lidy
Bos, Lotte Hovens, Sonya Brehmer,

Ymke Verhagen en Kim Aerts,
had aan een set genoeg om het
kampioenschap binnen te halen. Dat
lukte meteen de eerste wedstrijd al.
Na de eerste gewonnen set werd
een heel bescheiden feestje gevierd.
Daarna speelden ze de wedstrijd
vol zelfvertrouwen uit. De tweede
wedstrijd eindigde in de eerste
set gelijk, maar de tweede werd
overtuigend binnengehaald.

Team 4.2, bestaande uit Maud
Rutten, Iris Jenneskens, Lynn Cox en
Lotte Vissers, moest nog een hele
wedstrijd winnen om zeker te zijn
van het kampioenschap. De meiden
speelden een goede wedstrijd waardoor ook voor hen het kampioenschap
binnen was. Helaas lukte het dit team
niet om beide wedstrijden te winnen
afgelopen zondag, maar het kampioensfeest was er niet minder om.

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’
Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 06 36 08 66 35
mollen.org alles over mollen
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

Open dag 11 april 2015
In april 2014 bestond ACB Solutions al weer 20 jaar. Dit willen wij graag samen met u 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 binnenlopen.
Onze medewerkers geven u met plezier een rondleiding door het bedrijf
Maak kennis met het goede doel: Hospice Horst aan de Maas
Neem een kijkje op onze techniekmarkt
Hapjes en drankjes worden verzorgd.

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

www.acb-solutions.nl

Graag tot ziens
op 11 april 2015!

Open dag
Hobbygilde Horst eo.
11 april van 13.00 tot
17.00 uur in het Gasthoes

Informatie over cursussen,
creatief, talen, computeren,
fotografie, bridgen en sport
bezoek ook onze website:

www.hobbygilde.nl
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Lezing café Cambrinus

De big bang van
de popmuziek

Pasen bij Museum de Locht
In Museum de Locht in Melderslo is tijdens Pasen een speciale broedmachine voor kuikentjes opgesteld. Het
museum is op 5 en 6 april open van 11.00 tot 17.00 uur.

Radiopresentator, auteur en verteller Marc Stakenburg geeft op woensdag 8 april een lezing in café Cambrinus. De lezing is in het kader van zijn
programma ‘De big bang van de popmuziek’ en begint om 20.00 uur.

Het boek ’De Big Bang’ van
Stakenburg is het persoonlijke relaas
van een enerverende reis naar de
oorsprong van de populaire muziek,
met als ankerplaatsen Memphis en
New Orleans.

Opmerkelijke
verhalen
Als presentator was Marc
Stakenburg jarenlang te horen op Radio
1 en 2 met de programma’s Met het
oog op morgen en het Theater van
het Sentiment. Op Radio 3FM presenteerde hij Krachtvoer en Leidsekade
Live. Hij heeft de Verenigde Staten al

vaak bezocht, waarbij de Mississippi
Delta zijn bijzondere belangstelling
heeft en waar zijn boek is gesitueerd.
Stakenburg komt met opmerkelijke
verhalen. Waarom werden de enkels
gebroken van countrylegende Hank
Williams toen hij in zijn kist werd
gelegd? Hoe komt dat kogelgat in
de buitenmuur van Elvis’ Graceland?
Bestaat dat kruispunt waar bluesgitarist
Robert Johnson om middernacht een
ontmoeting met de duivel had echt?
En waar haalden muzikanten als Keith
Richards en Eric Clapton hun inspiratie
vandaan?
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Opbodverkoop

Rommelmarkt
TTV Seta
De Sevenumse tafeltennisvereniging TTV Seta organiseert op donderdag
14 mei de jaarlijkse rommelmarkt. De rommelmarkt wordt gehouden van
13.00 tot 17.00 uur.
In het clubgebouw van TTV Seta
aan de Wilhelminastraat in Sevenum,
achter sporthal de Stapakker, vindt
de jaarlijkse rommelmarkt plaats.
Tijdens de markt, die traditioneel op
Hemelvaartsdag wordt gehouden,
wordt clubgebouw Stapvast omgebouwd tot een rommelmarktlocatie.

Onder andere antiek, klein meubilair,
koper, glas- en sierwerk, boeken
en speelgoed worden deze middag
te koop aangeboden. Ook is er een
opbodverkoop. Hier bieden kopers
tegen elkaar op om een bepaald product of voorwerp te bemachtigen. De
opbodverkoop start om 13.30 uur.

Tijdens Eerste en Tweede Paasdag
kunnen kinderen bij Museum de
Locht komen kijken naar pas geboren kuikentjes. Zij mogen ook eieren
zoeken die door de speciale paashaas

van Museum de Locht zijn verstopt.
Op Tweede Paasdag, 6 april, is er
tevens een demonstratie van oude
ambachten. Deze demonstratie begint
om 13.00 uur. Bezoekers kunnen ook

NL-Award voor Poels
De uit Swolgen afkomstige filmmaker Marijn Poels heeft woensdag 25 maart met zijn documentaire Twee levens
in één hart de NL-Award gewonnen. De documentaire maakte hij in samenwerking maakte met L1 TV.
Poels maakte in coproductie
met L1 een documentaire waarin de
persoonlijke verhalen verteld worden
van twee mannen die als gastarbeider
in Limburg kwamen wonen en, net als

veel andere Marokkaanse arbeidsimmigranten, in twee werelden zijn blijven
leven. Volgens de jury maakte Poels
een mooie inkijk in het leven van een
oudere immigrant. Verder prees de jury

Te koop ✓✓✓
✓
✓
✓
✓

Paasratelen
Het ontstaan van deze traditie staat
in verband met de kerkelijke plechtigheden van de Goede Week. Als op
Witte Donderdag onder de Heilige Mis
het Gloria gezongen werd, luidden de
klokken en rinkelden de bellen. Daarna
zwegen de klokken, orgel en bellen tot
het Gloria van Paaszaterdag.

zonsondergang gingen zij weer op pad
om het einde van de werkdag aan te
kondigen. Op Paaszaterdag trokken de
koster en de misdienaars naar de
kastelen om de beloning voor de
bewezen diensten in ontvangst te
nemen. Deze beloning bestond uit een
flinke portie eieren.

Verhaal

Ratelen
bij de kastelen

Velen zullen zich nog het verhaal
herinneren van de klokken die naar
Rome gingen en die op Paaszaterdag
eieren strooiend terugkeerden.
De klokken en altaarbellen werden
gedurende deze dagen door de ratel
vervangen. De kerkdiensten werden nu
door misdienaars met ratels bekend
gemaakt. Waarschijnlijk op het verzoek
van de kasteelheren ontstond de
gewoonte dat op donderdag en vrijdag
van de Goede Week de misdienaars
naar de kastelen toe trokken om met
ratels het begin van de middagpauze
aan te geven en een half uur na

Toen het ratelen geen echte functie
meer had, bleef het toch de gewoonte
om op Paaszaterdag naar de kastelen
te gaan om te ratelen. En als men dan
toch eenmaal op stap was waarom
zou men dan niet de andere huizen
bezoeken? Naderhand sloten ook nietmisdienaars zich aan en tenslotte was
het de hele mannelijke schooljeugd
die op pad ging en alle huizen van het
dorp bezocht. De koster verdeelde de
opbrengst aan eieren en geld onder
de deelnemers.

hem om zijn research en het camerawerk. De NL-Awards zijn een initiatief
van Stichting ROOS en zijn onderscheidingen voor de beste producties van de
Nederlandse regionale omroepen.

Kerkveld 33 Swolgen

Broekhuizen(vorst)

Op Paaszaterdag 5 april gaan de jongens van Broekhuizen en
Broekhuizenvorst traditioneel langs de huizen om ratelend eieren en geld
op te halen.

wisselexposities bezichtigen, zoals
Het Hemelrijk, Het Groene Kruis en
Klokkenexpositie met een aantal
bijzondere klokken van klokkenmaker
Jean Wilmar.

open kamer/keuken
terrasdeur vanuit woonkamer
drie slaapkamers
vaste trap 2e verdieping
inpandige garage en berging
perceel 228 m2
rustige woonomgeving nabij
bossen

Vraagprijs

€ 234.000.- kk

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

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Veranda’s
Veranda’s &
& Zonwering
Zonwering
Veranda’s
&
Zonwering
Zuivelweg
Zuivelweg 2a
2a LEUNEN
LEUNEN
Zuivelweg
2a
LEUNEN
T:T: 06-42298703
06-42298703
T: 06-42298703
VERANDAWINKEL.NL
VERANDAWINKEL.NL
VERANDAWINKEL.NL

WIJ
ZIJNVERHUISD
VERHUISDNAAR
NAAR LEUNEN
LEUNEN
WIJ
ZIJN
WIJ
ZIJN
VERHUISD
NAAR
LEUNEN
verbouwingisisnog
nogniet
niet klaar
klaar maar
maar
DeDe
verbouwing
De
verbouwing
is
nog
niet
klaar
maar
zijn
2epaasdag
paasdaggewoon
gewoon geopend!
geopend!
wij
zijn
2e
wij
wij zijn 2e paasdag gewoon geopend!
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Rock-’n-roll band

Fishnet Stockings
in D’n Toerstop

Voorjaarsconcert
Die Sevensanghers
Mannenkoor Die Sevensanghers geeft op zondag 12 april het jaarlijks voorjaarsconcert. Het concert vindt plaats
in Cultureel Centrum De Wingerd in Sevenum en begint om 11.00 uur.

De rock-’n-roll band Fishnet Stockings staat op zaterdag 4 april op het
podium van D’n Toerstop in Melderslo. Dit optreden begint om 21.30 uur.
Fishnet Stockings brengt de hits
van vroeger met een nieuw modern
geluid. Denk daarbij aan nummer
van Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee
Lewis en Little Richard. De
bandleden brengen een berg

ervaring, expertise en vooral
enthousiasme mee. Zet daarbij
grootheden als Brian Setzer en de
Stray Cats en het resultaat is een
mooie balans van oude en moderne
rock-’n-roll.

SOS Meerlo-Wanssum

Wereldpaviljoen
bekroond
Het Wereldpaviljoen, een initiatief van SOS Meerlo-Wanssum is tijdens
de jaarlijkse ANWB-dag in Den Haag op maandag 30 maart benoemd tot
een van de drie meest maatschappelijke uitjes van ons land.
Maar liefst 33 attracties hadden
zich aangemeld voor deze titel. Het
was voor de eerste keer dat een
ledenjury en een vakjury van de
ANWB de meest maatschappelijke
uitjes bekroonden. In oktober 2014 is
het Wereldpaviljoen van start gegaan

en binnen vijf maanden mag het
Wereldpaviljoen zich al rekenen tot de
top drie van ons land. “De kroon op al
het werk, inzet en creativiteit dat we
samen de afgelopen maanden hebben verricht”, aldus voorzitter René
Poels uit Meerlo.

Naast Die Sevensanghers treden
zangvereniging Vivace uit Hout-Blerick
en zanggroep Breetse Bluf uit Maasbree

Toverland creëert
Toverland
creëert
de magische
de
magische
momenten
momenten

en wij dragen daar
en wij ons
dragen
daar
graag
steentje
graag
aan
bij!ons steentje
aan bij!

Zo zorgen we samen voor de juiste aanpak...
...door ons te verdiepen in uw bedrijf. Zodat u kunt doen wat u het liefste doet: ondernemen. En dit
doen we ook samen met Toverland, de winnaar van de Zoover Award voor beste attractiepark 2014.
Wij denken graag met u mee. Wilt u meer informatie?

Bel (077) 389 85 00 of mail naar bedrijven@horstvenray.rabobank.nl
Een aandeel in elkaar

aan het concert meedoen. De eerste
twee koren treden op voor de pauze en
Breetse Bluf na de pauze. Volgens de

organisatie wordt het een afwisselend
concert en belooft het een mooie
muzikale happening te worden.
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Lezing in De Leste Geulde

Meester van Elsloo
De ‘Meester van Elsloo’ staat centraal in een lezing die LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 8 april.
De lezing vindt plaats in zaal De Leste Geulde in Horst en begint om 20.00 uur.
De Meester van Elsloo is een
beeldhouwer of groep van
beeldhouwers die omstreeks 1500
actief was in het huidige Limburg en
aangrenzende gebied. Onder meer in
de Horster Lambertuskerk bevinden
zich werken die worden toegeschreven
aan de Meester van Elsloo. Inleider
deze avond is de heer Peter te Poel. De
naam Meester van Elsloo werd in 1940
geïntroduceerd als de noodnaam van
de anonieme maker van een

laatmiddeleeuws houten beeld van Sint
Anna-te-Drieën in de Augustinuskerk in
Elsloo. Gedurende de volgende
decennia werden meer dan
tweehonderd andere stijlverwante
beelden met dit beeld in verband
gebracht. Maar wie gaat er nu achter
deze naam schuil? Op initiatief van het
Bonnefantenmuseum in Maastricht
werd in 2010 een onderzoek gestart
tussen instellingen in Nederland, België
en Duitsland. De internationale

samenwerking had als doel meer te
weten te komen over de groep
Elsloo-werken. Deze lezing gaat in op
het Elsloo-onderzoek.
Inleider drs. Peter te Poel
was tot zijn pensioen in 2013
conservator Oude Kunst van het
Bonnefantenmuseum in Maastricht
en conservator en adviseur van het
kerkelijk kunstbezit in het bisdom
Roermond. Hij was ook initiatiefnemer
van het onderzoek.

Carbootsale Horst
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Openstelling
’t Zoemhukske
De eerste serie openstellingen in het praktijkcentrum voor bijenteelt
’t Zoemhukske in de Kasteelse Bossen in Horst begint in april. De eerste
openstelling vindt plaats op zondag 5 april van 14.00 tot 15.00 uur.
Bezoekers kunnen op deze dag
alles te weten komen over de
solitaire bijen. In tegenstelling tot de
honingbij, die met duizenden
soortgenoten samenwoont, leeft de
solitaire bij alleen en legt in holletjes
in de grond, oude kevergangen,
kleine ruimtes in steen, voegen of
langs kozijnen haar bevruchte eitjes.
Er zijn talloze soorten solitairen zoals
de sachembij, de behangersbij, de
wolbij, de metselbij, de slobkous-,
hout-, zijde-, masker en groefbij.

Ieder soort haalt haar voedsel van
specifieke bloemen. Deze middag
kunnen de bezoekers ook nader
kennis maken met hommels. Er wordt
vertelt over het uiterlijk van de
hommels, over hoe zij hun nest
maken en hoe hun levenscyclus eruit
ziet. Op zondag 19 april is de Jubileum
Bijen- en Natuurmarkt in en om
praktijkcentrum ‘t Zoemhukske en bij
de Kasteelruïne. De volgende
openstelling is op zondag 3 mei dan
is het thema honingslingeren.

Voor het zesde jaar wordt op maandag 6 april de jaarlijkse mega-carbootsale georganiseerd op het evenemententerrein Kasteelpark Ter Horst. De carbootsale duurt van 8.30 tot 16.00 uur.

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

Onze klant BioVerbeek BV is een biologisch en innovatief glastuinbouwbedrijf dat vanuit Velden komkommers, paprika’s en tomaten
teelt en verpakt voor de internationale markt. Wij zijn voor hen op
zoek naar een

Junior teeltchef paprika
Vac.nr. P002575
Je stelt de klimaatcomputer in en optimaliseert de omstandigheden. Je
werkt mee in het gewas, beoordeelt de gewasstand, vertaalt dit naar
de juiste computerinstellingen en regelt watergift.
Dit jaar worden er voor het
eerst marktkramen met bovenzeil
aan het evenement toegevoegd.
Verder biedt het uitgestrekte
terrein ruimte voor ongeveer

400 particuliere standhouders, die
hier hun overtollige tweedehands
spullen kunnen aanbieden.
Horeca en toiletten zijn eveneens
aanwezig.

De carbootsale, georganiseerd door
MCC Events vindt behalve op 6 april
ook plaats op de zondagen 3 mei,
7 juni, 21 juni, 12 juli, 2 augustus,
23 augustus en 20 september.

Vocal-group Cantarello
viert d
 ertigste verjaardag
Vocal-group Cantarello uit Melderslo viert op zaterdag 18 en zondag 19 april haar dertigste verjaardag. Ter ere
hiervan organiseren ze twee muzikale shows onder de naam ‘Hoera, we zijn 30!’. De voorstellingen vinden plaats in
MFC De Zwingel. Op zaterdag 18 april begint de show om 20.00 uur en op zondag 19 april begint deze om 15.00 uur.
Het publiek wordt getrakteerd op
een gevarieerd programma waarin
Cantarello terugkijkt op de afgelopen
30 jaar. Dit doen ze met de huidige
leden, maar ook met oud-leden.
Verder gaan diverse gastartiesten van
Melderslose bodem alleen of samen

met het koor zingen. Onder andere Eva
Wijnen, De Cornetto’s en Mai van der
Beelen leveren hun bijdrage aan de
shows.
Cantarello wil graag dicht bij haar
gasten optreden, dus het publiek zit
aan kleine ronde tafels die verspreid

staan over de zaal en het podium.
De muzikale regie van de shows is
in handen van dirigente Angelique
Pijnenburg en Esther Jacobs verzorgt de
regie.
Voor meer informatie over de kaartverkoop mail naar info@cantarello.nl

Je hebt een afgeronde mbo-opleiding niveau 4 en ervaring in de glastuinbouw. Met jouw groene vingers haal je het beste resultaat uit de
planten. Je kunt goed luisteren en samenwerken, hebt geen 9-5 mentaliteit en vindt het belangrijk om jezelf te ontwikkelen.
Het bedrijf biedt een uitdagende fulltime baan met toekomstperspectief. Je gaat in eerste instantie via AB Werkt aan de slag. Bij gebleken
geschiktheid volgt een aanstelling bij het bedrijf zelf. Voor meer informatie over BioVerbeek zie www.bioverbeek.nl.

Verder zijn we voor andere opdrachtgevers op zoek naar:

• Parttime melker

- vac.nr. P002178

• Medewerker rundveehouderij

- vac.nr. P002161

• Allround vakkracht varkenshouderij

- vac.nr. P000973

• Machinebediener food

- vac.nr. P002198

• Schoonmaker voertuigen,

- vac.nr. P002574

Kijk op onze website voor alle details of stuur direct je CV naar
horst@ab-werkt.nl.

Grand Canyon Band
In café- feestzaal Cox vindt op zondag 5 april, eerste paasdag, een optreden plaats van de Grand Canyon Band.
Dit concert begint om 20.30 uur.
De Grand Canyon Band is
afkomstig uit Kessel en bestaat uit
vier muzikanten. Het repertoire van de

band bestaat hoofdzakelijk uit stevige
countrynummers. Ook worden er
uitstapjes gemaakt naar popnummers

uit de jaren 60 en 70 en speelt de band
stampende rock-‘n-roll en zelfs Indische
liedjes.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl
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Verenigd Horst aan de Maas
03/16

Voetbalvereniging Hegelsom

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven. Elk dorp telt wel meerdere verenigingen, waarvan sommigen al eeuwen oud 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 voetbalvereniging Hegelsom.

In 1935 werd het nieuwe voetbalterrein feestelijk ingezegend
André van de Rijdt uit Hegelsom
heeft de club al tientallen jaren
meegemaakt. Hij herinnert zich hoe
hij als klein jongetje het begin heeft
meegemaakt. De eerste voetbalclub
in Hegelsom werd volgens hem
in 1934 opgericht. “De parochie
Hegelsom bestond nog maar net
een jaar, toen de eerste voetbalvereniging begon. Er waren veertig
leden, maar nog voor de Tweede
Wereldoorlog uitbrak, werd die club

in mei 1938 tijdelijk opgeheven. Dat
had te maken met het ledenaantal
en interne problemen”, begint hij zijn
verhaal.
De voetbalvereniging van
Hegelsom, zoals we hem nu kennen, is
opgericht in 1945, vlak na de Tweede
Wereldoorlog. “De club begon met 85
leden, drie senioren- en twee jeugdelftallen”, vertelt André verder. Voor veel
leden van de club is hij een bekende.
“De club is opgericht door voetballief-

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

hebbers. De eerste leden hebben de
koeienflaters nog uit de wei moeten
vegen”, lacht hij.
Dat een vaste accommodatie in
eerste instantie niet vanzelfsprekend
leek, blijkt wel uit de geschiedenis.
“Dit is de vijfde locatie”, zegt Andre.
“De eerste jongens speelden in weilanden. Pas in 1968 werd deze locatie
aan de Hagelkruisweg in Hegelsom
geopperd. De gemeente was in die tijd
bezig met verschillende verenigingen,

DÉ PAS
FOTOGRAAF
VAN HORST
Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Meer weten over
celzouten en
bloesemremedies?

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Kijk naar

maar wij dreigden onze vaste locatie te
verliezen.”
In datzelfde jaar, in 1968, hebben
leden van de voetbalvereniging allerlei
acties georganiseerd om aan geld
te komen voor een eigen sportpark.
Zo organiseerden leden de Ronde
van Hegelsom, een wielerronde voor
amateurs. De leden verzorgden het
hele evenement en haalden zo genoeg
geld op. Met subsidie van de gemeente
is uiteindelijk het huidige sportpark

Wienus gerealiseerd. De eerste sportverenigingen maakten in 1968 al
gebruik van wat nu sportpark Wienus
heet. “Het sportpark werd in 1969
officieel geopend. In de jaren daarna
volgden de hoogtepunten elkaar op.
In 1973 startte het eerste dameselftal en in 1995 werd het sportpark
opnieuw ingedeeld. De kantine die
er nu staat is in 1999 gebouwd. Nu
maken er verschillende verenigingen
gebruik van”, zegt André.
“In de beginjaren moesten leden
minimaal twaalf jaar zijn. Nu spelen
er jongens van vijf jaar oud op het
veld. Dat is toch geweldig”, vindt
André. Hegelsom heeft volgens hem
nog een echte sociale vereniging.
De betrokkenheid is niet meer wat
het geweest is, maar de club heeft
nog wel een maatschappelijke
functie. Op de trainingen voelen wij
ons nog verantwoordelijk voor de
opvoeding van de jeugd.” De laatste
jaren mag de voetbalvereniging
niet klagen. “Spelers die bij andere
clubs worden geweigerd, zijn bij
ons wel welkom. Daarom spelen
er voetballers uit andere dorpen bij
ons. In het begin is dat niet altijd
makkelijk, maar uiteindelijk worden
ze bij onze club wel volwassen.”
André is zichtbaar trots op ‘zijn’
club, maar heeft nog één wens. Hij
hoopt op meer betrokkenheid van
de jeugd.

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

●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

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

Blitterswijck

Coenders Lottum BV
Horsterdijk 96A
5973 PR Lottum
Tel: 077-3662777
Fax: 077-3662119
www.coenderslottum.nl
m.vdbrandt@coenderslottum.nl

Het adres voor service en kwaliteit.
Het adres voor service en kwaliteit.

Lifestyle
Xperienceplus
pril

a - 18.00
op 410.00
4 vrijdag
ij RTLt/m
bdinsdag
Open:
zaterdag 10.00
3.25 uur
om -116.00

Kom eens een kijkje nemen in onze showroom.
Maandag t/m Vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. Zaterdag 9:00 tot 12:00 uur.
Coenders Lottum BV Horsterdijk 96A 5973 PR Lottum Tel: 077-3662777 Fax: 077-3662119 www.coenderslottum.nl
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Hoge scores solistenconcours
In MFC De Meulewiek in Meterik vond zaterdag 28 en zondag 29 maart het solistenconcours plaats. Hier deden
zo’n 185 muzikanten aan mee.

Binnenkort weer open!
Hou de Hallo in de gaten

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

V e r ko e i j e n V e r w e l ko m t u o p. . .

De dag van de Slager
Het solistenconcours wordt jaarlijks
georganiseerd door de gezamenlijke
muziekverenigingen van Horst aan de
Maas. De jeugdige slagwerkers werden
beoordeeld door jurylid Rob Janssen.
De blazers werden beoordeeld door
de juryleden Jean Cosemans en Frank
Steeghs. Iedere deelnemer kreeg een
diploma en muzikale adviezen mee
naar huis. Op zaterdag won Wimco

Veerman van Harmonie St Joseph
Grubbenvorst, spelend op het drumstel,
met in totaal 91 punten met lof der
jury de Jeu Vekens Trofee voor beste
slagwerker. De wisseltrofee voor de
beste blazer in de jeugd-, vijfde en
vierde divisie werd dit jaar gewonnen
door Fleur Engels van de Koninklijke
Harmonie Unie uit Sevenum met een
puntenaantal van 92 met lof der jury.

De Meister Rongen Wisseltrofee
voor de blazer met de meeste punten
in de derde tot en met de eerste divisie
werd dit jaar gewonnen door Sophie
Schreurs van de Koninklijke Harmonie
van Horst, spelend op klarinet de Solo
de Concours van Messager. Dit werd
gewaardeerd met 93 punten, de hoogste score in de eerste divisie en tevens
van het hele concours.

OP2015 zoekt talent

16 april is het de
Dag van de Slager.
wij vieren dit
op zaterdag
18 april!

Deze dag zijn er diverse
activiteiten binnen
ons bedrijf.
• demonstraties
• proeverijen
• presentatie
nieuw concept
• rondleiding
door ons bedrijf

H o r s t e r w e g 1 a | 5 8 0 9 e r L e u n e n | w w w. v e r ko e i j e n . n l

De vierde editie van het OP-festival vindt plaats op zondag 6 september op het Wilhelminaplein in Horst. Tijdens
dit evenement staat cultureel talent centraal. De organisatie is op zoek naar talent uit de regio die zich wil presenteren tijdens het festival.
Jaarlijks presenteren diverse culturele organisaties, groepen en muzikanten zich op het OP-podium. Net als de
voorgaande jaren werkt OP samen met
Walk 4 the Roses. Deze wandeltocht
tegen kanker start en eindigt op het
Wilhelminaplein, bij het festival. Voor
het programma is de OP-organisatie op

zoek naar clubs, verenigingen, muziekgroepen en inwoners die hun talent
willen presenteren tijdens het festival.
Elk cultureel initiatief is welkom: van
band tot singer-songwriter en van
dans tot straattheater. Tijdens OP2015
zal ook Kunstbende Limburg weer
zorgen voor een Open Podium, waar

talenten tussen de 12 en 18 jaar zich
kunnen laten zien en horen. Daarnaast
zoekt men, samen met Walk 4 the
Roses, ook vrijwilligers die zich willen
inzetten tijdens de wandeltocht door
de gemeente. Geïnteresseerden voor
OP2015 kunnen contact opnemen met
de organisatie via info@op-festival.nl

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

Hobbygilde Horst opent haar
deuren

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Hobbygilde Horst houdt op zaterdag 11 april open dag in ’t Gasthoes in Horst. De open dag begint om 13.00 uur
en eindigt om 17.00 uur.
Op de open dag laten cursisten
zien wat ze hebben gemaakt tijdens de
lessen van het Hobbygilde. Zo kunnen
bezoekers een kijkje nemen in de grote
zaal van ’t Gasthoes, waar cursisten
bezig zijn met schilderen, houtsnijden,

beeldhouwen en bridgen. Ook is het
mogelijk om met de cursusleiders van
de computer- en taallessen in gesprek
te gaan en vragen te stellen.
Het gilde is een
vrijwilligersorganisatie die cursussen

aanbiedt aan 55-plussers. De lessen
vinden hoofdzakelijk plaats in
‘t Gasthoes. Vanwege het feit dat het
Hobbygilde een vrijwilligersorganisatie
is, kunnen de cursusgelden zeer laag
blijven.

Paaswandeling in Kasteelpark
Ter Horst
Scheidsrechtersvereniging Horst Venray e.o. organiseert samen met Parkhotel Horst op eerste paasdag, zondag
5 april, een wandeltocht door Kasteelpark Ter Horst. Wandelaars kunnen om 13.30 en 14.30 uur starten bij het
clublokaal Trefhove in Horst. Tussen 17.00 en 18.00 uur volgt de prijsuitreiking.
De scheidsrechtersvereniging en
het Parkhotel nodigen jong en oud uit
om kosteloos mee te doen. Door tijdens
de wandeling opdrachten uit te voeren,
kunnen kinderen en volwassenen
prijzen winnen. Deelnemers die met

de auto komen, kunnen hun wagen
parkeren op de parkeerplaatsen van
RKSV Wittenhorst. De pauze vindt plaats
bij het Parkhotel. Bij de prijsuitreiking
krijgen alle kinderen een attentie
van de scheidsrechtersvereniging.

Het Parkhotel geeft prijzen, zoals een
high tea, een dinerbon en als hoofdprijs
een overnachting in de bruidssuite van
het hotel weg. De prijzen zijn een jaar
geldig en moeten tijdens de prijsuitreiking worden opgehaald.

Superdeals:

Senseo koffiepads
Alle soorten
2 zakken à 36 stuks
7,58
2 voor

5,99

Geen 18, geen alcoho

l

Bavaria of
Hertog Jan Pilsener

Bavaria 3 kratten met 12 flesjes à 30 cl of
Hertog Jan krat met 24 flesjes à 30 cl
Maximaal 6 kratten per klant
13,89 16,17

Geldig van wo 1 t/m di 7 april 2015.

9,99

Gewijzigde openingstijden Pasen:

Vrijdag 3 april 2015 geopend 08.00-19.00 uur
Zondag 5 april 2015 gesloten
Maandag 6 april 2015 geopend 11.00-17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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Agenda

Horst

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

vr 3 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Grubbenvorst
Vergadering
over station

di 7 april 19.00 uur
Organisatie: dorpsraad
Grubbenvorst
Locatie: Gemeenschapshuis
’t Haeren

Van Limburg
Requiem
do 9 april 20.15 uur
Organisatie: Grubbenvorster
Comité Requiem for Freedom
Locatie: Parochiekerk

Kantkloscafé

Vinylavond
vr 3 april 21.30 uur
Locatie: café ’t Centrum

Opening grensposten
zo 5 april 13.00 uur
Organisatie: werkgroep
Hegga Metamorfosa
Locatie aftrap: plein achter
Zaal Debije

Lezing Marc Stakenburg

Merlinpop

zo 5 april
Locatie: café De Beurs

wo 8 april 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

zo 5 april 14.30 uur
Locatie:
Festivalterrein OJC Merlin

Optreden Mighty Ya Ya

Lezing Meester van Elsloo

zo 5 april 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

wo 8 april 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: zaal De Leste Geulde

Dorpsraadsvergadering

Kronenberg

Melderslo

Dj Paul Peeters

Optreden
Grand Canyon Band

vr 3 april 22.00 uur
Locatie: café De Beurs

zo 5 april 20.30 uur
Locatie: café-feestzaal Cox

Rockpopavond met Topsy Turvy 70’s, 80’s en 90’s avond
za 4 april
Locatie: café d’n Tap

zo 5 april 21.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Optreden The Sparks

Carbootsale

za 4 april
Locatie: café De Beurs

ma 6 april 08.30-16.00 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein
Kasteelpark Ter Horst

Paaswandeling

Hegelsom

90’s en 00’s party

zo 5 april 13.30 en 14.30 uur
Org: Scheidsrechtersvereniging
Horst Venray e.o.
Startpunt: clublokaal Trefhove

Inspiratiebijeenkomst
duurzaam ondernemen
di 7 april 15.30 uur
Organisatie: Gemeente Horst aan
de Maas, Sijbers Bouwbedrijf en
Enepa
Locatie: Parkhotel

Optreden 30 past 7
zo 5 april
Locatie: café d’n Tap

Dorpsraadsvergadering

di 7 april 20.00 uur
Locatie: café Oud Meerlo

Optreden
Fishnet Stockings

wo 8 april 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis
De Torrekoel

za 4 april 21.30 uur
Locatie: motorcamping
d’n Toerstop

Lottum

Kuikentjes kijken

Optreden
Angels Rule

zo 5 en ma 6 april
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

ma 6 april 15.00 uur
Locatie: Harmoniezaal

Sevenum

Meerlo

Prilpop

EHBO-jubileum
do 2 april 19.30-21.30 uur
Organisatie: EHBO-vereniging
Meerlo-Wanssum
Locatie: Muziekzaal De Speulplats

vr 3 tot ma 6 april
Locatie: OJC Walhalla

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?
MEGA
Rommelmarkt REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT

Ma 6 april

KLAAR TERWIJL U WACHT!

Carbootsale Horst

A73 afrit 10. 400 stands
Evenemententerrein 8.30/15.30 u
Peeldijkje, 5961 NK

eekend!

w
Ook in het

www.carbootsalehorst.nl

tandprothetische praktijk

19 April Carbootsale Kessel

ramen
wassen

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
Gezocht:

studenten

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

LO
OPEN DAG VENRAY - VEN

Ben jij:
gemotiveerd, 16 jaar of ouder en wil jij 8 uur per dag werken?

kozijnen ■ schuifwanden ■ vouwwanden ■ serres ■
■ zonweringen rolluiken ■ horren ■ overkappingen ■
■ lichtstraten volglas schuif-vouwwanden ■
Compleet vervaardigd,
alle productie en montage geheel in eigen huis!

Neem dan contact op: Ton@westburgbv.nl

■

Binnenkort
starten de
volgende
opleidingen:
Eerste hulp
BHV
Code 95
Eerste hulp bij
ongelukken
aan kinderen

www.weijshooft.nl

m/v

voor het verpakken van snacktomaten op zaterdagen en vakanties

2e PAASDAG
6 april 2015

van 11.00 t/m 16.00 uur

OPEN DAG

Keizersveld 8 ■ 5803 AN VENRAY ■ tel: 0478-584417
Willem Barentszweg 2 ■ 5928 LM VENLO ■ tel: 077-2400120

www.vanlipzig.nl info@vanlipzig.nl
■

Zoek jij:
afwisselend verpakkingswerk met doorgroeimogelijkheden
tot machine operator?

Westburg BV is een bedrijf dat langs de productie van diverse
snacktomaten is gespecialiseerd in de verwerking van de snacktomaatjes. Op zeven inpakmachines verwerken we de tomaatjes
in bakjes, zakjes, mix schaaltjes, shakers, emmertjes etc.

Voor meer info
kijk op onze website:
www.westburgbv.nl
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Medische Religie
zorg
America
vrijdag
zondag

Kruisweg
Hoogmis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

Venray
(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

Tandarts
Spoedgevallendienst
3 t/m 9 april 2015
Voncken P.N.C.B.
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

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

Alarmnummer

112

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

15.00
11.00

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
vrijdag
zondag

Kruisweg
Hoogmis

15.00
11.00

Horst (Lambertus)
donderdag
vrijdag
		
		
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Witte donderdag 18.30
Kruisweg
15.00
Kinderkruisweg 16.00
Kruisverheffing18.30
Paaswake
20.00
Leesmis
08.30
Hoogmis
10.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

vrijdag
zaterdag
zondag
woensdag
		

Kruisweg
Heilige mis
Hoogmis
Rozenkrans

vrijdag
zaterdag
zondag
		

Kruisweg
Heilige mis
Hoogmis

15.00
19.00
09.30

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

Joep Vaessen (77) uit Lottum heeft een tekening aan zijn muur hangen. Het is een nagetekende pasfoto
van Vaessen zelf toen hij zeven jaar oud was. Dat gegeven is op zichzelf niet zo bijzonder, maar het ontstaan
ervan wel. De tekening is namelijk gemaakt door een Russische man in een concentratiekamp ten tijde van
de Tweede Wereldoorlog. “Hij kwam aan die foto via een bekende van mij met wie hij in het concentratiekamp zat. De Russische man heeft de pasfoto nagetekend met houtskool”, zegt Vaessen. Het fijne weet hij er
niet van. “Ik was pas zeven en ik ken de man niet. Ik weet dus ook niet of hij nog leeft. Hij heeft het in ieder
geval wel mooi gedaan!”, aldus Vaessen.

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo
15.00
17.30
09.30
17.30

Finalisten
Marcia Adams
Vera Dings
Kiki Jaspers

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

Swolgen

Sevenum
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 350 medewerkers
reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden
continue nieuwe diensten ontwikkeld waarbij gebruik
gemaakt van de moderne technologie.
Voor de versterking van ons team zoeken wij:

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

(m/v)

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Gemotiveerde
starters

Voor opleiding tot distributiechauffeur

De functie

Je gaat 1 dag in de week naar school. De
overige dagen ben je actief als bijrijder of
als chauffeur (B-rijbewijs). Doel: een baan
als distributiechauffeur (verzorgen dagritten
Benelux en Ruhrgebied). De opleiding start
in augustus 2015. Tot die tijd bieden we je
een baan binnen onze organisatie.

Wat vragen wij?

• Rijbewijs B
• Je hebt een flexibele werkhouding en
bent gemotiveerd om een vak te leren
• Bereid tot af en toe een enkele
overnachting.
• Woonachtig in regio Venlo (binnen 15
km)

Wat moet je doen?
Momenteel hebben we diverse vacatures. Voor het
volledige overzicht zie: www.janssen1877.com

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

Nieuws

34

cultuur

02
04

VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

Rabo Fietsdag zaterdag 5 september 2015

FIETSEN VOOR EEN
SPONSORBIJDRAGE

Speciaal voor lokale verenigingen en stichtingen in de omgeving van Horst en Venray en de dorpen Well en Wellerlooi
organiseert Rabobank Horst Venray opnieuw de Rabo Fietsdag en wel op zaterdag 5 september. Tijdens deze gezellige
en sportieve dag kunnen leden van Rabobank Horst Venray voor een vereniging of stichting naar keuze een financiële
sponsorbijdrage bij elkaar fietsen.
Terugblik 2014
In september 2014 werd deze Rabo fietsdag voor de eerste keer
georganiseerd. Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde dag.
Ruim 2.500 leden fietsten mee voor een sponsorbijdrage voor
hun vereniging of stichting en genoten van het mooie weer, de
vele optredens en de mooie omgeving.
Wat wordt van deelnemende verenigingen/stichtingen
verwacht?
Het enige dat u als vereniging en/of stichting hoeft te doen is
zoveel mogelijk (maximaal 25) leden van Rabobank Horst Venray
te mobiliseren en gezamenlijk de uitgezette routes van ± 30
km. door onze prachtige regio te fietsen. Hoe meer leden voor
uw vereniging of stichting op de fiets stappen, des te hoger de
financiële bijdrage (maximaal € 400) voor uw club.
In 2015 hebben we gekozen voor andere routes met meerdere
startpunten, zodat er een startlocatie bij u in de buurt is. Op het
moment dat de routes definitief zijn, plaatsen we die op onze
website.

Bestuursleden van verenigingen en stichtingen kunnen hun vereniging of stichting nu aanmelden. Wij verzoeken hen een reële
schatting te maken van het aantal deelnemers en dat aantal bij
de registratie te vermelden.
Vragen of ideeën?
Heeft u nog vragen of ideeën voor de Rabo Fietsdag? Twijfel
niet en neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar
communicatie@horstvenray.rabobank.nl.

Word jij de Rabobank? De Rabobank
is een werkgever die je de kans geeft
je ambities te realiseren. En waar
je het gevoel hebt thuis te zijn. Dat
is de werkgever die wij willen zijn.
En dat lukt. Niet voor niets behaalt
de Rabobank steeds een top tienplek in het jaarlijkse onderzoek van
Intermediair naar de Beste Werkgevers
van Nederland.
Rabobank Horst Venray zoekt:
• Manager KredietRisicoManagement
• Adviseur Bedrijvendesk
• Assistent Accountmanager Middenen Kleinbedrijf
Interesse?
Kijk op onze website bij ‘Werken bij
Rabobank Horst Venray’.

Ook in 2015 steun voor goede initiatieven

COÖPERATIEFONDS
RABOBANK HORST
VENRAY OPEN TOT
EN MET 1 MEI

De regio Horst aan de Maas/Venray en
de dorpen Well en Wellerlooi bruisen van
de initiatieven om het maatschappelijke,
sociale en culturele leven te verbeteren.
Vaak hangt aan deze initiatieven een flink
prijskaartje. In zulke gevallen kan het
Coöperatiefonds van Rabobank Horst
Venray uitkomst bieden. Onze bank staat
immers dicht bij de mensen die in deze
regio wonen, werken en leven.

Wie kan er meedoen aan de Rabobank Horst Venray Fietsdag?
Verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden,
kunnen meedoen aan de fietsdag.
Waarom de Rabo Fietsdag?
Het idee achter de Rabo Fietsdag is om onze leden te verbinden
en iets in beweging zetten. Met de Rabo Fietsdag wil Rabobank
Horst Venray lokale verenigingen en stichtingen een financieel
steuntje in de rug geven.
Informatie, voorwaarden en registratiemodule
Informatie over de Rabo Fietsdag, voorwaarden voor deelname
en de registratiemodule vindt u op onze website.

¡Deli Rooy! Starter van het jaar 2014
¡Deli Rooy! is gekozen tot Starter van het jaar 2014. Starter van het Jaar is een initiatief van de gemeente Venray, Rabobank
Horst Venray en het Venrays Ondernemers Platform.
De verkiezing vond plaats tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde bijeenkomst van het Venrays Ondernemers Café.
Deze keer was ook wethouder Paul Driessen van Horst aan de

Werken bij Rabobank
Horst Venray

Maas te gast. Sinds de fusie tussen de Rabobanken Venray en
Maashorst zijn ook kandidaten uit deze regio kanshebbers.
Lydie Lucassen is nog net zo enthousiast als een jaar geleden
en die eigenschap werd ook door de aanwezige ondernemers
erkend. Ze werd uitgeroepen tot winnaar en won een bedrag
van € 1000,- en een jaar gratis lidmaatschap van Ondernemersvereniging Business Vision Venray met bijbehorende publiciteit.
¡Deli Rooy! delicatessen heeft een breed assortiment met
producten uit eigen omgeving maar ook minder bekende
specialiteiten uit andere landen. Omdat Lydie ook serviesgoed,
schaaltjes e.d. verkoopt, kun je meteen een bijzonder cadeaupakket samenstellen. De winkel op de Bleek in Venray is een
bezoek waard!
De overige kandidaten waren: Ger de Kuster van Subway,
Niek van Lin van Dosers en Han-Mark Arendse van Arendse
Uitvaartzorg. Als Starter van het Kwartaal in 2014 hebben zij al
merkbaar resultaat ondervonden van hun deelname aan deze
verkiezing.

Heeft u een project dat in aanmerking komt
voor dit fonds?
Verenigingen en stichtingen worden uitgenodigd een projectaanvraag voor het Coöperatiefonds in te dienen. Dat kan tot en met 1 mei
2015. De beoordeling vindt plaats in de maand
mei. In juni wordt bekend gemaakt welke
projecten gehonoreerd zijn met een bijdrage.
Inschrijven kan uitsluitend via onze website.
In het Huishoudelijk Reglement leest u aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.
Vragen of hulp nodig bij het indienen van
uw aanvraag?
Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van Rabobank Horst Venray tel. 077 389
84 25 of mail naar: communicatie@horstvenray.
rabobank.nl

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

FIJNE PAASDAGEN
GEWENST!
Op tweede Paasdag zijn onze
kantoren gesloten. Ook met Pasen
kunt u 24 uur per dag bankieren via
internet of telefoon.

