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OJC Canix bestaat 40 jaar
OJC Canix in Lottum vierde in het weekend van 26 tot en met 28 februari dat zij 40 jaar bestond. Een van de activiteiten die de jongeren van de soos organiseerden was
een avond vol lokale All-Star Tribute bands, die covers speelden van bekende grote rockartiesten. De bands die op het evenement speelden waren, Stressed, Insane,
Infernal Scheisse, Bruut Sabbath, Three Amigo’s, Bones, Chantilly Lace, Hoegies, Z.O.D./Stratex, Remorse, Source en 30 past 7. Zij brachten covers van onder andere Bring Me
The Horizon, Ramones, Status Quo en The Rolling Stones.

Geuroverlast

Ashorst breidt voorlopig niet uit
Varkensbedrijf Ashorst, gelegen aan Veld Oostenrijk in Horst breidt
voorlopig niet uit. Eerst gaat het bedrijf de geuroverlast die
buurtbewoners ervaren oplossen.
Varkensbedrijf Ashorst
is een varkenshouderij met
mestvergistingsinstallatie.
Het bedrijf wil al langere tijd
uitbreiden, onder andere door
de mestverwerkingsinstallatie te
verdubbelen. Hiervoor loopt een
vergunningsaanvraag bij provincie
Limburg voor de uitbreiding en een
procedure om onderdelen van het
bedrijf die in eerste instantie in strijd
waren met het bestemmingsplan te

legaliseren.
Buurtbewoners hebben zich vorig
jaar verenigd in de werkgroep Behoud
woonomgeving De Paes. Zij verzetten
zich tegen de uitbreiding van Ashorst,
omdat zij naar eigen zeggen al vanaf
2012 stank ervaren en vrezen dat dit
na de uitbreiding alleen nog maar
erger wordt.

Werkgroep
Marco Van Asten, eigenaar van

Ashorst, geeft aan dat het tot nog toe
niet gelukt is om het geurprobleem
op te lossen. “We hebben daarom
afgesproken met de werkgroep dat
we in eerste instantie voor maart door
middel van een nieuwe luchtwasser
het stankprobleem op zouden
lossen. Uit metingen is nu gebleken
dat er nog steeds geuroverlast
is. Daarom wordt de vergunning
nu ingetrokken. Eerst moet het
geurprobleem opgelost worden.”
De nieuwe luchtwasser werkt
volgens een nieuw concept, geeft Van
Asten aan. “Het duurt even voordat
deze installatie goed werkt. We zijn

constant bezig met het verbeteren
hiervan. Over twee maanden gaat
een onderzoeksbureau nog een keer
meten en hopelijk is de geur dan
goed.”

Legalisering
Met de werkgroep is afgesproken
dat voordat de vergunningsaanvraag
voor de uitbreiding weer ingediend
wordt, eerst wordt gekeken naar
de legalisering van de rest van
het bedrijf. “Op zijn vroegst ga
ik de vergunningsaanvraag voor
de uitbreiding in 2017 pas weer
indienen”, aldus Van Asten.

Verkeers
ongeval
Op de t-splitsing van de Pastoor
Vullingsstraat en de Bosschekampstraat in Sevenum is op dinsdag
1 maart een aantal auto’s beschadigd geraakt na een ongeluk.
Dit gebeurde nadat een bestuurder
geen voorrang verleende.
Twee auto’s botsten op elkaar bij
de t-splitsing en raakten van de weg op
een parkeerplaats van een van de win
kels. Daar werd een geparkeerde auto
geraakt. De andere bestuurder botste
op een boompje. Er raakte niemand
gewond, meldt een woordvoerder van
de politie. Dezelfde dag is een fietser
onwel geraakt toen die over de Steeg
reed. De persoon viel van de fiets en is
later naar het ziekenhuis vervoerd voor
observatie.
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Verzameling benzinepompen in de veiling

‘Uren kijken naar een benzinepomp’
De geur van oude benzine is nog net niet te ruiken in het hok van
Jeu Holtermans (69) uit Meterik. Al veertig jaar verzamelt hij benzine
pompen, maar nu gaan ze weg. “Het is goed geweest, tijd voor een nieuwe
eigenaar.”
Holtermans’ verzameling begon
eigenlijk 45 jaar geleden. Hij begon
toen oldtimers te sparen. “Na vijf
jaar vond ik het wel leuk om bij een
oldtimer een bijpassende benzine
pomp te kopen. Dat liep natuurlijk uit
op een nieuwe hobby. Zo heb ik er nu
een stuk of twintig hier in de garage
staan. De oldtimers heb ik grotendeels
verkocht. Ik had er vijftien in een loods
staan, dat was eigenlijk te veel. Ik heb
ze bijna allemaal verkocht en heb er

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Wim Coenen
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Anne Gubbels, Lucien Janssen,
Niels van Rens, Teun Stiphout,
Berend Titulaer en Rosanne Vromen

nu drie. De oldtimer die hier binnen
staat doet het nog goed. Als het lekker
weer is dan rijd ik hem uit de garage
en maak ik een mooi ritje met mijn
vrouw.”
Holtermans doet zijn
benzinepompen weg vanwege zijn
leeftijd. “Het is goed geweest. Ik ben
heel nuchter hierin. Het doet mij geen
pijn om ze weg te doen. Ik heb ze al
veertig jaar hier staan, dus het is goed
zo. Mijn zonen willen de verzameling
niet voortzetten. Ze vinden de pompen
wel gaaf, maar als je een verzameling
hebt en het wil uitbreiden, moet je een
bepaalde drive hebben. Die hebben zij
niet, dus dan moet ik ze helaas veilen.”

Ik reisde veel
De gepensioneerde verzamelaar
heeft in de loop der jaren veel
pompen gekocht. “Ik werkte als
zelfstandig ondernemer. Ik maakte
machines voor champignonbedrijven.
Daardoor reisde ik veel. Zo kwam ik
vaak benzinepompen onderweg tegen.
Als de afstand te doen is, neem ik een
mooie mee. Ooit was ik in Canada,
toen zag ik ook een mooi exemplaar,
maar dat was net te ver. Als je zo’n

pomp wil meenemen dan kost het je
een vermogen.”
Het mooiste aan de benzinepom
pen vindt Holtermans het uiterlijk.
“Sommige mannen vallen op het
uiterlijk van vrouwen, maar ik val op
het uiterlijk van een benzinepomp”,
lacht Holtermans. “Natuurlijk kan ik ook
uren kijken naar mijn vrouw, maar dat

kan net zo goed bij een benzinepomp.
Ik heb hier nog een mooi exemplaar
staan. Toen Tankstation Vissers negen
tig jaar bestond, kreeg ik een antieke
blik met daarop een foto hoe Vissers
er vroeger uit zag. Op die foto staat
eenzelfde exemplaar benzinepomp die
ik hier heb staan. Wel heel toevallig.
Ik weet niet of het dezelfde is.”

Als Holtermans de pompen
allemaal verkoopt, komt er een mooi
bedrag uit. Maar hij vertelt dat hij geen
idee heeft waar het aan gaat spende
ren. “Een reis naar Mars zit er bij mij
niet in. Ik heb geen idee waar ik het
aan ga spenderen. Ik denk dat ik het
ga uitgeven aan mijn grootste hobby:
mijn vrouw.”

Locomotief met wagonnetjes

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Treintje ter herinnering aan steen
fabrieken naar Tienray

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

De steenfabrieken in Tienray zijn al jaren opgedoekt, maar Dorpsoverleg Tienray wil nu een treintje dat vroeger werd gebruikt bij de steenfabriek aan
de Boerenovenweg, terug naar het dorp halen. Een locomotiefje en enkele wagonnetjes moeten gestalte krijgen op het terrein van Tegeloutlet Tienray, de
plek waar vroeger een van de twee Tienrayse steenfabrieken lag.

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Het idee voor het treintje komt
van de Heemkundevereniging
en behelst de aankoop van
een treinstel bestaande uit een
locomotiefje met wagonnetjes,
zoals die gebruikt werden bij de
steenfabriek op de Boerenoverweg.
Tegeloutlet Tienray zit nu op die
plek en deed de aankoop van het
treintje. De plaatsing laat nog even
op zich wachten; eerst moet de
herontwikkeling van het terrein
duidelijk zijn. Dit is onder meer
afhankelijk van de bouw van de
nieuwe Jan Linders en de gevolgen

voor de verkeerssituatie daarvan.
Het treintje wordt voorafgaand aan
de plaatsing gerestaureerd.
Van de andere fabriek, die ter
hoogte van de huidige Trambaan lag,
moet een oude foto op gerasterd RVS
komen. Die wordt geprint en gebruikt
als aankleding van het gashuisje
van Enexis aan de Swolgenseweg,
die haaks op de Trambaan ligt. Hier
wordt na maart gevolg aan gegeven.
Beide initiatieven zijn onderdeel van
project Tiensteen, dat gelanceerd
is om de geschiedenis van de
steenfabrieken in Tienray te eren.

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.

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

Aanbieding

Een leuke creatieve workshop

€32,50

€16,25

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Overeenkomst maatwerk
bescherming bij Meerlo

Heerlijke Paascake!

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zorgt voor maatwerkbescherming bij Meerlo. Hiervoor hebben
 edeputeerde van provincie Limburg Patrick van der Broeck en de betrokken bewoners woensdagavond 24 februari
g
een overeenkomst getekend. Deze bescherming in de vorm van lage dijkjes en beperkte ophoging van wegen geldt
voor delen van Megelsum, Pluisbergweg en camping ’t Karrewiel.

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

BOSVIOLEN IN
HANGPOT

Viola cornuta.
Diverse kleuren.
Hangpot ø 23 cm.
Per stuk

VAN 6,99DVOOR

Hoogwatersituatie
“Het is redelijk uniek dat er samen
met de bewoners is gezocht naar een
oplossing op maat. De bewoners heb
ben een grote inbreng gehad: omdat
zij goed op de hoogte zijn van de
(hoog-)watersituatie ter plaatse, is het

ontwerp van de maatregelen mede
gebaseerd op hun specifieke kennis.
Een goede afstemming was van belang
omdat de bewoners eigenaar worden
van de dijkring en zelf de verantwoor
delijkheid voor beheer en onderhoud
zullen dragen. Zij zullen er voor moeten
zorgen dat de dijkjes intact blijven
en zullen eventuele schade die in de
loop der jaren ontstaat zelf moeten
herstellen”, aldus gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum.

OPEN

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
wk 9. Geldig van 03-03 t/m 09-03. OP=OP

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

storing. Uit veiligheidsoverwegingen
stuurde de school alle leerlingen
naar huis.

Gemeente ondertekent intentie
overeenkomst windturbinepark
Gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, provincie Limburg en energieontwikkelingsmaatschappij Etriplus
hebben een intentieovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van een windturbinepark in het gebied
Greenport Venlo.
Het plangebied voor het wind
turbinepark bevindt zich ten noorden
van de spoorlijn Venlo-Eindhoven, in
de gemeenten Horst aan de Maas en
Venlo. Het gehele ontwikkelingstra
ject duurt naar verwachting drie tot
vijf jaar. De initiatiefnemers van het
park is Etriplus. Dit bedrijf gaat nu
onderzoeken op welke wijze wind
turbines in Greenport Venlo kunnen
worden geplaatst. In totaal gaat het
om maximaal negen windmolens

van een ashoogte van 120 meter. Naar
verwachting komen één of twee van
deze windmolens op grondgebied van
Horst aan de Maas te staan.

Voorkeursgebieden
Volgens het Provinciaal
Omgevingsplan moeten er in Limburg
ongeveer 35 windmolens geplaatst
worden. De provincie verzocht gemeen
tes daarom aan te geven wat de voor
keursgebieden per gemeente zijn voor

windmolens. Horst aan de Maas heeft
in de zomer van 2015 besloten alleen
windmolens te willen plaatsen in het
gebied Klavertje 4/Greenport Venlo.
Inwoners van dit gebied krijgen
de mogelijkheid financieel te par
ticiperen in het windturbinepark,
bijvoorbeeld door mee te investe
ren in het park. Ook wordt er in de
directe omgeving een gebiedsfonds
opgericht, voor de verbetering van de
leefbaarheid van de omgeving.

4,99

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Delen van Horst, Hegelsom en Meterik zaten op maandag 29 februari korte tijd zonder stroom. Rond
12.30 uur vond een storing plaats
elektriciteitsstation aan de Hogeweg in
Melderslo. Ook het Citaverde College
in Hegelsom had last van de stroom

DE WEEK

IEDERE ZONDAG

Stroomstoring in
Horst, Hegelsom en Meterik
Tussen 12.30 en 13.30 uur zaten
ongeveer 700 huishoudens zonder
stroom door een storing in een
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• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
• Ruitvervanging en reparatie
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onder een aanvaardbaar niveau zal
zakken is aangekocht. Daarnaast is met
een aantal eigenaren gezocht naar een
maatwerkoplossing.

OP S
C

In het kader van Gebieds
ontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt
de Oude Maasarm gereactiveerd.
De huidige dijk tussen Ooijen en
Broekhuizenvorst wordt daarvoor weg
gehaald. Als gevolg daarvan worden
sommige bewoners en eigenaren van
gebouwen geconfronteerd met een
verminderde hoogwaterbescherming.
Een aantal woningen en gebouwen
waarbij het beschermingsniveau als
gevolg van de gebiedsontwikkeling

GD
KO
OO
RTING
OP VERH

Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Europese subsidie moet servicecorners
mogelijk maken
Het bedrijf dat de servicecorners voor Melderslo en Swolgen wil leveren, gaat een Europese subsidie aanvragen
om de financiering rond te krijgen. Deze subsidieaanvraag duurt ongeveer vijf maanden, blijkt uit de informatieavond in Swolgen van donderdag 25 februari.
Het bedrijf Payqueste uit Zeewolde
moet zelf verdere financiering regelen

omdat gemeente Horst aan de Maas en
de dorpsraden geen extra geld in het

initiatief willen steken. Om deze finan
ciering rond te krijgen, gaat Payqueste

Handhavingsonderzoek gemeente Horst aan de Maas

Beter toezien op hondenpoep,
zwerfvuil en parkeren
De inwoners van Horst aan de Maas zijn over het algemeen tevreden over het handhavingsbeleid van de
gemeente. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek
vormen de input voor een nieuw handhavingsbeleid dat er in 2016 moet komen.
Uit het onderzoek van
TopOnderzoek blijkt dat het
merendeel van de inwoners uit
Horst aan de Maas (63 procent)
van mening is dat de gemeente
handhavend op moet treden, ook als
een bedrijf daarbij in de financiële
problemen komt. De meeste overlast
bij inwoners komt echter niet van
bedrijven, maar van hondenpoep
(20 procent meldt veel overlast) en

onveilig verkeer (ook 20 procent).
Het opruimen van hondenpoep ,
parkeerproblemen en rommel op
straat zijn de onderwerpen waarop de
inwoners vinden dat de gemeente te
weinig toeziet. Het onderzoek heeft
ook ondernemers apart bevraagd.
In totaal vindt 64 procent van deze
ondernemers het prettig ondernemen
in Horst aan de Maas.
De uitkomsten van het onderzoek

sluiten op de meeste onderdelen
aan bij de door de gemeente
gehanteerde prioritering. Op sommige
plekken wijkt deze af van waar nu
op wordt ingezet, zoals bij parkeren.
Dit onderwerp heeft in het huidige
beleid de laagste prioriteit, maar uit
het onderzoek blijkt dat de inwoners
van Horst aan de Maas vinden dat
hier meer prioriteit aangegeven mag
worden.

nu een Europese subsidie aanvragen.
De kans dat ze deze krijgen is groter als
de overheid zich officieel (via een brief
van de burgemeester, red.) achter het
initiatief schaart. “Wij gaan dat dus ook
doen. Dit bedrijf moet nu de kans krij
gen om dit voor elkaar te krijgen”, zegt
wethouder Ger van Rensch. Payqueste
hoopt daarnaast op steun van de pro
vincie Limburg.
Op de avond werd ingezoomd op
de mogelijkheden van de servicecorner.
Behalve pinnen en geld storten moet
de servicecorner het ook mogelijk
maken om bijvoorbeeld herhaalrecep
ten voor medicijnen op te halen of een
afspraak bij de huisarts te plannen. De
servicecorner biedt ook de mogelijkheid
tot opwaarderen van een ov-chipkaart
en het kopen van allerlei tickets en
waardebonnen.

2.500 euro
De subsidie wordt aangevraagd
om de borg van twee servicepunten
voor een jaar lang te dragen. Die borg
bedraagt 2.500 euro per servicecorner
per maand. De servicecorners genere
ren zelf ook geld. Per transactie betaalt
bijvoorbeeld de bank 42 eurocent. Het
verdiende geld wordt gebruikt om de
borg te betalen. De servicecorners zou

den zichzelf dus terug kunnen betalen,
maar dan moet er wel veel gebruikvan
worden gemaakt.
Inwoners uit Swolgen en Melderslo
geven aan de meerwaarde van de
servicecorner wel te zien, blijkt uit een
straatonderzoek van dit nieuwsblad.
Vooral de afstand die mensen nu
moeten overbruggen om aan contant
geld te komen, wordt als lastig ervaren.
Ook de buurtsuper, waar mensen
geld bij kunnen pinnen, is voor de
geïnterviewden geen vervanging
van de traditionele pinautomaat.
Van Rensch vindt ook dat de behoefte
onder de bevolking nog steeds leeft.
Op de bijeenkomst was het echter
niet heel druk: er waren ongeveer
35 mensen, inclusief politiek en
organisatie, aanwezig.
Behoefte of niet, Payqueste gaat
nu proberen een subsidie los te krijgen
bij de Europese Commissie. “Dit soort
subsidieaanvragen duurt ongeveer vijf
maanden. Maar we denken al eerder
zicht te krijgen op de kansen”, aldus
Van Rensch. Opmerkelijk is verder dat
Payqueste al langer dan tien jaar met
de uitrol van het concept servicecorners
bezig is, maar er nog nergens een is
gerealiseerd. Het bedrijf wijdt dat onder
meer aan de financiële crisis.

Mediatoren de Weister
beek krijgen diploma
Op een informatieavond op basisschool De Weisterbeek in Horst zijn op dinsdag 1 maart twintig zogenaamde
mediatoren gediplomeerd. Deze bemiddelaars, bestaande leerlingen uit groep zeven en acht, grijpen sinds de
carnavalsvakantie in bij conflicten tussen leerlingen op school.

Voor de twintig leerlingen was
de informatieavond een officiële
afsluiting van hun opleidingstraject
als mediator. Ze zijn inmiddels een
aantal weken actief in hun rol. “Dat
is eigenlijk prima bevallen. Ze zijn in
die korte tijd zelfs al even werkloos
geweest”, zegt Bart Mous, directeur
van De Weisterbeek.
Als er een conflict ontstaat tussen
leerlingen, is er voor de mediatoren
de taak om dat te sussen. “Ze lopen
met zijn tweeën rond over het
schoolplein en zijn te herkennen aan

een petje. Als er een conflict ontstaat,
roepen ze beide partijen bij elkaar en
laten ze hen aan het woord. Door te
praten moet er een oplossing komen”,
zegt Mous. Als dat niet lukt, komt er
een docent bij. Volgens Mous accep
teren de meeste leerlingen het gezag
van de mediatoren. “We hebben dit
in alle groepen verteld. Als ze dat niet
doen, zijn we heel duidelijk en komt
er wel een leerkracht bij. We gaan niet
aan een dood paard trekken.”
Mous kan zich voorstellen dat het
lastiger wordt op het moment dat er

ruzie is tussen leerlingen van groep
acht, en leerlingen uit groep zeven
moeten bemiddelen. “Maar dat is hier
nog niet voorgekomen.” Het project is
onderdeel van De Vreedzame School,
een initiatief waarin burgerschap
centraal staat en kinderen met het
goede gedrag geconfronteerd moeten
worden. Op de informatieavond waren
zowel de kinderen als ouders en
leerkrachten aanwezig. Ook vonden
er workshops over het oplossen van
conflicten, burgerschap en positieve
bekrachtiging plaats.

Preisoep hobbykok
op kaart restaurants
Horst
Huis van de Streek was op zondag 28 februari het terrein van drie
hobbykoks die ieder hun eigen gerecht presenteerden voor de SMAAK!kookwedstrijd. Naar schatting hebben vierhonderd mensen hun
gerechten geproefd. Zij vonden uiteindelijk de preisoep met mosterd
en dille van Gré Geurts het lekkerste. Geurts ging er vandoor met een
tegoedbon van 250 euro die ze kan besteden bij de ondernemers in
Horst. Daarnaast komt haar gerecht op het menu te staan bij verschillende restaurants in het centrum van Horst. De andere gerechten
waren kastanjesoep met champignons van Marieke van Bussel en een
portobelloburger met quinoa van Piet Peters.

03
03

nieuws 05

‘Zonder contant geld red ik het niet’
Sinds 1 juli 2014 zijn er in de dorpen Melderslo en Swolgen geen pinautomaten meer. De gemeente heeft plannen om in beide dorpen als vervanging een servicecorner te plaatsen, maar
de financiering komt moeilijk rond. Missen inwoners de pinautomaat nog wel?

Leen Keijsers (78) uit Melderslo: “Een mogelijkheid om te pinnen mag er best komen. Ook van
mensen uit het dorp hoor ik vaak dat het gemist wordt. Het is jammer dat we nu verder moeten
reizen om te pinnen. Doordeweeks is er wel een mogelijkheid om geld te pinnen bij de buurtsuper.
Het is dan wel zo dat je boodschappen moet doen, anders kan het niet. De komst van een
servicecorner vind ik belangrijk. Ik zou de buurtsuper als locatie kiezen. MFC De Zwingel is ook een
mogelijkheid, maar dan moeten de meeste dorpsgenoten iets verder reizen. Maar het zou echt heel
fijn zijn als er zo’n punt komt.”

De 24-jarige Shirley Remmers uit Melderslo: “Geen pinautomaat in het dorp is niet ideaal.
Nu moet ik naar Lottum of Horst om geld te pinnen. Het is niet handig. Graag heb ik contant geld op
zak. Ik kan wel geld pinnen als ik bij de buurtsuper boodschappen doe, maar daar denk je natuurlijk
niet altijd aan. Zonder pinautomaat is het niet altijd praktisch. Zo’n servicecorner in het dorp zou heel
handig zijn. Ik merk wel dat het nu een gemis is, dat hoor ik ook van anderen. Als er zo’n punt komt,
zou ik een centrale locatie kiezen. Multifunctioneel Centrum (MFC) De Zwingel is een goede plek, of bij
de buurtsuper.”

Sjoerd Claassens (30) uit Melderslo: “Het is wel minder dat er nu geen pinautomaat is. Ik begreep
dat het weer langer duurt voordat er eentje in Melderslo komt. Het is echt een gemis. Tijdens het
uitgaan is het mogelijk om in de kroeg te pinnen, maar de kroegbaas merkt terecht op dat een kroeg
geen bank is. Voor de leefbaarheid van het dorp is het belangrijk dat er een mogelijkheid is om te pin
nen. In Melderslo zijn zes campings, waarvan een van mijn ouders. Als gasten dan naar Horst moeten
om te pinnen, is dat niet handig. Ook kleine ondernemers hebben daarmee te maken. Een pinautomaat
is natuurlijk prijzig. Het MFC is een mooi punt voor de servicecorner, maar de buurtsuper kan ook. Dan
moet het natuurlijk wel buiten geplaatst worden, anders kun je alleen tijdens openingstijden pinnen.”

Peter Hendrix is 51 jaar en woonachtig in Swolgen: “In ons dorp zijn de meningen over de komst
van een pinautomaat verdeeld. De jongeren en anderen die goed ter been zijn, zijn inmiddels gewend
om verder te reizen om geld te pinnen. Voor hen is niet dus niet per se noodzaak. Voor ouderen is het
wel lastig. Ik kan naar dorpen zoals Tienray en Horst om te pinnen. Uiteindelijk zoek je toch je weg om
te pinnen. Persoonlijk kan ik zonder pinautomaat in het dorp. Als ik de bedragen mag geloven, brengt
het toch flinke kosten met zich mee. Voor de leefbaarheid van het dorp is het wel goed. Er zijn een
hoop plekken waar een servicecorner kan komen. Natuurlijk bij de Rabobank, maar ook bij de kerk.
Die is toch vaak leeg.”

Anita Maas (42) uit Swolgen: “De afwezigheid van een pinautomaat is een gemis, maar dat wordt
wel een stuk minder. Na een tijdje raak je er aan gewend. In het dorp zijn verder weinig plaatsen
om te pinnen, dus vaak ga ik naar Meerlo toe. Zonder het hebben van contant geld red ik het niet.
Het probleem is ook dat Dagblad de Limburger negatief schrijft over het probleem, dus dat mensen
er ook snel negatief naar kijken. De komst van zo’n servicecorner heeft natuurlijk ook met geld te
maken. Het zou wel heel handig zijn als er een punt komt. Niet alleen om te binnen, maar vooral voor
pakketjes lijkt het mij nuttig. Waar vroeger de Rabobank zat, lijkt mij een goede locatie. Iedereen in
het dorp weet die plek namelijk te liggen.”

Eric de Swart en Eduard Maas zijn respectievelijk 44 en 46 jaar oud en wonen in Swolgen:
“Een mogelijkheid om te pinnen mag er best komen, ja. Het is een groot gemis in het dorp. Voor
ons gaat het wel, maar vooral voor ouderen is het een probleem. Donderdag 25 februari vond er
een bijeenkomst plaats over de servicecorners. De komst van een servicecorner zou het leven in
het dorp wel makkelijker maken. Er verdwijnen al genoeg voorzieningen hier. Zo’n corner is wel
multifunctioneel, dus dat is wel een manier om op die weinige voorzieningen in te spelen. De oude
Rabobank is de beste locatie. Het is het middelpunt van het dorp, en voor de ouderen is het niet
te ver lopen.”
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Dankbetuiging

Dankbetuiging

Uw blijk van medeleven bij de ziekte en het overlijden, alsmede
voor de aanwezigheid bij de uitvaart van mijn dierbare man

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw aanwezigheid
en de vele blijken van medeleven na het overlijden en afscheid
van ozze Pap en Opa

Jan Hendriks
heeft mij heel erg goed gedaan. Nogmaals hartelijk dank
aan het Groene Kruis voor de fijne verzorging.
De zeswekendienst is op zondag 6 maart om 11 uur in de kerk te America.

Tiny Hendriks
Nusseleinstraat 36, America

Dankbetuûging

De veule hártverwermende kaarten, donaties en bloome
en de veule aanwezige beej ’t afscheid ván

Cor Kuipers
waore en groëte steun vur ós. Ut is en moeije gedachte dát Cor
in zien laeve zò veul vur ândere haet beteikend.
Daorum wille weej oow hártelijk bedânke vur ál oow
medelaeve. Speciale dânk án de Âld Prînse ván c.v. D’n Dreumel,
de AMC-Zengers en Anja en Loe vur het prachtig begeleiden
ván ’t afscheid ván Cor.
Tiny Kuipers-Roosen
Thijs & Kim, Janne en Jitze
Marjon & Rosier, Stijn
Monique, Bram
Maria & Piet, Kayden
Hôrs, fibberwari 2016

Ger Hodzelmans

Jace

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

24 februari 2016
Zoon van
Collin Groenewegen
& Mieke Custers
Horsterweg 33
5975 NA Sevenum

De zeswekendienst vindt plaats op zondag 6 maart 2016
om 09.00 uur in de St. Lambertuskerk te Swolgen.

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.
Constance Voetzorg. Sta op goede
voet met uzelf en laat ze eens
verzorgen. www.constancevoetzorg.nl
Aktie: vele kleuren viooltjes
nu € 0,25 tevens madeliefjes,
primula’s en violen in hangpotten.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
398 29 22/06 54 30 69 64.
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
Inloopavond kleurentherapie.
Maandag 7 mrt inloopavond v.a.
19 uur Horsterweg 16c Broekhuizen.
Demonstratie kleurenbehandeling
met analyse via de rug.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Schilderles. Ontspannen en tegelijkertijd goed leren schilderen. Dinsdagmorgen/avond donderdagavond/mid
dag. Atelier Riny Clevis, Lottum. tel &
whatsapp: 06 22 83 21 69. Mijn Atelier
is rolstoelvriendelijk ingericht.

Wij zijn dankbaar voor alle fijne jaren die wij samen met jou
mochten beleven. Mijn lieve man, ozze pap en lieve opa,
is onverwacht aan zijn laatste reis begonnen.

Jan Dings
(ozze Jet)

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Uw tuin? Mijn Zorg! Met meer dan
25 jaar ervaring bent u met al uw
tuinwensen hier aan het juiste adres.
Vakkundig en degelijk werk tegen een
prima betaalbaar tarief. Grote of kleine
tuin? Bel: 06 52 62 47 14.

Marianne Dings-Draijer

Hof van Kronenberg. FamilierestaurantLimburgse gerechten-1e paasdagmoederdag en vaderdag brunch.
Diverse workshops. 077 390 38 26
www.hofvankronenberg.nl

Hij mocht maar 63 jaar worden.

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

echtgenoot van

Marianne
Sonja en Leo Dave, Lars, Aimy
Mark
Venlo, 23 februari 2016
Correspondentieadres:
Mgr. Jenneskensstraat 4, 5864 CS Meerlo
De crematie heeft plaatsgevonden op 29 februari
in Crematorium Boschhuizen te Venray.

Geboren

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

De hoelahoepspecialist. Heb jij ‘m al?
Iedereen kan het, mannen/vrouwen.
Strakkere taille, afvallen, rompstabili
teit, stressverlagend en bovendien
super leuk om te doen. Vandaag
gebeld, morgen in huis. Lizzy Coppens
06 46 38 86 25.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 4670100.
ZZP boekhouder administrateur.
Uw administratie, btw en IB-aangfite
in goede handen. Gratis overstap!
Maatwerk. Scherpe vaste prijs. Klaus
Tel. 06 29 20 20 48 www.akbs.nl
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
Valise Atelier & Natuur. Workshops
en cursussen schilderen, vegetatief
vormgeven en nog veel meer. Voor
grote en kleine groepen zijn er
mogelijkheden om een gezellige
middag te organiseren. Kijk op
vernieuwde!!! www valise.nl
Afvallen, begeleiding, privacy.
Geen sprookjes maar gewoon realiteit.
Ik help u graag met afvallen, meer
energie en/of op gewicht blijven.
Vrijblijvende intake, gratis vetmeting,
advies op maat. Bel 06 46 38 86 25 of
www.247lifestyle.nl.
Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Pedicure bij u thuis.
Complete pedicurebehandeling bij
u thuis voor maar € 25. Maximale
behandelingsduur 45 minuten.
Bel voor afspraak: 06 11 88 61 38.
Ambulant Pedicure Dorothé Roeven.
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of
voor export, ook bedrijfsauto’s.
RDW erkend, direct geld.
Tel. 06 54 97 63 59.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Te gek, un zuske väör Sjors!

Gebaore op 20 februari 2016

Pip

Loes Justin

Grötse elders zien
Elke Verrijth en
Kay Verhaag
Zilverschoon 12
5975 TE Sevenum

Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quiltartikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar, (beginners-)
cursus quilten. Meer info via www.
cassandra-creatief.nl of 0478 57 10 45.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Rommelmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22, zo 6 mrt 9-15.30
www.hh-marktkramen.nl of
06 25 05 18 94.
Uw motorfiets weer topfit.
Het nieuwe motorseizoen staat
weer voor de deur! Wij maken uw
motorfiets weer topfit, al vanaf
€ 135,-. Bel ons voor het maken
van een afspraak op: 077 351 15 41
www.roefsmotortrading.nl Maasbree.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Pootaardappelen groenteplanten.
Diverse soorten pootaardappelen € 4,per kg Plantuien € 5,99 per kg. Zaden
groenteplanten primula’s viooltjes tuin
planten bomen hagen. Plantencentrum
van den Beuken Sint Jansstraat 43
Meterik 06 30 58 79 98.
Vrijwilligers gezocht! Wij zijn op
zoek naar talentvolle, gezellige,
enthousiaste vrijwilligers! St. SIHAM,
voor bewoners, door bewoners, samen
zijn we een. Wil jij hier een steentje
aan bijdragen? Bel 06 43 79 55 09
voor info.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

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

www.kinderopvanghetnest.nl
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GEPLUKT Peter Strijbosch

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.

te kijken, toen ik Larramy ineens
voorbij zag komen.”

Opleiden
van paarden
Tijdens zijn opleiding leerde
hij zijn vrouw Willeke kennen.
Samen kregen ze twee kinderen, een
dochter en een zoon, die inmiddels
uit huis zijn. Peter en zijn vrouw
Willeke zijn eerst samen in Meijel
gaan wonen. Doordat de ouders
van zijn vrouw in Horst wonen, zijn
zij hier uiteindelijk ook terechtge
komen. “Hier zijn we altijd druk
bezig geweest met het opleiden van
paarden. De wereld paardensport
bond, de FEI, vroeg mij ook om als
tutor mee te helpen met het opzetten
van opleidingen in hippische ontwik
kelingsgebieden. In opdracht van de
FEI heb ik cursussen verzorgd als een
soort hippisch missionaris in onder
andere Kenia, Colombia, Oman, Chili
en nog vele andere landen. Door mijn
drukke levensstijl was ik niet vaak
thuis. En omdat mijn vrouw gestopt
was met paardrijden besloten we om
het aantal paarden dat we thuis had
den te verminderen.”

Heel erg wennen
aan pensioen
Peter Strijbosch (64) woont samen met zijn vrouw Willeke Houwen in Horst. Hier woont hij op een
woonboerderij aan Veld Oostenrijk. Een beetje van het centrum en een beetje achteraf, noemt hij zijn woonplek
zelf. “ Zo kan ik de poort dichtmaken zodat we afgesloten zijn van de rest.” Deze week wordt hij geplukt.
zijn passie voor paarden. Als kind
werd hij al vrij snel succesvol in de
paardensport. “Uiteindelijk heb ik de
opleiding voor instructeur gevolgd bij
Helicon NHB in Deurne.” Een aantal
jaren later kwam hij weer terug, dit
keer als docent paardensport.“ Ik vind

Peter Strijbosch is geboren op
een boerderij in Neerkant. “ Ik kom
uit een gezin met vier kinderen,
ik heb een zus en twee broers.”
Zijn vader had een gemengd bedrijf
met paarden, waar Peter vroeger
veel te vinden was. Daar ontstond

het geweldig om mens en paard iets
te kunnen leren.” Zo heeft hij veel
paarden opgeleid. Larramy, een van
zijn paarden, is zelfs ooit tweede
geworden bij de finale van de World
Cup. “Ik zat voor de televisie naar de
finale van de World Cup in Göteborg

Twee jaar geleden kreeg Peter
te horen dat de opleiding in Deurne
waarin hij 41 jaar werkzaam was,
dicht zou gaan. Peter is daarom vorig
jaar met vervroegd pensioen gegaan.
“Omdat ik het niet zo had aan zien
komen is het heel erg wennen voor
me”, vertelt hij. “Het is leuk als
werken niet meer hoeft, maar erg als
je niet meer mag. Aan de ene kant
is het fijn om veel tijd voor mezelf
en mijn vrouw te hebben. Maar er
zijn ook dagen bij dat ik het gevoel

PUZZEL

Sudoku

heb dat ik niet veel te doen heb.
Daarom heb ik sinds kort een nieuw
paard gekocht. Het is nog een jong
paard waar ik bij het begin moet
beginnen”, aldus Peter. “Een hele tijd
lang wisten we niet hoe we het paard
zouden gaan noemen. Vaak kies ik
namen voor paarden uit die naar
een stad vernoemd zijn. Zo zijn mijn
vrouw en ik uiteindelijk tot de naam
Hanko gekomen. Hij is genoemd naar
een stad in Finland.”

Dorpsraad stimuleert
zelfstandigheid
Ook is Peter al vijf jaar
voorzitter bij de dorpsraad. “ Ik
heb me nooit zo bezig gehouden
met de maatschappij en ik vond
het tijd worden om iets terug te
doen. Ik vind het interessant en
leerzaam. De dorpsraad stimuleert
zelfstandigheid en coacht hier ook
bij. Coachen heb ik jaren gedaan, dus
dit moest mij ook lukken dacht ik
zo”, aldus Peter. “Ook kan ik mensen
zo helpen, wat ik altijd erg leuk
gevonden heb. In Horst is veel te
doen en de mensen worden steeds
vooruitstrevender. Dat alles maakt
het voor mij een uitdaging.”

Mooiste baan
van de wereld
“Ik had eigenlijk tot mijn 70e
een bijdrage willen leveren aan
paardenopleidingen, maar dat is
helaas niet gelukt”, vertelt Peter.
Nu hij toch vroegtijdig met pensioen
is gegaan, is hij meer voor zichzelf
gaan doen waarbij paardensport
altijd een passie zal blijven. Speciale
wensen heeft Peter niet. “Ik heb de
mooiste baan van de wereld gehad,
dat is mijn grootste wens geweest.
Verder wil ik gezond oud worden.”

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

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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Pasen op en rond het boerenerf!
➤ Pannenkoeken
➤ Restaurant
➤ 1e en 2e Paasdag
Paasbrunch
Gelieve te reserveren

Lorbaan 1 Veulen| www.platteland.nu/restaurant
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Themabijeenkomst
Kansen in de zorg
Clooser2 organiseert op vrijdag 11 maart een netwerkbijeenkomst voor zorgprofessionals op de locatie van
Clooser2 aan de Grubbenvorsterweg 5 in Sevenum. De bijeenkomst duurt van 16.00 tot 19.00 uur.
Clooser2 wil de zorgorganisaties in
de regio met elkaar in contact brengen
om elkaar te versterken en gebruik te
kunnen maken van de successen die
al geboekt zijn rondom het vraagstuk
‘de steeds sneller veranderende
maatschappij’.
Veranderingen lijken steeds
sneller te gaan dan ons leervermogen.
Flexibiliteit, voortdurend blijven
reflecteren en elkaar feedback geven
zijn voorwaarden om in bewegende
werksituaties verbonden te blijven

met elkaar en met datgene waar de
organisatie voor staat. Het is voor de
medewerkers en teams een uitdaging
de focus op het gezamenlijke doel te
blijven houden.
Houden medewerkers het tempo
nog bij én blijven ze aangehaakt? Lukt
het ze om de noodzakelijke cultuur
omslag eigen te maken? Hoe integreer
je deze houding als werknemer in
de dagelijkse werkpraktijk? In hoe
verre dragen de condities binnen uw
organisatie nog bij aan de ambities van

de organisatie en haar medewerkers?
Deze vragen komen aan bod tijdens
de bijeenkomst.
De themabijeenkomst bestaat
uit een interactieve sessie van
drie uur waarbij nieuwe inzichten
worden gekoppeld aan enkele
goede voorbeelden uit de praktijk.
De bijeenkomst wordt begeleid
door Karien Cloostermans, directeur
opleidingsinstituut Clooser2 en Rolf
Weijers, eigenaar en senior adviseur
van Weijers Mens en Werk.

Oh, zit dat zo!

Starters in de regio
De Pastoor Wine & Drinks
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

De Pastoor Wine & Drinks
Huub Stiphout & Jan Vonk
Pastoor Vullinghsplein 14
Sevenum
077 390 37 06
info@depastoorwine-drinks.nl
www.depastoorwine-drinks.nl
Slijterij/wijnhandel
25 februari 2016

Activiteiten
Winkel voor fijnproevers,
wijn, gedistilleerd en cadeau’s

cadeau’s. Mede door het slijtersvakdiploma hebben medewerkers vakmanschap en kunnen zij
klanten voorzien van goed
Doelgroep
advies. Zij hebben een opleiding
Iedereen vanaf 18 jaar
gevolgd aan de wijnacademie en
staan in het zogenaamde
Onderscheidend vermogen
Vinologenregister. In de kleine,
De Pastoor Wine & Drinks
sfeervolle winkel van De Pastoor
onderscheidt zich door het tonen Wine & Drinks wordt de wet- en
van heel veel passie, eigentijds
regelgeving nageleefd en is er in
ondernemerschap en enthouside toekomst ook aandacht voor
asme. De winkel heeft een
wijnproeverijen, wijnworkshops,
compleet assortiment aan wijnen thema-avonden, wijnspijsadvies,
en heeft daarnaast leuke
wijncursussen en whiskytastings.

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

Capita selecta ontslagrecht
en omgevingsrecht
Door: Paul van Hoef, advocaat
Het is alweer enige tijd geleden dat in het ontslagrecht en het
omgevingsrecht nieuwe wetgeving ingevoerd is. De grootste nieuwigheid
is er dus wel van af, maar het blijft toch nog wennen en opletten. In mijn
praktijk en de rechtspraak zijn mij de afgelopen tijd de volgende zaken
opgevallen.
Ontslag
Als u als werknemer ten onrechte
zonder ontslagvergunning ontslagen
bent, heeft het schriftelijk inroepen
van de nietigheid van het ontslag
geen zin meer. Als u schriftelijk bij
uw werkgever protesteert (wat wel
voor de hand ligt, al is het maar om
nog eens uitdrukkelijk uw arbeid aan
te bieden), moet u het daar in elk
geval niet bij laten. U moet namelijk
binnen twee maanden na het ontslag
aan de kantonrechter verzoeken om
de opzegging te vernietigen of een
billijke vergoeding toe te kennen.
Anders staat u definitief met lege
handen.

omdat het gebruik ervan niet met dat
van het hoofdgebouw samenhangt. Dat
de effecten van het gebruik voor de
omgeving hetzelfde zijn, verandert daar
niets aan.

Vergunningvrij bouwen
Bij een bedrijfsgebouw als hoofdgebouw mag een garage voor
privégebruik volgens onze hoogste
bestuursrechter niet vergunningvrij
op het achtererf gebouwd worden,

…toch ook in de bezwaarfase
In de bezwaarfase geldt het relativiteitsvereiste niet. Een voorzieningenrechter heeft evenwel overwogen:
“Hoewel dit artikel niet van toepassing
is op procedures hangende bezwaar,

Relativiteitsvereiste…
In het omgevingsrecht geldt in beroep
het zogenaamde relativiteitsvereiste:
je kunt bij de rechter alleen nog de vernietiging van een besluit inroepen op
grond van een wetsartikel, dat kennelijk
bedoeld is om jouw belang te beschermen. Dus klagen over de bouw van
een woning met als argument dat die
te dichtbij de spoorlijn daar gebouwd
wordt, is er niet meer bij.

Boomverzorging, boom kappen.
Moeilijke boom kappen, eventueel
met professionele klimmer. Ook
snoeien van lastige bomen. Voor gratis
info André Pouwels 06 52 40 67 46.

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

Marjo Leijser
Venloseweg 32, 5971 PB Grubbenvorst
06 - 13 22 34 00
info@dekenservicegrubbenvorst.nl
www.dekenservicegrubbenvorst.nl

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop vleespakketten van onze
scharrelvarkens. Pakket van 10 kg
€ 50,- Vacuüm verpakt en ingevroren.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.

Voor ons installatiebedrijf zijn wij op zoek naar een:
ziet de voorzieningenrechter, nu
dit artikel wel van toepassing zal
zijn op een - mogelijk - later van de
zijde van verzoeksters te entameren
beroepsprocedure, aanleiding om dit
uitgangspunt bij de door hem te maken belangenafweging te betrekken.”
Voor vragen over arbeidsrecht en omgevingsrecht kunt u zich vrijblijvend
tot ons kantoor wenden. Wij staan u
graag te woord.

INSTALLATIEMONTEUR/
1STE MONTEUR
HEB JIJ:
• een gemotiveerde werkhouding
• ervaring in de W-installatie
• een rijbewijs B
• het vermogen zelfstandig projecten uit te voeren
(is een pre, geen vereiste)
WIJ BIEDEN:
• een goed salaris
• de vrijheid zelfstandig te werken
• sociale voorzieningen conform de cao
• een gezellige werksfeer

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
vanhoef@putt.nl

Troubadour Math Craenmehr.
Iets leuks verzinnen? Hoeft niet, dat
heb ik al gedaan. Samen zingen met
je vader, moeder, opa, oma enz. Thuis
aan de keukentafel. Als cadeau of ......
gewoon zo maar omdat het leuk is.
06 22 60 41 88 Doej.
Muziek voor elke gelegenheid.
Zangduo Jack & Jolanda
I.: www.jackenjolanda.nl
M.: 06 54 63 00 25.
Kleurentherapie Broekhuizen.
Praktijk Keuten voor vele onbegrepen
klachten, ook voor voeding testen,
littekens corrigeren en massage.
Tel. 06 24 24 45 80.
Te koop fietsdrager Twinny Load voor 2
fietsen. Prijs € 30,- tel. 06 40 42 02 54.

HEB JE NA DIT GELEZEN TE HEBBEN INTERESSE?
Stuur dan je solicitatiebrief met cv naar:
Installatie bedrijf Jeroen Janssen • Bosstraat 11, 5963 NX Hegelsom
www.jeroen-janssen.nl • Voor informatie bel: 06-12856591

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te koop viooltjes div. kleuren.
Nu € 0,40 ct p/st! 12 st voor € 4,- do
t/m za. Fam. de Groot Peelstraat 58,
Kronenberg 077 464 24 66.
Schilderles voor de jeugd!
Toe aan een gezellige leerzame
middag/avond! Schilderen/creatieve
vormgeving. Woensdagmiddag 6 t/m
12 jaar, woensdagavond 13 t/m 20
jaar. Atelier Riny Clevis, Lottum.
Tel & whatsapp: 06 22 83 21 69.
Te koop gevraagd augurken
sorteermachine en aspergeploeg.
Mts. Kellenaers-Kusters, Hegelsom
06 31 50 00 75.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Melissa Kanning
14 jaar
Horst
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Toen ik klein was heb ik alle num
mers van K3 grijs gedraaid. Nu luister
ik vooral naar de top 40. Ik luister
vaak thuis muziek of met vriendin
nen. We hebben ongeveer dezelfde
muzieksmaak.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan zou ik naar opa en oma rijden en
ze mee uit eten nemen. Ze zorgen altijd
heel goed voor mij, dus dan zou ik ze
graag een bedankje willen aanbieden.
Na mijn examens wil ik graag begin
nen met rijlessen nemen. Welke auto ik
later krijg maakt mij niet zoveel uit, als
hij maar goed rijdt!
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Een reis naar Aruba. Het mooie weer,
de blauwe zee en het witte strand
maakt Aruba tot een perfecte vakan
tiebestemming. Ik zou ongeveer twee
weken gaan, en het liefst met vriendin
nen. De mooiste reis die ik tot nu toe
gemaakt heb, is de reis naar Egypte.
De piramides en de cultuur maken het
land heel speciaal.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik in Parijs gaan shoppen met
mijn vriendinnen. Het lijkt me een hele
mooie stad, maar ik ben er nog nooit
geweest.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Dan zou ik graag meer willen leren op
het gebied van verzorging. Het Gilde
biedt verschillende opleidingen aan op
het gebied van verzorging, dus daar
zou ik dan ook graag meer kennis over
op willen doen.

aan
Melissa Kanning

Wat deed je als kind het liefst?
Knutselen en tekenen. Dit deed ik vaak
met vriendinnen en dan leerden we
elkaar telkens weer nieuwe dingen
aan.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor beesten en dan vooral
voor honden. Veel vriendinnen hebben
een hond, en ik vind het dan ook best
eng om daar naar binnen te gaan.
Het is wel lastig, omdat ze dan de hond
weg moeten doen omdat ik er bang
voor ben. Dat is natuurlijk ook niet leuk
voor hen.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Een dolfijn, omdat het mooie beesten
zijn. Ik heb gehoord dat je met
dolfijnen kunt zwemmen als mens
zijnde. Als ik dan een dolfijn zou zijn,
dan zou ik dat ook graag willen doen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Eerst wil ik graag slagen voor mijn

ZONDAG
OPEN
van 12.00 tot 17.00 uur

presentatie
nieuwe voorjaarscollectie

SCHOUWBURGPLEIN 2 | VENRAY | TEL. 0478 580077
WWW.VANDEVENSCHOENMODE.COM

jongeren 09

Kerkstraat 17
5961 gc - horst

opleiding verzorging. Graag zou ik iets
met kinderen gaan doen. Wat voor
specifieke baan ik later wil, dat weet ik
nog niet. Daarnaast zou ik graag twee
kinderen krijgen en ik wil geen huisdie
ren. Samen met mijn kinderen en man
zou ik dan in een normaal rijtjeshuis
willen wonen. Daar moet wel een tuin
bij zijn, omdat ik het belangrijk vind om
veel buiten te zijn.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Op een super tropisch eiland.
Welk specifiek eiland maakt me niet
uit, als het er maar mooi weer is.
Bij zonsondergang zou ik dan op mijn
knieën gaan. Maar ik zou toch het
liefst door de man gevraagd worden,
omdat dat zo hoort.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem of haar zo bijzonder?
Ik heb een aantal beste vriendinnen.
Ze zijn er altijd voor me en ik kan altijd
met ze lachen. Als er iets met me is
dan komen ze altijd naar me toe en
steunen ze me.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik wil geen tatoeage. Het wordt er niet
mooier op als je ouder wordt en verder
vind ik het verspilling van je lichaam.
Als ik een tatoeage zou moéten nemen,
dan zou ik een hartje nemen met de
naam van een dierbaar iemand erin.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Een superkracht om iedereen op te
vrolijken. Ik vind het namelijk heel
belangrijk dat iedereen vrolijk is.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Aan kleding, eten en spullen die ik écht
nodig heb. Qua eten zou ik iets kopen
wat niet duur is en goed vult.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik naar school moest en dat ik
het achtste uur had. Als je het achtste
uur hebt dan heb je tot 15.45 uur les.
Ik had wel zin om naar school te gaan,
maar het werd wel een lange dag.

Studie
rimboe
Daar sta ik dan. Verdwaald
in een jungle van studies. Ik
zie door de bomen het bos niet
meer. Helaas is de tijd geen
vredig kabbelend beekje,
maar een woeste rivier die
door het land raast en zich
door niemand laat stoppen.
1 mei (de uiterlijke inschrijfdatum) nadert gevaarlijk en ik
lijd aan studiekeuzestress.
Beslissingen. Het begint al
vroeg. In de HALLO van vorige
week prijkte een hele pagina
Dendron College-propaganda
voor toekomstige bruggers.
Op een open dag van een
universiteit trof ik 14-jarige
kinderen aan in de zaal.
Tegenwoordig wordt er in de
onderbouw al verwacht dat je
weet wat je wilt worden, zodat
je een profielkeuze en daar op
afgestemde studiekeuze kunt
maken.
Maar ik lijd aan besluiteloosheid. Ik kan niet eens besluiten
wat ik ‘s ochtends op mijn
boterham zal doen. Laat staan
het kiezen van een opleiding.
Hoe kan ik nou een keus maken
uit zó veel studies met ingewikkelde, wazige namen? Zoals
‘Actuariële Wetenschappen’ of
‘Global Sustainability Science’.
Hoe kan ik een keuze maken die
sommige opties uitsluit? Een
keuze voor altijd? De maatschappij is vergeten dat ik acht jaar
geleden nog in boomhutten
speelde en klauterde op een
klimrek.
Toen ik er eindelijk heilig van
overtuigd was dat een bepaalde
studie echt iets voor mij was,
bleek na een meeloopdag het
tegendeel. Was er maar een
machine, waar binnen drie
nanoseconden uitrolt wat bij je
past. Spijtig genoeg bestaat
zoiets (nog?) niet. Mijn vinger
opsteken en kijken welk gevoel
er tegenaan waait werkt
evenmin. Dus zit er niets anders
op dan een weg door dit
oerwoud banen met een
kapmes. Heeft er misschien
iemand een kaart?
Rosanne
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Wat je niet hebt, kan je niet
uitgeven’

Geld lenen kost geld, is een veelgehoorde
waarschuwing op de televisie en radio.
75 procent van de mensen in Horst aan de
Maas leent dan ook geen geld. Een kwart doet
dit wel, maar vooral voor de hypotheek op
een huis, blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.

Ja
25%
Nee
75%

“Wat je niet hebt, kan je ook niet uitgeven.
Dat leren wij onze kinderen ook. Eerst sparen,
dan kopen”, zegt een van de ondervraagden.
“Geld lenen vind ik geen goede zaak. Als ik
iets wil hebben, spaar ik er eerst voor”, zegt
iemand anders. De leningen die mensen heb
ben lopen, bestaan voor een overgroot deel
(91 procent) uit een hypotheek. Studieleningen
(5 procent) en een lening bij ouders (8 procent)
zijn andere opties. 8 procent heeft een andere
lening. “Ik leen voor de afbetaling van mijn

Inwonerspanel

1.672 leden

Leen jij geld?

mensen (44 procent) zouden echter andere
auto”, laat iemand weten. Iemand anders leent
dingen doen. “Een huis kopen”, “aan de kinderen
bij vrienden. “Vrienden hoef je geen rente te
geven” en “de hypotheek aflossen” zijn enkele
betalen”, zegt diegene. Consumptief krediet en
antwoorden. Niet iedereen zou het dus voor
doorlopend krediet worden ook door enkelen
zichzelf houden, blijkt ook
geleend.
uit een ander antwoord.
Iedereen zou wel
‘Niet voor alledaagse
“10 miljoen, wat moet je
een keer de loterij willen
uitgaven’
er mee? Ik zou het door
winnen. Wat mensen
‘Cashgeld is ouderwets’
twintig delen en iedereen
uit Horst aan de Maas
500.000 euro geven.”
zouden doen als ze 10
‘Met 10 miljoen zou ik een
miljoen euro op hun
bedrijf opstarten’
rekening bij geschre
TipHorstaandeMaas
ven zouden krijgen,
is een samenwerkings
loopt erg uiteen. 42 procent zou met vakantie
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
gaan, 27 procent zou schulden afbetalen en
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
22 procent zou stoppen met werken. Verder is er
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
nog 18 procent die aangeeft aan goede doelen
www.tiphorstaandemaas.nl
te geven en 11 procent van de ondervraagden
Reageren?
zou niets anders doen dan daarvoor. De meeste
www.hallohorstaandemaas.nl

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

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS
ALLEEN IN MAART:
KEUKENROBOT
CADEAU
T.W.V. 649,bij aankoop
van een keuken.*

ALLE
VESTIGINGEN

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

ZONDAG
6 MAART
GEOPEND

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VAK EUK ENS.NL
* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Bespreking Poll week 07

Downtest hoort toegankelijk te zijn voor alle vrouwen
De NIPT-test, een test waarbij het syndroom van Down kan worden
vastgesteld bij ongeborenen was een paar weken terug onderwerp van gesprek
in de politiek. Deze Non-Invasieve Prenatale Tres was lange tijd verboden, maar
mag sinds twee jaar aangeboden worden aan vrouwen waarvan is aangetoond
dat het kindje mogelijk down heeft.
PvdA, SP en VVD vinden dat deze test voor alle vrouwen toegankelijk zou
moeten zijn. 84 procent van de stemmers in Horst aan de Maas geeft aan
het met deze stelling eens te zijn. PvdA en SP vinden daarbij ook dat de test
vergoed zou moeten worden. De andere 16 procent van de stemmers is het

niet eens met de toegankelijkheid van de downtest. De ChristenUnie is ook een
tegenstander. Zij zijn bang dat ouders zo te veel onder druk komen te staan en
dat mensen er straks op aangekeken gaan worden dat ze hun downkind wel
geboren laten worden.
Voorstanders zijn het daar niet mee eens. Er zijn mensen die nu al naar het
buitenland reizen om de test te laten doen, vaak op een minder veilige manier
dan dat dit in Nederland zou kunnen. De PvdA zei onder andere tegen de NOS:
“Je ziet nu ook dat ouders die weten dat ze een kind met down krijgen een heel
bewuste keuze maken. Dat zal niet veranderen.”

Het is een goed idee om leerlingen zelf conflicten
op het schoolplein op te laten lossen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Bij basisschool de Weisterbeek in Horst wordt gestart met een nieuw project:
De Vreedzame School. Twintig leerlingen uit groep 7 en 8 zijn afgelopen tijd
opgeleid als mediatoren. Eens in de twee weken heeft zo’n mediator ‘dienst’
en probeert conflicten op te lossen als die zich aandienen. Ook op basisschool
De Wouter in America is onlangs een dergelijk project gestart om ruzies op het
schoolplein op te lossen. Een goed idee, zo’n mediatorproject. Leerlingen kunnen
zich misschien beter inleven in de situatie dan leraren. Zij hebben hiervoor les
gehad en weten dus precies waar ze op moeten letten en wat ze moeten doen.

Zo leren zowel de mediatoren als de andere leerlingen hoe je goed met elkaar
om kan gaan. Aan de andere kant kun je je afvragen of de verantwoordelijkheid
van een vreedzame school wel bij de leerlingen zelf moet komen te liggen.
Is orde houden niet gewoon de taak van de leraar? Deze heeft hier een opleiding
voor gevolgd en heeft meer ervaring met het oplossen van conflicten. Leerlingen
moeten niet belast worden met dit soort zaken.
Het is een goed idee om leerlingen zelf conflicten op het schoolplein op
te laten lossen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 08) > Gezonde laanbomen in Griendtsveen moeten zoveel mogelijk gespaard blijven
> eens 88% oneens 12%

Fresh Peppers is een moderne
paprikakwekerij die op zoek is naar
een gedreven Operator Tuinbouw en
een Onderhoudsmonteur.

operator tuinbouw m/v

Als
(38 uur) ben je samen met
je collega’s onder andere verantwoordelijk voor het sorteer- en distributieproces.
Je hoofdtaken zijn:
• voorbereiden van sorteer werkzaamheden;
• instellen van de machines;
• verhelpen van storingen;
• signaleren van afwijkingen;
• beheersen en controleren van het proces;
• aansturen en controleren van jouw team;
• onderhouden van de diverse afdelingen;
• ondersteunende productiewerkzaamheden.

Deze competenties bezit je:
• teamwerker;
• sociale vaardigheden;
• leidinggevende capaciteiten;
• ﬂexibele en enthousiaste instelling;
• zelfstandig kunnen werken;
• stressbestendig en houdt overzicht;
• afﬁniteit met computers;
• logistieke vaardigheden.

We zoeken iemand:
met een HBO werk- en denkniveau en technisch onderlegd. Je hebt ervaring in een soortgelijke
functie in de glastuinbouw. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift.

onderhoudsmonteur m/v

Onze
werkt één dag in de week en is daarnaast ﬂexibel inzetbaar.
Je hoofdtaken zijn:
• onderhouden van apparaten;
• onderhouden van machines;
• onderhouden van gebouwen;
• onderhouden van terreinen;
• verhelpen van storingen.

(8 uur)

Deze competenties bezit je:
• zelfstandig kunnen werken;
• prijsbewust;
• communicatief vaardig;
• ﬂexibele en enthousiaste instelling;
• stressbestendig en houdt overzicht.

vloerreiniging
en

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

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

We zoeken iemand:
Met een MBO technische achtergrond. Je hebt ervaring in het werken met gas, electra en water.
Je bent in staat om een stoepje aan te leggen. Daarnaast ben in het bezit van rijbewijs B(E).
Beloning: Is volgens de cao Glastuinbouw.
Is dit jouw toekomstige baan? Reageer voor 17 maart 2016.
Stuur je brief naar Firmus Personeelsdiensten, Oude Oostrumseweg 19A, 5802 CA Venray of
via de mail naar info@ﬁrmus-personeelsdiensten.nl.
Bij vragen kun je bellen naar Joyce Marks, 06-17672763
Niets voor jou, maar wel voor een vriend? Deel deze vacature dan via Social Media.

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

De onder
gang van de
journalistiek
Vandaag ga ik jullie
lastigvallen met de ongelofelijk beroerde, niet nieuwswaardige berichten van de afgelopen tijd. Daarmee wil ik één
artikel specifiek naar voren
brengen: ‘Schrikkeldag kost
gezin zo’n 13 euro’. Waarom?
Ik maak me zorgen om de
journalistiek, diepe zorgen.
Een schrikkeldag is een extra
dag in het jaar. Wanneer je een
vast loon per maand verdient,
werk je een dag extra in een
jaar, wat dus meer kost.
Maar daar wil ik het niet over
hebben, want als ik al die cijfers
opnoem, is mijn column alweer
vol. Die info is op internet te
vinden. Doe dit vooral niet, je
hebt er niets aan. Kom op, waar
gaat de journalistiek heen
tegenwoordig? 13 euro? Is dat
nu nieuws? Bericht is over echt
nieuws. Ik wil nieuws horen over
vluchtelingen (ook al komt mij
dat de strot uit) of IS. Het NIBUD
deed onderzoek. Ze willen
gewoon in het nieuws komen en
daar trappen alle media regelrecht in. Dan heb ik het nog niet
eens gehad over copy/paste.
Zo’n bericht wordt nagenoeg
klakkeloos overgenomen.
NOS, Telegraaf, NU.nl, FD,
Elsevier, noem maar op.
Allemaal met dezelfde titel:
‘Schrikkeldag kost 13 euro’ of
‘Wat kost een schrikkeldag?’
Dan zou je denken dat een
medium nieuwe info toevoegt…
nee. De media kopiëren elkaar
domweg. Wat voor gevolgen
heeft dit voor journalisten die
wél echt nieuws willen
produceren? De ondergang van
mooie verhalen. Kranten
publiceren en publiceren maar.
Copy/paste en proberen zo snel
mogelijk te zijn, anders is hun
concurrent hen voor. Maak eens
een keer een mooi verhaal en
doe er dan wat langer over.
Ik heb het gehad met al die
non-nieuwtjes. Tijd voor actie en
ga je werk doen, want daar gaat
het toch om in dit vak?
Kopieer ze,
Niels
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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.

Evaluatie koopzondagen
In 2014 werden de winkelsluitingstijden voor Horst aan de Maas voor
de derde keer binnen enkele jaren aangepast (lees: ruimer gemaakt).
Het startte met ondernemers in het buitengebied, daarna volgden de
supermarktondernemers en als laatste werd dit voor alle ondernemers
aangepast.
In principe mag nu elke onder
nemer elke zondag zijn zaak openen
als hij of zij dit wil. Een onzinnige
aanpassing als je het mij vraagt. In de

praktijk gaan de winkels niet vaker
open op zondag dan de twaalf keer die
in de vorige winkeltijdenverordening
stond. Uitzondering zijn enkele

winkels in het buitengebied en een
aantal supermarkten. De evaluatie
die uitgevoerd is beperkte zich tot de
mogelijkheden tot opengaan. Nergens
lees ik iets terug over de consequenties
hiervan voor de ondernemer en het
personeel. Natuurlijk zitten er voor
elke ondernemer, maar ook voor de
medewerkers, voor- en nadelen aan.
Denk aan de extra loonkosten die de

ondernemer moet betalen, tegenover
de extra inkomsten. En voor de
medewerker zijn er extra inkomsten
als je op zondag moet werken,
tegenover het feit dat je minder vrije
weekenden hebt. In een amendement
wat in maart 2014 is aangenomen
wordt ook verwezen naar de impact
die de aanpassing (verruiming) van
de winkelopenstelling kan hebben

op de detailhandel in Horst aan
de Maas. Een gemiste kans om de
evaluatie niet breder op te pakken
dan gedaan. Hopelijk wordt bij een
volgende evaluatie verder gekeken
dan alleen de wensen en ideeën over
de winkeltijden, maar dus ook naar
de consequenties daarvan.
Frank Spreeuwenberg,
SP Horst aan de Maas

Toegankelijkheid en bereikbaarheid
Een langverwachte en gewenste nieuwe wet wordt vanaf 1 januari
2017 ingevoerd. Er wordt dan een stevige piketpaal geslagen in het
oerwoud van bouwverordeningen en wettelijke regelgevingen rondom
toegankelijkheid en bereikbaarheid.
Het vele werk dat landelijke,
regionale en vooral lokale Gehandi
capten Platforms hier in hebben
gestoken werpt hiermee zijn vruchten
af. Bewustwording van vaak politieke
verantwoordelijken kost vele jaren

was een eerste stap in bewustwording
in vele landen om ons heen, de VS
voorop. Ook in Horst aan de Maas kreeg
het langzaam voeten aan de grond
aan de politieke grond. Als PvdA zijn
we lang voorstander van projecten als
aan energie en doorzettingsvermogen.
Resultaat is dat vaak kwetsbare burgers Toerisme voor Iedereen en hebben we
mee kunnen doen in onze maatschappij op verschillende momenten aandacht
gevraagd voor toegankelijkheid en
en dat zij zo noodzakelijke leefruimte
hiermee kunnen verbreden. Agenda 22 bereikbaarheid. We zijn er echter nog
(de 22 regels van de Verenigde Naties) niet. Elk ruimtelijk project, zowel in de

openbare ruimte alsook wat betreft
accommodaties zullen we dit thema
terug laten komen. We kunnen sim
pelweg niet meer om toegankelijkheid
heen. Ook de bewustwording stopt
hier niet. Het zal je maar gebeuren
dat enkele centimeters een blokkade
vormen om mee te kunnen doen.
Naast de gemeentelijke projecten
zullen we het gesprek moeten blijven
voeren met burgers en ondernemers.

Samen op zoek naar creatieve en
werkbare oplossingen. Zie het als
een uitdaging. Of misschien wel als
een droom. Niet alleen de gezondste
regio, maar ook de meest toeganke
lijke gemeente! We blijven hierover
graag met u in gesprek! Goed advies
immers geeft ruimte, een creatieve
geest vaak de oplossing.
Truus Knoops-Kersten,
PvdA Horst aan de Maas

Gasthoês, kansen of bedreigingen?
Laten we met de kansen beginnen. Het feit dat het oude Gasthoês een
renovatie nodig heeft is een kans. Die kans zit vooral in de ontwikkelmogelijkheid van jeugd en cultuur en in het maken van een mooie ontmoetingsplaats. Dat alles bij elkaar in het unieke concept Herberg de Troost.
Er zijn kansen, mooie kansen.
Op tafel liggende concepten zijn door
de Kopgroep met veel enthousiasme
verder uitgewerkt in een vlekkenplan,
dat wil zeggen de indeling van
het Gasthoês. Waar liggen dan de
bedreigingen? Dat zijn er minstens
twee. Als eerste dat de kopgroep

nu wordt gebruikt als excuus om een
aan de wethouder meegegeven kader
(niet uitbreiden buiten de huidige
muren) eenvoudig te laten vallen en
ook de Horster maat waar in het begin
iedereen de mond van vol had is door
partijen nu al omgezet tot regionale
uitstraling. Erg standvastig is dat

niet en ook daarin schuilt die eerste
bedreiging.
De tweede bedreiging schuilt in de
investering en de exploitatie. Twee jaar
geleden werd een plan gepresenteerd
om het Gasthoês aan te passen voor
8 miljoen, inclusief de aanpassing
van het plein. Nu komt dat, inclusief
de ontsluiting van het plein op ruim
12 miljoen en dan zijn nog niet eens
alle risico’s echt duidelijk en niet alle
investeringen meegenomen. In de
exploitatie schuilt eenzelfde gevaar.

REPARATIE EN ACCESSOIRES

Gezocht
Vrijwilligers

5 maart
10-jarig
jubileum

Wij zijn 8 jonge mensen met een ernstig
meervoudige beperking en wonen in
Sevenum, op locatie Octopus.
Samen met onze begeleiders zijn wij op
zoek naar lieve vrijwilligers, die het leuk
zouden vinden om bijv. samen met ons:
- koffie te drinken
- te wandelen
- lekker te koken
- gezellig liedjes te zingen
- in onze mooie tuin te genieten
Zie jij dit wel zitten? Laat het ons dan
weten op dit emailadres:
s.kastelijn@philadelphia.nl
of neem telefonisch contact met ons op
077-4670764.

Het meegegeven kader was dat er
gestreefd moest worden naar geen
exploitatietekort en zo dat niet zou
gaan, tot een maximum van 200.000
euro per jaar. De begroting laat zien
dat het maximum bedrag meteen al
helemaal is ingeboekt dat andere sub
sidies in stand worden gehouden en de
eerste vijf jaren zelfs worden aangevuld
Ook dat afschrijvingen van inventaris
niet worden meegenomen en dat geen
overzicht is gegeven van kapitaals
kosten. Een bedrag van 100.000 euro

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

voor de Mèrthal is ook al ingeboekt.
Niet te verklaren. In het laatste
coalitieakkoorden wordt geroepen:
De tijd van makkelijk geld uitgeven
is voorbij. Wij maken ons wel zorgen,
maar vinden ook dat er kansen zijn.
Die kansen moeten we pakken, maar
wel op een verantwoorde manier.
Geen forse overschrijdingen of tekor
ten meer. Dus eerst goede cijfers, dan
beslissingen.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD
vraag naar de voorwaarden

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

Reserveer de proefdoos!
info@hemelsewijn.nl
077-4673961 / 06 115 13 222

Beleef het mee, de eerste en
grootste wijnproeverij van
Nederland op TV gewoon thuis!
Proef mee en leer meer.

met een optreden van

de Teddy Boys
Aanvang 21.30 uur

Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

PROEVERIJ

€ 14,95

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

www.fotoid.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
03 maart 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
8 maart 2016

Fotowedstrijd Kiek HadM

Doe jij ook mee?

Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de grifﬁer, de heer
R. Poels, tel: 077 477 97 70 of 06 51 85 28 91
of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de
volgende onderwerpen:
• Evaluatie prestatie-afspraken 2015 en
Uitvoeringsprogramma 2016.
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Herenbosweg 45, Melderslo.
• Algemeen Kader Preventiebeleid.
• Gemeenschappelijke Regeling Onibuzz.

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.De vergadering wordt live in
video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Informatieavond 21 maart 2016

Vrijwilligers gezocht
Burgerhulpverlening!
De gemeente Horst aan de Maas heeft samen met AmbulanceZorg Limburg-Noord een
netwerk voor burgerhulpverlening opgezet. Vrijwilligers in het netwerk worden bij melding
van een circulatiestilstand gealarmeerd met een sms. Om burgers van de gemeente
Horst aan de Maas, maar ook mensen die niet in Horst aan de Maas wonen, maar hier wel
werkzaam zijn, de kans te geven zich te laten informeren en eventueel als vrijwilliger op te
geven voor het project, wordt een informatie-avond georganiseerd. Deze info-avond vindt
plaats op 21 maart a.s. om 20.00 in het gemeentehuis in Horst.
Vrijwilligers
De gemeente is altijd op
zoek naar vrijwilligers
voor het netwerk van
Burger Hulpverlening
Horst aan de Maas.
Bent u in het bezit van
een geldig reanimatiediploma of een AED-diploma? Of bent u van plan
een dergelijk diploma te
halen? Geef u dan
op voor het netwerk.
Dit kan via de website
www.burgerhulpverleninglimburg.nl.
Informatieavond
Op 21 maart aanstaande is er weer een informatieavond voor mensen die geïnteresseerd zijn

om deel te nemen
aan het netwerk.
Tijdens deze informatieavond krijgt u informatie
over de burgerhulpverlening,
hoe u zich kunt aanmelden
en wat er van u wordt verwacht. Wilt u een reanimatiecursus volgen? Geef dat
aan tijdens de informatieavond.
De avond start om 20.00 in
het gemeentehuis in Horst.

Met ingang van deze maand hanteren we geen thema’s meer. We gaan
er vanuit dat er genoeg gebeurt en te
fotograferen
is in Horst aan de Maas
HORST AAN DE MAAS
dat onze fotografen inspireert.

KIEK

Stuur je foto in via de Facebookpagina van de gemeente.

KIEK

In de week van 7 maart voert onze buitendienst enkele verkeerskundige maatregelen uit in
het centrum van Horst. Voortaan kan deze weg niet meer vanaf de Loevestraat ingereden
worden. Dit is alleen mogelijk vanaf de Groenewoudstraat.
Inrichten 30 km-zone
Tevens HORST
worden twee
delenDE
van wegen
toegeAAN
MAAS
voegd aan een 30 km-zone.
• Loevestraat (tussen Thomeerstraat en
Venrayseweg)
• Venrayseweg (tussen Loevestraat en rotonde
Meterikseweg)

De werkzaamheden bestaan uit het
verwijderen en plaatsen van borden. In een
later stadium wordt markering verwijderd en
aangebracht. Hebt u vragen hierover dan
kunt u contact opnemen met Ton Peeters
via (077) 477 97 77.

U kunt de fractie-ingang (aan de zijde
van De Librije) gebruiken. Op de website van
burgerhulpverlening Limburg vindt u meer
informatie en kunt u zich ook opgeven voor de
avond.

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 18 februari 2016 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2016. De sluitingsdatum is 12 april 2016, 14.00 uur.

Het is van belang dat het sportaanbod aansluit
bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is

HORST AAN DE MAAS

Verkeersmaatregelen in
Horst-centrum

Sportverenigingen en
andere sport- en
beweegaanbieders opgelet!
De Sportimpuls maakt deel uit van het VWSprogramma Sport en Bewegen in de Buurt en
biedt lokale sport- en beweegaanbieders de
kans om mensen aan het sporten en bewegen
te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls.

KIEK

op de bestaande situatie in de buurt en dat
wordt samengewerkt met lokale organisaties.
De regeling kent behalve de aanvraag voor een
reguliere Sportimpuls, ook een Sportimpuls
Kinderen sportief op gewicht en een Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten.
Meer informatie over de Sportimpuls vindt u op
www.sportindebuurt.nl/sportimpuls
Voor enige informatie kunt u ook terecht bij
Frans Verhaag, beleidsadviseur Samenleving,
tel. 077 - 477 97 77.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Hofweg 35
Laagheideweg 11
Horst
Weltersweide 22b
Sectie T, nr. 837
Fabriekstraat 8c
Lottum
Zwaanen Heike 20

Meerlo
Sectie E, nr. 760

Swolgen
Molenstraat 21

Melderslo
Blaktweg ongenummerd

Sevenum
Ulfterhoek 4
Romerweg 20
Grubbenvorsterweg 66

Meterik
Meterikseveld
ongenummerd
Crommentuynstraat 68
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PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

03
03

Informatieavond biologisch
boeren in Noord-Limburg
SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg organiseert op maandag 7 maart een informatieavond over
biologisch, kleinschalig of minder intensief boeren in Noord-Limburg. Deze avond vindt plaats in ’t Gasthoês in Horst
om 20.30 uur.

www.peetenmobiel.nl

Weijs

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

www.uwtopslijter.nl

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

11,99

11,99

13,99

18,99

DUJARDIN
Vieux

SONNEMA
Berenburg

HOOGHOUDT
Premium
Jenever

JOSEPH GUY
VS Cognac

100 cl

25,99
70 cl

100 cl

70 cl

100 cl

22,99

18,99

Goblet

70 cl

100 cl

Jonge
Graanjenever

11.99
100 cl

JOSEPH GUY JOHNNIE WALKER JOHNNIE WALKER
Red Label
VSOP Cognac
Black Label

12,99
70 cl

17,99

17,99

100 cl

100 cl

JÄGERMEISTER
CAPTAIN MORGAN GRANT’S
Spiced Rum Blended Scotch Kruidenlikeur
Gold
Whisky

De panelronde neemt ongeveer
een uur in beslag. Na de pauze start
de dialoog met de zaal rond een vijftal
stellingen. De panelgasten kunnen hier
over hun mening debiteren, eventueel
aangevuld door het publiek. De avond
wordt afgesloten met het schetsen
van een plan van aanpak: wat zou er
kunnen worden ondernomen om deze
doelstellingen in het Noord-Limburgse
te bevorderen?
De gespreksleiding van deze avond
is in handen van filmmaker Wiek
Lenssen.

De jaarlijkse rommelmarkt met veiling van fanfare Monte Corona uit Kronenberg vindt plaats op zondag
20 maart in Gemeenschapshuis De Torrekoel van 13.00 tot 16.00 uur.

5.

NÚ VOOR

29

fles 6,49

De panelgasten geven aan de hand
van interviews en gerichte vragen een
beeld van de huidige situatie. De geno
digde ondernemers vertellen over hun
bedrijfsmodel, gemeente Horst aan de
Maas schetst een beeld van de huidige
verhouding reguliere en biologische
bedrijven en de beleidskaders voor de
toekomst en Stichting Het Limburgs
Landschap vertelt welke gebieden of
aanpalende gebieden mogelijk het
meest geschikt zouden zijn voor de
gepresenteerde modellen, of voor
varianten hierop.

Rommelmarkt met veiling

Phebus (Mendoza, Argentinië)

Malbec
Cabernet Sauvignon
Syrah
Chardonnay
Torrontés
Malbec rosé
75 cl. Per

Met de informatieavond vraagt
de werkgroep voor de regio NoordLimburg meer ruimte en aandacht
voor alternatieve vormen van land
bouw, zoals biologisch, kleinschaliger,
extensiever of meer regionaal gericht.
Daartoe zijn ondernemers Annet
Harberink en Twan Linssen, beleids
makers wethouder Bob Vostermans
van gemeente Horst aan de Maas en
grondeigenaren Limburgs Landschap
uitgenodigd als panel. Ook zijn verte
genwoordigers van diverse belangen
groepen uitgenodigd.

wk 09-10
Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
Aanbiedingen geldig van 29-02-2016 t/m 13-03-2016

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

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

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

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

Op de rommelmarkt worden
allerhande spullen verkocht,
waaronder speelgoed, huis- en

tuinartikelen, kleding, elektronica,
boeken en glaswerk.
Tijdens de openbare veiling

worden diverse spullen met opbod
verkocht. Deze veiling begint om
14.00 uur.

Start inschrijving
‘Bloemrijke akkerranden
en overhoeken’
Stichting Landschap Horst aan de Maas wil de inzaai van akkerranden en overhoeken met een eenjarig bloemenmengsel bevorderen. Grondbezitters en boeren kunnen zich tot vrijdag 1 april aanmelden voor deze actie,
waarna zij zaaimengsel krijgen van de stichting.
Het bevorderen van de inzaai
van akkerranden en overhoeken met
bloemen resulteert in kleurreijke bloe
menlinten in het agrarische landschap,
aldus stichting Landschap Horst aan de
Maas. “Vlinders, hommels en diverse
soorten bijen verzamelen er nectar
en stuifmeel. Na de bloei trekken de
zaden allerlei zaadetende vogels aan.
Kortom een natuurlijke impuls aan het
agrarisch landschap.”
In samenwerking met particu

liere grondbezitters en boeren in de
gemeente Horst aan de Maas, worden
in het voorjaar stroken landbouw
grond van 3 tot 6 meter ingezaaid met
een eenjarig bloemenmengsel van
negentien bloemsoorten. Ook over
hoeken in het buitengebied kunnen
aangemeld worden voor de inzaai
actie. Stichting Landschap Horst aan de
Maas stelt het zaadmengsel beschik
baar. Voor grotere percelen geldt dat
de grond zaaiklaar wordt gemaakt

door de eigenaar waarna Landschap
Horst aan de Maas het perceel inzaait.
Eigenaren van kleinere overhoeken
kunnen het zaadmengsel kosteloos
afhalen. Dit jaar worden voor het eerst
aparte zaadmengsels samengesteld
voor de lage en de hoge zandgronden
voor een nog beter resultaat.
Voor aanmelden of meer
informatie, neem contact op met
Ton Hoeijmakers via 077 398 25 52 of
tonfien@home.nl
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Voorstellingen

Toneelvereniging Mimus
bestaat 20 jaar
De Tienrayse toneelvereniging Mimus bestaat 20 jaar in 2016. In dit jubileumjaar brengt de vereniging de
voorstelling ‘Kom mee naar buiten allemaal’ op de planken. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 18 maart,
zaterdag 19 maart en zondag 20 maart in het Parochiehuis in Tienray.

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.

Het blijspel in drie bedrijven
‘Kom mee naar buiten allemaal’ is
geschreven door Carl Slotboom en
wordt geregisseerd door Huub Schreurs.
De voorstelling gaat over de natuur
vrienden in het natuurvriendenhuis
dat wordt gerund door Jan en Hennie
Verhulst. De groep aanwezige gasten
bestaat uit de meest vreemde en
uiteenlopende types. Ze verblijven
veertien dagen in het natuurvrienden
huis. Deze gasten behoren duidelijk niet
tot de doelgroep waarop het beheer
dersechtpaar Jan en Hennie hadden
gehoopt. Ze liggen dan ook voortdu

rend met elkaar in conflict.
Jan en Hennie hebben een
programma samengesteld voor de gas
ten, het lukt hun echter niet de gasten
hiervoor te interesseren. Josephien,
of zoals ze liever wordt genoemd,
mevrouw van Zeben werkt voor geen
meter mee en maakt met haar onmo
gelijke gedrag en bemoeizucht zeker
geen vrienden. Gerda Roggeveen en
haar dochter Mandy verblijven ook in
het natuurvriendenhuis. Gerda is een
potige tante in tegenstelling tot haar
dochter Mandy die er wel een heel
verrassend beroep op na houdt.

Is Frits Verpoort, inderdaad de
zelfbenoemde ‘self made man’ die met
zijn methode Verpoort alle dames voor
zich weet te winnen? En weet Willy
succes te behalen met deze methode?
Zijn de avances van Jan om Mandy
te versieren succesvol? En wat vindt
Hennie daar dan wel van? Wanneer een
echtgenoot van één van de gasten ook
nog dreigt om iedereen te willen gijze
len, lopen de spanningen hoog op.
In verband met het 20-jarige jubi
leum wordt er op maandag 4 april ook
een uitvoering gegeven in de schouw
burg van Venray.

Excursie naar Malmedy
LGOG Kring Ter Horst organiseert op zaterdag 16 april een excursie naar Duitstalig België, met onder meer
een bezoek aan Malmedy en museum Baugnez44. De bus vertrekt om 07.30 uur vanuit Horst en is rond 19.00 uur
weer terug.
Eerste halteplaats is de stuwdam
van La Gileppe. In Malmedy wordt
met behulp van een Nederlandstalige
audiogids het plaatselijke museum
verkend. Het Malmundarium is 3.000
vierkante meter groot en herbergt vijf
musea: het Historium, het museum van
papier, dat van het leer, het carnavals
museum en de schatkamer van de
kathedraal. Na de lunch vertrekt de
bus naar het museum van Baugnez44.

Dit museum werd in 2007 geopend
en wordt nu al beschouwd als een van
de mooiste musea over de Slag om
de Ardennen. Deelnemers ontvangen
opnieuw een Nederlandstalige audio
gids en kunnen in hun eigen tempo en
volgens persoonlijke voorkeur kennis
nemen van de uitleg over de verschil
lende grote militaire operaties, de
unieke tentoongestelde voorwerpen
en de archieffilm van 25 minuten.

Verder zijn er twee ruimtes met spe
ciale geluids- en lichteffecten waarin
men zich in de winter van 1944 waant.
Opgave voor deze excursie is tot
26 maart mogelijk bij de secretaris van
LGOG Kring Ter Horst, de heer
J. Vissers, bij voorkeur via
secretariaat@lgogterhorst.nl of anders
telefonisch via 077 398 41 40.
Voor verdere informatie over de
excursie, kijk op www.lgogterhorst.nl

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

Parttime teeltmedewerker – Vac.nr. P007563

Je zorgt voor een optimaal klimaat in de kas, goede kwaliteit van
de plantsubstraten en je scout op ziekten en plagen. Je hebt ruime
ervaring in de functie.

Commercieel medewerker buitendienst
Vac.nr. P008236

Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van woonunits aan potentiële afnemers. Je legt contact en maakt afspraken om je netwerk te vergroten. Je bent commercieel, kunt goed adviseren en
hebt overtuigingskracht.

Hovenier – Vac.nr. P008210 en P008588

Je gaat zowel zelfstandig als samen met collega’s tuinen aanleggen
en onderhouden. MBO-4 en ervaring is een must.

Bedrijfsleider tomatenkwekerij – Vac.nr. P008274

Je zorgt voor de hele organisatie op de locatie waarbij je verantwoordelijk bent voor de aansturing van een team van ca. 25 uitzendkrachten en 30 scholieren.

Medewerker tuinbouw – Vac.nr. P007359

Je wordt allround inzetbaar binnen het bedrijf, maar later ga je
werken op de plek die het best bij je past. Je werkzaamheden zijn
o.a. oogsten, verzorgen en sorteren van planten en onkruid wieden.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Jaarvergadering KBO Horst
De algemene jaarvergadering van KBO Horst vindt dinsdag 8 maart plaats in de grote zaal van ‘t Gasthoês.
De vergadering begint om 14.00 uur.
Op de agenda staan naast de
gebruikelijke jaarverslagen ook het
kiezen van een nieuw bestuurslid.
Ook wordt er afscheid genomen van
Lies Smits. Zij heeft aangegeven
te willen stoppen als bestuurslid.

“Op deze plek willen we haar alvast
van harte bedanken voor haar
jarenlange inzet voor onze vereniging.
Zij was bij vele gelegenheden de
spil in de organisatie”, aldus KBObestuurslid Lei Wijnhoven. Na de pauze

is er een voorlichtende inleiding
over het Logeerhuis Kapstok. De
vergadering wordt afgesloten met
een uitvoering van het toneelstuk
Late liefde op de boerderij door
Toneelclub 60+.

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

Kies

GYMNASIUM
ATHENEUM
HAVO

voor het Dendron College:

VMBO

Je krijgt er les van gespecialiseerde teams

Les op een manier die bij jou past. Ieder kind is uniek, elke leerweg anders.
Professionele docententeams begeleiden elk type leerling. Een bevlogen
docent is de beste garantie voor goed onderwijs.

We maken veel werk van extra ondersteuning
“Ik heb een
super mentor.
Ze helpt ons
met alles”

Mentor en docenten helpen leerlingen bij hun ontwikkeling. Soms is extra
begeleiding noodzakelijk. Daarvoor zorgt de ondersteuningscoördinator
in overleg met jou en je ouders. De leerlingenbegeleider helpt je dan
zolang het nodig is. Leerlingen met LWOO-beschikking zitten meestal
in de basisberoepsgerichte leerweg, met een klein docententeam in een
veilige leeromgeving. Zo kan elk talent bloeien!

De school die ondernemerschap stimuleert

Het International Business College (IBC) op havo 4 en 5, beroepsgerichte
vakken op het vmbo en Op niveau in de regio voor vwo+ zijn lesprogramma’s
waarbij je regelmatig contact hebt met (lokale) ondernemers. Met Junior
companies stimuleren we ondernemerschap. In elke leerweg kun je je ontwikkelen tot een echte ondernemer.

Het Dendron College, de school met uitstekende resultaten
“Er is hier
zoveel
om te
ontdekken”

Leren mag leuk zijn. Nee, leren móet zelfs leuk zijn. Daar doen docenten
en leerlingen bij ons dagelijks hun best voor. De sfeer is goed. Maar aan
het eind van de rit gaat het vooral om resultaat. We doen het goed met
alle leerwegen! Volgens Elsevier (januari 2016) zijn wij zelfs de beste
vmbo-school van heel Limburg! Daar wil jij toch zeker ook naar
toe met je vmbo-advies!

Meld je aan
op maandag 14 of dinsdag 15 maart
van 16.30 tot 19.00 uur.
“Ik als cameraman
bij TV Reindonk
Supervet man!”

Bezoekadres
Gebr. van Doornelaan 124
5961 BE Horst
077 - 397 08 80
dendron.nl

Verrijkt
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Voetbal- en korfbal
dagen bij SV Lottum
SV Lottum organiseert dit jaar voor de elfde keer de JAKO-voetbal
dagen van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juli. Aansluitend vinden
voor de derde keer de JAKO-korfbaldagen plaats van dinsdag 2 tot en met
donderdag 4 augustus.

Officiële opening de Peelbergen
Hippisch centrum Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg werd op maandagavond 29 februari
officieel geopend. Tijdens de openingsavond kwamen verschillende hoogwaardigheidsbekleders van
gemeente Horst aan de Maas en leden van de organisatie aan het woord. “Kenmerkend aan dit centrum is
dat we het samen in vertrouwen gerealiseerd hebben. Met passie uitgedragen doordat we geloven in een
gezamenlijk product”, vertelde voorzitter Mat Vestjens. “De samenwerking met de overheid maakt het
mogelijk om te ondernemen op ongekende schaal. Het centrum dat als een economische magneet prijkt in
Kronenberg kan op veel lof rekenen.” Het nieuwe hippisch centrum bestaat uit een terrein van 15 hectare en
bevat onder andere drie grote rijhallen, een derbyterrein, twee buitenpistes en verschillende
parkeerplaatsen.

Volleybalheren Hovoc
verslaan Venlo
Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc HS 1 van volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft zaterdag 27 februari met 4-0 gewonnen van
Civitas HS 1 uit Venlo. De wedstrijd werd gespeeld in de Dendron Sporthal in Horst.
De boodschap van Hovoc-coach
Bob Soberjé was helder: “Focus, speel
zoals tegen Polaris.” Niek Jans was
vanaf het eerste fluitsignaal meteen
op volle sterkte. De stand ging tot
de vijftien gelijk op. Vanaf daar nam
Hovoc HS1 het voortouw om met de
25-18 de eerste set binnen te halen.
In het tweede deel wist spelverdeler
Tom Weijs de aanvallers goed te
bedienen. Rick Oomen kwam boven
het blok van Civitas HS 1 en legde de

bal in de hoeken van het veld. Civitas
had ondanks een 0-5 voorsprong
een v erlies te verwerken van 25-17.
De derde set is altijd lastig. Wederom
maakten Bram Joosten en Lars Bouten
een 25-11 winst voor Hovoc. In de
laatste set begon Civitas haar draai te
krijgen en frommelde de bal tel
kens achter het Hovoc blok. Slechte
communicatie in het veld maakte
slordige punten voor Civitas. De hoof
den gingen omlaag en een time-out

van Soberjé bracht wat verbetering,
maar met een 17-21 achterstand was
het spitsroede lopen. Bart Neervoort,
die de hele wedstrijd onzichtbaar was,
vatte vlam en scoorde keer op keer.
21-23 gaf nog geen zekerheid maar
de service werd t eruggewonnen en
met een 22-23 werd er een strakke
reeks van drie p
 unten geserveerd,
geblokkeerd en aangevallen. Hovoc HS1
staat nu nummer één met drie punten
voorsprong.

Meterik wint van Lottum
Door: Merièl Walraven, voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van voetbalvereniging RKSV Meterik heeft zondag 28 februari met 1-3 gewonnen van
SV Lottum 1. De wedstrijd werd gespeeld in Lottum. Na het debacle van vorig seizoen is Meterik gebrand op een
overwinning, ook om aansluiting te houden met de koploper.
Het was een partij met veel inzet
aan beide kanten, maar door de
veldomstandigheden en het gebrek aan
ritme was het een ietwat rommelig
begin. In de 5e minuut mocht de
keeper van Lottum voor de eerste keer
handelend optreden om een schot van
Dirk van Rengs te pareren. In de
volgende minuten kwamen een aantal
goede aanvallen van Meterikse zijde
met een doelpunt van Tom Verbong, dit
werd helaas afgekeurd wegens
buitenspel.
Het volgende kwartier was het een
richtingsverkeer en na enkele reddin
gen van de Lottumse keeper, wist Dirk

van Rengs het net voor de eerste maal
te vinden. Het werd een terechte voor
sprong. Twee tellen later was het weer
raak. Dirk van Rengs zag dat de keeper
iets te ver voor de goal staat, en met
een mooie krul verdween de bal in de
kruising. Vanaf dat moment kantelde
de wedstrijd. Meterik liep achteruit en
Lottum kreeg het makkelijker, zonder
echte kansen te creëren. Na het nodige
gepruts achterin zag Lottum kans om
de aansluitingstreffer te scoren, 1-2 is
de ruststand.
In de tweede helft begon Meterik
toch weer sterker. In de 65e minuut
was er een prima interceptie van

A-speler Jordi van Rens op het mid
denveld, die Gijs van Rengs in positie
brengt. Maar zijn schot werd uitstekend
gepareerd door de Lottumse keeper.
Na enkele tellen eerder nog te
stranden op de keeper, wist Dirk van
Rengs zijn derde doelpunt van de
wedstrijd te makenna uitstekend te zijn
aangespeeld door Jordi van Rens, die
met enkele passes wat meer diepte in
het spel bracht.
De wedstrijd was nu wel gespeeld,
Meterik hoefde niet meer en Lottum
kon niet meer. Nog niet het beste
voetbal, maar wel een belangrijke en
terechte overwinning voor Meterik.

Het programma omvat hoofdza
kelijk spel- en wedstrijdelementen
uit het voetbal en korfbal. Dat wil
niet zeggen dat er geen aandacht is
voor technische scholing, maar dat
komt niet op de eerste plaats, omdat
breedtesport op de eerste plaats
komt. Dit wil zeggen dat iedereen
welkom is op de voetbal- en korfbal
dagen. Je mag dus ook deelnemen
als je voetballen of korfballen leuk
vindt en nog geen lid bent van een
vereniging.
Voor het voetbal wordt er van
de wedstrijdvormen 4 tegen 4 en
7 tegen 7 elke dag een andere
variant gespeeld. Boarding- en
kooivoetbal staan dagelijks op het
programma, want dat zijn de vormen

die de deelnemers erg leuk vinden.
Chaosvoetbal vraagt weer om een
goede tactische benadering, want
je speelt het met drie partijen en op
drie doelen. Andere varianten zijn
verder: honkvoetbal, poeierbal, panna
en voetvolley. Verder krijgen ook de
keepers aparte trainingen.
Bij het korfbal wordt ook de kooi
en de boarding gebruikt, maar ook
eilandkorfbal, driehoekskorfbal, wis
selkorfbal en diverse andere spel- en
wedstrijdvormen komen aan bod.
Voor meer informatie en inschrij
ven, kijk op www.sportevents4kidz.nl,
of neem contact op met Huib
Stultiens van Sportevents4kidz via
06 51 70 82 46 of met Jok Relouw
van SV Lottum via 06 22 25 85 42.

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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Oxalis wint met
ruime cijfers

Uitwedstrijd

Set Up verliest

Door: korfbalvereniging Oxalis
Korfbalvereniging Oxalis 1 uit Horst aan de Maas speelde zondag
28 februari de thuiswedstrijd tegen SVO 1 uit Ooij. Een wedstrijd die in de
eerste helft zeer gelijk op ging maar in de tweede helft was Oxalis los en
won het met ruime cijfers van SVO.

Door: volleybalvereniging Set Up
Na drie weken geen competitiewedstrijd te hebben gespeeld stond zaterdag 27 februari de uitwedstrijd
tegen Livoc DS1 uit Liessel op het programma. De dames uit Liessel stonden op de derde plek, maar wel met
twee wedstrijden meer gespeeld dan Set Up DS1. Kortom, dit was een wedstrijd met als inzet plek drie. Set Up
moest een tegenslag incasseren omdat de libero geblesseerd raakte.
In de eerste set speelde Set
Up rommelig en onzeker met veel
persoonlijke fouten. Livoc DS 1liep
via 7-3 en 19-10 uit naar een grote
voorsprong. Dankzij een heel goede
servicebeurt en het terug keren van
de libero kwam de Meerlose ploeg
terug tot 24-23, maar kon net niet
doordrukken en zo werd deze set met
25-23 verloren.
De tweede set speelde Set Up
DS1 ver onder het normale niveau.
De sprongservice liep door het
gebrek aan ruimte in de sporthal
niet optimaal. En de servicepass
was slecht verzorgd waardoor

het moeilijk werd om het spel te
verdelen. Zodoende kon Livoc DS1 via
8-3 en 14-6 een ruime voorsprong
nemen. De dames uit Liessel wonnen
deze set uiteindelijk gemakkelijk met
25-16.
De derde set moest Set-Up DS1 vol
aan de bak om toch nog resultaat te
halen. Het begin van de set ging gelijk
op en de Meerlose ploeg nam een
10-11 voorsprong. Deze voorsprong
kon niet worden vastgehouden en naar
mate de set vorderde bleef Livoc DS 1
aan de goede kant van de score. Ook in
deze set werden er door de Meerlose
ploeg te veel persoonlijke fouten

gemaakt en werd deze set uiteindelijk
via 18-15 en 20-18 verloren met
25-22.
De vierde set speelde Set Up
DS1 beter en namen ze via 2-7 en
12-18 eindelijk afstand en nu werd
de voorsprong wel vastgehouden.
Deze set werd met 18-25 gewonnen.
Mede door teveel persoonlijke
fouten werd er dus maar 1 puntje
meegenomen naar Meerlo.
Aanstaande zaterdag 5-3-2016
zal Set-Up DS1 dit proberen recht te
zetten in de uitwedstrijd tegen Hovoc
DS 2. Deze derby begint om 17.00 uur
in de Dendron sporthal te Horst.

Makkelijke zege
voor De Merels
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
Het eerste team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo speelde zondag 28 februari 1 tegen hekkensluiter VVO 1 uit Hapert. De korfbalwedstrijd werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst.

De afworp werd genomen door
Jonna Derix, die pupil van de week
was. Ze deed mee aan de warming-up,
mocht bij de tactische bespreking zijn
en volgde de hele wedstrijd vanaf de
bank de senioren 1. De pupil van de
week mag bij elke thuiswedstrijd de
afworp nemen met een doorloopbal.
Dan begint de wedstrijd.
Oxalis kwam al snel op een 0-1
achterstand, maar scoorde snel de
gelijkmaker. In de verdediging kreeg
Oxalis echter geen grip op het spel van
de tegenstander. SVO kon hierdoor op
een 1-2 en een 2-3 voorsprong komen
omdat Oxalis vergat hun eigen goede
aanvallen af te ronden. De eerste helft
ging gelijk op. Oxalis stond verdedigend
niet goed en maakte het zichzelf moei

lijk. Telkens als Oxalis scoorde deed SVO
hetzelfde. Oxalis ging hierdoor met een
kleine voorsprong van 7-6 de rust in.
Na rust lieten ze de tegenstander
niet meer dichterbij komen en liep
Oxalis al snel uit naar twee doelpunten
verschil. Oxalis stond verdedigend beter
en ging zelf weer doelpunten maken.
Zo stond het na 15 minuten spelen in
de tweede helft 15-10 en was het gat
geslagen. Daarna vielen de doelpun
ten aan beide zijden maar kon Oxalis
steeds wat verder uitlopen. De aanval
stond in de tweede helft goed te
spelen en speelde slim hun kansen uit.
Bo Cuppen scoorde op het einde nog
een strafworp door twee voetfouten
van SVO. Hierdoor werd de eindstand
21-12 voor Oxalis.
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‘De laatste hoop’
Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder

G E S P EC I A L I S E E R D I N

Tel. 06 36 08 66 35
mollen.org alles over mollen

info@autobedrijfhansen.nl

nog veel kansen werden gemist, stond
de ploeg uit Melderslo in de rust al op
een voorsprong van 11-6. Na rust bleef
het eigenlijk hetzelfde: er vielen zo nu
en dan doelpunten, maar van mooi spel
was, op een aantal goede aanvallende
acties na, geen sprake. De Merels
bouwde de voorsprong echter wel

verder uit en was duidelijk beter dan
VVO. Bij het eindsignaal stond dan ook
een geheel terechte 17-9 eindstand op
het scorebord. Met deze overwinning
heeft De Merels haar plaats in de
hoofdklasse officieel veiliggesteld en
het team zal volgend jaar in de zaal
gaan spelen met schotklok.

12:54

Mollenbestrijding

0478-550990

De wedstrijd begon voor beide
ploegen een beetje mat en dat
spelbeeld bleef eigenlijk de hele
wedstrijd overheersend. Er vielen wel
doelpunten, maar het spel was niet
erg mooi of dynamisch te noemen.
Toch was het duidelijk dat De Merels
meer in huis had dan VVO. Hoewel er

Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

Instuif tennisclub Grubbenvorst
Bij de instuif van de Tennisclub in Grubbenvorst op zaterdag 27 februari zijn veel kinderen langsgekomen,
aldus de organisatie. Tijdens de reguliere gymlessen van basisschool de Kameleon en OBS de Samensprong in
Grubbenvorst heeft Andy Pas, tennistrainer, namens Tennisclub Grubbenvorst de gymlessen verzorgd.
Het enthousiasme tijdens de gymlessen, het behalen van het diploma en de inzet van Andy Pas, Lilian Osther
en Adrie van Genuchten heeft geresulteerd in een grote opkomst bij Tennisclub Grubbenvorst.
Vanaf 12.00 uur waren kinderen en ouders aanwezig om het feest te aanschouwen. Met mininetjes, rackets
en ballen werd geoefend. Ook van het ballenkanon werd goed gebruik gemaakt. Om 15.00 uur werden de
baseline kampioenschappen gehouden waarbij twee kinderen de bal bijna op de baseline konden rollen.
Voor meer informatie, kijk op www.tennisclubgrubbenvorst.nl
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Noodzakelijke punten

SVEB wint van America
Door: John van Helden, voetbalvereniging SVEB
Onder een magere lentezon gingen de eerste teams van voetbalverenigingen AVV America en SVEB uit
Broekhuizen en Broekhuizenvorst op zondag 28 februari in America op zoek naar de noodzakelijke punten om
aansluiting te houden bij de top van de vijfde klasse F.

BootcampPower
en Hosema werken
samen
Gym- en turnvereniging Hosema uit Horst aan de Maas biedt hun
wedstrijdturners in samenwerking met BootcampPower tegenwoordig
een derde training in de week aan in de vorm van bootcamp.
Wegens een gebrek aan
vrije zaaluren in sporthal De
Kruisweide kon er geen derde
turntraining worden ingepland
voor de wedstrijdturners van
Hosema. In samenwerking met
BootcampPower heeft de gym- en
turnvereniging ervoor gekozen
om één keer per week een
bootcamptraining aan te bieden.

“De trainingen van BootcampPower
sluiten prima aan op de
turntrainingen. Bij BootcampPower
krijgen de turndames conditietraining,
aangevuld met kracht. Ze worden als
groep gemotiveerd en gestimuleerd
om uitdagingen met en tegen elkaar
aan te gaan. Na een proefperiode van
drie lessen is er besloten om samen
verder te gaan”, aldus Hosema.

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen
Vanaf het eerste fluitsignaal zat
SVEB, zoals in de wedstrijd tegen VCH,
fel op de bal wat resulteert in een
klein overwicht. In de 33e minuut
was Bas Teeuwen sneller dan de SVEB
verdedigers en wist hij de bal na een
goede voorzet van Jens Kleuskens in de
korte hoek binnen te tikken: 1-0.
Nog voor de rust verloor SVEB in
een overbodig duel op het middenveld
de bal en America zocht snel de
aanval. Het was Roy Teeuwen die
binnen het strafschopgebied door Joep
Janssen onreglementair wordt gestopt.
De scheidsrechter wees naar de stip en
Joep kreeg een rode kaart. Heel SVEB
haalde opgelucht adem toen Caspar

op een voortreffelijke wijze de strak
ingeschoten bal van Jens Kleuskens
keerde. Dankzij Caspar ging SVEB met
een achterstand van 0-1 in plaats van
0-2 de rust in.
Met tien spelers ging SVEB na
de rust voortvarend van start. In
de 47e minuut ging Rick Tissen
links op snelheid langs zijn
tegenstander en gaf goed voor. Zijn
scherpe en zuivere voorzet werd
door Maik Vermazeren in de korte
hoek binnengeschoten voor de
verdiende gelijkmaker: 1-1. SVEB
bleef daarna de aanval zoeken. In
de 60e minuut wist Maik de bal te
onderscheppen op het middenveld

en gaf een pass op Rick, die zijn
directe tegenstander omspeelde en
de bal onder de keeper door in het
net werkte: 1-2. America ging niet
bij de pakken neerzitten en bracht
in de 64e minuut Koen Houben in
stelling. Hij werkte de bal met een
goed afstandsschot koelbloedig
langs Caspar die kansloos is: 2-2. Het
was SVEB dat in de 86e minuut aan
het langste eind trok. Ondanks de
grote krachtsinspanning lukte het
Giel Seuren om een goede voorzet
af te leveren bij Rick die op zijn
beurt Joris goed aanspeelde. Joris
kon eenvoudig intikken voor de
voorsprong: 2-3. (Foto: Hay Mulders)

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Veenderby blijft onbeslist
Door: voetbalvereniging RKSV Griendtsveen
Het eerste team van voetbalvereniging RKSV Griendtsveen heeft zaterdag 27 februari de wedstrijd tegen
SV Helenaveen gespeeld. De wedstrijd werd gespeeld op het sportpark de Wiek in Griendtsveen en eindigde in 3-3.

Wij zijn op zoek naar:

parttimechauffeurs
m/v
voor het vervoer van agrarische producten

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

chauffeurs
m/v voor de trekker/oplegger
(overnachtingen en inzet in het weekend behoort tot de functie)
transportplanner m/v
Tijdens de rust was het nog
0-2. De gasten uit de Oude Peel
hadden zelfs een 0-3 voorsprong.
Uiteindelijk werd het alsnog gelijk,
waarbij het Griendtsveense deel blij
was met het gewonnen punt. De
Helenaveense bezoekers treurden
om het verlies van twee punten door
het gelijkspel. Verder is in het najaar

van 2015 is de combinatie F van
Griendtsveen en Helenaveen kampioen
geworden in haar klasse. Ze speelde
in de Fairplaycompetitie van de KNVB.
Alle wedstrijden zijn gewonnen. Het
team werd gehuldigd voorafgaand
aan de Veenderby. De Veenderby is
de naam voor de wedstrijd tussen de
eerste elftallen van Griendtsveen en

Helenaveen die in deze competitie bij
elkaar zijn ingedeeld. Griendtsveen
en Helenaveen hebben verregaande
plannen tot samenwerking. Voor de
aftrap gingen de kampioenen met
hun clubleden van de senioren op de
foto. Een snoepzak, een beker en een
mooi t-shirt is hun herinnering aan het
kampioenschap.

Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l
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Pilot bij bibliotheek
Horst
In de bibliotheek in Horst vindt maandag 7 maart een pilot plaats van
het project ‘Uit de kunst’. De pilot duurt van 08.30 tot 11.45 uur.
Een verhaal wordt in beeld, woord
en muziek tot leven gebracht door de
leerlingen van basisschool
De Doolgaard in Horst.
Het uitgangspunt is een illustratie uit
het boek Fabians feest van Marit
Tornqvist. Kunstenaar Roel Sanders gaat
met de kinderen een stop-motion
maken: een korte film naar aanleiding
van tekeningen die de kinderen maken.
Jetty Alards verzorgt het onderdeel

‘woord’ via een workshop schrijven.
Bart Klerken, leerkracht maar ook
dirigent, gaat aan de slag met muziek.
Na afloop komt er een vervolg.
De bibliotheek en de school gaan met
de boeken van Marit Tornqvist aan de
slag. Hierbij worden gedichten gemaakt
aan de hand van illustraties uit het
boek ‘Fabians feest’. De resultaten
worden in de bibliotheek
tentoongesteld.

Ambachtendag bij
De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert zondag 6 maart de Grote
Ambachtendag. De demonstraties beginnen om 11.00 uur.
Deze dag zijn er zo’n 25 ambachts
lieden aan het werk waaronder een
klompenmaker, een smid, een koper
slager, een pottenbakker, een spinner,
een wever en een bierbrouwer.
Een mandenvlechter demonstreert
het maken van een ooievaarsnest.
Kinderen mogen kaarsen maken of
een nestkastje timmeren. Ze wor

den daarbij geholpen door leden
van Vogelwerkgroep ’t Hökske uit
Horst-Sevenum. De muziek wordt
verzorgd door het duo Bert&Bart.
Ook is er orgelmuziek te horen.
Bezoekers kunnen ook kennis nemen
van de nieuwe w
 isselexpositie Joodse
Onderduikkinderen. Voor meer informa
tie, kijk op www.museumdelocht.nl

Werkgroep Theatercafé
ontvangt cheque
De opbrengst van de kerstbomen actie van Lèvende Kèrststal Horst 2015 is onlangs geschonken aan de
stichting Werkgroep Theatercafé. Tijdens de wekelijkse muziekavond georganiseerd door deze werkgroep
met medewerking van zo’n twiting vrijwilligers in Berkele Heem, werd een cheque van 325,00 euro door
Jessie Vossen overhandigt aan Regien Cuppen, voorzitter van de werkgroep. “Door het wegvallen van de
eventuele opbrengst van Ut Glaze Hoês was dit in aangename verrassing en kunnen wij voor de bewoners
van Hof te Berkel en omgeving weer een aantal mooie avonden verzorgen”, aldus het theatercafé.

10, 11, 12, 13 MAART

FEESTELIJK
OPENINGSWEEKEND
MET EXTRA OPEN
ZONDAG
Tijdens dit feestweekend openen wij onze
gloednieuwe winkel. Vier dagen lang staat
de winkel bol van de feestelijkheden: We
presenteren de nieuwe voorjaarscollecties
met tal van nieuwe merken. Er zijn hapjes,
drankjes en onze fashion guides staan te
popelen om u rond te leiden. Maak ook
kennis met de van Arendonk Schoenen
Store en Grand Café juﬀrouw Jansen.
Kom gezellig langs en laat u verrassen!

7, 8, 9 MAART GESLOTEN

Om onze nieuwe winkel helemaal klaar
te maken voor de opening zijn wij aanstaande maandag, dinsdag en woensdag
gesloten.

WINKELEN, ONTDEKKEN
ETEN & DRINKEN
GENIETEN
BEZOEK ONZE WINKEL

Pastoor Vullinghsplein 20 . 5975 DJ . Sevenum
info@jansen-noy.nl . 077 467 2929
WWW.JANSEN-NOY.NL
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Tabletcafé in bieb Horst
In de bibliotheek in Horst vond op zaterdag 27 februari de open inloop Omgaan met smartphone, tablet
of e-reader plaats. Tijdens de open inloop was iedereen welkom met vragen op het gebied van deze
moderne apparaten.

OJC Niks organiseert op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart de tweede editie
van het jaarlijkse Nikspack Festival. Dj’s en bands van zowel landelijke als
regionale allure betreden dan de planken van de Horster soos.

Smaaklessen

Vierde activiteit KERN
gezond Grubbenvorst
De vierde activiteit van KERNgezond Grubbenvorst stond op maandag 19 februari op het programma.
Deze activiteit stond geheel in
het teken van de Smaaklessen. Onder
leiding van Debbie Kusters van Praktijk
Gezonde Stijl gingen de kinderen soep
en een pizza maken. Ook gingen zij aan
de slag met de Hela Smaaktest.
Onder leiding van Debbie gingen
de kinderen zelf tomaten- en courget
tesoep maken. Hiervoor moesten de
groenten worden gesneden, alles bij
elkaar worden gevoegd en uiteraard

Tweede editie
Nikspack

regelmatig worden geroerd. Ten slotte
moest de soep nog worden geblend,
waarna de kinderen smulden van een
kopje tomatensoep en courgettesoep.
Hierna gingen de kinderen aan de slag
met een variant op de pizza. De bodem
was een pitabroodje. Deze werd belegd
met vers gemaakte pizzasaus, paprika,
champignons en kaas. De pizza moch
ten de kinderen mee naar huis nemen
om daar af te bakken en op te eten.

Bij de smaaktest werd gekeken
welke smaken de kinderen herkenden.
Aan de hand van verschillende
producten en dressings werd getest of
zij zoet, zuur, zout en bitter herkenden.
Ook ontdekten zij hoe smaak werkt,
dat je sommige producten vaker moet
proeven voordat je ze echt lekker vindt,
dat je niet alleen met je tong proeft
en dat smaak verschillend is voor
iedereen.

Zo treden op vrijdag onder
andere Guerilla Speakerz en Rachel
Green op in de zaal, terwijl regionale
deejays het café muzikale invulling
geven. Op zaterdag spelen onder
andere Mozes and the Firstborn,
St. Tropez (kortgeleden nog Go Back
to the Zoo), The Anaesthetics en
Fake Billy & the False Prophets. In
het café kun je dan genieten van
de betere house, techno en electro
van bijvoorbeeld de Groningse act

Ambivalenz of lokale dj’s Ivanho,
Roellerdisco en Wilhelm.
Verder is er zaterdagmiddag met
het rollerdiscomatinee met onder
andere Keezus Christus een nieuw
concept in de zaal. De organisatie
stelt hiervoor een veertigtal paar
rolschaatsen beschikbaar aan
bezoekers. Daarnaast is er weer een
karaokebar verstopt in het gebouw.
Voor meer informatie, kijk op
www.facebook.com/ojcnikshorst

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

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

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Liesbeth’s Muzieklokaal
In Liesbeth’s Grand Café in Horst werd op vrijdagavond 26 februari Liesbeth’s Muzieklokaal georganiseerd.
Op dit muzikale evenement zongen vijf zangeressen begeleid door Joep van Wegberg en Maartje Smedts.
De zangeressen die zongen op Liesbeth’s Muzieklokaal waren Marjolein Cuijpers-Kuenen, Mirriam Roodbeen,
Marloes Nogarede, Janneke Saris en Karlijn van Dinter.

> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Meuleveld Kinderkoor

Kids in Music III
Het Meuleveld Kinderkoor geeft op zaterdag 2 en zondag 3 april drie concerten in de voormalige Norbertuskerk.
De voorstelling begint op zaterdag om 18.30 uur en op zondag om 10.30 en 14.00 uur.

Winnaars
voorleeswedstrijd
Elsemieke Hoeijmakers van basisschool De Horizon uit Sevenum,
Nick Cox van de Mariaschool uit Tienray (foto) en Nine Tissen van
basisschool De Schakel uit Broekhuizenvorst hebben op vrijdag
26 februari de lokale voorleeswedstrijd van bibliotheek Horst gewonnen. De voorleeswedstrijd vond plaats in de raadszaal van het
gemeentehuis in Horst. Achttien schoolkampioenen uit de groepen
7 en 8 van de basisscholen uit de gemeente deden mee aan de
wedstrijd. De drie winnaars vertegenwoordigen BiblioNu op 19 maart
samen met de winnaars van bibliotheek Venray. Tijdens deze regionale
finale van Noord-Limburg strijden zij om een plaats in de provinciale
finale in april in Roermond. In mei vindt de landelijke finale plaats.

Onder de leiding van dirigente
Jacqueline Fijnaut brengt het koor een
twintigtal liedjes ten gehore, begeleid
door een twaalfkoppige liveband
van ouders en (oud-)leerkrachten.
Deze band bestaat uit een basisband,
blazers en backing vocals en staat
onder leiding van Geert Keysers,
die ook de arrangementen schreef.
Bij een aantal nummers hebben de
kinderen van de onderbouw een dansje
ingestudeerd. Dit is gebeurd onder
leiding van Jori Beeren.

03
03

Kids in Music is in 2007 ontstaan
naar een idee van de toenmalige
dirigent van het Meuleveld Kinderkoor
Piet van Kempen. Ter ere van het
vijftigjarig bestaan van basisschool
Meuleveld werd de eerste Kids
in Music-voorstelling opgevoerd
in de grote zaal van het Dendron
College. In 2014 werd Kids in Music
herhaald, toen Piet van Kempen
het dirigeerstokje overdroeg aan
Jacqueline Fijnaut. De verbouwing van
de Norbertuskerk tot basisschool De

Twister en Huis van de Wijk was de
aanleiding voor de derde versie van
Kids in Music. De voorstellingen vormen
de afsluiting van de open dagen die
diezelfde week in de school plaats
vinden. De Twister wordt op woensdag
30 maart officieel geopend. Dit wordt
in de ochtend met de kinderen gevierd.
Om 13.00 uur is er een lunch voor
personeel en genodigden en tussen
18.00 en 20.00 uur is er open dag.
Voor meer informatie, kijk op
www.meuleveldkinderkoor.nl

winkel&bedrijf 01
Ad ve rtorial

Te hoge WOZ-waarde?

GRATIS WORKSHOP

Gratis WOZ-scan!

Dinsdag 8 maart 19:30 uur

MARTIN HURKENS
Winnaar Holland’s Got Talent

verzorgt samen met het
Horster Mannenkoor en
dirigent Tim Schulteis
een gratis workshop
bedoeld om mannen plezier
aren.
van het samen zingen te laten erv
doe mee
Laat je verrassen….kom luisteren,
g mannenkoor.
en proef de sfeer van een gezelli harte welkom.
Partner of vriendin zijn overigens

ook van

30 uur
Start op dinsdag 8 maart om 19:
75 Horst.
in de Leste Geulde, Noordsingel

Aanmelden kan via: pr@horstermannenkoor.nl
Meer info: www.horstermannenkoor.nl

U heeft hem wellicht al gezien: de aanslag gemeentelijke
belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.
Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-, inkomsten-,
waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.
In veel gevallen is de WOZwaarde door uw gemeente te hoog
vastgesteld of zijn er bijzondere
omstandigheden die een lagere WOZwaarde rechtvaardigen.
WOZ-Consultants is samen
met Groengoed Makelaardij
gespecialiseerd in het voor hun
cliënten GRATIS verlagen van de
WOZ-waarde. Als gevolg hiervan
betaalt u als eigenaar van een
woning al snel honderden euro’s
per jaar minder belasting. Voor
eigenaren van grote en middelgrote
bedrijven gaat dit al snel om (tien)
duizenden euro’s per jaar.
Gratis. Hoe kan dat..?
Indien de gemeente de WOZwaarde verlaagt op basis van het
bezwaar van WOZ-Consultants en
het taxatierapport van Groengoed
Makelaardij worden de gemaakte
proceskosten via een regeling uit
de Wet vergoed. Deze vergoeding

dekt de door ons gemaakte kosten.
Als de gemeente uw WOZ-waarde
niet verlaagt bent u ons niets
verschuldigd en dragen wij de
gemaakte kosten volledig.
Fantastisch, regel het maar…
Bezwaar maken tegen de
hoogte van de WOZ-waarde moet
binnen 6 weken nadat u de
aanslag gemeentelijke belastingen
heeft ontvangen. Daarom is het
belangrijk dat u zo snel mogelijk
contact met Groengoed Makelaardij
opneemt om ervoor te zorgen dat
het bezwaarschrift tijdig wordt
ingediend.

T: 077 398 75 76
E: info@groen-goed.nl
W: www.groen-goed.nl

03
03

WinterZon beleeft
twaalfde editie
Horster artiesten Crist Coppens, Froxx en Math Craenmehr traden op zondag 28 februari op tijdens de twaalfde
editie van het WinterZon Festival in de hallen van FloraZon in Venlo. Ruim duizend bezoekers met een beperking
kwamen naar het concert.

cultuur 23

Klussen bij basis
school Hegelsom
voor NLdoet
Bij basisschool Onder de Linde in Hegelsom worden op vrijdag 11 en
zaterdag 12 maart verschillende werkzaamheden verricht in het kader
van NLdoet.
Op het programma staan onder
andere het schoonmaken van de
kunstgrasmatten, het leggen van
stoeptegels en het aanleggen van een
nieuw hekje van wilgentakken ter
bescherming van de plantenrand om
de school heen. Op verzoek van de
leerlingenraad wordt ter bescherming
van de schommels ook een hek
geplaatst aan de achterkant en wordt

de tipi opnieuw ingevlochten, nu met
vooringang en een achteruitgang.
Op vrijdag helpen alle kinderen
van de school mee en zaterdag
worden vrijwilligers ingezet, soms
met de hulp van de leerlingen.
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich
voor beide dagen nog aanmelden
voor deze actie via
n.vanenckevort@onderdelinde.nl

Ook Meerlo
krijgt dorpsquiz
In Meerlo wordt op zaterdag 12 maart en zaterdag 19 maart 2016 in
zaal ‘t Brugeind de Meerlose dorpsquiz IQuizut! gehouden. Inschrijven
hiervoor kan nog tot zondag 6 maart.

Behalve de Horster artiesten
gaven ook Romy Monteiro, Frank &
Ivan, One Two Trio en Frans Duijts
optredens. Naast de optredens op
het hoofdpodium werden de gasten
in de zaal en bij aankomst vermaakt
door theatergroep Salivette, The Lone
Ranger Airbrushtattoos, Clowntje

Polka en de Knuffelfee. De presentatie
van het WinterZon Festival was in
handen van Wim Hendrix terwijl
de muzikale afwisseling tussen de
optredens verzorgd werd door DJ
Guido Ernst. Nieuw dit jaar was de
medewerking van twee deskundigen
op het gebied van NMG, Nederlands

Met Gebaren, die een lied van
elke artiest vanaf het podium
ondersteunden met gebaren.
De organisatie was in handen van
Rotary Club Horst aan de Maas en
Concordia ’62 uit Horst, die werden
ondersteund door zo’n honderd
vrijwilligers.

De quizvragen komen voort uit
een van de dertien categorieën.
Enkele voorbeelden van categorieën
zijn Oranje boven, Meerlose onderne
mers, Logo’s en burger- en politieke
vragen. Er is geprobeerd om een
diversiteit in de categorieën aan te
brengen. De enige voorwaarde voor
een team om mee te mogen doen is
dat één teamlid in Meerlo woonachtig
is. Op dit moment hebben twintig

teams zich ingeschreven.
De afsluitende feestavond en
prijsuitreiking wordt gehouden op
zaterdag 19 maart. Dan speelt de
band Green River, die covers speelt
van onder andere Eric Clapton,
Herman Brood en Fleetwood Mac.
De avond is ook toegankelijk voor
niet-deelnemers.
Voor meer informatie en opgave,
kijk op www.iquizut.nl

Jubileum

Funpop 20 jaar
De twintigste editie van het festival Funpop vindt op zaterdag 28 en zondag 29 mei plaats op het evenemententerrein Kasteelpark Ter Horst in Horst.

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN BV
Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
info@nelliesnellen.nl www.nelliesnellen.nl

Zondag 6 maart a.s.

organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

in Cultureel Centrum “De Wingerd” Maasbreeseweg 2 te Sevenum
Ruim 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer
diverse technieken en -producten van het nieuwe creatieve seizoen.
Tevens wordt er de mogelijkheid geboden om gratis workshops te volgen.
De Hobbymanifestatie is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties
kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij.

Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een goedgevulde “goody-bag”
met daarin leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).
Wij rekenen op uw begrip dat slechts één goody-bag per gezin beschikbaar is.

Het openluchtfestival voor mensen
met een verstandelijke beperking,
hun familie, vrienden en bekenden
wordt jaarlijks bezocht door ruim 6.000
bezoekers uit heel Nederland. Dit jaar
betreden verschillende artiesten
het Funpoppodium. Zoals Jan Smit,

Wolter Kroes, Corry Konings, Ali B,
Martijn Fischer, Thomas Berge, Gers
Pardoel, Fabrizio, de Boem Box Band,
Da Ma Zoeë, Fezz en The Guilty Six.
Naast goede muziek zijn er ook veel
andere dingen te beleven op Funpop.
Zo kunnen bezoekers zich laten

schminken, knutselen, dansen in een
dancetent en ze worden vermaakt
door diverse theaterfiguren. Op zondag
wordt wederom de strijd om de
Funfactor gestreden.
Voor meer informatie, kijk op
www.funpop.nl

Bij binnenkomst ontvangt u een gratis nummer waarmee u kunt deelnemen aan de
tombola’s die gedurende de dag worden gehouden, met leuke prijzen. Elk uur trekking.
Tevens is er een kaartenwedstrijd, u kunt hier gratis aan deelnemen, deponeer
uw zelfgemaakte kaart in de speciale bus hiervoor bij de Goodybag uitgifte.

Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend!
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Problemen met
uw kunstgebit? Agenda
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

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

MAGAZIJNVERKOOP
IN HET VOORMALIG PAND VAN JANSSEN CAMPINGS
MAASBREESEWEG IN SEVENUM

VRIJDAG 4 MAART, ZATERDAG 5 MAART
en ZONDAG 6 MAART

ALLE DAGEN VAN 12.00 – 17.00 UUR

ONZE WINKEL IS OP DEZE ZONDAG OOK GEOPEND.

PRIJSJES VANAF 5 EURO

LICO FASHION SEVENUM
Crist Coppens

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Nikspack Festival
vr 4 t/m za 5 maart
Locatie: OJC Niks

Jaarvergadering
KBO Horst
di 8 maart 14.00 uur
Locatie: Mèrthal

Bezoek Lisa Gardner

Griendtsveen

za 5 maart 13.00-15.00 uur
Locatie: boekhandel Bruna

za 5 maart 20.00 uur
Organisatie: Fanfare Renantia
Locatie: De Zaal

Optreden
Teddy Boys

Griendtsveen Kleurt

Hegelsom

za 5 maart
Locatie: café Cox

Fototentoonstelling

OMG! Indoor Afterparty
zaterdag

zo 6 maart 13.00 uur
Locatie: Zaal Debije

za 5 maart 00.00 uur
Locatie: Café De Lange Horst

De Verbeelding
do 10 maart 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Meerlo

Halfvastenbal
za 5 maart 20.00 uur
Locatie: zaal ’t Brugeind

Melderslo

Vogelkastje timmeren

Horst

Workshop zingen
do 3 maart 19.30 uur
Organisatie: Martin Hurkens en
Tim Schulteis
Locatie: café De Leste Geulde

Kantkloscafé
vr 4 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabiek

Rommelmarkt
zo 6 maart 09.00-15.30 uur
Organisatie: H&H
Marktkramenverhuur
Locatie: De Riet

Optreden
Bear Traa & Band
zo 6 maart 16.00 uur
Lcoatie: café Cambrinus Horst

Pilot Uit de Kunst
OMG!Indoor
vr 4 maart t/m za 5 maart 18.00
uur
Organisatie: 7VNTY7
Locatie: Mèrthal

ma 7 maart 08.30-11.45 uur
Locatie: bibliotheek Horst

zo 6 maart 10.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Eindpresentatie
Muziekkroam/CIK
do 3 maart 19.00 uur
Locatie: MFC de Meulewiek

Sevenum

Hobbymanifestatie
zo 6 maart 10.00 uur
Locatie: Hobbyshop Nellie Snellen

Bezoek Twan Huys
ma 7 maart 19.30-21.30 uur
Locatie: boekhandel Bruna

OMG! Indoor Afterpary
Vrijdag

Expositie BoekDoeLab

vr 4 maart 00.00 uur
Locatie: De Lange Horst

di 8 maart t/m 26 maart
Locatie: Bibliotheek Horst

Tweedehands
kinderspullenbeurs
zo 6 maart 10.00-12.00 uur
Organisatie: Stichting Mamaloe’s
Beurzen
Locatie: De Schatberg

Alleen dinsdag 8 maart 2016

Braadworst

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

www.coppens.keurslager.nl

Bear Traa bij Cambrinus
Op het podium van Cambrinus in Horst staat zondag 6 maart Bear Traa en zijn band. Het optreden begint om
16.00 uur.
Bear Traa is geboren in een
muzikaal nest. Hij zingt vanaf zijn
zevende jaar als jongenssopraan in
een koor. Vanaf zijn vijftiende treedt
hij op als zanger en pianist. Hij speelt
in de Venlose band Juliette Travis.

Hij studeerde af op het conservatorium
in Rotterdam voor de opleiding jazz
zang. In 2011 kreeg hij de 1e prijs en
de publieksprijs van het Nederlands
Jazz Vocalisten Concours. Een jaar later
bereikt hij de finale van de Erasmus

Jazz Prijs. Afgelopen jaar stond hij met
zijn band op het Breda Jazz Festival.
Naast gitaar en piano speelt Bear Traa
ook cello.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Vrouwenevent in Meerlo
In zalencentrum ’t Brugeind in Meerlo vindt op woensdag 20 april voor de tweede keer het Ladies Only Event
plaats. Het event duurt van 19.00 tot 22.30 uur.
De organisatie is in handen van
Patricia van welzijnspraktijk Vita
Nova, Anneke van Bloemsierkunst
Anneke, en Gertie en Twan van ’t
Brugeind. Deze ondernemers hebben
de handen in elkaar geslagen om

een avond te organiseren voor de
vrouw van nu. Het thema van het
Ladies Only Event is: kijk, geniet
en ervaar. Het event is alleen voor
dames. Deze avond zijn er meer
dan vijftig bedrijven aanwezig.

Bij binnenkomst krijgt elke
bezoeker een lotnummer voor de
tombola, waarna er om 22.00 uur
enkele prijzen verloot worden die
beschikbaar zijn gesteld door de
standhouders.

Rozenfestival zoekt deelnemers
21 februari t/m 5 juni 2016
Expositie in Museum de Kantfabriek

‘WEEFGOED’
Met werk van Anke van Gorp,
Anne van den Heuvel,
Uta Bollmeyer (D) en Ank Hazelhoff.
© Uta Bollmeyer

www.museumdekantfabriek.nl

Stichting Rozendorp Lottum is op zoek naar verenigingen, vriendengroepen, families en bedrijven die voor het
Rozenfestival 2016 een mozaïek of object willen maken op het festivalterrein. Het Rozenfestival wordt gehouden
van 12 tot en met 15 augustus.
Alle deelnemers die in 2014
meegedaan hebben met het
Rozenfestival kunnen zich opnieuw
aanmelden. Er is ook ruimte voor
nieuwe groepen om mee te doen.
Bob Obers, bestuurslid van Stichting
Rozendorp Lottum licht toe: “Het
rozenfestival is uitgegroeid tot
een festival waar de hele regio bij
betrokken is. We zien al jaren dat ook
verenigingen en vriendengroepen

buiten Lottum meedoen. We willen
iedereen de kans geven om mee te
doen met het Rozenfestival.”Het thema
van het Rozenfestival 2016 is ‘Rozen
uit de Kunst’. Het festivalterrein wordt
aangekleed op basis van dit thema.
“Veel groepen denken bij kunst meteen
aan schilderkunst. Het thema is veel
breder waarbij ook gedacht kan worden
aan fotografie, architectuur, toneel,
muziek en poëzie. Er is voldoende

ruimte voor de deelnemers om hun
creativiteit de vrije loop te laten.
Uiteraard helpen we alle deelnemers
bij het maken van een object of
mozaïek. We stellen materialen
beschikbaar en vertellen waar groepen
rekening mee moeten houden”, aldus
Bob Obers.
Aanmelden voor het deelnemen
aan het Rozenfestival kan via
marjo.hermans@rozendorp.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
4 t/m 10 maart 2016
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

112

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

19.15

Griendtsveen
Heilige mis

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

Heilige mis

met de boekhandelaren, de winkels
en liefhebbers van haar boeken.
De aanleiding voor haar bezoek is haar
nieuwe thriller ‘Tot op de bodem’,
die volgende week verschijnt.
Op maandag 7 maart is het de
beurt aan schrijver en journalist
Twan Huys, die zijn roots in Horst

aan de Maas heeft. Tussen 19.30 en
21.30 uur is hij aanwezig in de winkel
voor een informele avond met onder
andere een interview en een gesprek
over zijn nieuwe boek ‘De Clintons’.
De avond wordt georganiseerd
in samenwerking met uitgeverij
Prometheus.

Jubileumoptredens bij café Cox
Café-Feestzaal Cox in Horst bestaat 10 jaar en organiseert daarom een drietal optredens in de maand maart.
Op zaterdag 5 maart treedt Teddy
Boys op in het café. Op zaterdag

Hegelsom
zondag

Thrillerschrijfster Lisa Gardner
is op zaterdag tussen 13.00 en
15.00 uur in de winkel aanwezig,
samen met een persvoorlichter en
een vertegenwoordiger van haar
uitgever in Nederland De Bezige Bij.
Zij bezoekt die dag een aantal winkels
in Nederland om kennis te maken

09.45

Grubbenvorst

19 maart vindt een Hollandse avond
plaats met verschillende artiesten.

Ten slotte vindt op zondag 27 maart
een optreden plaats van E-motion.

09.30

Horst (Lambertus)
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

De Creatieve Hobbymanifestatie

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

Deelnemers

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Boerderijwinkel Lenders

Museum de Kantfabriek

Bootcamp Power

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

Camps Optiek

Paramedische Voetzorg Horst

Center Parcs Het Meerdal

Pearle Opticiens Horst

DMS-Service

Praktijk Ik Leer

Duet Kappers

Slender You Fit

Eetcafé ’t Dörp

Staatsie 1866

Eethuis BRaM

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

FotoID

Studio for Hair

Goed Haar en Visagie

Toffedag.nl

Het LoopCentrum

Toffe Dagstrand

Hof van Kronenberg

Ut Snoephuuske

Kronenberg
Lottum

Hobbyshop Nellie Snellen organiseert zondag 6 maart de Creatieve Hobbymanifestatie. De Hobbymanifestatie
begint om 10.00 en wordt gehouden in het Cultureel Centrum ‘De Wingerd’ in Sevenum.
Tijdens de Hobbymanifestatie
presenteert Nellie Snellen haar
nieuwe mixed media lijn met
daarin hulpmiddelen voor het
maken van kaarten met de mixed
mediatechnieken. Aan deze creatieve
show werken ruim dertig landelijke
bekende auteurs en demonstratrices
mee. De Magic Foam die gebruikt kan
worden bij mixed media wordt ook

gepresenteerd. Verder presenteert
Nellie Snellen haar nieuwe producten
en haar eigen lijn waaronder
embossing poeder en een Heat-tool.
Deze morgen zijn er demonstraties
met de Stans-embossingmachines.
Er zijn make en take workshops met
stempelen, de embossing poeder en
de magic foam. Ook de Eurokraam is
aanwezig.

Aan de Hobbymanifestatie werken
bekende auteurs zoals Antionette Urlus,
Nel van Veen, Leane de Graaf, Marij
Rahder, Kitty Franken, Yvonne van
Yvonne Creations, Silvia Sharp, Chrissie,
Anneke Radsma en Femmy Meijberg
mee. Bij binnenkomst krijgt iedereen
een goodiebag. Gedurende de hele dag
zijn er tombola’s waaraan iedereen kan
deelnemen.

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray

www.anbise.com, Sevenum

Groenewoudstraat 1, Horst
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag
		

HALLO voordeelpas
Venrayseweg 11, Horst

Sevenum

kerkdienst
kerkdienst

Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

10.00
14.30

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

09.45

Broekhuizenvorst

zondag

Bij boekhandel Bruna in Horst komen in maart twee schrijvers op bezoek. De Amerikaanse thrillerschrijfster Lisa
Gardner is op zaterdag 5 maart te gast in de winkel en op op maandag 7 maart komt Twan Huys op bezoek.

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Schrijvers op bezoek bij Bruna

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Hofstraat 2, Meerlo

Stationsstraat 137, Hegelsom
Kronenbergweg 19, Kronenberg

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

Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
Americaanseweg 8, Horst
Sevenum en Swolgen

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

Pieter Belsstraat 34, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Kerkstraat 26, Horst

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

Voordeelpas

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
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DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

1400
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10KG

399,-

VOORLADER ZWF01487WX

999,-

PANASONIC

SMART-TELEVISIE TX55CX680E
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399,-
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599,-

INMETEN***

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

209,-

479,-

349,-
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OP

125,-

AEG

SAMSUNG

INDUCTIEKOOKPLAAT HK604200iB

SMART-TELEVISIE UE43J5600
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TUMMERS SERVICE CENTER:
7 DAGEN PER WEEK ÉCHTE SERVICE!
Heeft u een technisch probleem? Wij repareren
uw apparaat snel, vakkundig en met de grootste
zorgvuldigheid op onze eigen reparatie-afdeling.
U kunt ons ook bellen, zelfs op zondag!
Zoekt u onderdelen? Daarvoor kunt u ook bij ons
terecht. We hebben een groot assortiment aan
installatiematerialen, lampen, onderhoudsproducten en bekabeling op voorraad. Kortom,
het Tummers Service Center is er voor u!

BEL 0475-425262

Niek

Filiaalleider Servic
e Center

SAPCENTRIFUGE HR1871

SLECHT
DRAADLOOS
Ro
INTERNET? ElectronalStyd list

Ruim assortiment

Heeft u thuis problemen met uw draadloze netwerk? Is uw bereik slecht, willen
pagina’s niet snel laden, en heeft u geen
idee waar het aan ligt? Dan kan een
ZLȴVFDQ voor u uitkomst bieden! Hiermee
worden al uw netwerkproblemen geanalyseerd en op een begrijpelijke
manier in kaart gebracht.
Onze electrostylist vertelt
u graag wat er allemaal
mogelijk is. Neem snel
contact met ons op!

Voor de vakman en doe-het-zelver

info@electroworldtummers.nl

7 dagen per week geopend
Eigen reparatiedienst
Meer dan 90 jaar kennis & ervaring
Telefonische support
Online support
Ook voor onderdelen

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

