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Een handtekening
van Guus
Zeven basisscholen van Dynamiek Scholengroep zijn op dinsdag 24 februari gestart met een samenwerkingsproject tussen Horst aan de Maas en Korea. De gezamenlijke
opening van dit project was in MFC De Meulewiek in Meterik. Daarna vonden er diverse workshops plaats op onder andere de school, in het gemeenschapshuis en de gymzaal.
Hoogtepunt was echter de komst van bondscoach Guus Hiddink. De kinderen hadden zich binnen een mum van tijd om de voetbaltrainer heen verzameld voor een
handtekening en foto. Vooral het laten signeren van T-shirts was erg populair. Hiddink vertelde na de signeersessie onder meer over zijn tijd bij het Koreaans voetbalelftal
en beantwoordde vragen uit de zaal.

’Gebruik geld c riminelen voor opruimen drugsafval’
Het opruimen van drugsafval kost gemeente Horst aan de Maas tussen
15.000 en 20.000 euro per keer. Burgemeester Kees van Rooij pleit vrijdag
27 februari tijdens de expertmeeting Samen sterk tegen dumping namens
een groot aantal gemeenten voor een provinciaal fonds waaruit deze
kosten betaald kunnen worden.
Het aantal gevallen van
drugsdumping, waarbij het afval van
voornamelijk xtc geloosd wordt, is de
laatste jaren fors gestegen. “Het aantal
afvaldumpingen in Zuid-Nederland is
schrikbarend toegenomen. Het rijst echt
de pan uit”, beaamt Van Rooij. “In 2010
waren het er ongeveer veertig en in
2014 zo’n 230 in de drie zuidelijke
provincies.” De toename is volgens
hem vooral te wijten aan het feit dat
grondstoffen voor synthetische drugs
als xtc niet meer geïmporteerd hoeven
te worden uit landen als China, maar

hier gemaakt worden. Het afval dat
hierbij vrijkomt, wordt voornamelijk
in het buitengebied gedumpt.
De kosten voor het opruimen liggen
bij de grondeigenaar, de overheid
en eventueel terreinbeheerder. In de
praktijk neemt gemeente Horst aan de
Maas deze voor haar rekening.
Op vrijdag 27 februari is er een
expertmeeting in Maastricht, waarbij
naast gemeente Horst aan de Maas
onder meer ook het Openbaar
Ministerie, de nationale politie en
provincie Limburg zijn betrokken.

Tijdens de bijeenkomst biedt
burgemeester Van Rooij namens een
groot aantal Limburgse gemeenten een
petitie aan gedeputeerde Erik Koppe
van handhaving aan. “Wij pleiten
ervoor dat er een fonds komt waarin
geld wordt gestort dat van criminelen
is ‘geplukt’. Dit geld wordt vervolgens
gebruikt voor het opruimen van het
afval en het saneren van de plek.
Verder vind ik dat er meer ingezet moet
worden op het oprollen van drugslabs.”

Gouden tip
Van Rooij maakt zich niet alleen
zorgen over de kosten die stijgen.
“Deze afvalstoffen zijn gevaarlijk voor
zowel mens als milieu. Ze worden
gedumpt op plekken waar mensen
recreëren en kinderen kunnen er

mee in aanraking komen.” Eind 2013
loofden gemeenten Horst aan de
Maas en Peel en Maas gezamenlijk
een beloning uit van 5.000 euro voor
de gouden tip die zou leiden naar de
daders van drugsdumpingen. Daar

is nog geen concrete aanwijzing
uitgekomen, aldus Van Rooij. “We
vragen mensen echter wel altijd alert
te zijn. Zij weten tenslotte wat er in
hun buurt speelt en of er een verdachte
situatie is.”
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Provinciale statenverkiezingen

‘De kans om het huidige kabinet naar huis
te sturen’
Recentelijk heeft Anthony van Baal Thijs Coppus opgevolgd als
fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas.
Hij staat nu ook op de kandidatenlijst voor de provinciale statenverkiezingen
op woensdag 18 maart. Van Baal wil zich graag hard maken voor het belang
van deze verkiezingen en het verbeteren van de leefbaarheid in
de gemeenten.
Anthony van Baal besloot zich
verkiesbaar te stellen voor de
provinciale statenverkiezingen omdat
hij in de kandidatenlijst van de SP
graag een eerlijke verdeling tussen
kandidaten uit Noord-, Midden- en
U vindt deze week in HALLO
Zuid-Limburg ziet. Met zijn plek op
de volgende bijlagen:
nummer 35 van de kandidatenlijst
CDA Horst aan de Maas
ziet Van Baal zich echter niet snel
gehele gemeente
naar Maastricht, de thuishaven van de
provinciale staten, vertrekken. Maar
dat is ook niet zijn ambitie: “Ik zou het
erg mooi vinden om in de provinciale
staten terecht te komen, maar dan zou
HALLO Horst aan de Maas
ik zaken op moeten zeggen en dat is
is een gratis uitgave van
eigenlijk niet mijn bedoeling.”
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Mocht Van Baal in de provinciale
Oplage 18.800 exemplaren
staten terecht komen, dan wil hij
www.hallohorstaandemaas.nl
zich focussen op het verbeteren van
de leefbaarheid in de gemeenten.
Redactie en webredactie
“Gemeenten verkeren op dit moment
077 396 13 52
in zwaar weer door hun nieuwe
redactie@hallohorstaandemaas.nl
zorgtaken. Er is geen geld meer voor
Els Hekkenberg
bijvoorbeeld gemeenschapshuizen of
Marieke Vullings
sportverenigingen. De provincie heeft
Redactionele bijdragen
geld, maar steekt dat geld te zeer in
Wilke Arts, Wim Coenen,
economische zaken. Men kijkt alleen
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
nog maar naar wat het oplevert en niet
Fabienne ten Horn, Judith van
naar de maatschappelijke zaken. Als er
Meijel, Gyonne Schatorjé,
geld is, steek dat dan in de leefbaarheid
Rosanne Vromen, Nicky Willemsen
van de gemeenten”, aldus Van Baal.
en Kris Wijnands
Het handhaven van veiligheid, in de
Commercieel adviseurs
breedste betekenis van het woord, is
077 396 13 56
voor Van Baal een belangrijk middel
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
om de leefbaarheid in de kernen te
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Marianne Pirlo

Bijlagen

Colofon

Leefbaarheid

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

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

verbeteren.
Van Baal beaamt dat veel mensen
de provinciale staten als een ver-vanhun-bedshow zien. “Maar”, voegt hij
eraan toe, “we hebben hier te maken
met zeer belangrijke verkiezingen.
Dit is namelijk de kans voor de burger
om het huidige kabinet schaakmat
te zetten en naar huis te sturen.”
De 75 leden van de Eerste Kamer
worden namelijk gekozen door de
leden van de twaalf provinciale staten.
De komende weken zal de SP in de
winkelcentra in Horst aan de Maas
te vinden zijn, waar ze flyers en rode
kaarten tegen het kabinet uitdelen.
“We gaan geen panden bezetten,

Ongeval op spoor
Op de spoorlijn Nijmegen-Venlo vond maandag 23 februari ter hoogte
van de Meerlosebaan in Grubbenvorst een ongeluk plaatsgevonden. Het
betrof een aanrijding met een persoon.
De hulpdiensten kregen rond
16.15 uur een melding en waren snel
ter plaatse. Volgens een politiewoordvoerder betrof het een zelfdoding. Zij

doet daarom geen verdere uitspraken.
Tussen Venray en Blerick reden
tijdelijk geen treinen in verband met
de aanrijding.

Man vlucht na
bedreiging Lottum

want ik kan me echt niet voorstellen
dat de burger de moeite neemt om
in het pand met de kandidaat te gaan
praten. We gaan ook niet langs de
deuren, want daar staat men niet op
te wachten. Wij zijn zoals altijd op de
straat te vinden”, vertelt Van Baal.

Tien zetels
Van Baal ziet de uitkomst van
de provinciale statenverkiezingen
positief tegenmoet: “We hebben
op dit moment zes zetels, maar ik
denk dat we bij de verkiezingen kans
maken op tien zetels. Men stemt bij de
provinciale statenverkiezingen namelijk
landelijk en aangezien wij niet tot de

regeringspartijen behoren, pakt dat
voor ons positief uit. Al kan ik niet
ontkennen dat de PVV waarschijnlijk
ook veel proteststemmen in Limburg
zal bemachtigen. De SP en PVV zijn
bij uitstek namelijk de partijen die
veel proteststemmen krijgen. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2014
kwam de SP in Horst aan de Maas
als overwinnaar uit de bus, maar
toen deed de PVV niet mee. Bij deze
provinciale statenverkiezingen kan de
PVV onze stemmen weghalen.” Hij ziet
de SP overigens niet snel samenwerken
met de PVV, want “ook in de
provinciale staten zijn de opvattingen
van de PVV te extreem.”

Brokkenpiloot
rijdt door
Op de Doolgaardstraat in Horst vond vrijdag 20 februari rond 20.20 uur
een aanrijding plaats. Een personenauto reed tegen een geparkeerde auto.
Dit resulteerde in drie beschadigde voertuigen.
Volgens de politie raakte de
bestuurder van een witte Volkswagen
Passat een geparkeerde auto en
beschadigde daarmee meerdere
auto’s. Hij stapte daarop uit om zijn
voorbumper op te rapen en reed

daarna door in de richting van de
Venloseweg.
De politie heeft de bestuurder
van de auto, die flinke schade aan de
voorzijde had, na een getuigenoproep
opgespoord.

Dankzij actieve inwoners van Lottum heeft de politie maandag
23 februari een man aangehouden op verdenking van bedreiging.
De man werd aangesproken door omstanders omdat ze dachten dat hij
fietsen had gestolen.
De 28-jarige man uit Wieringer
werf in Noord-Holland zat in een rood
busje dat geparkeerd stond in Lottum.
Volgens een politiewoordvoerder
ging de man steeds liggen op het
moment dat er iemand voorbij kwam.
Buurtbewoners wilden hem vragen
naar de fietsendiefstal, waarna de man
één van hen bedreigde en er toen
vandoor ging. Zijn busje werd door
een van de buurtbewoners klemgezet

en de politie werd rond 17.20 uur
gesignaleerd. De man vluchtte te voet.
Meerdere politiepatrouilles werden
ingezet om hem te vinden. Volgens
een politiewoordvoerder werd hij na
een tip van een omstander gespot op
de Markt. Hij liep in de richting van
de Pastoor Kerboschlaan. Daar werd
hij rond 18.30 uur aangehouden op
verdenking van bedreiging. De politie
onderzoekt de zaak nog verder.

Een leuke
creatieve workshop

€32,50

€16,25

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Kaiser broodjes

www.bakkerijbroekmans.nl

HALLO in Gambia

Vrijdagmiddag 6 maart 2015

Dorien van der Heijden uit Hegelsom reisde voor familiebezoek naar Gambia. Om haar Gambiaanse
familie, die ze inmiddels drie jaar kent, foto’s te laten zien van haar woonomgeving, nam ze enkele HALLO’s
mee in haar koffer. In Gambia is Dorien al enkele jaren actief als vrijwilliger op het laboratorium en in een
ziekenhuis. Daarnaast werkt ze mee aan het opzetten van een fertiliteitsafdeling. “Wat veel mensen niet
weten is dat onvruchtbaarheid in veel Afrikaanse landen een groot probleem is: vijftien tot twintig procent
van de koppels wordt hierdoor getroffen. In deze landen word je als vrouw zonder kinderen buitengesloten
of zelfs verstoten. Aangezien ze in deze landen geen pensioen kennen, zijn inwoners op hun oude dag
afhankelijk van hun kinderen. Als mensen geen kinderen hebben kunnen krijgen, worden ze dus niet
verzorgd wanneer ze oud zijn.” Dorien zet zich in voor deze problemen. Toch vond ze even tijd om met de
hele familie door de HALLO te bladeren.

Themamiddag rondom het
gehoor in Behandelcentrum
La Providence

Werkzaamheden aan spoor
Het spoor tussen Eindhoven en Venlo wordt komende zomer door ProRail vernieuwd. De werkzaamheden starten
op zaterdag 18 juli en gaan drie weken duren. In die periode rijden er deels minder treinen en is er op sommige
momenten helemaal geen treinverkeer mogelijk.
Het spoor is onderhevig aan
slijtage. Daarom worden onder meer
wissels, spoorstaven en dwarsliggers
vervangen. In Eindhoven gaat
ProRail deze zomer het spoor aan de

oostkant van het station vernieuwen.
De eerste week worden
ook delen van het spoor tussen
Eindhoven en Blerick vernieuwd.
De werkzaamheden hebben

gevolgen voor het treinverkeer
tussen Eindhoven-Venlo en
Eindhoven- Weert. De precieze
aanpassingen aan het spoorboekje
zijn nog niet bekend.

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

Op vrijdagmiddag 6 maart 2015 organiseert
La Providence een themamiddag rondom het gehoor.
Deze middag is voor iedereen vrij toegankelijk. Wij
vragen u wel om u aan te melden voor 3 maart a.s.
bij de balie van het Behandelcentrum
(tel. 077-3555666) of via e-mail
behandelcentrum@laprovidence.nl

Programma:
13.30 uur inloop in het Behandelcentrum La Providence,
Ursulineweide 3 in Grubbenvorst
14.00 - 15.00 uur interactieve lezing over omgaan met
slechthorendheid door de NVVS, Nederlandse Vereniging voor
Slechthorenden.
Voor en na de lezing kunt u de informatiestand van Audicien
Stufkens bezoeken en zijn de logopedisten van La Providence
aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Meer informatie: Behandelcentrum La Providence
T 077 - 355 56 66 | E behandelcentrum@laprovidence.nl
I www.laprovidence.nl

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Busje tegen huis in Sevenum
In de Donckstraat in Sevenum is op zaterdagavond 21 februari omstreeks 23.30 uur een busje tegen een
huis gebotst. Er vielen geen gewonden. De bestuurder van het busje was een 34-jarige man afkomstig uit de
gemeente Reusel-De Mierden in Noord-Brabant. Het huis waar hij tegenaan reed, liep bij de botsing schade
op. Een woordvoerster van de politie laat weten dat de man teveel had gedronken. “Hij had een
alcoholpromillage van 1,6 promille. De man is daarom aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen.”
Een takelbedrijf heeft de auto opgetakeld en meegenomen.

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

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

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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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.
Verloren autosleutel Ford in de buurt
van het grindgat in Tienray op 14-2.
Tel. 077 398 48 52.

Lei
Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zolang
in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat,
na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken,
toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
mijn zorgzame man, ôzze pap, opa en overgrootvader

Leo van den Bekerom
“Lei van Dentjes Piet”

Begiftigd met de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
echtgenoot van

Mie van den Bekerom-Hendriks
* Horst, 17 maart 1926

† Venlo, 24 februari 2015

Horst, Mie
Horst, Piet en Ria
Kevin
Jeffrey en Rian
Niels
Aalten, Jan en Renate
John en Kasia, Mikolaj, Zoë
Maikel en Ylse
Horst, Wim en Merilyn
Anthonny
Horst, Ger en Marianne
Michèle en Wouter
Isabelle
Jules
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
op zaterdag 28 februari a.s. om 10.30 uur
in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst
waarna we pap zullen begeleiden naar de begraafplaats aan de
Deken Creemersstraat aldaar.
Pap is thuis, waar u dagelijks van 10.30 tot 11.30 uur en van
16.00 tot 17.00 uur persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.
In plaats van bloemen stellen wij een bijdrage op prijs
voor de inspanningen van Fr. Jose Kizhakkedath,
St. John’s Health Services te India.
Pap droeg zijn werk een zeer warm hart toe.
Collectebussen staan hiervoor bij het condoleanceregister in de kerk.
Loevestraat 23, 5961 TV Horst

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw blijken
van medeleven na het overlijden van ons mam en oma

Lien Hoeijmakers-Litjens

Fietsmaatje gezocht! Dagtochtjes door
Nederland en/of in eigen
omgeving. Leeftijd +/-45-55 jaar m/v
zoemel71@gmail.com
Gezocht particulier huurhuis
(boerderijtje) in of rondom Horst,
met stukje grond voor pony. Minimaal 3
slaapkamers, langere huurperiode. Info
bel: 06 46 27 07 05.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Valise Atelier & Natuur.
Zondag 15 maart 14.00-16.00 uur
ouder/ kind schilderen, samen op een
doek schilderen. Kosten € 42.50 per
stel. Beleef gezellige en creatieve
middag. Info Aniet Janssen
06 10 09 87 94 of www.valise.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
‘t winkeltje, Herstraat 44. Wij zijn
klaar voor uw inbreng voorjaar/zomerkleding (alleen voor volwassenen).
Gelieve even een belletje zodat wij
weten dat u komt: 06 19 45 95 01.
Inbreng carnaval kan opgehaald/
afgehandeld worden. Dank u!
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u huishoudelijke hulp of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op onze
site of bel 077 467 01 00.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
IJssalon & Lunchroom Lo Solé
start 28 februari weer met een nieuw
seizoen met leuke acties, nieuwe
gerechten en verrassende creaties.
Voor acties zie onze facebookpagina.
Hopelijk tot snel!!
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Private ouderenbegeleiding voor de
vrije tijd. Man, 65 j, flex. heeft termijne
vrij. Tel. 06 44 84 09 27.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
Nederlandse Taal Les
voor volwassen anderstaligen.
Voor info bel: 077 303 1024.

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van



Niels en Guus

Geboren op 12 februari 2015
Zoontjes en broertjes van
Frank & Yvonne Heldens
Lynn
Theresiastraat 34, 5964 AK Meterik

Welkom lief zusje!

Kiki

12 februari 2015
Dochter en zusje van
Gijs van Ham
en Iris Hoeijmakers
Tygo en Indy
Meester ter Voertstraat 31
5766 PW Griendtsveen
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 8 mrt. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl

Hoera!

Geboren
18 februari 2015

Daan

Gerardus Hubertus
Zoon van
Twan & Agnes
Driessen-Baltussen
Frans Halsstraat 7
5961 AS Horst

Hoera, Bambino bestaat 5 jaar...
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Gezocht: oude boerderij om te
verbouwen, in buitengebied. Rustige ligging. vrij uitzicht. Bouwjaar voor 1930.
Achterstallig onderhoud geen bezwaar.
Eens vrijblijvend kennis maken?
woonboerderijhorsteo@gmail.com /
06 53 54 16 99.
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.
B24fitclubs zoekt 3 enthousiaste
gemotiveerde collega’s die willen
(leren) werken als welzijnscoach.
Voor meer informatie belt u met
06 10 29 17 21.
Te koop of tijdelijk te huur vrijstaande
woning, met garage eventueel
gemeubileerd. Sef van Megenlaan 40
Broekhuizen. Inl. tel. 077 366 18 71.
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
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Groot was zijn liefde, groot is het verlies.
Mooi zijn de herinneringen, die Hay achter liet.
Heel veel dank voor alle lieve woorden, kaarten en bloemen
bij het afscheid van mijn lieve man

Hay Sanders

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

Wie heeft carnavalsdinsdagnacht bij
Liesbeth mijn wijde wollige zwart/
grijze XX jas meegenomen?
Tel. 06 36 54 19 83.
Gevonden op carnavalszondag
kinderportemonnee met inhoud
op Afhangweg in Horst.
Tel. 077 398 74 93.
Verloren zwarte herenportemonnee
(incl. geld) op donderdag 19 februari
om 12.30 uur ongeveer bij museum de
Kantfabriek. Tel. 077 398 77 84.
Het juiste adres voor al uw
tuinplanten. Dak- en leibomen,
coniferen, heesters en vaste planten.
Boomkwekerij Hendrix Boekend.
Tel. 077 382 33 97.
Verloren zwarte winterjas (merk
Gant) op carnavalsdinsdagavond bij
café Liesbeth. Tel. 06 27 05 58 06.
Chakracursus. Wil jij ervaren dat je
meer bent als alleen je lichaam?
Ervaar wat de chakra’s voor jou
betekenen. Voel waar jij vast loopt
en wat jou weer in beweging kan
brengen gebruik makend van o.a.
lichaamsoefeningen, mantra’s en
visualisaties. 7 avonden van 19.30 tot
22.00. Start maandag 9 maart. Nadere
informatie: tel. 06 48 15 13 76 of via
www.paulinevangassel.nl

Kinderen en kleinkinderen

De betrokkenheid van zovelen heeft ons heel goed gedaan. Heel
hartelijk dank hiervoor, ook namens kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst is op zaterdag 7 maart om 19.00 uur
in de kapel van Verzorgingshuis “Sevenheym”.

Kleine klus of grote klus? ZZP’er met
2 rechterhanden zoekt klussen en
opdrachten. Fontaine Allround service
Kronenberg 06 46 25 76 40.

Henny Sanders-Verheyen
Horst, 18 februari 2015

Giga korting. I.v.m. giga aanbod nu
giga meubelvoordeel van 50%. Tafels,
bedden, stoelen, kasten, banken alles
voor de helft tot 8 maart. Twedde kans
Speulhofsbaan 7a Meterik/Horst
06 21 23 88 89 open di-wo-do-vr-zat.

Via deze weg willen wij u allen hartelijk danken
voor de grote belangstelling na het overlijden
van os mam, oma en super oma

Verloren groene damesjas, afgelopen
zondagnacht bij cafe Liesbeth.
Tel. 077 467 39 57.

Wij willen u allen hartelijk dank zeggen
voor uw blijken van medeleven
na het overlijden van ons mam en oma

Fien van den Munckhof-Driessen
Jullie medeleven, in welke vorm dan ook, heeft ons goed gedaan.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
America, februari 2015

Mia Basten-van der Sterren
Uw medeleven heeft ons heel goed gedaan.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

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

Ei op rotonde Hegelsom

Fietser overleden
na ongeval

Op de rotonde tussen de Stationsstraat en Pastoor Debijestraat in Hegelsom is op zaterdag 21 februari een groot
ei geplaatst. In het kader van Hegga Metamorfosa komt er op deze rotonde in de toekomst een grote letter H te
staan, die één van de acht grensposten van Hegelsom vormt.

Bij een verkeersongeval op de Dijkerheideweg in Horst is op zaterdag
21 februari rond 07.00 uur een fietsster om het leven gekomen.
Het slachtoffer is een 65-jarige vrouw uit Melderslo.
De vrouw kwam zaterdagochtend
vroeg door onbekende reden onder een
giertank terecht en overleed ter plaatse

aan haar verwondingen. De politie
heeft ter plaatse onderzoek gedaan en
spreekt van een noodlottig ongeval.

Auto over de kop
Op de Horsterweg in Broekhuizen is woensdagochtend 25 februari rond
09.30 uur een auto uit de bocht gevlogen. De auto moest met een takel
wagen uit de berm worden gehaald.
plaatse. De bestuurster van de auto
is niet gewond geraakt. Wel werd zij
geadviseerd ter controle bij de dokter
langs te gaan.

Het voertuig raakte door gladheid
van de weg en belandde een paar
meter van de rijbaan af op de kop
in de berm. De politie was snel ter

Superdeals:

Wapenaer

Stuk vers van het mes
Per kilo
20,80 – 29,60
10,40 – 14,80
Het nieuw geplaatste ei is van
buurtvereniging Achter d’n Bond en
stamt uit de actie ‘Pimp ow Ei’ die
plaatsvond tijdens de Floriade in 2012.
Veel inwoners uit Hegelsom hebben
toen een ei omgetoverd tot een kunstwerk. Langs al die ‘gepimpte’ eieren
werd een kunstroute georganiseerd.

Op de plek van het ei stond eerste
een standbeeld van een haan. Hay Arts,
voorzitter van de dorpsraad: “Het ei
heeft te maken met de opening van de
acht grensposten die we voor Hegga
Metamorfosa gaan maken. Tijdens
de opening van deze grensposten
op paaszondag 5 april wordt het ei

vervangen door een grote letter H,
waar het oorspronkelijke standbeeld
van de haan weer bovenop geplaatst
wordt. Tot die tijd wordt het ei, bij wijze
van spreken, dus nog uitgebroed.” Op
alle invalswegen van Hegelsom komen
op 5 april letters te staan, die samen
het woord ‘Hegelsom’ vormen.

1 + 1 gratis

Ariel wasmiddel of
vlekverwijderaar of
Lenor wasverzachter

Alle soorten, Ariel 2 flacons à 500-1100 ml,
pakken à 500-1170 gram of bakjes
à 16 stuks of Lenor 2 flacons à 711 ml
5,30 – 14,30 2,65 – 7,15

Geldig van wo 25 februari t/m di 3 maart 2015.

1 + 1 gratis

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Sevenumse werkgroep dringt
aan op behoud federatie
Enkele Sevenumse parochianen hebben in een brief aan het bisdom Roermond hun zorgen geuit over de
geplande clustering van de federatie Sevenum, Kronenberg en Evertsoord (SKE) met de federatie Horst. Volgens
de werkgroep Schoon Schip is er geen enkele aanleiding om de federatie SKE op te heffen.
In de blauwdruk die het bisdom
van Roermond in 2011 opstelde om
haar visie voor de komende tien jaar
uit te zetten, staat dat de kerkbesturen van de clusters Horst en Sevenum
per 1 januari 2015 samen hadden
moeten gaan. Het kerkbestuur van
Sevenum ziet een federatievorming
met Horst echter niet zitten. Onder
meer de voormalige vicevoorzitter
en secretaris Theo Wedemeijer heeft
onlangs uit onvrede over de gang van
zaken zijn taken neergelegd. Oudeconoom van het bisdom André Filott
is aangesteld als procesbegeleider
bij het samengaan van de federaties

Horst en Sevenum.
Een aantal verontruste parochianen
stelde vorige week een werkgroep
samen. Zij streven naar het behoud
van de federatie. In hun brief aan het
bisdom stellen zij dat er nadrukkelijk
geprotesteerd wordt tegen de ontstane
situatie. “De federatie SKE is een
vitale gemeenschap, die daarnaast in
financieel opzicht de nodige steun biedt
aan het bisdom en indirect ook aan
minderbedeelde parochies. Met andere
woorden: deze federatie is groot
genoeg om daarbij ook nog groter te
kunnen zijn”, zegt de werkgroep in
haar brief. Zij dringt aan op een gesprek

met het bisdom, “voordat de situatie
verder escaleert.”
In een eerste reactie geeft Henk
Versleijen, bestuurslid van de federatie Horst, aan dat hij de brief nog
niet heeft gezien. “We zitten deze
week wel bij elkaar, dus ik ga ervan
uit dat we de brief dan bespreken.
Er heeft inderdaad inmiddels een
gesprek plaatsgevonden tussen beide
federaties samen met de heer Filott.
Dit was een positief gesprek. Er zullen
nog meerdere gesprekken volgen.”
Versleijen wilde verder niet op de
inhoud van de eerste bijeenkomst
ingaan.

Dodelijk ongeval Venrayseweg

DEKEN CREEMERSSTRAAT 79 HORST
Gelegen in wijk ‘de Risselt’ ligt deze woning met aangebouwde
hobbyruimte annex praktijkruimte. Er is een eigen toegang te
realiseren via de poort aan de zijgevel of via de carport.
Hierdoor behoudt u uw privacy en werkt u toch professioneel
vanuit (t)huis. De woning heeft op de 1e verdieping
3 slaapkamers en een 4e op de 2e verdieping.
Koopprijs:
Badkamer met ligbad en aparte douche.

€ 359.000,-- kk

Informatie: InterMakelaars Horst

T (077) 398 90 90 horst@intermakelaars.com www.intermakelaars.com

Op de Venrayseweg in Horst heeft zaterdag 21 februari omstreeks 10.20 uur een dodelijk verkeersongeval
plaatsgevonden. Een personenauto met vier inzittenden is tegen een boom tot stilstand gekomen. De vrouwelijke bestuurster en haar man overleefden het ongeval niet.
De 63-jarige bestuurster van de
auto en haar 66-jarige echtgenoot,
beiden uit Melderslo, overleden ter
plekke. Twee andere inzittenden,
hun 34-jarige dochter en haar
32-jarige partner uit Veulen, zijn

zwaargewond geraakt door het
eenzijdige ongeval.
In eerste instantie werden er twee
traumahelikopters opgeroepen, maar
die werden uiteindelijk niet ingezet.
De zwaargewonde slachtoffers zijn

met onbekend letsel door een
ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. Hun situatie is niet bekend.
De politie stelt dat het nog
onduidelijk is hoe het ongeluk heeft
kunnen gebeuren.
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Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Onwerkelijk....
Dankbaar voor alle waardevolle herinneringen die zij ons
achterlaten, geven wij u kennis van het overlijden van os mam
en os pap.

Zijn stoel is leeg
Zijn stem is stil
Wie hem heeft gekend
weet wat dat zeggen wil

Woensdag
25 februari 2015
zijn os pap & mam,
opa & oma

Bedroefd, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, ozze pap en opa

Wim en Wies
Verdellen-Weijs

Afgelopen zaterdag stond de wereld ineens stil.
Hoe onwerkelijk, plotseling en onvoorstelbaar.

Ton Haegens

Maria Aerts-Peeters

echtgenoot van

* 6-3-1951

† 21-2-2015

Piet Aerts

* 28-8-1948

† 21-2-2015

Veulen: Annette en Eric, Senna
Venray: Karin en Rob
We nemen afscheid van mam en pap tijdens de uitvaartdienst
die zal plaatsvinden op zaterdag 28 februari om 10.30 uur in de
Sint-Odakerk te Melderslo waarna we hen te rusten leggen op
het kerkhof aldaar.
Indien u nog afscheid wilt nemen van Maria en Piet kunt u
donderdag van 19.00 tot 20.00 uur terecht in het rouwcentrum,
Nijverheidsstraat 4 te Horst.
Swolgensedijk 15a, 5962 NP Melderslo

Onwerkelijk, niet te bevatten.
Wat blijft zijn de mooie herinneringen.

50 jaar getrouwd!

Mia Haegens-Kleuskens

Van harte gefeliciteerd

Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

Kinderen en kleinkinderen.

Horst,
Horst,
Horst,
Horst,

Mia
Louis en Brigitte
Elke, Tom
Robert en Miranda
Lotte, Bas
Annemarie en Patrick
Eva, Anne

Horst, 20 februari 2015
Venrayseweg 101, 5961 AE
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op vrijdag 27 februari 2015
om 10.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Bijeenkomst in het crematorium om 9.45 uur alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.

Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

Hartelijk dank
aan iedereen die ons
50-jarig huwelijk
zo sfeervol en onvergetelijk
heeft gemaakt.

Jan & Annie
Philipsen
Gevraagd loop-/sloopauto’s,
ook bussen, alle merken. Hoofdzakelijk
oudere modellen t/m bouwjaar 2005.
RDW erkend. Tel. 06 54 97 63 59.
Gevonden fietscomputer met fietssleutel op parkeerplaats nabij A.H.
op.zaterdagochtend 21-02.
Tel. 06 27 53 57 85.

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, is na een lang
leven dat in de laatste jaren vaak ook moeizaam voor haar was,
van ons heengegaan, mijn lieve zus en onze tante

Valise & LoSolé Arrangement.
Nieuw, een compleet verzorgd uitje
voor grote en kleine groepen.
Een creatieve workshop bij Valise en
lunchen [€ 35.00] of dineren [€ 42.50]
bij Lo Solé. Meer info www.valise.nl of
www.ijssalonlosole.nl

Cor van Neerven

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis! Tel 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).

Broers en (schoon)zussen Peeters

Joke van Neerven

Werken voor jezelf! Bepaal jouw eigen
toekomst, heb jij interesse in voeding,
huidverzorging, gezondheid en/of
sport. Bel voor info 06 54 25 67 86.

(Schoon)Broers en zussen Aerts.

Nichten en neven

Maria Aerts-Peeters
* 6-3-1951

† 21-2-2015

Piet Aerts

* 28-8-1948

† 21-2-2015

Annette, Eric, Karin en Rob: we zijn er voor jullie!

Psalm 25

Susanna Cornelia

* Meerlo, 20 mei 1913

Iedere peetoom en peettante is uniek:
zij waren heel speciaal.
Gerard

† Horst, 20 februari 2015

De uitvaartdienst is gehouden op donderdag 26 februari
in de Parochiekerk H. Joannes de Doper te Meerlo,
waarna we haar te ruste hebben gelegd
op het kerkhof aldaar.
Wij danken u voor uw steun en betrokkenheid.
Correspondentieadres:
Tienraijseweg 3A, 5864 CH Meerlo

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het onverwachte overlijden van

Piet en Maria Aerts
Wij wensen Annette & Eric, Karin & Rob, de familie
en naasten heel veel sterkte toe met dit grote verlies.
Vriendengroep Annette en Eric

Reiki cursus. Reiki 1 donderdag
5 maart van 19.30 tot 22.00. Vrijdag
6 maart van 19.30 tot 22.00. Zaterdag
7 maart van 10.00 tot 16.00. Volle
maan mindfulness avond 3 maart.
www.via-rosa.nl tel. 0478 69 10 06.

Troubadour Math. De confetti is weg,
de stem is weer terug. U kunt weer
bellen voor een uniek-moment met
Troubadour Math. Gezellig voor bij de
koffie of thee thuis bij opa, oma, pa, ma.
Bel nu maar snel 06 22 60 41 88.

‘t Winkeltje, Herstraat 44 vanaf
26.02.2015 verkrijgbaar bij ‘t Winkeltje:
c.d. met Horster dialect “gewoen Edje”,
voor een knalprijs van 5.00 euro. Leuk
cadeau aan jezelf of om iemand anders
een plezier mee te doen, “hoie wah”!

Ouderenmiddag 6 maart a.s.
vanaf 14.00 uur in ‘t Gasthoês Horst.
Organisatie wederom CDA Horst
aan de Maas. Opgeven?
Loes Wijnhoven 06 18 69 91 88 of
Annemie Craenmehr 06 46 37 69 87.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gevonden sleutels in etui
op maandag 23-2 op de
Doolgaardstraat. Tel. 06 20 0817 71.
www.businesscentrumhorst.nl
Kantoorruimte, werkplaatsen en
opslag aan de Westsingel te Horst.
Info: tel. 06 24 19 24 01.
Te huur: diverse ruimtes.
Geschikt voor diverse doeleinden,
o.a. kantoor, atelier, werkplaats en
opslag. Stationsstraat 127 te Hegelsom.
Tel. 06 54 36 44 84.
Weerbaarheid & omgaan met pesten.
Meer zelfvertrouwen voor kinderen
van 6 tot 9 jaar! Nog 3 plaatsen voor
de training die half maart start.
Info: www.zelfverzekerdkind.nl

Woningstoffeerderij
R. van den broek
TRAPPENAKTIE
TRAPbEKlEdINg va E150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!
Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

HAN-MARK
ARENDSE

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

www.theoarts.com

Biologische amarylissen.
Vanaf heden weer biologisch geteelde
amarylissen te koop in het bloemenstalletje Meterikseweg 124 in Horst,
Hans en Mariet Cuppen.

U I T VA A R T Z O R G

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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‘Vasten is iets van vroeger’
De zes weken tussen Aswoensdag en Pasen staan in het katholieke geloof bekend als de vastentijd, een periode van vasten en bezinning. Vroeger werd er bij veel gezinnen traditioneel gevast
na carnaval, maar gebeurt dat hier tegenwoordig nog steeds? HALLO Horst aan de Maas vroeg het een aantal mensen op straat.

Gerrit Christiaens uit Horst viert geen carnaval en doet dus ook niet aan vasten, vertelt hij.
“Die katholieke traditie is nogal vervaagd, als je het mij vraagt. Vroeger was dat een onderdeel
van het geloof en werd het opgedrongen door de kerk. Tegenwoordig heeft het vasten weinig
betekenis meer, het is een beetje achterhaald.” In het gezin van Gerrit werd vroeger wel gevast.
“Dan mochten we niet snoepen. Dat lijkt misschien moeilijk, maar dat viel best mee.”

Agnes Amatsaleh uit Horst en haar dochter Mc-Caila van Boekhold vieren beiden geen carnaval.
“Als kind heb ik wel carnaval gevierd”, vertelt Mc-Caila, “maar het trekt me niet meer zo.” Aan de
traditie van vasten hebben de twee nog nooit meegedaan. “Ik heb natuurlijk wel eens wat minder
gegeten, maar niet omdat het vastentijd was”, lacht Agnes. Ze vervolgt: “Ik vind wel belangrijk om
af en toe stil te staan bij mensen die het thuis minder goed hebben, maar daar hoef je niet voor
te vasten. Dat kan ook op een andere manier.”

Ankie Seijkens en Marian Cuppen uit Horst zijn vandaag samen op stap. Vasten doen ze niet,
vertellen de twee. Ankie: “Vasten is iets wat ik op de lagere school deed, dat moest van mijn ouders.
Vanuit de basisschool werd dat ook heel erg gestimuleerd, kan ik me nog herinneren. Snoepen
was echt ‘not done’. We maakten er thuis een soort wedstrijd van om zoveel mogelijk snoep in je
trommeltje te bewaren.” Na haar jeugd heeft Ankie niet meer gevast. “Met mijn eigen kinderen heb
ik wel altijd in de periode na carnaval besproken waarom mensen eigenlijk vasten. Daarmee heb ik
ze bewust willen maken dat niet iedereen het even goed heeft als wij en dat je daar best even bij stil
mag staan.”

Eindelijk hebben we iemand gevonden die wél aan het vasten is. Jolanda Welles uit Hegelsom doet
al jaren mee met de traditie. “Ik denk dat ik daar al op mijn veertiende mee ben begonnen”, vertelt
ze. “Ik hou me er heel strikt aan. Geen alcohol en geen snoep of gebak. Het lijkt misschien moeilijk,
maar dat valt heel erg mee. Het is echt een knopje dat ik omzet en dan lukt het altijd wel.” Haar man
Paul vast niet met haar mee. “Ik zou het niet kunnen,” vertelt hij. “Snoepen is echt een automatisme
voor mij, dat is moeilijk af te leren.” Jolanda vindt het gelukkig niet erg om alleen te vasten.
“Het is echt iets wat ik voor mezelf doe, om even stil te staan dat alles wat wij hebben eigenlijk
helemaal niet zo vanzelfsprekend is.”

Lizzy Roeffen uit Grubbenvorst is samen met haar dochter Naomi in het centrum van Horst te
vinden vandaag. Ook zij vasten niet. Lizzy: “Vroeger was dat normaal, dan mocht je een paar weken
geen snoep meer eten. Ook aten we dan vaak twee keer per week vis in plaats van maar één keer.”
Haar eigen kinderen laat Lizzy niet vasten na carnaval. “Dat wordt bijna niet meer gedaan, volgens mij.
En wij zijn met het hele gezin aan het lijnen, dus we snoepen sowieso al niet.”

Het echtpaar Henny en Harry Kessels uit Horst kent niemand die nog aan vasten doet, zegt ze.
Henny: “Het is echt iets van vroeger, niet meer van deze tijd.” Henny weet nog dat ze vroeger een
snoeptrommeltje kreeg tijdens de vastenperiode. “Daar mocht je dan niet uit eten, je moest het snoep
opsparen. Dat lukte natuurlijk nooit. Ik begon altijd heel vrolijk en vol goede moed, maar uiteindelijk
hield ik dat niet vol”, lacht ze.
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Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas

Nieuwe presentator

De nieuwe presentator van Stichting Ondernemersprijs Horst aan de
Maas wordt Leon Verdonschot. Hij volgt Simone van Trier op, die elf jaar lang
de uitreiking van de Ondernemersprijs heeft gepresenteerd.
Voorzitter van de stichting, Johan
Janssen: “We hebben er alle vertrouwen
in dat Leon Verdonschot de uitreiking
van de ondernemersprijs Horst aan
de Maas in zijn eigen stijl en op
unieke wijze gaat presenteren.” Leon
Verdonschot is een geboren Limburger,

journalist, presentator, schrijver,
radiomaker, regisseur, columnist,
theatermaker en nog veel meer. Hij
is geboren in Geleen en presenteerde
regelmatig televisieprogramma’s. Ook
is hij regisseur van Mooi Geweest – een
leven na de Heideroosjes.

Vervolg voor Kunst
rondom afscheid
In gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg vindt op zaterdag
21 maart de tweede editie van De kunst rondom afscheid plaats. De avond
begint om 19.30 uur en staat in het teken van afscheid nemen.
De kunst rondom afscheid wordt
door Yvonne Kessels van ASIST zakelijke
ondersteuning en Sjoerd van den Dam
van ErNaBij georganiseerd. Er is voor
een kunstzinnig en inspirerend
avondvullend programma gezorgd.
Deelnemers kunnen ervaren wat kan en

mag bij afscheid nemen. De reacties op
de vorige editie op 11 oktober vorig jaar
waren voor de organisatie reden om het
programma te herhalen. Toen waren er
175 deelnemers. Aanmelden kan door
te mailen naar info@asistzakelijk.nl of
te bellen naar 06 51 12 63 64.

Hobbymanifestatie
Hobbyshop Nellie Snellen uit Sevenum organiseert zondag 8 maart een
creatieve hobbymanifestatie in cultureel centrum De Wingerd in Sevenum.
Aan de show werken ruim dertig
landelijk bekende auteurs zoals Nel van
Veen, Leane de Graaf en Nicole Menten
mee en demonstratrices van bij
voorbeeld Olba en Kreaxtions. Zij laten
bezoekers kennismaken met hobbytechnieken en trends voor het voorjaar.
Van Nellie zelf zijn er demonstraties
met de nieuwste dies, embossing
folders en stempels. Ook laat zij ver-

schillende machines zien en wordt de
lente-editie van het magazine Nellie’s
gepresenteerd. Bezoekers kunnen
gratis deelnemen aan workshops met
onder andere de nieuwste dies en
pergamano. Zij krijgen bij binnenkomst
ook een goodiebag en kunnen de
hele dag deelnemen aan tombola’s.
De hobbymanifestatie duurt van 10.00
tot 16.30 uur. De toegang is gratis.

(advertorial)

Baderie Janssen Beugen en Baderie Horst geven badkamer weg

Guido Ernst wint
‘Singing in the shower’
Het regende inzendingen tijdens de ‘Singing in the shower’-contest van Baderie Janssen Beugen en
Baderie Horst. “Niet dat we nu direct de nieuwe Pharrell Williams of Kate Perry hebben gevonden, maar heel
veel mensen zagen de lol in van onze ludieke actie om onder de douche te zingen en daarmee kans te
maken op een nieuwe badkamer”, stelt de organisatie. De winnaar werd, na een spannende strijd, Guido
Ernst uit Horst. Meedoen was eenvoudig. De opdracht luidde: maak de leukste, meest originele of gekste
video van jouw gezang onder de douche. Upload deze via www.contestxl.com/c/sing-in-the-shower en deel
via sociale media met al je vrienden, familie en fans en vergaar veel stemmen. De video met de meeste
stemmen won de spectaculaire hoofdprijs, een badkamer ter waarde van 10.000 euro. Guido Ernst veroverde
deze prijs met zijn filmpje waarin hij al carnavallend, compleet met slingers, onder de douche een carnavalskraker ten beste geeft. Hij verzorgde er ook nog zijn eigen joekskapel-begeleiding bij. Omdat de strijd zó
spannend was, hebben de twee Baderie-vestigingen nog een extra tweede prijs toegekend. Deze sanitairtegoedbon ter waarde van 500 euro gaat naar Jacqueline Fijnaut, ook uit Horst. Zij en haar dochter Nica
zingen altijd, dus óók in de badkamer. Zij vertolkten ‘Vlieg met me mee’ in hun video.

PTC+ Horst
onder vleugels Rendiz
De activiteiten van het expertisecentrum van PTC+ in Horst worden overgedragen aan maatschappelijk ondernemer Rendiz in Venlo. Rendiz en de Aeres groep hebben hierover een intentieverklaring getekend.

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

Door de overname komen de acht
trainers van PTC+ in Horst bij Rendiz in
dienst. PTC+ in Horst zocht al een tijdje
naar een partner voor samenwerking
in de Limburgse regio. Het expertisecentrum van PTC+ blijft haar (inter)
nationale trainingsprogramma uitvoeren. Het programma, dat nu nog in
Horst verzorgd wordt, wordt op termijn

voortgezet vanuit boerderij Hagerhof.
Rendiz heeft plannen om daar ook een
hotel te bouwen en te exploiteren. De
horecakennis en –ervaring van PTC+
wordt bij de exploitatie van dit nieuwe
hotel ingezet. Rendiz is een maatschappelijke onderneming die zich richt
op dagbesteding en activiteiten voor
mensen met een beperking en afstand

tot de arbeidsmarkt. De kennis van het
expertisecentrum van PTC+ wordt met
name ingezet op de locatie van de kinderboerderij Hagerhof in Venlo. Rendiz
heeft plannen om deze kinderboerderij
te ontwikkelen tot een stadsboerderij
met stadslandbouwfaciliteiten. PTC+
kan daar zijn expertise inzetten op het
gebied van educatie.

Themamiddag behandel
centrum La Providence
Het behandelcentrum van La Providence organiseert op vrijdag 6 maart een themamiddag rondom het gehoor.
De middag vindt plaats in het behandelcentrum, aan de Ursulinenweide 3 in Grubbenvorst en begint om 13.30 uur.
De vakgroep logopedie van het
behandelcentrum heeft voor belangstellenden een speciaal programma
samengesteld. De themamiddag is
bijvoorbeeld interessant voor personen
die iemand in hun omgeving hebben
die te maken heeft met één of meer

aspecten van slechthorendheid, hardhorendheid, doofheid, laatdoofheid,
ouderdomsdoofheid of plotsdoofheid.
De NVVS, Nederlandse Vereniging
voor Slechthorenden, geeft een interactieve lezing. Voor en na deze lezing
kunnen aanwezigen de informatiestand

van Audicien Stufkens bezoeken en zijn
logopedisten van La Providence aan
wezig om vragen te beantwoorden.
Bezoekers dienen zich voor
3 maart aan te melden bij de balie
van het behandelcentrum of via
behandelcentrum@laprovidence.nl
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‘Bij ons komt de teler rechtstreeks in
contact met de consument’
Verse tomaten, radijsjes en appels. Dick Seuren en Gerard Peeters halen ze allemaal uit de streek. Vanaf 7 maart
bieden zij als marktmeesters in samenwerking met groente- en fruittelers uit de regio elke zaterdag verse producten aan op hun Booremèrt aan het Lambertusplein in Horst.

11
09
Waarom zou je groente en fruit
uit het buitenland importeren als je
alle producten uit je eigen streek

kunt halen? Dat dacht het bestuur van
Stichting Booremèrt Vers vaan Hors
toen het vorig jaar in maart het idee

kreeg om een boerenmarkt te beginnen. Dick Seuren en Gerard Peeters
gaan elke zaterdag als marktmeester

Oh, zit dat zo!
Vergunningvrij
bouwen
Door: Paul van Hoef, advocaat
De mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen of een bestaand
gebouw in strijd met de bestemming te gebruiken zijn sinds 1 november
uitgebreid. De bekendste uitbreiding is de mantelzorgwoning.

Zijtuinen
Bouwen in het voorerfgebied
is soms en bouwen in het achtererfgebied is vaak vergunningsvrij.
Het achtererfgebied is dat deel van
het perceel dat niet aan openbaar
toegankelijk gebied grenst. Van woningen die geen hoekwoning zijn,
zijn de zij- en achtertuinen achtererfgebied, van een hoekwoning zijn
dit alleen de ingesloten zijtuin en
de achtertuin. Voor bedrijfspanden
geldt hetzelfde.
Bebouwingsgebied
Het achtererfgebied mag slechts
voor een deel bebouwd worden.

Een eerdere uitbreiding van het hoofd- Zo besliste de rechter begin februari
gebouw en al bestaande bouwwerken dat een deur die op het plat dak
van een aanbouw uitkomt, dat dak
tellen hierbij mee.
tot een ‘niet op de grond gelegen
buitenruimte’ maakt, waarvoor een
Bouweisen
Dat u geen vergunning nodig hebt, vergunning nodig is.
betekent nog niet dat u bouwen mag
Vaste prijs
hoe u wilt. Zo zal het bouwwerk altijd
Wij kunnen u adviseren over
aan de eisen van het Bouwbesluit
wat mogelijk is. Hierbij spreken wij
moeten voldoen.
met u desgewenst vóóraf een vaste
prijs af.
Bestemmingsplantoets
Als de vrijstelling alleen op het
bouwen en niet ook op de regels van
het bestemmingsplan betrekking
heeft, moet wél getoetst worden of
het gebruik van het bouwwerk niet in
strijd met de bestemming is. Wij kunnen die toets voor u uitvoeren.
Rechtspraak
De regeling voor het vergunningsvrij bouwen zorgt nog steeds voor een
constante stroom van rechtspraak over
wat wel en niet mogelijk is.

VVV-kantoor aan het Lambertusplein
verkoopt hij streekproducten als jam,
bessensap en champignons. Peeters is
eigenaar van groente- en fruitzaak ’t
Trostomaatje. Hij haalt zijn producten
al bij de telers in de regio. “Ik zal in het
begin misschien best last hebben van
de Booremèrt. Aan de andere kant:
zodra mensen weten dat ik dezelfde
producten verkoop als op de markt,
komen ze doordeweeks misschien naar
mij toe”, vertelt Peeters.
Het initiatief is een succes als
het aanslaat bij de mensen, vindt de
organisatie. Stichting Booremèrt Vers
vaan Hors heeft geen winstoogmerk.
“Het hoeft alleen kostendekkend te
zijn. Als het goed wordt ontvangen
bij de mensen en we hebben iedere
week mensen die daar hun spullen
komen kopen, is het geslaagd”, aldus
Seuren. Het werk wordt gedaan door
vrijwilligers. “Elke teler heeft wel een
familielid dat op zaterdag een keer
wil meehelpen”, besluit Peeters. De
stichting is daarnaast nog op zoek naar
extra vrijwilligers voor de markten.

winkel&bedrijf 01
Ad ve rtorial

Te hoge WOZ-waarde?

Gratis WOZ-scan!

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.

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

Hoofdgebouw
Zo mag u uw oorspronkelijke
woning of bedrijfsgebouw aan de
achterzijde tot een hoogte van
maximaal 5 meter met 4 meter uitbreiden. Dit was voorheen respectievelijk 4 en 2,5 meter.

fungeren. Het initiatief is goed voor
zowel de telers in de regio als voor de
consument, menen de heren. “Mijn
buurman kweekt de meest fantastische
paprika’s. Bij ons krijgt hij daar een eerlijke prijs voor en de consument heeft
een vers product. De prijs blijft voor
de consument ook laag omdat hij niet
voor de verpakking en andere zaken
betaalt. We brengen de teler rechtstreeks in contact met de consument”,
zegt Seuren.
Iedereen die wel eens in Frankrijk
is geweest, kent de marktjes van daar.
Dat is de sfeer die Seuren en Peeters
willen oproepen. “We willen naast
het verkopen van onze producten een
plaats creëren waar mensen bij elkaar
komen en een kopje koffie met elkaar
drinken. Het is meer dan alleen het
kopen en verkopen van groente en
fruit”, aldus Seuren.
Seuren en Peeters zijn geen vreemden in het wereldje. Seuren is exploitant van Huis aan de Streek, een platform voor de promotie van regionale
producten. In zijn winkeltje in het oude

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

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

Crist Coppens
Aanbiedingen geldig van 2 t/m 7 maart 2015

Malse
kogelbiefstuk
3 stuks
€ 7,95
077 398 37 94

Beide bonnen
tegelijk

GRATIS
100 gram
boerenmetworst

Gepaneerde
kipschnitzels
4 stuks
€ 5,50

www.coppens.keurslager.nl
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HALLO voordeelpas
Deelnemer uitgelicht

Het Maashotel: genieten aan het water
Een unieke plek aan de Maas met een adembenemend uitzicht. Dat is Het Maashotel in Broekhuizen. Met het aspergeseizoen weer voor de deur vormt het terras
van Het Maashotel de ideale locatie om te genieten van alles wat Noord-Limburg te bieden heeft.
In het hotel en restaurant in Broekhuizen heerst een
ontspannen sfeer. Bezoekers kunnen genieten van een
voortreffelijk ontbijt, lunch en diner. Wie wil genieten van een
omgeving die klassieke rust in een modern jasje uitstraalt,
is op de juiste plek in Het Maashotel. Bezoekers kunnen slapen
in de prachtige hotelkamers, die stuk voor stuk uitzicht hebben
op de Maas.
De voorzijde van het restaurant grenst aan een straatje
met authentieke klinkers, die de historische dorpskern haar
herkenbare uitstraling geven. Aan de andere zijde van het
gebouw ligt het pronkstuk van Het Maashotel. Zodra de zon gaat
schijnen, gaat het unieke terras met direct uitzicht op het water
weer open. Hier is het genieten van een goed glas wijn en het
bijzondere Noord-Limburgse landschap.
Het aspergeseizoen begint weer bijna en ook bij

Het Maashotel wordt hierbij stilgestaan. De koningin van de
groente wordt vereerd op een uitgebreide aspergekaart met
uiteenlopende gerechten. Ook in de Brasserie kunnen mensen
genieten van de lekkerste gerechten voor een vriendelijke prijs.

Mensen met passie
Ruimte, rust en privacy: de kenmerken van Het Maashotel
lenen zich niet alleen goed voor een heerlijk diner of een
overnachting. Vergaderingen, workshops en conferenties,
de vergaderzaal biedt allerlei mogelijkheden. De prachtige zaal
ligt boven het restaurant en is van alle benodigde technische
faciliteiten voorzien. Met een geweldig uitzicht over de Maas
kan men daar in alle rust vergaderen.
Bij Het Maashotel werken mensen met passie. Zij bereiden
en verzorgen de gerechten met de grootst mogelijke

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

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

Venrayseweg 11, Horst

Steenstraat 2, Horst

Geen inschrijfgeld t.w.v. € 50,00

5% korting op het hele Huis van de Streek!-

Beej Mooren

assortiment*

Groenewoudstraat 1, Horst

Staatsie 1866

1 kop koffie of thee voor € 1,00 per pas per bezoek en

Stationsstraat 151, Hegelsom

10% korting op een groepsuitje bij Beej Mooren*

1 kop koffie of thee voor € 1,00 per pas

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

De Golfhorst

per bezoek en 10% korting op een groepsuitje
bij Beej Mooren*

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Lambertusplein, Horst

Raamweg 8, America

Vanaf 7 maart wekelijks wisselend

Korting op golflessen*

productvoordeel*

FotoID

TVI Computers

Veemarkt 7a, Horst

Venrayseweg 10, Horst

10% korting op een fotosessie*

25% korting op

Het LoopCentrum
Stationsstraat 137, Hegelsom

werkzaamheden in
de werkplaats*

en s port-bh’s. En bij aankoop van wandelschoenen een paar

VARG Outdoor
& Travel

gratis Falke-sokken*

Gebr. van Doornelaan 90,

10% korting op hardloopschoenen, hardloopkleding

Het Maashotel
Veerweg 11, Broekhuizen

Horst
5% korting op het gehele
assortiment

10% korting per tafel*

*Zie voorwaarden acties op www.hallovoordeelpas.nl

Direct voordeel in Horst aan de Maas

zorg in de open keuken. Ze zorgen ervoor dat bezoekers
optimaal genieten van hun verblijf, of het nu in de brasserie,
het restaurant of het hotel is.
Zichzelf blijven verbeteren en uitdagen, dat is één
van de speerpunten van Het Maashotel. Daarom opent op
zaterdag 30 mei dan ook het naastgelegen tapasrestaurant
Bij Christoffel. Hier kunnen gasten voor een vaste prijs genieten
van kleine hapjes uit de wereldkeuken.

Veerweg 11, Broekhuizen, 077 463 21 14
www.hetmaashotel.nl
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang
zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld.
De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Donkvariant Swolgen: Trojaans paard
In een ingezonden brief beweert de ’sub-werkgroep Donkvariant
Swolgen’ afgelopen week dat er tussen de Donkstraat en de Molenzijweg
eindelijk bouwgrond is gevonden voor starterswoningen. Prachtig
natuurlijk, maar we lezen ook dat vier plekken voor starterswoningen hier
na jaren nog steeds niet zijn ingevuld. De kopers staan hier dan ook niet
bepaald in de rij. Conclusie: er is hier helemaal geen tekort aan
starterswoningen, maar eerder een overschot.
De subwerkgroep heeft voor
de dorpsraad dus een oplossing
gevonden voor een niet-bestaand
probleem. Niet het enige trouwens,
want de Beurskensweide zou ook
van de Molenzijweg (!) tot aan
de Donkstraat kunnen worden
doorgetrokken: onjuist en onzinnig.

Maar het echte probleem van
de subwerkgroep is natuurlijk de
nieuwbouw die deze bewoners van
Kerkveld achter hun huizen willen
tegengaan. Ze brengen dat als goed
nieuws, maar zeggen eigenlijk: ’Wij
willen geen overlast in onze buurt. Ga
lekker de Donk volbouwen!’ Dat is geen

goed nieuws, maar een Trojaans paard.
Als de Donk geleidelijk wordt
ingevuld door particuliere opdracht
gevers, dan behoudt Swolgen
haar eigen karakter en gaan we
gewoon door op de ingeslagen weg.
Bouwlustigen en grondeigenaren
doen er nu tenslotte ook al zaken.
Grootschalige projectmatige invulling
waar Kerkveld 2 voor bedoeld is, past
hier echter totaal niet. De smalle
Molenweg, Molenzijweg, Donkerhoek
en Donkstraat bieden ook helemaal
geen prima ontsluiting voor ’één
aangesloten gebied voor bebouwing’
zoals men beweert. Bovendien vraag je

met grootschalige woningbouw naast
een varkenshouderij om problemen.
Het laat zich raden wie dan het veld
moet ruimen.
De subwerkgroep presenteert
een onzinnig plan dat Swolgen zou
degraderen tot een dorp waarvan
projectontwikkelaars het aanzicht
bepalen. Onderzoek daarom liever
hoe Kerkveld 2 zonder overlast
gerealiseerd kan worden, in plaats
van anderen, onder het mom van
goed nieuws, met je probleem op te
willen zadelen.
Vincent Beerens,
Swolgen

TE HUUR

Carnaval afgeloëpe, stem kwiët?

Bedrijfshal met vloerverwarming

Na drie dolle dagen komen stemmen tot rust.

270 m, 8 m hoog, roldeur 5 m hoog en 5 m breed.
Huurprijs vanaf E 35,- per m.

TE HUUR

Maak kennis met dé ideale manier om de stem weer tot
leven te laten komen: zingen bij het Horster Mannenkoor.
Neem deel aan Ontdek je nieuwe hobby.
Kom op 3 maart om 19.45 uur naar De Leste Geulde,
Noordsingel 75 te Horst.
Informatie op www.horstermannenkoor.nl

Kantoorruimte 140 m

Voorzien van ventilatie en airco
Huurprijs vanaf E 40,- per m.
Dit kan ook in zijn totaal gehuurd worden.
Hal en kantoor liggen aan de
Venloseweg 70C te Horst
Inlichtingen

Van Tilburg Verhuur

Tel.nr. 06 - 39 11 33 64
of per mail: vantilburgverhuur@outlook.com

Meubelstoffeerderij
voor bedrijf en particulier
Kieenweg 10, 5991 EK Baarlo
Tel. 06-24172794
plmbaarlo@gmail.com

Hét adres voor het herstofferen van uw meubels

Bespreking Poll week 07

Met carnaval gelden andere regels
Carnaval een periode waarin andere regels gelden? Niet volgens meer
dan driekwart van de stemmers. Zij vinden dat wanneer iemand een publieke
functie vervult, zoals een burgemeester of wethouder, hij zich daar altijd van
bewust moet zijn. Dus ook als het bijvoorbeeld carnaval is. Zeker in deze tijd
waar iedereen een smartphone heeft en er zomaar gênante foto’s op Facebook
of Twitter geplaatst kunnen worden. De burgemeester kan dan wel feesten in

zijn privétijd, maar je weet nooit hoe het publiek dit opvat.
De overige 24 procent ziet dit anders. Ook een publiek figuur mag wel eens
de boel de boel laten. Ook mensen die in het dagelijks leven een voorbeeldfunctie hebben, vieren carnaval en dat is hun goed recht. Tijdens deze drie
dagen gelden nu eenmaal andere regels. Dat geldt ook voor politieagenten die
niet in functie zijn, pastoors of wethouders.

Evenementen mogen overlast veroorzaken
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een aantal inwoners van Melderslo heeft onlangs aandacht gevraagd voor
hun situatie tijdens het weekend van Powerman en de Truckrun. Vanwege de
routes van de activiteiten en de wegafzettingen die hiermee gepaard gaan, kunnen zij erg moeilijk hun huis uit. Bij andere evenementen wordt ook geklaagd
over milieubelasting of geluidsoverlast. Mogen evenementen in beperkte mate
overlast veroorzaken?
Zolang het binnen de perken blijft, moeten sommigen soms een dagje iets
minder prettig wonen voor het genot van de massa. De gemeente geeft echt

geen vergunning af als de overlast (dreigt) de spuigaten uit (te) lopen. Een
evenement zonder een klein beetje overlast hier of daar, bestaat niet. Maar als je
weet dat een evenement jaarlijks is, kun je daar rekening mee houden.
Daarentegen is het belachelijk dat je je eigen huis niet meer uit kunt of dat
je je televisie niet meer kunt horen omdat andere mensen iets organiseren waar
je misschien helemaal niks mee hebt. Daarnaast is sommige overlast buitenproportioneel in verhouding met het evenement en zou het soms best wat minder
kunnen. Evenementen mogen overlast veroorzaken. Wat vindt u?
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Weg
misbruikers
Vorige week maakte
gemeente Horst aan de Maas
bekend dat ze maatregelen gaat
treffen rondom het Dendron
College in Horst. Deze maatregelen worden uitgevoerd na
aandringen van de ouderraad
van de school. Je zoon of dochter
zal maar die brugpieper zijn die
zich met vijf kilo boeken per
fiets verplaatst. Hier wil ik niet
betogen dat alle leerlingen zich
netjes aan de verkeersregels
houden, maar kwetsbaar zijn ze
wel. Nu ik geen brugpieper of
scholier ben en inmiddels in
Amsterdam woon, is mijn
definitie van gevaar wel een
tikkeltje anders geworden.
Zo heb ik het fenomeen van
de gillende huisvrouw ervaren.
Ze beweegt zich op een degelijke fiets die beplakt is met
reflectoren. Daarbij draagt ze
een trendy fietshelm. Je moet
haar niet uitdagen, want dan
loop je gehoorschade op.
Doordat ik uitweek voor een
andere fietser, kwam ik onlangs
blijkbaar te dichtbij bij deze
gillende huisvrouw. Een “kijk
uit!!!” in een veel te hoge
toonhoogte volgde. De hele
straat kon meegenieten.
Een ander interessant fenomeen
is de toerist. Dit zijn absoluut
niet de toeristen die tijdens een
fietsvakantie Horst aan de Maas
aandoen. Dit zijn mensen die het
verboden zou moeten worden
om te fietsen. Ze fietsen in
groepen, roepen luid om zich
heen en kijken verdwaald rond,
een gevaar op de weg. Dit zijn
maar twee voorbeelden, maar zo
zit het hele verkeer vol met van
deze curieuze types. En de
verkeersregels helpen niet.
In Amsterdam geldt survival of
the fittest en het opzoeken van
de grenzen. Een rood stoplicht
heeft geen functie, maar is
mooie straatdecoratie. Hetzelfde
geldt voor zebrapaden
Na een tijdje ben je wel
gewend aan deze fratsen. Toen
ik net verhuisd was, was het een
kleine cultuurshock. In Horst aan
de Maas is het verkeer toch
anders, rustiger zou je zeggen.
Maar uit recente berichtgeving
blijkt dat het ook daar uitkijken
blijft.
Nicky

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 08) > Scholieren horen de verkeersregels te kennen > eens 96% oneens 4%
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Wat
zeg je?
Om in de toekomst te besparen op
onderhoudskosten, worden de accommodaties
in de gemeente kritisch bekeken. Hoewel de
meeste inwoners liever geen voorzieningen in
hun dorp zien sluiten, is er wel begrip voor het
standpunt van de gemeente. “Alles behouden
is niet haalbaar bij een krimpende bevolking
en krimpende middelen”, merkt iemand op.
Een ander voegt toe: “Je zult steeds moeten
kijken wat je decentraal en wat centraal doet.
Bij centralisering kunnen op langere termijn
kosten bespaard blijven.”
Anderen vrezen echter dat de gemeente
te weinig oog heeft voor de kleine kernen en
zich alleen op de grote dorpen, Horst, Sevenum
en Grubbenvorst, richt. “De gemeente is in alle
opzichten de dorpen aan het verschralen tot een
wijk van de grote kernen als Horst, Grubbenvorst
en Sevenum”, vindt een de bewoners.
Mocht toch besloten worden tot sluiting
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik vrees dat er weinig keus is’
Gemeente Horst aan de Maas kondigde onlangs aan dat zij haar accommodaties onder de loep gaat nemen. Sluiting, sloop of clustering van
accommodaties wordt daarbij niet uitgesloten, aldus de gemeente. Een kleine meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas, 35 procent,
ziet dit niet zitten, al is er wel begrip voor. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

2%
weet niet
29%
35%
Eens
Oneens
33%
Neutraal
Uitdunnen gemeentelijke
accommodaties
is goed idee

is de mening van een van de ondervraagden.
van accommodaties, dan graag wel na
Om daarbij dan woonurgenten voorrang te geven,
zorgvuldige overweging. Het liefst zien ze
vindt 49 procent prima.
daarbij sportvoorzieningen, bibliotheek en
Maar kijk daarbij ook naar aan welke soort
gemeenschapshuizen behouden.
woningen behoefte is, merkt een ander op.
Voor de gebouwen die de gemeente
“Ik vind dat er te weinig
eventueel gaat afstoten,
woningen zijn voor de
moet natuurlijk wel
‘Veel accommodaties worden
jongeren. Ze krijgen niet
een alternatief worden
weinig gebruikt’
de kans om een woning
gevonden. Leegstaande
‘Zorgvuldigheid is hier
te huren, omdat er altijd
accommodaties
noodzakelijk’
wel een urgentie is.
ombouwen tot
Het is jammer dat er
starterswoningen, ziet
‘Komt de leefbaarheid
voor De Hoge Horst geen
61 procent als een
niet ten goede’
alternatief is gekomen.
goed idee. Al wordt er
Dit was een goede
ook getwijfeld of deze
daarvoor wel geschikt zijn. “Deze accommodaties voorziening voor de jeugd om te starten.”
verbouwen tot woningen kan alleen als die
Voor meer resultaten of aanmelden
daarvoor geschikt zijn en er is behoefte aan.
voor de volgende enquête, kijk op
Misschien is het wel duurder om een bestaand
www.tiphorstaandemaas.nl
gebouw om te bouwen. Goed afwegen dus,”
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

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

Laat u eens verrassen
met het wekelijks wisselende verrassingsmenu
Ter versterking van onze vormafdeling zijn wij op zoek naar

Inpakmedewerk(st)ers
Parttime of Fulltime
LBO, MAVO, VMBO niveau

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

BAKKERIJ JOS PUTS
4 weken lang extra lage prijzen
dinsdag 24 februari t/m/ zaterdag 21 maart 2015

Je start met een interne opleiding waarin je alle diverse werkzaamheden
worden geleerd die behoren bij het inpakken van onze verpakkingen.
Daarnaast draag je dagelijks zorg voor een schone en opgeruimde werkomgeving. Na je inwerkperiode verzorg je deze werkzaamheden geheel
zelfstandig en voer je ook de bijbehorende kwaliteitscontroles uit.
Voor deze functie zijn wij op zoek naar zowel fulltime als parttime
inpakmedewerk(st)ers voor 16 of 22 uur per week. Je werkt dan
afwisselend in een vroege en late dienst, op 2 of 3 vaste dagen in de week.
Maar ook een fulltime baan van 38 uur per week behoort tot de mogelijkheden.
Het werk in afwisselend in een 2-ploegendienst
1 week vroege dienst – 1 week late dienst
Vroege dienst maandag t/m vrijdag van 06.00 uur-14.00 uur
Late dienst
maandag t/m donderdag van 14.00-22.00 uur
vrijdag van 14.00-18.00 uur
Je werkt op jouw afdeling in een team van 10 – 15 medewerkers,
hierin zijn discipline, zorgvuldigheid en collegialiteit van groot belang.
Je bent een persoon die praktisch is ingesteld, die goed kan luisteren en
bent bestand tegen kritische opmerkingen.

Dun van laer, dik van sjmaer

KERSENVLAAI
ABRIKOZENVLAAI
KRUIMEL PUDDINGVLAAI

99
7.

Openingstijden ambachtelijke bakkerij en PLUS Café:
ma-do 8.00 - 18.00 | vr 8.00 - 20.00 | za 8.00 - 18.00
Lucassen | 077 396 13 96
Patronaat 13c | 5961 TD | Horst |

Het profiel
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent energiek, leergierig en wilt werken in een 2-ploegendienst
• Je hebt een flexibele werkhouding
• Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en werkt gedisciplineerd
• Je bent woonachtig in een straal van 25 kilometer rondom Horst
Wij bieden
• Een prettige werkomgeving met enthousiaste en erg betrokken
medewerkers
• Een salaris dat meegroeit met je ervaring
• Prima arbeidsvoorwaarden
• Zeer afwisselend werk
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Verstappen Verpakkingen is een familiebedrijf dat is opgericht in 1979 en is
uitgegroeid tot een professionele producent
van thermogevormd verpakkingsmateriaal.
Bij Verstappen Verpakkingen werken
ongeveer 50 medewerkers.
Ter versterking van onze vormafdeling
zijn wij op zoek naar een collegiale en
nauwkeurige teamwork(st)er.
Herken jij jezelf in de profielschets,
dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatiebrief
vóór 7 maart 2015 naar:
Verstappen Verpakkingen B.V.
t.a.v. mevrouw M. Verstappen
Broekveldweg 2, 5961 NP HORST
Of per e-mail naar
sollicitatie@verstappenverpakkingen.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
26 februari 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Aanslag gemeentelijke
belastingen 2015
Inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas ontvangen op vrijdag 27 februari de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze aanslag heeft betrekking op de onroerende zaakbelasting (OZB),
rioolheffing, reinigingsheffingen de WOZ-beschikking. Uitgebreide informatie over uw aanslag
kunt u raadplegen op uw persoonlijke internetpagina op de gemeentelijke website.
WOZ-waarde
De gemeente stelt jaarlijks de waarde van
alle onroerende zaken in de gemeente vast
(de zogenaamde WOZ-waarde).
De WOZ-waarde, zoals vermeld op de aanslag
2015, geldt voor het belastingjaar 2015 en is
gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari
2014.
Persoonlijke internetpagina
Het taxatieverslag van uw woning of bedrijf
kunt u vanaf 27 februari via de website van de
gemeente (www.horstaandemaas.nl) raadplegen en downloaden. Op de website vindt u een
verwijzing naar uw persoonlijke internetpagina
(PIP).
Op de PIP kunt u het taxatieverslag van uw
woning/bedrijf inzien van de jaren 2013, 2014
als 2015, evenals de aanslag. Ook kunt u op
de PIP digitaal een bezwaarschrift indienen en
automatische incasso met de gemeente regelen.
Om deze informatie te raadplegen logt u in met
uw DigiD-code.

FiNBOX
Overigens hebben al bijna 800 mensen aangegeven dat zij de aanslag digitaal willen ontvangen (en dus niet meer per brief). Zij hebben zich
de afgelopen periode aangemeld voor FiNBOX.
FiNBOX biedt veel voordelen. Kijk hiervoor op
www.horstaandemaas.nl/finbox.
Meer informatie?
Op www.horstaandemaas.nl vindt u de meeste
informatie over de gemeentelijke belastingen en
de wet WOZ. Wilt u uw vraag telefonisch stellen? Telefonisch zijn wij van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 – 17.00 uur bereikbaar op
nummer (077) 477 97 77. Tenslotte kunnen we u
ook verder helpen aan het loket in het gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 in Horst). De loketten
zijn open van maandag tot en met vrijdag tussen
9.00 – 12.00 uur. Omdat de financiële vakafdeling tijdelijk gehuisvest is in Grubbenvorst,
adviseren wij u eerst telefonisch contact met de
gemeente op te nemen voordat u met uw vraag
naar het loket in het gemeentehuis komt.

Toffe activiteiten in de
Padxpress
Hopelijk ben je bijgekomen van de carnaval,
want er staan erg veel coole activiteiten
gepland in blok 4 van de Padxpress!

Informatieavond 3 maart 2015

Verkeersmaatregelen tijdens
Powerman en Truckrun

Op 3 maart 2015 wordt er een informatieavond georganiseerd over de routes en de verkeersmaatregelen tijdens Powerman en Truckrun op 12 april.
Voor belangstellenden wordt een informatieavond georganiseerd door de organisatoren van
beide evenementen. Wilt u meer weten over de
verkeersmaatregelen en routes dan bent u van
harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
De informatieavond vindt plaats om 20.00 uur

bij café zaal ’t Paradijs, Vlasvenstraat 28, 5962
AD Melderslo.
Meer informatie over beide evenementen en de
verkeersmaatregelen kunt u ook vinden op de
website van de gemeente Horst aan de Maas,
www.horstaandemaas.nl.

PMD: met gemak in één bak!
Vanaf 1 maart is het thuis uitsorteren van plastic verpakkingsafval, metalen
verpakkingen en drankkartons (PMD) niet meer nodig. U verzamelt dit dan
in één container. Dat is de container waar u nu uw plastic verpakkingen in
doet.
Past dat allemaal in één container?
Ja, dat moet lukken. Tot 2009 hoorde PMD
immers bij het restafval dat allemaal in die
container werd ingezameld. Probeert u het na 1

Tip: vouw drankpakken plat, dat scheelt

veel ruimte. Ook blikjes en sommige plastic
flessen en flacons kunt u plat maken
(flacons: dop eraf, platdrukken, dop erop).

maart eerst eens uit. Voor
het PMD-afval dat er toch
niet in past, mag u dan
een oude zak voor blik en
drankpakken gebruiken.
Is de container echt te klein voor uw PMD-afval?
Dan kunt u uw schone container vanaf 16 maart
omruilen bij gemeentewerken (Americaanseweg
43 in Horst, maandag t/m vrijdag tussen 07.30
en 16.00 uur). De containers hebben een
inhoud van 40, 140 of 240 liter.

De Leeuwerik te Meerlo

In Meerlo zijn 7 tot 14 ruime bouwkavels beschikbaar voor vrijstaande woningen en tweeonder-een-kapwoningen.

Bouwkavels
De bouwkavels liggen tegen het mooie buitengebied aan, bij de Leeuwerik, aan de achterkant
van zaal Het Brugeind.
Bij de aankoop van deze kavels kunt u in
aanmerking komen voor de stimuleringsmaatregelen.

In verschillende kernen zijn activiteiten gepland,
en er is voor ieder wat wils. De sportievelingen
kunnen bijv. gaan crossen in de bossen,
freerunnen, dansen, voetballen of zwemmen.
Voor de creatieve kinderen zijn activiteiten
ingepland zoals; schilderen en tekenen, feest
met tante Pollewop, kids atelier, schminken en
tattoos of striptekenen. Je leest het, blok 4 zit
weer boordevol leuke activiteiten.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is
gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst en is
tevens te bereiken via 077 - 260 00 00
of info@startpuntwonen.nl of
www.horstaandemaas.nu.

Ga naar www.padxpress.nl en geef je snel op!!

Dorpsoverleg

Ontwikkelingen in Tienray

Bekendmakingen

De gemeente Horst aan de Maas nodigt u uit voor een dorpsoverleg op dinsdag 3 maart a.s.
waarin u wordt bijgepraat over de ontwikkeling van Tienray.

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.

De bijeenkomst vindt plaats in samenwerking
met het Dorpsoverleg Tienray. Onderwerpen die
aan de orde komen zijn woningbouw in de kern,
de supermarkt, de huisvesting van arbeidsmigranten, ontsluiting van het bedrijventerrein,
het Zorghuis Tienray (in het klooster) en de
kloostertuin. De bijeenkomst vindt plaats in het
MFA Kerkebos en start om 20.00 uur en duurt
tot uiterlijk 22.00 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
• Welkom door Dorpsoverleg Tienray
• Inleiding door Bob Vostermans (Wethouder
Regionale Economie, Wonen, Ruimte

en Sport) over ontwikkelingen en vraagstukken in Tienray.
• Toelichting op enkele ontwikkelingen door
vertegenwoordigers van Sun Power (over
arbeidsmigranten), Supermarkt Jan Linders
en Zorghuis Tienray.
De gemeente is geïnteresseerd in uw mening.
Na de sprekers is er gelegenheid om vragen
te stellen en met elkaar te praten over de
genoemde onderwerpen.
Wij hopen u te mogen ontmoeten op dinsdag
3 maart om 20.00 uur in MFA Kerkebos,
Molenstraat 37, Swolgen.

America
Lorbaan 6
Hofweg 35
Horst
Hamweg 18
Tuinderslaan 48 en 48a
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Lambertusplein

Meerlo
Irenestraat 34
Meterik
Crommentuijnstraat 32 b
Bosstraat
ongenummerd

Sevenum
Zeesweg 5
Toverlaan 2
Beatrixstraat
ongenummerd (kavel 4)
Tarwestraat 27
Tarwestraat 29

14

politiek
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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.

Leefbaarheid in de dorpen
In het campagnehuis in Horst hebben we vrijdag 20 februari een heel
boeiend gesprek gehad over leefbaarheid in de dorpen. Hierbij waren de
dorpsraden van Hegelsom, Grubbenvorst, Lottum, Meterik, Melderslo,
Evertsoord, Sevenum en Tienray aanwezig. Daarnaast waren gedeputeerde
Ger Koopmans en enkele raadsleden erbij.
Belangrijke onderwerpen die door
de dorpsraden werden aangegeven
waren: woningbouw naar behoefte
is cruciaal, met de nadruk op
huurwoningen en betaalbare

koopwoningen; het belang van een
goede communicatie tussen dorpen,
gemeente en provincie; aandacht
nodig voor groeiende armoede en
eenzaamheid; steeds groter wordende

druk op vrijwilligers.
Verder hebben we per dorp in
beeld gebracht wat er precies speelt.
Omdat iedereen uitsprak dat het een
goede, waardevolle avond was, hebben
we afgesproken dat dit zeker een
vervolg gaat krijgen. De actiepunten
voor dit moment zijn in beeld en hier
gaan we als CDA mee aan de slag.
Door met de dorpsraden in gesprek
te gaan, krijgen we te horen wat er

speelt en kunnen we de juiste zaken
in gang zetten. Dat is belangrijk om
krachtige, leefbare dorpen te houden in
Horst aan de Maas.
Vrijdag 27 februari praten we
om 15.00 uur met Raymond Knops
en Bob Vostermans over het thema
Wonen. U bent van harte welkom.
Rudy Tegels,
CDA Horst aan de Maas

Gesloten bestuurscultuur
Mark Verheijen wordt beticht van fouten en corruptie. De fouten in
declareren heeft hij beloofd te corrigeren en verspilgedrag heeft hij
volgens een reeks krantenberichten toegegeven. Of het een fout was of
doelbewuste actie is punt van onderzoek. Tot daarover duidelijkheid is,
moet uitgegaan worden van een fout.
De beschuldiging van corruptie moet ook zo bekeken worden.
Niet schuldig tot het tegendeel
bewezen is. Wat kan de oorzaak van
dit soort a ffaires zijn? Soms ontstaat
bij mensen het gevoel van onaantastbaarheid. Dat is niet toevallig.

Als partijen lang dominant zijn, kan er
een gevoel van onaantastbaarheid en
arrogantie ontstaan. Wat kan er dan
gebeuren? Fouten worden toegedekt,
onderzoek is nooit nodig en zo lopen
we van badhuis naar beerput. Even
rumoer en dan weer snel toedek-

ken. Floriade? Je mag even mopperen
over tekorten maar accepteer nu toch
gewoon dat het niets heeft opgeleverd,
het was toch een leuk feestje?
Je mag hopen en aannemen dat
Mark Verheijen in Venlo niet alleen
heeft gewerkt maar onderdeel was van
een college. Daar komen bioscopen,
betrouwbaarheid en vastgoed toch ook
aan de orde? Zou daar dan intern nooit
getwijfeld zijn? Waarom toch steeds het
(door coalities gesteunde) tegenhouden
van onderzoeken als daar in een raad

om gevraagd wordt? Als er niets aan de
hand is, kan dat toch geen probleem
zijn. Je wilt toch weten hoe het zit of
twijfel wegnemen? Of weten sommigen
dat al maar willen ze dat niet delen?
Is dit onaantastbaarheid en arrogantie van de macht? Weinig behoefte
aan terugblikken en vergeten daarvan
te leren, is een gevaar, elkaar voortdurend dekken idem. De oppositie
moet zorgen voor echte controle. Dat
blijft lastig, maar is nodig. Afdekken en
verstoppen van fouten kan uiteindelijk

tot ontsporingen leiden en zorgt bij de
verantwoordelijken voor een gevoel
van onaantastbaarheid en gemak: je
wordt immers toch door dik en dun
gesteund. Een goede raad zal dat
proberen te voorkomen. D66 werkt
daaraan. Wilt u ons wat melden of
een onderwerp bespreken, dan kan
dat onder andere elke eerste zaterdag
van de maand van 11.00 tot 12.00 uur
in de bibliotheek in Horst.
Andries Brantsma,
D66-lid commissie Ruimte

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

T/M 31 MAART

EEN
VAATWASSER
CADEAU!*
Bij aankoop
van een
keuken.

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

ZONDAG
1 MAART
GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

* Bij aankoop van een keuken.
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

en zo 15
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GEPLUKT Jeu Tacken

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.

Zijn vriendengroep heet Kei tien.
“Oorspronkelijk waren we met z’n
tienen, maar inmiddels zijn er een
paar overleden. En ‘kei’ komt van
de grenskei die wij ons ooit eigen
hebben gemaakt met de kameraden”,
lacht Jeu. “Ieder jaar met oud op
nieuw en met onze jaarlijkse keiendag
zien we elkaar. Dan gaan we bij
elkaar op bezoek en kijken we wat
er van wie geworden is”, licht hij de
keiendag toe.
Jeu ging naar de middelbare
landbouwschool en nam op latere
leeftijd het gemengd bedrijf van
zijn vader over. “Dat was rond 1968.
Samen met Gerda begon ik, maar
makkelijk was het niet, want de
boerderij kende veel beperkingen
vanwege de ligging midden in het
dorp.” Later ging hij verder met zijn
beide broers. “Toen hebben we het
huidige Taco Meterik opgericht”, zegt
hij.

Het stokje werd
overgedragen

Hij is opgegroeid in Meterik. Altijd trouw gebleven aan zijn vrienden van vroeger. Hij heeft een agrarische
bedrijf gehad, maar geniet inmiddels volop van zijn oude dag. Hij is maatschappelijk betrokken en de fanfare
betekent echt alles voor hem. Deze week wordt Jeu Tacken (72) geplukt.
Jeu Tacken woont samen met
zijn vrouw Gerda (71) in een oude
boerderij aan de Sint Jansstraat in
Meterik. Het is het huis waar hij
geboren en getogen is. Zijn kinderen
Kristel (44), Jean-Paul (42) en
Frank (41) werden er groot en gingen
uiteindelijk ergens anders op zichzelf
wonen. Als Jeu zijn favoriete plekje in
zijn dorp moest aanwijzen, dan zou

het wel hier zijn, gewoon bij hem
thuis.
Zijn huis ligt met de voorzijde
naar het dorp en met de achterzijde
naar het platteland. “We groeiden er
met zeven kinderen op. Ik met vier
zussen en twee broers”, vertelt hij.
Jeu herinnert zich nog bijna alles van
vroeger. “Ik was altijd samen met
mijn vrienden die hier rondom de

kerk woonden. Het zijn nog steeds
mijn kameraden. We zien elkaar nog
regelmatig.”

Van gemengd bedrijf veranderde
het bedrijf van zijn vader langzaam
in een loonbedrijf. “De akkerbouw
groeide, dus hebben we de koeien
op de lange termijn weg gedaan.”
Het bedrijf breidde telkens verder uit,
maar in 2004 vond Jeu het tijd om het
stokje over te dragen aan zijn zonen
en de zoon van zijn broer. “Ik werkte
er dag en nacht en ga er nu nog
steeds bijna dagelijks kijken.” De
boerenzoon heeft altijd veel gevoeld
voor het bedrijf, maar had ook andere

Sudoku

Genieten van
de kleinkinderen
TEMA is voor Jeu nog steeds
erg belangrijk. Net als muzikale
opvoeding dat voor hem is. “Dat mijn
kleinkinderen nu beginnen met
de eerste muzieklessen vind ik
geweldig. Het hoort erbij. Als mensen
bij verenigingen gaan, dan blijft de
leefbaarheid in het dorp op niveau.
De leefbaarheid staat bij mij hoog in
het vaandel.”
Jeu is niet iemand die snel stil zit.
“Ik heb zowel bij de gemeenteraad
als de dorpsraad gezeten. Als mensen
me nu vragen om ergens over mee te
denken, dan zou ik het zo doen. Nu ik
geen eigen bedrijf meer heb, heb ik
tijd over. Ik hou de grond rond het huis
bij en geniet van de kleinkinderen.
Ik hoop met m’n vrouw gezond oud te
worden. Dat is eigenlijk het enige wat
ik nog wil”, besluit hij.

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE BADMODE TAFELMODE

PUZZEL

interesses. Zo voelt Jeu zich net als
vroeger nog steeds erg betrokken in
zijn dorp. “Ik ben 27 jaar voorzitter
van de fanfare geweest. Iedere
donderdag ga ik naar de repetitie
kijken. Ik heb jaren zelf gespeeld,
maar door het bedrijf had ik daar op
een gegeven moment geen tijd meer
voor.” Ook is hij is de grote medeinitiator van het TEMA-toernooi, vooral
bedoeld om de lichte muziek in de
blaasmuziek een volwaardige plek te
geven. Hiervoor heeft TEMA twee jaar
geleden de Prijs van de Nederlandse
blaasmuziek in ontvangst mogen
nemen en dat betekent veel voor Jeu.

Theo van Eeuwijk

CLASSE ROYALE

GONNEN!
HET OPRUIMENFLISANBEEL
SATIJN EN

DE NIEUWE COLLECTIE

OVERTREKKEN | LAKENS |

IS BINNEN!

HOESLAKENS | SLOPEN

ALLE DEKBEDOVERTREKKEN IN MPRIJZEN!
FLANEL OF KATOEN TEGEN BODE

Romige pikant
belegen kaas

per 500 gram

€ 5,75

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

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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DINGEN

ONZE AANBIE

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

EEK

VOOR DEZE W

Schnitzelparade
Kip champignon schnitzel
Worsten broodjes
Boerenmetworst

€ 6,50
4 stuks € 5,00
4 stuks € 5,00
200 gram € 2,20
4 stuks

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Moeizaam gelijkspel Wittenhorst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste elftal van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst had nog een appeltje te schillen met het
team van RKSV Minor uit Nuth. De slechte wedstrijd en het nipte verlies destijds in Nuth stond nog maar al te
goed op het netvlies geschreven. Een stugge tegenstander moet toch maar overwonnen kunnen worden.
Zo begon de thuisclub aan deze
lastige ontmoeting. Minor pakte de
zaken bijzonder goed aan. De fysiek
sterke achterhoede liet er geen gras
over groeien en gaf de Horstenaren
geen enkele ruimte, waardoor het
accent veelal kwam te liggen op het
afdwingen van kansen. In de 10e
minuut stond de Horster achterhoede
niet goed en via een lepe doorsteekpass werd Jeroen Gerets voor
doelman John Tissen gezet. Dit betekende de 0-1, een tegenvaller. Het
karwei werd zodoende nog moeilijker
gemaakt.
In de 20e minuut kreeg
Wittenhorst echter een straf-

schop toegekend wegens hands.
Deze meevaller werd niet in dank
afgenomen. Daan Verlijsdonk vond
doelman Davy Brentjens als spelbreker, dus geen 1-1. Slechts één doelpoging kon Wittenhorst nog creëren
voordat de thee werd opgezocht.
Een op zich goede actie van Bart
Spreeuwenberg kon niet voldoende
afgewerkt worden.
Na de thee was het Horster elftal
veel beter bij de les en ondernam meer
actie. Minor kon niks anders doen dan
met nog meer strijd de laatste linies
sluiten. Voor Wittenhorst een moeilijke
opgave om iets positiefs te kunnen
uitrichten. Met veel spelers voor de bal

en met goede acties lukte het maar
niet. Minor stond pal en iedereen
dacht dat de ploeg uit Zuid-Limburg
met een gestolen overwinning de reis
kon aanvangen. Maar het venijn zat
hem toch in de staart. Nadat de ene
na de andere kans werd verprutst,
kwam alsnog de bevrijdende
actie. Een vrije trap in het drukke
strafschopgebied belandde voor het
hoofd van Bart Spreeuwenberg die
doeltreffend kon afronden, 1-1.
Er was nog meer te halen. In de
blessuretijd rolde de ene op de
andere aanval op het vijandelijke
doel, maar de tijd was te kort om nog
de winnende treffer te scoren.

Goud voor
budoclub op LK
Door: Budoclub Horst
Budoclub Horst ging zondag 22 februari met drie judoka’s naar het
Limburgs kampioenschap judo voor judoka’s jonger dan 15 jaar. Zij scoorden
een zilveren en een gouden plak.

Dames Set Up winnen van MVC’64
Door: volleybalclub Set Up
Het eerste damesteam van volleybalclub Set Up uit Meerlo speelde zaterdag 21 februari tegen MVC’64 uit
Maashees.
De eerste set werd niet goed
begonnen en er werd ver onder het
normale niveau gespeeld door Set
Up DS1. De service liep niet en ook
de passing kwam niet aan het net
waardoor er weinig goede aanvallen
gecreëerd konden worden. Ook
in de communicatie liep niet alles
vlekkeloos bij de jonge Meerlose
ploeg waardoor er veel onnodige
punten verloren gingen. MVC’64
DS1 maakte hier met haar ervaring
gretig gebruik van. De dames van
Set Up kregen geen vat op de goede
aanvallen en listige prikballen. Deze
set ging dan ook verloren met 25-18.
De tweede set kwam Set Up
DS1 beter in haar spel, maar MVC’64

DS1 bleef ook deze set de dominante
ploeg. Set Up DS1 kwam op een
achterstand van 23-19. Toen kwam de
ommekeer in de wedstrijd, want via
een goede service, passing, aanval en
een goed blok wist Set Up DS1 zich
langszij te knokken tot 23-23 en de set
uiteindelijk met 23-25 te winnen.
De derde set begon de service aan
de kant van Set Up DS1 eindelijk goed
te lopen. Ook de passing kwam nu
aan het net waardoor er gevarieerder
kon worden aangevallen. MVC’64 DS1
kreeg in deze set niet de kans om haar
goede spel van de eerste en tweede
set voort te zetten. Set Up DS1 won
deze set dan ook overtuigend met
13-25.

Set Up DS1 begon goed aan
de vierde set en er werd direct
een gaatje geslagen. Dit werd
steeds verder uitgebouwd tot een
verschil van zeven punten. Bij de
stand van12-19 in het voordeel
van Set Up DS1 moest de wedstrijd
even worden stilgelegd, omdat
een speelster van MVC’64 DS1
ongelukkig neerkwam en door haar
enkel ging. Na een oponthoud van
enige tijd kon de wedstrijd worden
hervat. Set Up DS1 liet zien dat het
mentaal wel goed zat bij de ploeg
en dat zelfs deze gebeurtenis de
meiden niet van de wijs bracht.
De set werd met duidelijke cijfers
gewonnen 25-15.

René Baaij en Siep Arts met hun medailles
Als eerste kwam René Baaij de
mat op. Hij verloor zijn eerste wedstrijd
nipt in de golden score. In zijn tweede
wedstrijd stond hij goed te knokken
maar wist dit niet in punten om
te zetten. Door een foutje van zijn
tegenstander wist hij de wedstrijd toch
te winnen. In zijn laatste wedstrijd
had hij het erg zwaar maar kon zijn
tegenstander overnemen waardoor
hij een yuko scoorde en de wedstrijd
besliste. Hierdoor heeft hij een tweede
plaats bereikt.

Vervolgens was Siep Arts aan de
beurt. In zijn eerste wedstrijd wierp hij
zijn tegenstander binnen vijf seconden
tegen de mat waardoor hij direct won.
Zijn tweede wedstrijd was een stuk
zwaarder. Nadat hij twee keer op rij
een offerworp van zijn tegenstander
ontweek, nam hij de wedstrijd over en
scoorde een ippon met een mooie heupworp. Met dezelfde heupworp wist hij
ook zijn laatste wedstrijd te winnen en
daardoor werd hij Limburgs k ampioen.
Roel Smits viel buiten de prijzen.

Sportgala Horst aan de Maas
Het Sportgala Horst aan de Maas wordt dit jaar gehouden op vrijdag 24 april, aan het eind van de Nationale
Sportweek. “Dat hebben we in samenspraak met gemeente Horst aan de Maas besloten om de aandacht voor de
sport in deze week nog meer te accentueren”, stelt voorzitter Tristan Smits.
Om deze avond weer een groot
succes te laten worden vraagt de orga-

nisatie de hulp van de inwoners van de
gemeente. “De afgelopen jaren hebben

wij het merendeel van de genomineerden zelf uit de media van Horst

aan de Maas gehaald”, vertelt Smits.
De organisatie hoopt dat kandidaten
dit jaar worden aangedragen, bijvoorbeeld door familie of bekenden of door
verenigingen. “Daarom hopen we dat
alle verenigingen hun leden, teams en

vrijwilligers die in 2014 een bijzondere
prestatie geleverd hebben opgeven”,
aldus Tristan Smits. Het sportgala
begint op vrijdag 24 april om 20.00 uur
in ’t Gasthoês in Horst. Kijk voor meer
informatie op www.sportgalahadm.nl

SPORTGALA
HORST AAN DE MAAS 2015
Nomineer jouw sportheld, sportteam, sporttalent of vrijwilliger van het jaar!
Nomineren is mogelijk tot en met vrijdag 13 maart 2015 via
www.sportgalahadm.nl
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Geen goals
voor SVEB
Door: voetbalvereniging SVEB
Het eerste team van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst speelde zondag 22 februari tegen VV Hapse Boys uit
Haps. De eerste wedstrijd na de winterstop was meteen geen gemakkelijke klus.

Succes voor Ponyclub Sevenum
Door: Ponyclub Sevenum
De Limburgse kampioenschappen springen voor pony’s vonden in het weekend van zaterdag 21 en
zondag 22 februari plaats in Susteren. Enkele rijders van Ponyclub Sevenum kenden succes op de
kampioenschappen. In de categorie DZ was er een titel voor de op de foto staande Fien van de Goor
met Flash. Het reservekampioenschap was voor Mel Thijssen met Koka D’Almy. In de klasse DL was er
een tweede plaats en dus het reservekampioenschap voor Juul Baeten met haar pony Kielio.

Hovoc morst punten
Door: volleybalvereniging Hovoc
Zowel de dames als de heren van volleybalvereniging Hovoc uit Horst hebben de eerste zaterdag na carnaval
punten laten liggen. De Horster vrouwen verloren thuis met 1-3 van Hajraa DS1, de directe concurrent in de derde
divisie. De mannen van Hovoc, die de ranglijst in de eerste klasse aanvoeren, wisten nog wel te winnen in Nuth,
maar lieten twee setpunten liggen.
Hovoc DS1 kwam gedurende de
eerste set tegen de studentes uit
Eindhoven maar niet in haar eigen spel.
Teveel persoonlijke fouten zorgden
voor een achterstand, die ondanks
vereende inspanningen net niet meer
werd dichtgelopen, 23-25. Ook in de
tweede set liep Hajraa DS1 uit en greep
het de setwinst (14-25). Toch wisten de
dames uit Horst zich knap te herpakken
en gingen ze er volle bak tegenaan.
Overtuigend werd een voorsprong
opgebouwd en tot het einde van set
drie gehandhaafd, 25-15. De vijfsetter
waar Hovoc op hoopte, kwam er helaas
niet. Hajraa won de vierde set namelijk

met 17-25 en daarmee de wedstrijd
met 1-3.
Hovoc HS1 mocht in Nuth tegen
Vludoc ’98 HS1 aantreden. De vorige
wedstrijd was uitgelopen op een overwinning die zijn weerga niet kende,
dus de nummer drie in de ranglijst had
wat goed te maken tegen Horst. Met
een lichte overschatting en de opdrachten van de coach Bob Soberjé negerend, ving Hovoc de wedstrijd aan. Een
pak slaag van 25-22 was het gevolg.
Elk moment van de set keek Hovoc HS1
tegen een achterstand aan.
Na een donderpreek werd een en
ander herpakt en versloeg Horst Vludoc

In het begin was SVEB de
bovenliggende partij, fel en strijdbaar.
Met de eerste goede aanval was
snelle Rick Tissen de tegenstander
te vlug af. Het vlagsignaal werd door
de scheidsrechter overgenomen.
Jammer, want deze had de situatie
beter moeten beoordelen. Hierna
speelde het spel zich hoofdzakelijk af
op het middenveld, met sporadische
doelgerichte aanvallen van beide
partijen. Hapse Boys zette de
aanval op vanaf rechts. Deze werd
ongehinderd in de tiende minuut
door Van Kempen binnengekopt,
1-0. Dit was een domper voor SVEB.
Ze gingen direct in de aanval en
niet ongevaarlijk. Dean Crompvoets
werd prachtig vrijgespeeld op links,
echter zonder succes. SVEB bleef de
druk houden met weer een goede
combinatie. Rick Tissen werd echter
in het strafschopgebied neergelegd,
maar dit werd door de scheidrechter
genegeerd. De thuisploeg zocht met
snelle combinaties de aanval. Zoals in
de 24e minuut: voor de tweede keer
kwam de ploeg voor het doel van
SVEB. Door een foutieve ingreep van
de verdediging, rondde Van Kempen
feilloos af. Stand 2-0. De daarop

volgende aanval van SVEB resulteerde
in een hoekschop. Het was jammer
dat Rick Tissen uit balans werd
gebracht en daardoor niet de juiste
richting aan de bal kon geven.
Sporadisch kwam Hapse Boys in het
strafschopgebied, maar wel effectief.
In de 35e minuut kwam een prachtig
schot dat door Kasper Lijnders
voortreffelijk werd gekeerd. Door een
cadeautje van de verdediging stond
het scorebord op 3-0.
In de tweede helft was het al
duidelijk dat het een verloren strijd
was. Het elftal van SVEB toonde
echter karakter en durfde naar voren
te voetballen. Weer kwam Hapse
Boys met de eerste aanval en scoorde
4-0. Daarna zakte het peil naar een
bedenkelijk niveau, met veel foutieve
passings en slordigheden. Hapse
Boys had de buit binnen en SVEB
wist dat het doek gevallen was. In
de 60e minuut kwamen nog twee
wissels. Dean Crompvoets moest
plaats maken voor Giel Seuren en
Tim Brouwers voor Steff Hermans.
Echter in de stand kwam geen
verandering meer. SVEB heeft naar
vermogen gepresteerd echter zonder
resultaat.

in de tweede set met duidelijke cijfers:
8-25. In de derde set kwam Vludoc iets
dichterbij met 15-25. De Horster heren
maakten weer grapjes en dat was toch
tegen het zere been van de selectie.
Voor de vierde set maakte Nuth met
een goede serviceserie korte metten
met Hovoc (25-14) en een vijfde set
was onvermijdelijk. Weer op scherp
gesteld lieten de Horster mannen toch
zien waar ze van gemaakt waren en
overrompelden Vludoc met 4-15. Voor
Hovoc HS1 een kostbare winst van 2-3,
waar meer gesproken kan worden over
twee punten verlies dan drie punten
winst.

Geen punten voor Meterik
Door: RKSV Meterik
In de eerste wedstrijd na de winterstop met assistent-trainer Ton Jacobs op de bank, ging het eerste team van
RKSV Meterik op zondag 22 februari in de eerste minuten furieus van start. Echte doelpogingen tegen SV Leunen
bleven echter uit.
Vanaf de 8e minuut nam Leunen
het roer over en gaf dit voor rust
niet meer af. In de 20e minuut kreeg
Meterik de eerste grote waarschuwing te verduren, door een schot
van Stefan Jacobs, waarbij de bal via
bovenkant lat over ging. De druk op de
Meterikse defensie bleef groot en in de
29e minuut werd op links Gijs Mooren
van Leunen aangespeeld, die een
voorzet produceerde waarmee twee
verdedigers van Meterik geen raad
wisten. De bal belandde voor de voeten
van Stefan Jacobs van Leunen, die niet
aarzelde en deze geboden kans simpel
afrondde en de 0-1 scoorde.
Na deze achterstand was de ver-

wachting dat Meterik weer meer druk
zou gaan zetten, maar dit lukte niet.
De groenwitten werden door een feller
Leunen tegengehouden op de helft
van Meterik. Mede dankzij een aantal
goede reddingen van keeper Stefan
Bouten bleef de 0-1 op het scorebord.
De Meterikse aanhang moest wachten tot de 40e minuut voordat er een
goede kans kwam. De voorzet van de
goed en snel spelende Huub Kleuskens
werd echter door de voorwaartse
spelers niet begrepen. Na de thee en
enkele tips van de assistent-trainer was
het spelbeeld het tegenovergestelde
van de eerste helft. Veel inzet en af en
toe veel duw- en trekwerk waardoor de

scheidsrechter een moeilijke middag
had en helaas nogal wat gele prenten
uitdeelde aan de spelers.
Leunen kwam in de tweede helft
nauwelijks meer in de buurt van keeper
Stefan Bouten. Tot het strafschopgebied
was Meterik in de tweede helft de sterkere. Maar doelpogingen ontstonden
meestal alleen vanuit vrije trappen of
vanuit corners. Het was deze middag te
zachtjes of te hoog, zelden hoefde de
Leunense keeper echt in te grijpen.
Jammer, maar gezien de inzet had
Meterik een puntje verdiend. Maar
vaak is het toch dat je dan dient te
scoren. Wellicht lukt dit volgende week
tegen Kronenberg wel.

Rambags erelid jeu
de boules
Toon Rambags uit Horst werd tijdens de algemene jaarvergadering
van de Jeu de Boules Club Horst op dinsdag 24 februari benoemd tot
erelid. Hij werd geroemd om de vele werkzaamheden die hij heeft
verleend aan de club. Toon heeft 19 jaar zitting gehad in het bestuur,
maar hij heeft inmiddels aangegeven dat hij het in de toekomst wat
rustiger aan wil doen. Hij blijft in ieder geval nog betrokken bij de club
als begeleider van de wedstrijdcommissie.
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In 150 dagen de wereld rondvaren
De een weet heel vroeg wat hij wil worden, de ander heeft er jaren voor nodig. Voor Jan Douwe de Jong (21) uit
Horst was het op jonge leeftijd al duidelijk. Hij wilde na de zeevaartschool om kapitein te worden. Hij zit nu in het
derde jaar en voer tijdens zijn stage in 150 dagen de wereld rond. Jan Douwe: “De Maas is leuk voor schuitjesvaarders, maar het grote schip waar ik op heb gevaren, past daar niet eens doorheen. Anderhalf voetbalveld, zo groot.”

De passie voor varen begon bij
Jan Douwe al op jonge leeftijd. “Ik
kom uit een watersportfamilie. Mijn
opa en oma hebben een boot. In de

vakantie ging ik altijd naar hen om
te varen of te zeilen. In groep zeven
wist ik het al zeker: ik wil naar de
zeevaartschool. Later koos ik voor de

zeevaartschool op Terschelling. Dat is
de best aangeschreven hbo-opleiding
en het leven op een eiland is uniek”,
vertelt hij.

Als kleine jongen ging hij met
kennissen op een schip mee naar
Finland. ”Ik heb een paar keer een reis
meegemaakt met een havenloods en
toen was het wel duidelijk. De opleiding tot maritiem officier die ik nu volg,
is heel breed. Ik leer van alles. Ik krijg
theorie en praktijk, van basisvakken als
wiskunde en natuurkunde tot vakken
zoals mechanica, scheepsstabiliteit en
navigatie. Je wordt een specialist in
alles, want eenmaal op zee moet je
jezelf en het schip kunnen redden.”
Na een strenge selectie werd Jan
Douwe samen met een paar anderen
aangenomen bij Jumbo Shipping, een
scheepsvaartbedrijf gespecialiseerd
in zware vracht. Samen met twintig bemanningsleden voer hij van
Antwerpen naar Sint Petersburg, weer
terug naar Antwerpen, naar ZuidAfrika, Australië, Indonesië, Egypte en
Frankrijk. “Soms bleven we langer in de
haven en kon ik iets van het land zien”,
vertelt hij.
Zoveel van de wereld zien, vindt
hij geweldig, maar het is ook een hele
uitdaging. “Je vaart met lading met een
waarde van soms 100 miljoen dollar en
dit was m’n eerste keer dat ik zolang
en zover van huis ging. Maar ik heb
genoten van de rust, de natuur en de
plaatsen waar ik kwam. Soms zwom er
een groep dolfijnen voor de boeg en ik
kon als we langer in een haven waren

dingen doen die ik normaal nooit voor
mogelijk hield.”
Als stagiair kreeg hij veel verantwoordelijk tijdens de reis. “Je verdient
veel geld, maar het is ook hard werken.
Je bent altijd bezig en werkt in een
team. De andere bemanningsleden
zijn je familie en met hen moet je het
doen. Soms maakte ik dagen van 04.00
tot 20.00 uur. Een paar uur vrij ’s middags en dan moest ik ’s nachts m’n bed
uit om een gesprongen brandstofleiding te repareren.”
Jan Douwe miste zijn thuis in Horst
op sommige momenten wel, maar
heeft bovenal ontzettend genoten.
“Op een schip werken is leuk en je
hebt bijna alles wat je thuis ook hebt.
Je kunt televisie kijken en sporten. Er is
een kok en een satellietverbinding om
te bellen of skypen. Alles kan, zolang
de golven niet te hoog zijn, want dan
vliegt alles in je hut van links naar
rechts en kun je jezelf maar beter
klemzetten.”
Dit was zijn eerste grote avontuur.
“Het was de meest geweldige ervaring
ooit. Je doet leuke dingen, de tijd vliegt
voorbij en het is een allesomvattende
ervaring. Toen ik voor het eerst over
de evenaar voer, ben ik traditioneel
ontgroend. Nu heb ik een certificaat als
waardig zeeman. Je vertrekt en bent
terug voor je het weet. In januari 2016
staat m’n volgende stage al gepland.”

Aanmoedigingsprijs voor Anaesthetics
Rockband The Anaesthetics uit Horst aan de Maas deed zaterdag 21 februari mee aan bandwedstrijd Nu of Nooit. Tijdens de finale van de wedstrijd van
Stichting Popmuziek Limburg won zij de aanmoedigingsprijs.

Jurriaan Hodzelmans Photography. Alle
finalisten mogen daarnaast optreden
op DVERS 2015 op zaterdag 3 oktober
in Sittard-Geleen.
“We waren zeer verrast. Supertof
om de aanmoedigingsprijs te winnen.
Er waren vijf goede en diverse bands
dus de kans dat we niks zouden winnen
was ook aanwezig. Dat we uiteindelijk
niet op Pinkpop staan, is uiteraard
jammer, want je bent er heel dichtbij.
Maar met de tweede prijs en hopelijk
een goede indruk die we hebben achtergelaten gaan we gewoon door waar
we mee bezig waren: werelddominantie”, grapt Sam.

Inspiratiebron

“De finale was erg tof. Ik wil iedereen bedanken die de moeite nam om
ons te komen opzoeken. Na de loting
wisten we dat we als derde moesten,
dus we hadden nog even tijd om te
relaxen en de nodige alcoholische ver-

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

snaperingen te nuttigen. Het optreden
ging goed”, stelt leadzanger Sam Duijf.
De band met gitarist Koen Huijs,
bassist Des Spreeuwenberg en drummer Stijn Vullings maakte indruk op
de jury, maar vooral het publiek.

“De jury was volgens mij best positief.
Ze vonden het origineel. Het publiek
vond het volgens mij ook wel vet, dus
dat is altijd lekker om te zien, dan zit
je zelf ook meer in de stemming”,
vertelt Sam.

De winst ging naar Jick Munro &
The Amazing Laserbeams, een folkband
uit Maastricht. Zij winnen een plek op
het podium van Pinkpop. De aanmoedigingsprijs ging naar The Anaesthetics.
Zij krijgen daarmee een videoclip van

Hoe de mannen de videoclip gaan
vormgeven, daar moeten ze nog even
over denken. Sam: “Ik denk dat we
ons ook nog even gaan verdiepen
in wat voor soort clip we ongeveer
willen. Misschien dat we YouTube gaan
afstruinen in de hoop dat we nog een
vette inspiratiebron vinden. Wellicht
gaan we zelf wel in onze eigen clip
spelen. Onze drummer Stijn heeft best
wel een Clooney-hoofd.” De band geeft
aan dat haar clip zo snel deze af is via
hun website en Facebook te bekijken is.

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl
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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

Joyce Biermans
12 jaar
Lottum
Dendron College

Waar en wanneer voel je je echt
thuis?
Ik voel me thuis bij vrienden en
familie. Bij hen kan ik namelijk altijd
mezelf zijn. Ik ben ook best wel vaak
met vrienden of met familie om me
heen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog wel een keer willen parasailen. Dat lijkt me superleuk om te
doen. Het lijkt me cool om door de
lucht te zweven. Deze zomer gaan we
op vakantie naar Kroatië. Ik hoop dat
we daar ook kunnen parasailen, dan
ga ik dat zeker een keer doen.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Dat is op vrijdagmiddag als ik uit
school kom, want dan is het weekend

en kan ik lekker uitrusten en leuke
dingen doen. We hebben gelukkig
al om 13.15 uur op vrijdag de school
uit. Dan gaan we meestal nog even
met een paar vriendinnen Horst in. Op
zaterdagmorgen hebben we altijd een
wedstrijd korfbal. Ik speel in de C1 van
SV Lottum. Daarna spreek ik meestal
nog met een vriendin af.
Waarin verschil jij van anderen?
Ik hou niet zo van make-up. Een
beetje vind ik wel leuk, maar
het moet niet te overdreven zijn.
Sommige mensen van mijn leeftijd
dragen wel al veel make up, maar
voor mij hoeft dat niet.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat was van mijn moeder. Als ik moet
leren, begin ik vaak veel te laat. Mijn
moeder wijst me er vaak op dat ik
op tijd moet beginnen en dan haal ik
meestal ook goede punten. Ik zit nu
in tk1b van het Dendron College en ik

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

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

vind het een erg leuk op school. In de
vakantieperiode van vorig jaar heb ik
al twee meiden uit Horst leren kennen
die bij mij in de klas kwamen. Het zijn
inmiddels goede vriendinnen van mij.
Ik kan niet zonder…
Ik kan niet zonder mijn mobiel. Want
ik heb hem altijd bij me en ik app
erg veel. Ik app vooral veel met
vriendinnen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ibiza, dat lijkt me een mooi land. Als
ik wat ouder ben, wil ik daar wel met
een paar meiden naar toe. Het is er
meestal mooi weer, overdag lekker op
het strand en ‘s avonds terrasjes pikken of lekker samen op stap.
Wat deed je als kind het liefst?
Korfballen. Dat doe ik nu nog steeds.
Ik vind het leuk om hard te rennen en
er ook echt voor te gaan. Ik korfbal
twee keer per week, een keer een
wedstrijd en een keer trainen. Ik korfbal al ongeveer zes jaar.

Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Aan kleren, want ik hou van shoppen. Het liefst doe ik dat elke dag.
Ook wil ik altijd heel erg met de
mode mee gaan. Ik draag het liefst
stoere kleren. Helaas ga ik niet zo
heel vaak echt shoppen, ongeveer
een keertje in de maand maar. Mam
zegt altijd dat ik maar een bijbaantje
moet zoeken. Helaas valt dit niet
mee op mijn leeftijd.
Hoe wil je graag gezien worden?
Ik hoop dat andere mij zien als een
aardige spontane meid!
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Waar ik niet goed tegen kan, is als
mensen liegen over dingen. Ik houd
niet van oneerlijkheid. Ik probeer
zelf ook altijd oprecht te zijn naar
anderen toe. Ook meiden die zo
tuttig zijn, daar heb ik niets mee. In
mijn vriendenkring is gelukkig niemand niet zo. Eigenschappen die ik
leuk vind aan iemand is als iemand
interesse toont in andere mensen,
dat probeer ik zelf ook te doen.
Gevoel of verstand?
Verstand, mijn gevoel zegt wel eens
wat anders. Het ligt er ook aan wat
voor situatie het is, want soms is het
ook andersom. Dan ga ik op mijn
gevoel af. Maar meestal ga ik voor
mijn verstand. En dan heb ik meestal
ook wel gelijk en was dat de beste
keuze. En als ik voor mijn gevoel ga,
dan klopt het meestal ook, dus is het
goed dat ik voor mijn gevoel gegaan
ben.
Binnen of buiten?
Binnen in de winter, lekker op
de bank voor de tv, en buiten in
de zomer, want dan kan ik lekker
zonnebaden en zwemmen in het
zwembad. In de zomer hebben wij
zelf een zwembad in de tuin.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsondergang, want ik ben een
avondmens en geen ochtendmens.
Chatten of bellen?
Chatten, want dat is heel handig en
dan antwoorden mensen meestal
ook meteen. Bij bellen is dat ook
maar dat is toch weer anders. Ik
chat ook heel veel, het meeste via
Whatsapp.

VACATURE
Heb je zin in een gevarieerde baan
in onze moderne slagerij?
Met leuke collega’s?
Ben je nog geen 20 jaar?
Bel ons dan even en vraag naar Lambert of Bert
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Levens
reddende
verkeers
borden
De ouderraad van het
Dendron. Dit fenomeen zet zich
met de volle 100 procent in
voor de veiligheid van de
leerlingen. Er hoeft maar iets
te gebeuren en de helden van
de ouderraad staan voor ons
klaar. Ik vind het prima
allemaal, zolang er maar geen
onnodige zaken aan bod
komen.
Afgelopen donderdag werd
bekend dat de gemeente op
aandringen van de ouderraad
van het Dendron College de
verkeerssituatie rondom de
school gaat verbeteren. Naar
mijn mening is er niets mis met
de verkeerssituatie rond school.
Verkeersborden met
schoolkindjes erop gaan het dan
ook echt niet veiliger maken.
Leuk allemaal die theorie,
maar ik neem jullie even mee in
de praktijk. Een
maandagmorgen, ik ben aan de
late kant, want ja, maandag.
Racend op mijn omafiets kom ik
bij het verkeerslicht aan. Het is
oranje. Wat zou jij doen? Je hebt
in dit geval twee keuzes. Je
stopt, met het gevolg dat je te
laat op school komt en je de
volgende dag nog vroeger je
nest uit moet, óf je fietst door
oranje met het risico dat net om
de bocht politie staat te
controleren. Waar zou jij voor
kiezen? Ik koos ditmaal voor de
verstandige weg, namelijk
stoppen. Dan maar te laat op
school. Maar regelmatig kiezen
medescholieren voor de andere
weg. Vervolgens hangt ze een
boete van honderd euro boven
hun hoofd. De gemeente maar
blèren dat de verkeerssituatie
onveilig is, maar ik vind dat ze
er zelf dan toch echt misbruik
van maken. Geniepige
koffiedrinkende politiemensen
staan dan rustig af te wachten
totdat ze weer geld kunnen
innen. Als ze die mensen nu
eens even laten voor wat het is
en het geld dat hieraan
uitgegeven wordt eens stoppen
in die zogenaamd
levensreddende verkeersborden,
dan heeft de ouderraad toch wel
een punt.
Liefs,
Anne
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De Toddezèk speelt
minirevue
De band De Toddezèk viert dit jaar zijn 11-jarig bestaan. Daarom organiseren zij op vrijdag 13, zaterdag 14 en
zondag 15 maart een minirevue met als titel Um te bäöke. Het stuk wordt op vrijdag en zaterdag om 20.00 uur
opgevoerd en op zondag om 15.00 uur in creatief centrum De Baersdonck in Grubbenvorst.
De minirevue is genoemd naar
het gelijknamige nummer dat
De Toddezèk dit jaar heeft uitgebracht. Met een aantal bevriende
artiesten uit Grubbenvorst, Limburg
en daarbuiten hebben ze een
programma met zang, dans en
ludieke sketches bedacht. Geen
hoogdravende culturele avond maar
een licht en luchtig programma in de
stijl van De Toddezèk. Onder anderen
Thei en Marij, buuttekampioen van

2014 Sylvia Ramakers, Grubbenvorster
diva Margot Verbeek, oktoberfest-band
Zugabe en de Grubbenvorster zittingsavond-artiesten Sjeng en Sjang zullen
samen met De Toddezèk op deze avond
hun beste beentje voorzetten. Ook
komen er artiesten van Brabant tot aan
Keulen langs, die De Toddèzek in een
recent verleden hebben gecoverd.
Het aantal toeschouwers dat deze
laagdrempelige avond kan bijwonen,
is beperkt. De capaciteit van het

Rabo Fietsdag

In de bibliotheek in Horst is tot zondag 15 maart een expositie te zien
van objecten gemaakt van mozaïek. De werken zijn van Nellie Peeters.

Nellie Peeters startte in 2008 met
haar hobby. Met tegeltjes afkomstig
van de bouwmarkt of porselein dat
ze in stukjes slaat, gaat Nellie aan
de slag. De beste ideeën voor weer
een nieuwe creatie komen meestal
’s nachts. “Als ik niet kan slapen, ga
ik nadenken en dan flitsen er zomaar
ideeën door mijn hoofd van wat ik
nog wil maken”, aldus Nellie.
Waar ze eerst in haar vrije tijd
vooral bezig was met het maken
van legpuzzels, later verschoof de
interesse naar het mozaïeken. “Is
een legpuzzel eenmaal klaar, dan
stop je hem in de doos en dat was
het dan. Ik wilde mijn energie gaan

op zaterdag
5 september 2015

Met de Rabo Fietsdag van 2014 nog vers in het geheugen, nodigt Rabobank Horst Venray verenigingen en stichtingen in de regio Horst aan de Maas/Venray en de dorpen Well en Wellerlooi uit
om kenbaar te maken of zij hun locatie beschikbaar willen stellen of entertainment willen verzorgen tijdens de Rabo Fietsdag op zaterdag 5 september 2015.
Aanmelden
Op de Rabo Fietsdag fietsen verenigingen om een bijdrage (max. € 400,-) bij elkaar te fietsen. Maar we
hebben ook locaties voor start- en pauzeplaatsen nodig. En entertainment om er een gezellige dag
van te maken! Uw vereniging/stichting ontvangt voor deze medewerking dan € 400,-. U hoeft dan niet
meer mee te fietsen. Wil uw vereniging/stichting een locatie beschikbaar stellen of entertainment verzorgen? Dan horen we dat graag! U kunt zich aanmelden via het registratieformulier op onze website
www.rabobank.nl/horstvenray
Voorbehoud
De definitieve toekenning van het entertainment en/of locatie aan uw vereniging of stichting is afhankelijk van de uiteindelijke fietsroutes en diversiteit op gebied van entertainment. Na 1 april nemen wij
contact met u op of we daadwerkelijk gebruik maken van uw aanbod.
Let op!
Het registratieformulier is uitsluitend bedoeld voor aanmeldingen van locaties of entertainment.
Wilt u liever met uw vereniging meefietsen op zaterdag 5 september? De aanmeldsite daarvoor opent
binnenkort. Uiteraard communiceren we ook hierover in de lokale media.
Vragen of hulp nodig bij het invullen van het registratieformulier?
Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van Rabobank Horst Venray
tel. 077 389 84 25 of mail naar: communicatie@horstvenray.rabobank.nl

Een aandeel in elkaar

Bibliotheek Horst
exposeert mozaïek

theater bedraagt honderd personen
per avond. De kaartverkoop start
op zondag 1 maart om 11.11 uur
in De Vonkel in Grubbenvorst.
Per persoon kunnen er twee kaarten
worden gekocht. Mochten er na
de voorverkoop kaarten over zijn,
dan worden deze op een nader te
bepalen verkooppunt in Grubbenvorst
verkocht. Het is niet mogelijk kaarten
digitaal te bestellen. Voor meer informatie kijk op www.toddezek.nl

Gezocht:
verenigingen/stichtingen die entertainment willen
verzorgen of hun locatie beschikbaar willen stellen!

Rabobank Horst Venray

Nellie Peeters

richten op iets blijvends”, vertelt
Nellie. Na het maken van een grote
zon op de garagedeur, kreeg ze de
smaak te pakken. “Soms geneer ik
me wel een beetje, als mensen me
weer zien graaien in de bak met
afvalporselein”, lacht Nellie. “Maar
ik kan de verleiding niet weerstaan
om regelmatig bij kringloopwinkels
rond te neuzen.” Van al haar vondsten
maakt ze objecten waaronder schalen
en vazen. Een aantal daarvan is tot
15 maart te bewonderen in de vitrine
van de bibliotheek Horst. Wie nog
serviesstukken over heeft en hier
van af wil, mag ze inleveren bij de
bibliotheek in Horst.

Fanfare Renantia

Verjaardagsconcert
Griendtsveen
Fanfare Renantia uit Griendtsveen organiseert op zaterdag 28 februari
haar verjaardagsconcert. Met haar jaarlijkse concert wil Renantia iedereen
bedanken die de fanfare heeft gesteund tijdens haar laatste actie.
Samen met Renantia zullen onder
andere zangeres Jacintha Verhofstad
en zanger Leon Honings optreden.
Ook een combo van Sander Voets,
Ron Kleuskens, Wouter van den
Eerenbeemt en Tom Loon speelt onder
leiding van Geert Nellen.
Het publiek kan onder andere

luisteren naar muziek van Amy
Winehouse, Michael Bublé, Willy
DeVille, Ben E. King, Blöf en
Van Dik Hout.
Het concert begint om 19.30 uur in
gemeenschapshuis De Zaal. Iedereen
is welkom om het concert bij te
wonen, toegang is gratis.

Sezako

Seasons of Love
in Sevenum
Het Sevenums zangkoor Sezako gaat samen met het Duitse koor
Silk-O-Phonics een concert op planken zetten. Hun gezamenlijk concert
Seasons of Love staat op 21 maart in Krefeld en op zaterdag 28 maart in
De Wingerd in Sevenum.
Sezako werd in 2013 door
gemeente Horst aan de Maas getipt
over het INTEREG, een Europees
programma om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en
te bevorderen. De projecten die zijn
gefinancierd door INTERREG-fondsen
zijn bedoeld om het economische,

sociale en culturele potentieel van
de grensregio’s te versterken. Sezako
greep deze kans aan en ging op zoek
naar een koor in Duitsland voor hun
themaconcert voor een internationale
samenwerking. Dat werd het koor SilkO-Phonics en gezamenlijk organiseren
zij nu hun concert Seasons of Love.
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Comedyavond bij
D’n Hook

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

Bij café D’n Hook in Lottum staat maart in het teken van stand upcomedy. Op zaterdag 21 maart om 20.00 uur is iedereen welkom en om
21.00 uur begint de comedyshow.
De hoofdacts zijn twee comedians die samen al 30 jaar in het vak
zitten. Jacob Spoelstra wordt ook wel
een hilarisch droge Fries genoemd.
Met zijn timing en rake grappen vinden zijn kinderen hem erg vervelend.
Hij trad op bij Lowlands en speelde
samen met de Lama’s Tijl Beckand en
Ruben van der Meer.
Na de pauze is het de beurt aan
Tom Sligting, die bekend is van ver-

schillende tv-reclames. De Telegraaf
omschreef hem als het buitenechtelijke kind van Freek de Jonge en
Youp van ‘t Hek. Met zijn aparte kijk
op alledaagse dingen geeft hij een
herkenbaar en hilarisch beeld.
De gastheer van de avond is
Bram Martens uit Eindhoven, die de
sfeer er ondertussen inhoudt. Hij
warmt het publiek op voor een avond
vol lach en plezier.

Boekpresentatie
Broekhuizen
Een groep internationale pelgrims maakte eind oktober een reis naar
China, om de plek te bezoeken waar bisschop Frans Schraven uit
Broekhuizenvorst aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd
vermoord. Zij hebben nu een boek gemaakt over hun ervaringen. Dat
presenteren zij op zaterdag 14 maart om 11.00 uur.
Over de reis is een boek geschreven. Enerzijds is het boek gevuld
met verslagen van de deelnemers
en anderzijds met verslagen over de
conferentie op een universiteit over
de martelaar Frans Schraven en zijn
acht metgezellen. Kunstenaar pater
Jan Haen heeft het boek verluchtigd
met foto’s en met eigen tekeningen. Tijdens de officiële presentatie
van het boek ‘De Chinareis van de
Frans Schraven en gezellen pelgrims
2014’ wordt het boek aangeboden
aan de twee Chinese gidsen van de
reis. De bijeenkomst vindt plaats in

het Maaspaviljoen in Broekhuizen.
Tussen 11.00 en 16.00 uur vertellen de
pelgrims na de boekpresentatie over
hun ervaringen in China, onder andere
aan de hand van een Powerpointpresentatie. De deelnemers aan deze
reis zijn diep geraakt en willen dat
graag met anderen delen. Voor geïnteresseerden is er ook een lunch.
Kijk voor meer informatie hierover
op www.mgrschraven.nl De bijeenkomst eindigt desgewenst met een
bezoek aan de gedenkkapel van
bisschop Schraven in de kerk van
Broekhuizenvorst.

Voor versterking van haar team is Jan Arts transporten BV
op zoek naar enthousiaste medewerkers voor het verzorgen
van dagtransporten.

chauffeurs
fulltime/parttime

m/v

Gewenst proﬁel
- Vaardigheden: ﬂexibiliteit, zelfstandigheid en betrokkenheid
- In bezit van rijbewijs B-C-E
- In bezit van chauffeursdiploma CCV-B/code 95
Ons aanbod
- Een transportfunctie in een bedrijf met een informele werkomgeving
- Een passend pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Wanneer bovenstaande je interesse heeft gewekt, reageer dan door een
sollicitatiebrief met Curriculum Vitae te richten aan Anne v. Horen – Arts
op het onderstaande adres of per e-mail.Voor vragen kun je tevens contact
opnemen met Anne v. Horen – Arts op onderstaand telefoonnummer.

Jan Arts transporten BV
Soemeersingel 47, 5759 RB Helenaveen
0493 - 53 94 36 . info@arts-transporten.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

Balgooien
Op verschillende plaatsen in de gemeente Horst aan de Maas vond zondag 22 februari het traditionele
balgooien plaats. In de Crommentuijnstraat in Meterik werd op de eerste zondag na carnaval ’bal, bal’,
geroepen door enthousiaste kinderen. Ook het Wilhelminaplein in Horst was het podium van het balgooien.
De boerenbruidsparen van Horst gaven daar gehoor aan het geroep van de kinderen.

Vervolg Meldpunt Wmo
Het Meldpunt Wmo krijgt een vervolg. Vanaf 1 maart tot 1 juni kunnen mensen bij de Vereniging WMO Alert hun
ervaringen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Horst aan de Maas doorgeven.
De gemelde ervaringen worden
door de werkgroep gebundeld en in het
najaar aangeboden aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Doel van
het meldpunt is in beeld te brengen
wat de ervaringen van de gebruikers
van de Wmo zijn en of die aanleiding

zouden moeten zijn tot aanpassing
van het gemeentelijk beleid. Vorig jaar
hebben mensen ook kunnen doorgeven
wat hun ervaringen met de Wmo
waren en zijn die meldingen gebundeld
aangeboden aan de gemeenteraad.
Het kabinet heeft veel landelijke

Barbecue & Gourmet Party Service

zorgtaken overgeheveld naar gemeenten. De werkgroep wil door middel
van het Meldpunt de gevolgen van het
nieuwe beleid in kaart brengen.
Voor meer informatie over het
meldpunt, mail naar pgeurts1@home.nl
of bel 06 57 31 10 11.

A-Z Barbecue & Gourmet Party Service is een
uniek en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in
het produceren en vermarkten van barbecue
en gourmet maaltijden. Het bedrijf heeft een
sterk seizoen gebonden karakter. De barbecue
activiteiten vinden in hoofdzaak plaats in de
maanden mei t/m september. De gourmet
activiteiten daarentegen in de decembermaand.

Voor de periode mei t/m september en de maand december zijn wij op zoek naar:
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REPRESENTATIEVE EN SERVICEGERICHTE
CHAUFFEURS m/v

• Bezorgen en ophalen van barbecue- of gourmetpakketten bij de klanten
• In het bezit van rijbewijs B en minimaal 1 jaar rij-ervaring

VERKOOPMEDEWERK(ST)ERS

• Het telefonisch aannemen van reserveringen en het verwerken daarvan in ons
automatiseringssysteem
• Het verstrekken van telefonische informatie betreffende onze verschillende barbecue- en
gourmetmenu’s

1e MEDEWERKER(STER) VERKOOP

• Verantwoordelijk voor en het aansturen van het gehele verkoopproces bij afwezigheid van
onze Office Unit Coördinator
• Leidinggevende ervaring
• Goede kennis en ervaring op het gebied van Sales en Accountbeheer
Interesse in deze vacatures? Kijk dan op www.a-z.nl/nl/vacatures
voor een uitgebreide beschrijving van de vacatures en het sollicitatieformulier.
Kronenbergweg 11, 5976 NV Sevenum

T 077 - 467 72 00

E info@a-z.nl

I www.barbecue.nl
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Dorpsraadsvergadering
do 26 februari 20.00 uur
Locatie: zalencentrum De Riet

Borduurcafé

America

Live On Stage:
30Eurolive!
za 28 februari 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Broekhuizen

Dorpsraadsvergadering
wo 4 maart 20.30 uur
Locatie: Naesenhof

Griendtsveen
Verjaardagsconcert

vr 27 februari 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

80s en 90s party
vr 27 februari 20.00 uur
Org: Wakkere Horeca Events
Locatie: Mèrthal

Wakker Horst
za 28 februari 20.00 uur
Org: Wakkere Horeca Events
Locatie: Mèrthal

Optreden The Classics
za 28 februari 22.00 uur
Locatie: café De Buun

za 28 februari 19.30 uur
Organisatie: fanfare Renantia
Locatie: De Zaal

Saturday Night Fever

Grubbenvorst

Love Night: Gala Edition

Spokentocht

vr 27 februari 19.00-23.30 uur
Organisatie: jeugdcommissie
Gewoën Grubbevors
Locatie: start Pastoor
Vullinghsplein

Horst

Lezing ‘Een vliegende kraai
vindt altijd wat’ door
Gerard Compiet
do 26 februari 20.00-22.00 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske

za 28 februari 22.00-04.00 uur
Locatie: De Lange

za 28 februari 23.00 uur
Locatie: OJC Niks

Reggae Night
za 28 februari 21.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Alzheimer Café:
zo lang mogelijk thuis
blijven wonen
ma 2 maart
19.30-21.30 uur
Organisatie:
Alzheimer Café Horst aan de
Maas
Locatie: Mikado

Medsen apotheek Sevenum
Wij gaan verhuizen naar de Pastoor Vullinghsstraat 12.
Dit vindt plaats in het weekend van 6 t/m 8 maart
Vrijdag 6 maart zijn wij daarom gesloten.

Melderslo

Nestkastjes maken

Voor spoedgevallen (overdag) wordt op 6 maart
waargenomen door Apotheek Maasbree,
Dorpstraat 8 in Maasbree (tel.nr.: 077 – 4653657)

zo 1 maart
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Maandag 9 maart staan wij weer tot uw beschikking
in onze nieuwe vestiging!

Informatieavond
Duathlon Powerman en
Truckrun
di 3 maart 20.00 uur
Organisatie:
Stichting Powerman en
Stichting Truckrun
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

Sevenum

Optreden The Hooleys en
Nevermind Nessie
za 28 februari 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Tip: bestel uw herhaalmedicatie 1 week van tevoren,
zodat u deze vóór vrijdag 6 maart kunt ophalen.
Team Medsen apotheek Sevenum
P.s. De 24-uurs automaat verhuist eerder in de week.

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Kinderkleding- en
Optreden My Darling Clementine speelgoedbeurs
zo 1 maart 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Kennismakingsavond
landschapsgids
ma 2 maart 19.30 uur
Organisatie: IVN regio Maasdal
Locatie: Zoemhukske

zo 1 maart 10.00-12.00 uur
Organisatie:
Stichting Mamaloe’s Beurzen
Locatie: De Schatberg

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Dorpsraadsvergadering
wo 4 maart 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Afsluiting restauratie
kerk Broekhuizenvorst
De kerk in Broekhuizenvorst stond zondag 22 februari in het teken van de afsluiting van het restauratie- en
herinrichtingsproject. De kerk is de laatste tijd flink verbouwd.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

A.s.
A.s.dinsdag
dinsdag33maart
maart

jaarlijkse
jaarlijkse herkeuring
herkeuring
A.s. dinsdag 3 maart

herkeuring
brandblussers
brandblussers

jaarlijkse

brandblussers

A.u.b.
A.u.b.aanleveren
aanleverenvoorzien
voorzienvan
vannaam
naamvóór
vóór10:00
10:00uur
uur
A.u.b. aanleveren voorzien van naam vóór 10:00 uur

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

Onder anderen pastoor Ruud
Verheggen, gedeputeerde Ger
Koopmans van provincie Limburg
en wethouder Birgit op de Laak
van Horst aan de Maas deden een

woordje. Bezoekers werden daarnaast
geïnformeerd over het project en
konden luisteren naar een concert op
orgel en hobo van Remy Syrier en Tanja
van der Kooij. Geïnteresseerden konden

de kerk bezichtigen, inclusief de Mgr.
Schraven-gedachteniskapel. Daarnaast
verzorgde de Historische Kring een
kleine expositie over de parochie, die in
2014 (minstens) 800 jaar bestond.

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.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)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
27 februari t/m 5 maart 2015
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Stichting Mamaloe’s beurzen organiseert op zondag 1 maart van 10.00 tot 12.00 uur een kinderkleding- en
speelgoedbeurs op recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum.

09.45

Op de beurs is tweedehands kleding en speelgoed te koop. In verband

19.15

Eerste editie Wakker Horst

09.45

In de Mèrthal in Horst vinden op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart twee muzikale evenementen plaats: een
80’s & 90’s party en de eerste editie van Wakker Horst.

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

Kleding- en speelgoedbeurs Sevenum

09.30

De 80’s & 90’s party wordt georganiseerd door Wakkere Horeca Events
en Radio Decibel in samenwerking
met De Lange Horst. Vanaf 20.00 uur
draaien dj’s Barry Brand van Radio
Decibel en Frank van het Hof van NPO2.
Verder zijn er optredens van onder

met brandveiligheid zijn er geen
buggy’s, kinderwagens en trolleys in de

meer Twenty4Seven, Alice Deejay en
de Party Animals. Op zaterdag 28 maart
is de eerste editie van Wakker Horst.
Onder de noemer ‘de jeugd heeft de
toekomst’, krijgen bands uit de regio
een kans op zich op het open podium
te presenteren. Dj’s Barry Brand en

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

zalen toegestaan. Kijk voor meer informatie op www.mamaloesevenum.nl

Frank van het Hof zijn nu ook aanwezig,
evenals Guus Mulder, bekend van
The Voice of Holland. Muziek is er verder nog van onder andere Depthclegg
Delis, Flash!, The Hedge en Acid
Flashback. Kijk voor meer informatie op
www.wakkerehoreca.events

autobedrijf

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

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Verhuizing bloedafname Lottum

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Vanaf donderdag 5 maart 2015 vindt
de bloedafname in Lottum plaats in

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
19.15

Niek Krekels
Hospice Zenit organiseert ook in 2015
weer inloopmiddagen. De eerstvolgende is op
zaterdag 28 februari van 13.30-15.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Niet alleen occasions
maar ook voor:
onderhoud • reparatie
APK • aircoservice
uitlaten • banden

Meer informatie?
Kijk op de website www.hospicezenit.nl of neem contact op:

Lottum
Meerlo

Melderslo

Hoenderstraat 95e Venray

Tel. 0478 - 55 14 34

www.niekkrekelshorst.nl

Gemeenschapshuis
de Smetenhof
Horsterdijk 1
5973 PL Lottum

Meterik
Swolgen

Openingstijden
donderdag
10.00 - 10.15 uur

Sevenum

Tienray

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

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

Priesternooddienst
T

DEN PER 1 MAART

NINGSTIJ
GEWIJZIGDE OPE

2015

Vanaf 1 maart 2015 wijzigen de openingstijden van

Apotheek Horst

De nieuwe openingstijden zullen zijn:

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Vacature

077 354 88 88 (Sensoor)

maandag tot en met vrijdag
van 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag van 9:00 uur tot 13:00 uur
Met deze aanpassing zijn wij in staat de service in de ochtenduren
te verbeteren en de zaterdagopenstelling te handhaven.
Vanaf 1 maart starten we tevens een proef met het openstellen
van een afhaalbalie voor recepten die de vorige werkdag voor 12 uur
of eerder zijn doorgestuurd of aangeboden.
De afhaalbalie zal geopend zijn van 11 tot 12 uur en van 16 tot 17 uur.
Buiten deze tijden kunt u uiteraard ook medicatie afhalen,
maar dan dient u een volgnummer te nemen.

Ompakmedewerker
potplanten m/v
Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste medewerker
voor het ompakken
en uitprijzen van
onze potplanten.
Werktijden:
maandag t/m donderdag
gemiddeld 10-15 uur per week
Ons adres:

Green4retail BV

Hollandlaan 23A, 5928 RX Venlo
(locatie oude bloemenveiling)
Sollicitatie graag voor
14 maart schriftelijk richten aan:
Green4retail BV
t.a.v. John van Dongen,
Hollandlaan 23A, 5928 RX, Venlo
Voor meer inlichtingen:
mob. 06 - 12 50 85 15

24

cultuur
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Optreden The Classics
in Horst
Muziekcafé De Buun in Horst organiseert op zaterdag 28 februari om
22.00 uur een optreden van popgroep The Classics.
Popgroep The Classics is in 1967
opgericht in Stramproy. Harrie Broens
is zanger en verantwoordelijk voor het
gitaarspel, Rolph Broens zit achter de
toetsen, speelt gitaar en zingt, Erik
Jeurninck speelt basgitaar en zingt en
Edward Venbrucx drumt. Het repertoire
van de groep bestond in de beginjaren
voornamelijk uit nummers van The
Shadows, Cliff Richard, The Bee Gees en
andere top 40-artiesten uit die periode.
Later heeft de groep haar eigen sound

ontwikkeld, die gekenmerkt wordt door
samenzang. In 1972 beleefde de groep
zowel nationaal als internationaal haar
doorbraak. In 2015 laat de Classics
Revival Band, zoals de band sinds 2011
officieel heet, met zanger en gitarist
Harrie Broens, weer deze oude tijden
herleven. Nu met uitvoeringen van de
grootste hits van de popgroep en klassiekers van onder andere The Moody
Blues, The Who, Cliff Richard, The
Shadows en The Cats.

Kleinkunst presenteert
nieuw toneelstuk
Theater Kleinkunst speelt haar nieuwe toneelstuk ’N maatje meer in
creatief centrum De Bearsdonck in Grubbenvorst. Het nieuwe stuk wordt
vrijdag 6 en zaterdag 7 maart om 20.00 uur en zondag 8 en zaterdag
21 maart om 15.00 uur opgevoerd.
Theatergroep Kleinkunst is een
professionele theatergroep, die
bestaat uit acteurs met en zonder een
verstandelijke beperking. Enkele jaren
geleden brachten zij het stuk Bos op je
pad, dat in de bossen van Meterik werd

opgevoerd. ’N maatje meer gaat om
een dame die haar thuishaven verlaat,
op reis gaat en zo in bizarre situaties
terecht komt.
Voor meer informatie of kaarten
kijk op www.theaterkleinkunst.nl

The Euros treden op
in Cartouche
De band 30EUROLIVE treedt op zaterdag 28 februari om 20.00 uur op in
OJC Cartouche in America.
De band 30EUROLIVE, ook wel
The Euros genoemd, bestaat uit drie
muzikanten. Het publiek komt niet
voor de band, maar de band komt
voor het publiek. Ze zijn energiek
en spelen nummers van nu en het
verleden. Ook schromen David,
Peter en Michiel niet om hun eigen
geschreven nummers ten gehore te
brengen. Ze besteden al hun vrije

tijd dan ook aan het schrijven van
nieuwe nummers. De afgelopen jaren
hebben ze in vrijwel alle uithoeken
van Nederland gespeeld. Ze hebben
op festivals en evenementen,
waaronder de Zwarte Cross, Festyland
en de Nijmeegse Vierdaagse gestaan.
Ook hebben ze op verzoek van de
Koninklijke Landmacht twee keer een
tour gedaan in Afghanistan.

Reggae night
Café D’n Tap in Horst wordt zaterdag 28 februari omgetoverd tot
reggaeparadijs. Muziek van wereldbekende artiesten als Bob Marley, UB40
en Peter Tosh is te horen.
Huisdj’s Basz en Marco laten relaxte
melodieën en sterke woorden horen.
Zij vertolken de bekende sounds, maar

nemen de hele avond ook verzoekjes
aan. De deuren van café D’n Tap zijn
open vanaf 21.00 uur.

Nestkastjes maken
in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo mogen kinderen op zondag 1 maart
zelf nestkastjes timmeren. Ze worden daarbij geholpen door leden van
vogelwerkgroep ’t Hökske.
De nestkastjes mogen tegen een
kleine vergoeding worden gemaakt.
Het eindresultaat kan in de tuin of
op het balkon worden opgehangen.
Het ambachtsgilde van De Locht
demonstreert deze middag diverse
ambachten, waaronder stroop maken.

Tevens is een aantal wisselexposities
te bezichtigen.
Het museum is deze dag geopend
van 11.00 tot 17.00 uur, de demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

