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Kano’s bouwen
bij het Dendron College
Het Dendron College in Horst heeft dit schooljaar een unieke eindopdracht verzonnen voor zes vierdejaars leerlingen van de opleiding vmbo-kader. Zij slaagden vorig jaar
voor de vmbo-basisopleiding. Omdat zij erg hoge cijfers hadden, bood het Dendron College hen aan om de kaderopleiding (een niveau hoger) erachteraan te doen. Als
eindopdracht bouwden de leerlingen een kano.
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De eindopdrachten voor beide
opleidingen verschillen nauwelijks
van elkaar, dus het zag ernaar uit dat
de leerlingen diverse opdrachten voor
de tweede keer moesten maken. In het
eindexamenjaar maken leerlingen voor
het vak Nederlands een LOB-verslag
(loopbaanoriëntatie en –begeleiding).
Dit is een klein onderzoek waarin de
leerlingen ontdekken of hun beroepof studiekeuze daadwerkelijk bij
hen past.

Leerlingen werden
uitgedaagd
Docent Bas Kessels legt uit dat
de docenten het belangrijk vonden
dat de leerlingen toch uitgedaagd
werden. “We vinden het belangrijk
dat leerlingen ditzelfde onderzoek niet
voor de tweede keer gaan doen. Als ze
zich gaan vervelen, is dat voor henzelf
niet goed, maar ook niet voor hun
klasgenoten.”

Docent Jan Simons heeft in zijn
leven veel boten gebouwd en stelde
voor om de leerlingen een kano te
laten bouwen. Vanaf het begin van
het schooljaar zijn de leerlingen,
Guus Bovee (17) uit Hegelsom, Rob
Verbong (16) uit Meterik, Sjoerd
Lucassen en Wessel Walter (beiden
16) uit Sevenum, Faye Poels (17) en
Bjorn van Deijnen (16) uit Blitterswijck,
bezig met het project en ze leggen

alles vast in een verslag. Dit verslag
vormt de eindopdracht voor het vak
Nederlands. Bjorn van Deijnen (16)
uit Blitterswijck heeft recentelijk zijn
verslag ingeleverd en gemiddeld een
8,6 gehaald. Hij vertelt: “Het is erg leuk
om dit project te doen. In het begin,
toen we de tekeningen zagen, waren
we wel wat onzeker.
Lees verder op pagina 05
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Van 8 naar 1

‘Kind op juiste plek op
middelbare school’
Onder de noemer ‘van 8 naar 1’ zijn Dynamiek Scholengroep en het Dendron College het vorig jaar een project
gestart om te komen tot een betere overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Intussen is ook het
Citaverde College aangesloten.
Op basisscholen wordt verschillend beschikken over de juiste informatie.
Er wordt vanaf dit jaar gewerkt met een
gewerkt en er worden voor dezelfde
digitaal overdrachtsdossier waardoor
zaken andere termen gebruikt. De ene
het voortgezet onderwijs al meteen kan
school gebruikt bijvoorbeeld tijdens de
taalles werkwoorden, terwijl de andere zien of en welke extra aandacht een
leerling nodig heeft.
school de term doewoorden gebruikt.
Sommige scholen vinden dat de
U vindt deze week in HALLO
kinderen nog geen huiswerk hoeven te
de volgende bijlagen:
maken, op andere scholen krijgen de
CDA Horst aan de Maas
leerlingen juist wel huiswerkopdrachten
gehele gemeente
mee om hen zo voor te bereiden op de
Het vorig jaar maakten alle
middelbare school. Op de ene school
leerlingen van groep 8 de CitoJansen-Noy
wordt er veel aandacht aan het vak
eindtoets. De leerkrachten van groep 8
gehele gemeente
Engels besteed en op een andere
gaven, voor het afnemen van de toets,
school weer minder. “Door deze
een advies op welke vorm van voortdiversiteit van werken komen de
gezet onderwijs de leerling het best
leerlingen met verschillende bagage
geplaatst kon worden. “Het resultaat
HALLO Horst aan de Maas
binnen in het voortgezet onderwijs
van de Cito-toets diende dan om het
is een gratis uitgave van
waardoor de start regelmatig met
advies te bevestigen. In een enkel
Kempen Media b.v. en verschijnt
aanpassingsproblemen
gepaard
gaat.
geval werd het advies dan bijgesteld,
elke donderdag in de gemeente
De afstemming tussen basis- en
zowel naar boven als naar onderen.
Horst aan de Maas.
voortgezet onderwijs kan en moet
Vanaf dit jaar wordt de Eindtoets na de
Oplage 18.800 exemplaren
beter”, geeft Ton Hendriks aan. Hij is
aanmeldingen afgenomen waardoor
www.hallohorstaandemaas.nl
naast directeur van basisschool Onder
het advies van de basisschool bindend
de
Wieken
in
Meterik
degene
die
het
is voor het voortgezet onderwijs. Scoort
Redactie en webredactie
project
van
‘8
naar
1’
uitwerkt
en
een leerling bij de Eindtoets aanzienlijk
077 396 13 52
aanstuurt. “De lesmethodes en de
hoger dan de verwacht werd dan kan
redactie@hallohorstaandemaas.nl
manier van werken op de basisscholen het schooladvies naar boven bijgesteld
Els Hekkenberg
kunnen zeer verschillend zijn. Voorop
worden, naar onderen bijstellen is niet
Marieke Vullings
moet
staan
wat
het
beste
voor
de
mogelijk.”
Kris Wijnands
leerling is. Om dit te realiseren gaan
Om de leerkrachten van groep 8 te
Redactionele bijdragen
vanaf april leergroepen, gevormd door
helpen bij het opstellen van de schoolWilke Arts, Wim Coenen, Rick
leerkrachten van basis- en voortgezet
adviezen hebben de samenwerkende
van Gasteren, Anne Gubbels,
onderwijs, aan de slag om voor de
scholen profielen o
 pgesteld. Hendriks:
Fabienne ten Horn, Judith van
vakken Nederlands, Rekenen en Engels “Aan de hand van de vaardigheden die
Meijel, Gyonne Schatorjé, Rosanne
te komen tot een goede afstemming.
per profiel voor een leerling belangrijk
Vromen en Nicky Willemsen
Ook gaan leerkrachten bij elkaar kijken zijn, kan makkelijker vastgesteld worCommercieel adviseurs
hoe er gewerkt wordt.”
den op welk niveau hij of zij thuishoort.
077 396 13 56
Het gaat dan onder meer om taal- en
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
rekenvaardigheden, maar bijvoorbeeld
Dorothé Gijsen-Verhaeg
ook over de manier van samenwerken
Leerlingen die op de basisschool
Mike van Kempen
en sociale omgang. Al deze zaken
extra ondersteuning krijgen, hebben
Marianne Pirlo
zorgen ervoor dat we er in principe
hier vaak in het voortgezet onderwijs
zeker van kunnen zijn dat een kind na
ook behoefte aan. Daarom is het volBezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
gens Hendriks belangrijk dat de middel- aanmelding op een middelbare school
077 396 13 56
bare scholen na de aanmelding kunnen op de juiste plek zit.”
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

Bijlagen

Advies voor
voortgezet onderwijs

Horst-Centrum
ontwikkelt
centrumvisie
Het centrummanagement Horst-centrum, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente Horst aan de Maas komen nog voor de zomer met
een centrumvisie voor Horst.
Met deze visie wil Horst-centrum
tijdig inspelen op de snel veranderende omstandigheden in de retailbranche, aldus het centrummanagement. Die visie wil ze laten aansluiten
bij de wensen en meningen van de
bezoekers en ondernemers van het
centrum. Hiervoor worden in samenwerking met Fontys in Venlo vanaf
dinsdag 17 maart door studenten

onder begeleiding van docenten
enquêtes gehouden onder de
bezoekers en de consumenten. Ook
worden ondernemers gevraagd naar
hun toekomstplannen en verwachtingen. Uit de resultaten van deze
onderzoeken wordt een centrumvisie
ontwikkeld, die wordt aangevuld met
de visie van deskundigen.

Colofon

Extra ondersteuning

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

Verzet vergunning

Raad van State
bekijkt uitbreiding
varkensbedrijf

Van boom tot uil
Bang dat deze uil voorbijgangers aanvalt, zoals de ‘terror-oehoe’
in Purmerend, hoeven mensen niet te zijn. De oehoe in de voortuin
van Chrit en Ans Hoeymakers in Horst blijft keurig op zijn plek zitten.
De vogel werd onlangs uit een berkenboom gezaagd, die 41 jaar
geleden door Chrit werd geplant. De boom werd te groot, maar
omhakken zagen de eigenaars niet zitten. Daarom werd Roel van
Wijlick uit Venlo gevraagd er een kunstwerk van te maken. Deze
woodcarver heeft onder meer ook natuurwandelpad Ridders en
Rovers in de Kasteelse Bossen van boomkunstwerken voorzien.

Belangenvereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst en provincie
Limburg stonden woensdag 11 maart voor de rechter. De Raad van State
hield daar een zitting over de natuurvergunning voor de uitbreiding van
een varkensbedrijf in Grubbenvorst.
Het college van gedeputeerde
staten van Limburg heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van
de varkenshouderij aan de Laagweide
in Grubbenvorst. Dat bedrijf gaat
onderdeel uitmaken van het Nieuw
Gemengd Bedrijf (NGB) dat op die
locatie gepland is.
Vereniging Behoud de Parel verzet
zich tegen deze vergunning, omdat zij
vindt dat het provinciebestuur bij de
vergunningverlening niet de meest
actuele rekenregels als uitgangspunt

heeft genomen. Behoud de Parel stelt
dat de werkelijke ammoniakuitstoot
van het bedrijf daarom hoger is dan
waarvan het provinciebestuur is
uitgegaan. Ook zou de stikstofuitstoot
te hoog worden als de uitbreiding zou
plaatsvinden. De vereniging vreest
dat omliggende natuurgebieden
schade zullen ondervinden van de
uitbreiding.
De Raad van State heeft beide
partijen aangehoord en doet binnenkort uitspraak in de zaak.

Een Vluggertje
(voor twee personen)

€20,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Joods eerbetoon
aan katholieke pastoor
De Sevenumse katholieke pastoor Henri Vullinghs regelde in de Tweede Wereldoog onderduikadressen voor Joden
in onder meer Grubbenvorst. Hij werd verraden en stierf later in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Om pastoor
Vullinghs te eren wordt op donderdag 9 en vrijdag 10 april in de Parochiekerk van Grubbenvorst het Van Limburg
Requiem georganiseerd. “Het is belangrijk dat dit verhaal weer verteld wordt”, zegt voorzitter van de organisatie
Piet Seegers.

De lekkerste chocolade

Crist Coppens
alleen op dinsdag 17 maart

De bladmuziek van het requiem
De componist van de concertvoorstelling is de joods-Nederlandse Hans
Lachman (1906-1990). Hij dook tijdens
de oorlog succesvol onder dankzij de
inzet van pastoor Vullinghs (18831945). Als eerbetoon maakte hij het
Requiem. Dat werd in 1960 eenmalig
uitgevoerd. Toen het recent weer
gevonden werd in de schuur van een
zoon van Lachman, sloegen het
Grubbenvorster Comité Requiem for
Freedom en Agnes Music Management
de handen ineen. Zij organiseren
zeventig jaar na het sterven van pastoor
Vullinghs een nieuwe uitvoering van
het Requiem.
“Wij hebben als organisatie nog
veel gevoel bij de gebeurtenissen
tijdens de Tweede Wereldoorlog”,
zegt Piet Seegers. Hij is voorzitter van
de organisatie. “Pastoor Vullinghs was
een man met een sociaal hart. Iemand

die zich inzette voor anderen. Maar het
was ook iemand die van muziek hield.
Doorzijn katholieke achtergrond hield hij
vooral van gregoriaanse muziek. Die zit
nu, anders dan in 1960, ook in de voorstelling. Toen werd alleen het Requiem
zelf uitgevoerd”, vertelt Seegers.
Het Van Limburg Requiem wordt
een multimedia voorstelling. Dat
houdt in dat naast de muziek van een
professioneel koor en orkest er ook
beelden op een groot gescherm worden
getoond. “Een fotograaf heeft foto’s en
bewegend beeld gemaakt van plekken
in en rondom Grubbenvorst waar Joden
ondergedoken zaten”, zegt Seegers.
Daarnaast is er een voordracht van de
kleinzoon van Lachman.
Pastoor Vullinghs is volgens Seegers
een begrip geweest in de regio.
“Wij vinden het als organisatie van
belang om dit verhaal door te geven

aan de jeugd. Zeker als je kijkt wat er
op dit moment gebeurt met religieuze
groepen in de wereld”, aldus Seegers.
Op vrijdag 10 april wordt er in gemeenschapshuis ’t Haeren in Grubbenvorst
een themamiddag voor onderduikers
en de nazaten daarvan georganiseerd.
De voorzitter wil jongeren onder andere
bereiken door ze te interesseren om
deze middag bij te wonen. Er zijn lezingen en er wordt een documentaire over
de gebeurtenissen getoond. “We willen
hier in samenwerking met scholen leerlingen verslagen over laten schrijven.
Ze kunnen hier dan in hun klas weer
over vertellen”, besluit Seegers.
De organisatie zoekt nog mensen
die meer weten over onderduikers
of onderduikadressen in de regio. Zij
kunnen zich via de website van de
organisatie melden bij het secretariaat,
vanlimburgrequiem.nl

Half-om-half gehakt
kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

LENTEMODE

Dinsdag 17 maart a.s. starten
wij met onze Open Huis Dagen
Komt u ook kijken naar onze sprankelende
nieuwe voorjaarsmode?
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Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
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Tel. 077 - 397 11 30

HALLO in Nieuw-Zeeland
Frans Zwets en Annemie Zwets-Mooren uit Horst hebben hun vakantie in Nieuw-Zeeland doorgebracht.
Ze gingen in de stad Auckland op bezoek bij zoon Stijn en zijn vriendin Vonne. Stijn en Vonne zijn in
november 2013 uit Horst vertrokken en blijven een jaar of vier in Nieuw-Zeeland wonen. Met z’n allen
bezochten ze het vulkanische park Wai-O-Tapu in de plaats Rotorua. Dat vonden Frans en Annemie de
uitgelezen kans om de oud-Horstenaren te herinneren aan de HALLO.

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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‘Het industrieterrein is een stuk veiliger’
Tienray krijgt de komende tijd te maken met een aantal veranderingen in het dorp. Zo gaat de supermarkt verhuizen naar het industrieterrein en wil het Zorghuis graag het hele klooster in
gebruik gaan nemen. De arbeidersmigranten die het klooster op dit moment voor een deel bewonen, krijgen woonruimte krijgen op het industrieterrein in het dorp. HALLO ging bij de supermarkt
in het dorp langs en vroeg de bezoekers naar hun mening over de plannen.

Maria Wismans (63) uit Tienray ging op dinsdag 3 maart naar de bijeenkomst van de dorpsraad,
waar het nieuws bevestigd werd. Ze vindt het een goed idee om de supermarkt te verplaatsen: “Ik
vind het hier echt levensgevaarlijk met al die vrachtwagens. Ik heb hier vroeger zelf gewerkt, dus ik
ben bekend met het probleem. Het maakt me niet uit dat ik straks een stukje verder moet fietsen.
Veiligheid gaat boven alles.” Ook de plannen omtrent het klooster ziet ze zitten. “Ik vind het een heel
goed idee. Ik vind het passend: een zorghuis in een klooster”, aldus Maria.

Riet Peters (72) uit Tienray, ook een oud-medewerker van de supermarkt, kon niet bij de bijeenkomst van de dorpsraad aanwezig zijn. “Ik heb, toen ik thuis kwam, direct op het internet naar de uitkomst van de bijeenkomst gekeken. Ik vind het een goed idee, omdat het hier niet veilig is op straat.
Daarnaast hebben ze op het industrieterrein meer ruimte voor parkeerplaatsen. Het is voor mij maar
een paar honderd meter verder, dus ik ben van plan om gewoon net zo vaak te komen”, vertelt ze. Ze
is tevens tevreden met de plannen van het Zorghuis: “Het Zorghuis is te klein, dus ik vind het fijn als ze
het hele klooster mogen gebruiken. Het is een goede functie voor het klooster.”

Toon Knoops (80) uit Tienray koestert warme herinneringen aan het pand van de supermarkt:
“Ik ben hier tachtig jaar geleden geboren. Dit was namelijk het pand van mijn ouders. Ik ben nog
door de voordeur naar de kerk gedragen om gedoopt te worden. Mijn ouders zijn hier in 1926 gestart
met een Edah-winkel. In 1988 heeft Jan Linders het pand volgens mij overgenomen.” Ondanks deze
gevoelens van nostalgie, vindt Toon het een wijs besluit om de supermarkt te verplaatsen. “Het ligt
op het industrieterrein een stuk veiliger. Je moet hier erg goed uitkijken in verband met het laden en
lossen aan de voorkant van de winkel. De supermarkt heeft daar ook meer ruimte om uit te breiden.
Ik hoop dat de klantvriendelijkheid hetzelfde blijft, want hier heerst een prettig sociaal gevoel”,
besluit hij.

Annemie Knoops (57) uit Tienray vindt het een goed plan als de huidige bewoners van het klooster
elk hun eigen plek krijgen. “Het is fijn als iedereen die zorg nodig heeft bij elkaar woont in het klooster.
Het is voor de Polen ook goed om een eigen stekkie te hebben. Ze werken hard en vallen niemand
lastig”, vertelt ze. Daarnaast staat ze ook achter het verhuisplan van de supermarkt: “Je hebt hier weinig
zicht op de weg met die vrachtwagens. Daarnaast kunnen kleine kinderen zo de straat oplopen. Door de
verhuizing heeft de winkel straks meer ruimte om uit te breiden en zal het ook makkelijker worden om
te parkeren.” Annemie koestert geen nostalgische gevoelens meer voor het pand van de supermarkt.
“Het is nu alweer zo lang geleden dat mijn schoonvader zijn Edah-winkel aan de Jan Linders heeft verkocht. Het blijft natuurlijk leuk om te zeggen, maar ik heb het inmiddels wel een plek gegeven.”

Joyce van den Hombergh (25), woonachtig in Tienray, is van plan om net zo vaak naar de supermarkt te gaan, ook al ligt ze straks minder centraal in het dorp. “Het blijft de enige supermarkt in het
dorp en daarnaast blijf ik er dichtbij wonen. Ik kan er met de voet naartoe. Ze zullen de supermarkt
wellicht extra aan moeten geven. Je zult de winkel op het industrieterrein niet zo gemakkelijk zien als
nu, maar de mensen van hier weten hem uiteraard wel te vinden”, vertelt ze. De locatie van een supermarkt moet volgens Joyce vooral goed te bereiken zijn en over veel gratis parkeerplekken beschikken.

Wim Tijmensen (66) uit Blitterswijck heeft zelf nooit echt problemen ervaren met de drukte rondom
de supermarkt: “Ik kom dan ook nooit gehaast. Maar ik snap dat het voor de winkel fijner is om naar
het industrieterrein te verhuizen. Daar zijn ze goed bereikbaar en hebben ze volop parkeerruimte.” Wat
betreft de plannen voor het klooster, hoopt Wim dat de arbeidsmigranten er niet op achteruit gaan. “Het
klooster is een mooie kleinschalige plek. Als ze op het industrieterrein niet zo’n dergelijke plek krijgen
toegewezen, lijkt het alsof ze weggezet worden, buiten de gemeenschap worden gezet”, aldus Wim.
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Informatiebijeenkomst in De Zaal

Griendtsveners sceptisch over gevolgen
vernatting Mariapeel
Over de aanpassingen in de Mariapeel hebben de inwoners van Griendtsveen inmiddels een compromis gesloten met Staatsbosbeheer. Welke effecten
de vernatting van de Mariapeel op hun dorp zal hebben, is nog lastig te zeggen. Daarom baren met name de verhoogde waterstand en de mogelijke
toename van muggen en knutten de inwoners zorgen.

Aan de rand van deze veenplas in de Peel groeit weer veenmos, zoals Staatsbosbeheer graag wil.
Bewoners hopen op voorzorgsmaatregelen tegen de gevolgen van de vernatting (Foto: Jan van de Kam)
Arno van Mullekom en Jan van de
Kam van actiegroep Houd Griendtsveen
Leefbaar leggen uit waar de inwoners van het dorp voor vrezen. Hun
zorgen zijn tweeledig. Enerzijds is er
de wateroverlast, zoals natte kelders
of ondergelopen weilanden. Daarnaast
vrezen de inwoners voor een nog
groter aantal muggen en knutten, die
niet alleen vervelend, maar mogelijk
ook schadelijk voor de volksgezondheid
zijn. De actiegroep heeft haar zorgen
kenbaar gemaakt aan Waterschap
Peel en Maasvallei, de provincie en
Staatsbosbeheer. “We hopen dat ze
daar in de vergunning rekening mee
houden. Het voelt nu soms als ‘Hier
Griendtsveen, heb je het water, los het
maar op”, stellen de mannen.

Provincie Limburg geeft aan een
aantal van die zorgen inderdaad
meegenomen te hebben in de nieuwe
waterschapsvergunning. Zo gaan
Staatsbosbeheer en het waterschap via
peilbuizen in én buiten de Mariapeel
de grondwaterstanden in de gaten
houden. Nog voor de aanpassingen
aan de Mariapeel plaatsvinden, wordt
een nulmeting gedaan. Daarvoor
worden oude buizen gebruikt en
komen nieuwe buizen aan de
zuidflank van Griendtsveen en bij de
sportvelden. Dat sommige inwoners
nu al natte kelders en weilanden
hebben, wijt de provincie aan extreme
weersomstandigheden vorige zomer.
“Veengrond neemt dit water op als een
spons en voert het langzaam af. Door

een extreem koude maand augustus
heeft er onvoldoende verdamping
plaatsgevonden. Aan het begin van
de herfst was de bodem daardoor al
verzadigd.” De actiegroep geeft echter
aan dat mensen in het westelijk deel
van Griendtsveen al sinds 2009 een
stijging van het waterpeil ervaren. Zij
vindt het dan ook vreemd dat niet nu al
gepeild wordt.

Afwatering naar Horst
of Deurne?
De provincie denkt dat een deel
van de overlast te wijten is aan achterstallig onderhoud van sloten en te
weinig capaciteit van gemalen. Dat
laatste, daar willen Jan van de Kam en

Weer boetes voor wildplassers
De politie heeft ook dit weekend boetes uitgedeeld voor wildplassen. Negentien personen kregen een boete
omdat ze op of nabij het Wilhelminaplein in Horst werden betrapt op urineren in het openbaar.
De politie beboette vorige week
ook al twaalf personen voor wildplassen en hoopte daarmee een duidelijk
signaal af te geven, maar dat lijkt

vooralsnog niet succesvol. Naast de
boetes voor wildplassen heeft de
politie zes mensen een proces-verbaal
gegeven voor baldadigheid, vernielin-

gen en diefstal. Ook deze zes werden
in het centrum van Horst beboet.
De politie geeft aan dat de daders de
schade zullen moeten vergoeden.

Arno van Mullekom wel een discussie
over aangaan. “De gemalen liggen bij
het veldkruis richting America. Maar
het grootste deel van Griendtsveen ligt
lager dan deze gemalen. De waterstand
is hier dus hoger dan bij het gemaal.
Er blijft teveel regenwater staan,
waardoor er wateroverlast ontstaat.”
In rapporten uit 1998 en 2005 waar
de huidige plannen op gebaseerd zijn,
werd al aangegeven dat het onnatuurlijk is dat het water bergop richting
het gemaal moet. Toch is met dit punt
steeds niets gedaan. Als oplossing wil
Griendtsveen dat het regenwater wordt
weggepompt in het Griendtsveens
Kanaal op het laagste deel van het
dorp, bij de dam. Volgens de inwoners
wordt het onderwerp steeds van tafel
geveegd vanwege het kostenplaatje.
“In Helenaveen zijn echter vergaande
maatregelen genomen om woningen
te ontzien van wateroverlast. Het moet
op een project van 8 miljoen euro
toch geen punt zijn om een beetje te

investeren in een goede relatie met je
buren?”
Een woordvoerder van Waterschap
Peel en Maasvallei zegt dat bewust
voor deze bemaling gekozen is omdat
natuurgebied de Horster Driehoek
last had van verdroging. Volgens hen
heeft de plek van het gemaal geen
consequenties voor de ontwatering
van Griendtsveen. Toch gaan zij na de
aanpassingen aan de Mariapeel kijken
of het zin heeft om het gemaal om te
zetten.
De tweede grote zorg van de
inwoners wordt volgens de provincie
aangepakt met een onderzoek naar
de oorzaak van de muggenoverlast,
dat zij met gemeente Horst aan de
Maas coördineert. De gemeente heeft
de aanbesteding hiervoor inmiddels
gedaan. Volgens een gemeentewoordvoerder moet het onderzoek in april
van start. De kosten bedragen 26.000
euro, waarvan een derde op rekening
van de gemeente komt. De rest betaalt
de provincie. Het onderzoek moet
uitwijzen welke stekende insecten
de overlast veroorzaken en waar die
vandaan komen. Zo kunnen indien
nodig ook maatregelen genomen
worden om de overlast tegen te gaan.
De situatiewordt de eerste vijf jaren
na de uitvoeringen van de maatregelen
van Staatsbosbeheer gemonitord.

Driekwart onder water
‘Bezorgde bewoners Griendtsveen
krijgen gehoor’, zo kondigde provincie
Limburg onlangs een informatiemiddag
aan over de effecten rondom de
Mariapeel op woensdag 18 maart
in gemeenschapshuis De Zaal in
Griendtsveen. De waterwetvergunning
ligt nog tot vrijdag 7 april ter inzage.
Van Mullekom en Van de Kam zijn
sceptisch en bereid bezwaar aan
te tekenen tegen de vergunning.
“Staatsbosbeheer zet in feite driekwart
van de omgeving van Griendtsveen
onder water. Zij wil half september
beginnen met de aanpak van de
Mariapeel. Als het moet, gaan we
ervoor liggen. Dit zijn punten waar we
voor gaan.”

Ook zo klaar met uw huidproblemen?

Huidzorg Horst

Last van huidproblemen, ongewenste
haargroei, oedeem of littekens?
Geef uw huidzorgen uit handen

Vervolg voorpagina

Kano’s bouwen
bij het Dendron College
Het zag er erg ingewikkeld uit.
Uiteindelijk stonden we er allemaal
achter en zijn we de uitdaging aangegaan. In de meivakantie gaan we vijf
of zes dagen met de kano’s varen op
de Duitse rivier, dus dat is een extra
stimulans om er hard aan te werken.”
De docenten maken samen met de
leerlingen de eerste kano. Nadat de
leerlingen dit proces hebben gezien,

zijn ze zelf aan de slag gegaan. De zes
leerlingen maken samen drie kano’s:
met twee personen één kano.
De leerlingen leren veel nieuwe
dingen tijdens dit project. “De standaardopdrachten zijn onder andere
metselen en kozijnen en ramen maken.
Een kano maken is weer heel iets
anders. Het is niet zo dat ik later nog
een keer een kano ga bouwen, maar

we leren ook hele andere dingen,
zoals samenwerken en plannen,” zegt
Bjorn. Nadat de leerlingen op reis zijn
geweest, worden de kano’s geveild.
De opbrengst van de kano’s mogen de
leerlingen onderling verdelen. Omdat
er nog veel materiaal over is, is het
mogelijk dat er volgend schooljaar een
nieuwe groep kano’s gebouwd gaat
worden.

en maak een afspraak met Wendy
of Evelien van Huidzorg Horst.

Kijk nu op www.huidzorghorst.nl

VO OR AL UW

Wendy Kuunders Evelien Minten
06 - 42 15 30 23
06 - 34 94 84 19
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Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo
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familie

Geboren
8 maart 2015

Jarl
Zoon en broertje van
Bjorn, Marjelle, Jelte en Mette
Coppers-Verheijen
Van Sonsveldstraat 23
5961 SJ Horst
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Op zoek naar rust,
nam hij een eenzaam
maar moedig besluit.
Dat doet heel veel pijn…..
Voor al uw blijken van steun, belangstelling en medeleven
bij het overlijden van

Rob van Dooren
papa van

Bezige handen, nu gevouwen en stil
een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust, met lichaam en geest
vaak zullen we denken aan wat is geweest
Langs deze weg delen wij u mede dat is overleden

Freek Berghuis
Onze oom overleed op 86-jarige leeftijd.

Geboren 9 maart 2015

Kimberly en Ashly

Frank en Astrid
Chantal en Jeffrey
Michelle

Dochter van
Ralph en Yvonne
van Rijswick-van Helden
Zusje van Lars en Niels
Zwaanen Heike 18a
5973 PV Lottum

willen wij u hartelijk bedanken.

Jaap en Joke
Maaike

Lotte

Geboren
8 maart 2015

Kian
Zoon en broertje van
Henk, Marian, Levi en
Finn van Rengs
Venrayseweg 36, 5961 AG Horst
Hartelijk dank
aan iedereen die ons
50-jarig huwelijk
zo sfeervol en onvergetelijk
heeft gemaakt.

Wim en Wies
Verdellen-Weijs

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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Feest in intiem huiskamercafé.
Feesten in de ongedwongen ambiance
van huiskamer- en speciaalbiercafé
Cambrinus. Incl. tuinterras en
buitenpodium. Catering mogelijk.
Informatie: 077 398 30 09 en
cambrinushorst@home.nl
Te koop vlees van de boerderij.
Varkensvleespakketten vanaf 10 kg
vacuüm verpakt en ingevroren € 4,50
per kilo. Rundvleespakketten vanaf
25 kg € 6,50 per kilo. Info Fam. Klomp
tel. 077 464 13 80 of 06 17 21 89 33.
Stamrozen en struikrozen.
Verkoop zaterdag 14 maart. Struikrozen
vanaf 1,25, stamrozen vanaf 5,95,
klimrozen vanaf 1,50. Van 9u-15u.
MTS Seuren, Molenstraat 26 Swolgen.
Voor informatie 06 46 21 03 13 of kijk
op www.seurosa.nl

Kimberly

Onno en Marian
Quinty

Cor en Truus
Patricia en Ton
Daisy, Lieke

Broekhuizenvorst, 9 maart 2015

Wendy en Rob
Tygo, Ruben

Correspondentieadres:
F. Berghuis, Zusterlaantje 6, 1272 CP Huizen

Sevenum, 4 maart 2015
Correspondentieadres:
Dorperweiden 51, 5975 BB Sevenum
We hebben Rob voor het laatst in ons midden gehad
op dinsdag 10 maart j.l. tijdens de uitvaartdienst
in het crematorium Boschhuizen te Venray.

Als een vlinder die vliegen kan tot in de blauwe lucht
Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht
Maar zo hoog kan ik niet komen
Dus ik vlieg maar in mijn dromen

Rob rust zacht

www.briensveld.nl

Voor de uitvaart bestaat de mogelijkheid
het condoleanceregister te tekenen.

Je schreef op school een werkstuk over de dood
en tekende er dit symbool bij.
Een hart staat als het teken voor leven.
Als er een gat in zit staat het voor de dood.
Kim, in jouw hart zat geen gat en toch ben je dood.

Wij wensen Kimberly, Cor, Truus, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe.

Op 3 maart 2015 is op 23-jarige leeftijd zeer plotseling
van ons heengegaan onze liefste schat

Ooms en tantes, neven en nichten van Van Dooren

Kim Madou

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het plotseling overlijden van onze fijne collega en
gewaardeerde medewerker

Rob van Dooren
Wij verliezen in hem een vakbekwame en betrokken collega
die bij Hotraco zijn plek had gevonden.
Wij wensen Kimberly, Cor en Truus, Patricia en Wendy en de
familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Collega’s, Directie en Personeelsvereniging

Oma/opa als betaald gastouder?
Dat kan en mag. Meer info?
roodkapjehorstaandemaas.nl
Tel. 077 374 51 49.
Rijbewijskeuringen Senioren
wekelijks B. Minken, arts, Wanssum
0478 53 17 48.

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

Gezocht binnenstalling voor camper,
in Horst of directe omgeving.
Telnr. 06 22 08 92 20.

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

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 14 maart a.s.
om 14.00 uur in het crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, te Venray.

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

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

allerliefste schat van Joep
De diepbedroefde familie
Horst, Pap en Mam
Joep Saris
Pluisje
John en Berti
Suzanne
Familie Madou
Familie Cox
Familie Saris
Correspondentieadres: Frans Woltersstraat 2, 5961 DV Horst
We hebben afscheid van je genomen op woensdag 11 maart jl.
waarna we je naar je laatste rustplaats hebben gebracht
en waar je op ons wacht.
Wij willen iedereen bedanken die ons gesteund en getroost
heeft na het overlijden en bij de begrafenis van Kim.
Voor de wereld was je een van de velen, voor ons was je de hele wereld.

Lieve Kim,
Je was nog lang niet klaar met leven,
een mooie vriendschap heb je ons gegeven.
Naast een lieve vriendin, was je ook een luisterend oor,
meelevend met iedereen, daar ben je vrienden voor!
Bij ons blijft de waardevolle herinnering aan jou,
lieve bijzondere Kim, je was een geweldige vrouw!
Veel te vroeg ben je van ons heengegaan,
de herinneringen aan jou blijven voor ons altijd bestaan!

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

www.theoarts.com

Rust zacht.
Cliff, Sara, Jordy, Lisa, Kevin, Joyce, Stefan, Tim, Danny,
Nathalie en je allergrootste kleine vriend Cas.

nieuws 07
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Tips gezocht

Gevel beklad in Meerlo
De gevel van het huis aan Hoofdstraat 16 in Meerlo is in de nacht van zaterdag 7 maart op zondag 8 maart
tussen 01.30 en 07.50 uur beklad met oranje verf. De bewoners werden zondagochtend 8 maart onaangenaam
verrast door een WhatsApp-bericht van de overburen, die het als eerst zagen.

Steeg
Steeg5a,
5a,5975
5975CD,
CD,Sevenum
Sevenum
T.077-8501831
077-8501831
T.

www.zorgboerderijdnbongerd.nl
www.zorgboerderijdnbongerd.nl

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

r
Al mee ar
a
j
dan 21 st!
in Hor
De bewoners plaatsten via
Facebook een foto en een getuigenoproep. Het bericht is inmiddels ruim
tweehonderd keer gedeeld. “We hebben deze oproep ook opgehangen aan
onze gevel. We hopen dat iemand die
iets gezien heeft, al is het maar een

stilstaande auto, contact opneemt met
de politie of met ons. Voor ons is het
niet alleen vervelend dat de voorkant
van ons huis er niet meer uitziet, het
is ook een inbreuk op onze privacy”,
vertelt de familie. De bewoners hebben
inmiddels aangifte gedaan en de politie

heeft zondag- en maandagochtend
een buurtonderzoek uitgevoerd.
Naar aanleiding van het onderzoek
zijn er geen aanwijzingen gevonden.
Ook zijn er nog geen tips binnen
gekomen. De politie vraagt getuigen
contact op te nemen via 0900 88 44.

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Superdeals:

Robijn wasmiddel
en wasverzachter

Kies en mix:

Alle soorten, 3 flacons à 500-1500ml,
Pakken à 684-1120 gram of zakken à 16 stuks
uitgezonderd Wol&Fijn en Fleur&Fijn

8,97 – 20,07

5,98 – 13,38

2 + 1 gratis

Saucijzen, mager rundergehakt,
kalkoenblokjes, slavinken of hamburgers
3 bakjes à 300-350 gram of bakjes à 4 stuks
6,27 – 9,00

3 voor

Geldig van wo 11 t/m di 17 maart 2015.

6,00

1,95
Phicoop

Universele Potgrond 40 liter

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

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

Reserveer
nu!

HALLO in Mexico
Chrit en Marion Derks uit America bezochten hun dochter Milou in Mexico. Zij studeert een half jaar in
Aguascalientes. Tijdens hun bezoek maakten zij met z’n drieën een rondreis door Mexico. Deze foto is
gemaakt op het eilandje tussen Guatamala en Mexico: Yaxchilán. Een prachtig land, aldus de drie.

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

Paasbrunch
€ 24,50
p.p.
Noordsingel 75, Horst • 077 398 41 90 • www.delestegeulde.nl
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Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparatie aan PC/laptop, opschonen,
WiFi, internet, antivirus, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
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.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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Gevraagd loop-/sloopauto’s,
ook bussen, alle merken. Hoofdzakelijk
oudere modellen t/m bouwjaar 2005.
RDW erkend. Tel. 06 54 97 63 59.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Fotografeer de lente
Lammetjes in de wei, bomen in de knop en bloemen die voorzichtig hun kopjes boven de grond steken. Hoewel
het nog even duurt voordat de lente officieel begint, hangt het voorjaar al in de lucht.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Het juiste adres voor al uw
tuinplanten. Dak- en leibomen,
coniferen, heesters en vaste planten.
Boomkwekerij Hendrix Boekend.
Tel. 077 382 33 97.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.
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.

Via deze weg, willen we u bedanken voor uw steun, aanwezigheid
en vele lieve kaartjes in verband met het overlijden van
onze (schoon-)moeder

Riek Haegens-Swinkels
Uw medeleven heeft ons goed gedaan.
Ton en Jolanda, Marian en Huub
Horst, februari 2015

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht
Flink was jij je hele leven
moedig ben je tot het einde gebleven
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn
Bedroefd, maar dankbaar voor al het goede dat zij
ons gegeven heeft, hebben wij heden afscheid moeten nemen
van ôs moo, oma en klein omaatje,

Nel Leijsten-Buijssen
“Nel van Wolters Grad”

HALLO Horst aan de Maas besteedt
op donderdag 9 april speciaal aandacht
aan het voorjaar. Daarvoor is de
redactie onder meer op zoek naar
de leukste, mooiste of ontroerendste
lentefoto. Kortom, een foto die volgens
u precies het lentegevoel weergeeft.
Stuur uw lentefoto, minimaal 500 kb
groot, voor donderdag 2 april in naar

redactie@hallohorstaandemaas.nl
met vermelding van uw naam en
contactgegevens. De drie mooiste
foto’s krijgen een leuke prijs. De eerste
prijs is een Escape Room arrangement
voor vijf personen bij de Ringoven in
Panningen, beschikbaar gesteld door
Toffedag.nl Voor de winnaars van de
tweede prijs zijn er twee entreekaartjes

voor volwassenen en twee voor
kinderen voor Het Aardbeienland in
Horst. De winnaar van de derde prijs
krijgt bij IJssalon Lo Solé Sevenum
vier ijscoupes naar keuze (vraag naar
de mogelijkheden). De prijswinnaars
worden in de editie van donderdag
9 april bekendgemaakt. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.
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Grad Leijsten †
Zij overleed thuis, in haar eigen vertrouwde omgeving,
op 98-jarige leeftijd.
Helmond, Truus en Jan
Melderslo, Lieny en Leo
Grashoek, Piet en Ine
Sevenum, Dorine
Grubbenvorst, Nell en Piet
Evertsoord, Lea
Evertsoord, Christien
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Evertsoord, 10 maart 2015
Drie Kooienweg 17, 5977 NK Evertsoord
We zullen ôs moo voor het laatst in ons midden hebben op
zaterdag 14 maart a.s. om 14.00 uur tijdens de uitvaartdienst in
het rectoraat van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Evertsoord
waarna wij haar zullen begeleiden naar het crematorium aan de
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Ôs Moo is opgebaard in het Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst, waar u vrijdag 13 maart a.s. van
19.00 uur tot 19.45 uur persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.
In plaats van bloemen zouden wij een gift voor het Oncologiecentrum
van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum meer op prijs stellen.
Hiervoor zullen achter in de kerk collectebussen bij het
condoleanceregister staan.

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

en zo 09
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GEPLUKT Laurens Buijssen

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.

met de VUT ging, fietste ik geregeld nog
even naar de keet. Nu Haegens failliet
is, kan dat helaas niet meer.”

‘Mijn trouwdag zal ik
nooit vergeten’
Tijdens de Horster Kermis op 4 mei
1969 ontmoette Laurens bij het dansen
in Zaal Juliana Mia Keijsers uit Sevenum.
Na zijn militaire dienst trouwde het stel.
Inmiddels zijn ze alweer bijna 41 jaar
getrouwd. “Mijn trouwdag zal ik nooit
vergeten. Je leeft er samen echt naartoe. Ook de geboortes van mijn dochters
Tanja en Janine en mijn kleinkinderen
zal ik nooit vergeten. Het is erg mooi
om kleinkinderen te hebben. Je hebt nu
veel meer tijd, waardoor je er meer van
kan genieten”, vertelt hij.

Groene vingers

Laurens Buijssen (64) woont zijn hele leven al in Hegelsom. Hier weet hij zich goed bezig te houden met zijn
vele hobby’s en vrijwilligerswerk. Deze week wordt deze sociale en leergierige tuinliefhebber geplukt.
Op 10 augustus 1950 kwam Laurens
Buijssen in Hegelsom ter wereld.
Hij groeide er met zijn ouders, acht
broers, drie zussen en grootouders op.
“Ik had een mooie jeugd. Met zoveel
broers en zussen was er altijd wel
iemand om mee te spelen op straat
of in de bossen. Daarnaast zat ik op
tafeltennis en jeugdvoetbal en was ik
misdienaar in de Heilige Hubertus Kerk
in Hegelsom. Maar natuurlijk haalde ik
ook kattenkwaad uit”, vertelt Laurens.
Zo weet hij nog goed dat hij met zijn
vrienden vogels aan het vangen was
toen politieman Vinken uit Horst poolshoogte kwam nemen: “We vertelden
hem dat we vinken aan het vangen
waren, waarop hij antwoordde dat hij,

Vinken, ons dan zou komen vangen.”
Na de lagere school en Tuinbouwschool
te hebben afgerond, besloot Laurens
na een cursus champignonteelt aan
de Champignonvakschool te beginnen.
Vervolgens wist hij bij een champignonkwekerij een baan te bemachtigen.
Van 1970 tot 1972 moest hij echter in
militaire dienst en hierna kon men hem
niet opnieuw aannemen in verband
met tegenvallende opbrengsten. Via
zijn broer kwam hij vervolgens acht jaar
te werken bij een plantenkwekerij in
de Afhang. Nadat hij hier om medische redenen moest stoppen, vond hij
in 1980 een baan bij Haegens Bouw
Horst. Hier werkte hij met veel plezier
tot 2010: “Het was een prachtig en

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
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of volgende week
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sociaal bedrijf. Men kende elkaar goed
en had veel voor elkaar over. Nadat ik

Nu Laurens niet meer hoeft te werken, besteedt hij zijn tijd aan zijn vele
hobby’s en vrijwilligerswerk. “Ik houd
me bezig met bloemschikken, tuinieren
en fietsen. Daarnaast besteed ik graag
tijd aan mijn kanaries. Ze brengen leven
en kleur in de tuin. Wanneer ik in mijn
tuinhuis aan het werken ben, heb ik een
perfect uitzicht op de kanaries. Dat is
echt genieten. Het is voor de kleinkin-

deren ook erg leuk om in de nestjes
te kijken”, aldus Laurens. Met zijn 64
jaar blijft hij graag bij de tijd: “Ik app,
mail, Facebook, Wordfeud en volg het
nieuws via mijn Ipad. Ik wil graag op de
hoogte blijven. Ik ben nu eenmaal erg
leergierig ingesteld. Stil blijven staan,
is niet aan mij besteed.” Dat Laurens
niet stil kan blijven staan, blijkt ook uit
het vele vrijwilligerswerk dat hij verricht. Zo onderhoudt hij het kerkhof in
Hegelsom, werkt hij in de tuinen van de
groepswoningen aan de Schoutstraat in
Sevenum, zit hij in de parochieraad van
de Heilige Hubertus Kerk in Hegelsom
en zoekt en draagt hij geschiedenis uit
via de Stichting Heemkunde Hegelsom.
Uit zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden blijkt wel dat we hier te maken
hebben met een sociaal mens: “Mensen
willen helpen, zit in mijn bloed. Ik heb
zelf tien keer in het ziekenhuis gelegen.
Ik heb dus meegemaakt hoe het is om
hulp nodig te hebben. Nu wil ik graag
hulp teruggeven aan mensen die het
nodig hebben. Het is beter om iemand
te helpen dan om geholpen moeten
worden. Ik zou graag de ‘ieder-voorzich’-mentaliteit zien veranderen.
Daar streef ik naar. Dat hebben mijn
vrouw en ik ook doorgegeven aan
onze kinderen.”

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bekendmaking
Waterwet en m.e.r.

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt,
ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht, het volgende bekend.
Ik heb een drietal projectplannen in de zin van artikel 5.4
van de Waterwet vastgesteld. Het betreft:
1. een projectplan Waterwet voor de aanleg van een nevengeul in de ‘Kleine Weerd’ in de gemeente Maastricht
(RWS-2015/580 d.d. 5 maart 2015);
2. een projectplan Waterwet voor de aanleg van natuur(vriende)lijke oevers (2e tranche – NVO2) aan de locaties
te Buggenum, Biesweerd/Hanssumerweerd, Beesel,
Lottum, Wellerlooi, Oeffelt/St. Agatha, Milsbeek,
Hoge Voort, Neerloon, Niftrikse Waarden, De Waarden,
Maasbommel, Alphen, Eiland van Alem en de Hedelse
Bovenwaard (RWS-2015/582 d.d. 5 maart 2015) en
3. een projectplan Waterwet voor de aanleg van natuur(vriende)lijke oevers (3e tranche – KRW3) aan de locaties
Oolergreend, Rijkelse Bemden-Kerkveld, Weerdbeemden,
Venlo-Velden, Lomm, Broekhuizerweerd, Eikenweerd,
Rode Beek, Bergen, Vortumse Bergen, Ossenkamp,
Boxmeer, De Witte Steen, Heumen, Buitenpolder Heerewaarden, Drielsche Uiterwaard en Hedikhuizen en de
herinrichting van de twee uiterwaarden Empelse Waard
en Blauwe Sluis (RWS-2015/6197 d.d. 26 februari 2015).
Naast deze projectplannen is voor alle ontwikkelingen
eveneens een drietal m.e.r.-beoordelingsnotities opgesteld.
Aan de hand van de notities is besloten dat geen milieueffectrapporten hoeven te worden opgesteld. Deze notities
en de besluiten daarop zijn voorbereidingsbeslissingen
in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht,
waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is.
Terinzagelegging
De projectplannen, de m.e.r.-beoordelingsnotities en
de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 maart 2015 voor
een periode van zes weken, derhalve tot en met 22 april
2015, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur ter inzage
op de volgende adressen:
- Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Céramique 125,
6221 KV Maastricht (na telefonische afspraak);
- Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Zuidwal 58, 5211 JK
Den Bosch.
Alle documenten zijn te raadplegen via de website:
www.rijkswaterstaat.nl/projectplannen.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken
vanaf de dag na bekendmaking, tegen elk van deze
drie besluiten afzonderlijk een bezwaarschrift indienen.
Het is dus niet mogelijk om één bezwaarschrift ten aanzien
van alle drie de besluiten in te dienen.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,
Postbus 25, 6200 MA Maastricht.
De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift
verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve
rechter. Indien ik met een dergelijk verzoek instem, kan de
bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht worden overgeslagen en zend ik het
bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de
werking van het betreffende besluit. Het is wel mogelijk om
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
in te dienen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan
de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de
rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van
het verzoek zijn woonplaats heeft. Voor het treffen van een
voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.
Crisis- en herstelwet
Op de drie projectplannen is afdeling 2 van hoofdstuk 1
van de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Inlichtingen
T.a.v. de projectplannen NVO2 en Kleine Weerd kunt u voor
nadere informatie, of voor het maken van een afspraak,
tijdens kantooruren contact opnemen met de heer
J. Metsemakers van de afdeling Vergunningverlening,
telefoon 06 - 31 01 13 31.
T.a.v. het projectplan KRW3 kunt u voor nadere informatie,
of voor het maken van een afspraak, tijdens kantooruren
contact opnemen met de heer R. Förster van de afdeling
Vergunningverlening, telefoon 06 - 43 57 08 20.
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
het afdelingshoofd van de afdeling Vergunningverlening,
T.L.B. du Chatinier
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Wat
zeg je?
Hoewel de provinciale statenverkiezingen,
op woensdag 18 maart, bekender zijn dan de
waterschapsverkiezingen, blijken veel
inwoners van Horst aan de Maas toch nog niet
te weten op wie ze dan gaan stemmen. Iets
minder dan de helft, 41 procent, geeft aan
geen kandidaten te kennen die op de lijst van
de provinciale statenverkiezingen staan. Dat
blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
In totaal 71 procent geeft aan op woensdag
18 maart te gaan stemmen. Velen doen dit
omdat we in Nederland nu eenmaal wel de
mogelijkheid hebben om te stemmen, in tegenstelling tot andere landen. “Ik weet niet of het
veel zin heeft, maar als je niet stemt mag je ook
niet zaniken”, vat iemand het krachtig samen.
“Stemmen is een fundamenteel recht dat in heel
veel landen helaas niet bestaat”, zegt een ander.

12
03

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Als je niet stemt mag je ook
niet zaniken’
18%
weet niet
11%
Nee

Ja
71%

Ik ga stemmen voor de
provinciale verkiezingen

Hij doelt daarmee op het plan om de provin“We moeten van ons stemrecht gebruikmaken.
cies in Nederland samen te voegen tot zeven
Ik vind het arrogant en misplaatst om er anders
‘superprovincies’. Een duidelijke minderheid,
over te denken. Ondanks dat je misschien vindt
13 procent, ziet de provincie wel liever verdwijdat stemmen toch geen zin heeft.” Maar op wie
nen. “De provincie als laag tussen gemeente en
er gestemd gaat worden, dat weet 34 procent
landelijke overheid is
nog niet. Voor 20 procent
‘Ik heb me er nog niet in
zeer onzichtbaar in alle
is het CDA haar keuze
verdiept’
opzichten. Waar halen ze
en 15 procent geeft haar
hun financiën vandaan?
stem aan de SP.
‘Ik wil mijn mening kenbaar
Hoe verantwoorden ze
Iets minder dan de
maken’
hun kosten en uitgaven?
helft, 46 procent, is het
niet eens met de stelling
‘Het is een fundamenteel recht’ Welke verantwoordelijkheden liggen bij de prodat de provincie een
vincie en waarom? Met vergroting van gemeenver-van-mijn-bedshow is. Ook is het provincieten lijkt een provinciale tussenlaag overbodig.”
bestuur niet overbodig, meent 50 procent. Al
Voor meer resultaten of aanmelden voor
kan het misschien wel anders ingericht worden.
de volgende enquête, kijk op
“Het provinciebestuur is niet overbodig maar
www.tiphorstaandemaas.nl
mag wel samengevoegd worden, zoals voorReageren? www.hallohorstaandemaas.nl
gesteld door minister Plasterk”, meent iemand.

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

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Huis van de Streek

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

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

anco lifestyle centre

Museum de Kantfabriek

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

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

Beej Mooren

Praktijk Ik Leer

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

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

Bootcamp Power

Staatsie 1866

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

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

De Golfhorst

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Raamweg 8, America
Korting op golflessen*

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

Lambertusplein, Horst
wekelijks wisselend productvoordeel*

Toffedag.nl

Eethuis BRaM

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

Generaal Dempsystraat 11 Swolgen
vanaf 2 april Hallo-voordeelmenu*

TVI Computers

FotoID

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

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

Het LoopCentrum
Stationsstraat 137, Hegelsom
10% korting op hardloopschoenen, hardloopkleding en 
sport-bh’s. En bij aankoop van wandelschoenen een paar
gratis Falke-sokken*

Het Maashotel
Veerweg 11, Broekhuizen
10% korting per tafel*

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

VARG Outdoor
& Travel
Gebr. van Doornelaan 90, Horst
5% korting op het gehele assortiment
*Zie voorwaarden acties op www.hallovoordeelpas.nl

Direct voordeel in Horst aan de Maas
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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

Hinder door Powerman
Powerman en Truckrun vinden plaats op 12 april. Powerman past de
route aan, omdat de wegen die zij gebruiken die dag volledig worden
afgesloten. De kern wordt ontzien, gekozen wordt om de buitengebieden
te belasten met een volledige afsluiting.
Powerman: een evenement jaarlijks in Horst aan de Maas gehouden.

Jaarlijks zorgt het voor eerder sluiten van
winkels in Horst. Jaarlijks zorgt het voor

het afsluiten van wegen voor een hele
dag. Waarom? Waarom niet een plek
zoeken waar minder hinder wordt veroorzaakt? Waarom niet zoals de Truckrun
voor een korte periode een weg
afsluiten? Over de Truckrun geen kritiek.
Zweten om de medemens een prachtige

dag te bezorgen: daarop kan ik een
uurtje wachten. Op sporters die zich in
het zweet werken, wil ik ook wel een
half uurtje wachten. Heb je een hele
dag nodig, zoek een industrieterrein,
evenemententerrein of iets dergelijks!
C. V. Galen, Tienray

Ingezonden brief

Verkiezingen?
Binnen de bebouwde kom zie je dat de verkiezingen in aantocht zijn:
grote borden zijn geplaatst waarop alle keuzes prijken. In de straten
wedijveren VVD en CDA elke paar honderd meter om uw aandacht. Verlaat
je de bebouwde kom, dan wordt het anders en is het in hoofdzaak CDA.
Op grote reclameborden, op
kisten, billboards en zelfs torenhoog
geplaatste vlaggen: het lijkt wel of
het geld regeert. Partijen zullen wel
eens laten zien wie er wat te besteden heeft.
Vijf jaar geleden hebben de
toenmalige regerende partijen: VVD/
Essentie, CDA en PvdA via gemeente
en provincie de statige Innovatoren

en Villa Flora neer laten zetten, en dat
met ons aller geld, of dat nu komt uit
de gemeentelijke belastingen of uit
de verkoop van Essent. Behoud de
Parel heeft toen nog gedemonstreerd
bij de opening van de Floriade met de
leus: ‘megastallen flop, Floriade top’.
Nu ruim drie jaar later is ook duidelijk
dat naast het exploitatietekort van
dit evenement er ook nog verdere

Wij zoeken nog enkele enthousiaste collega’s:

zelfstandig werkend kok m/v (24-38 uur)
en medewerk(st)ers bediening
Antraciet grijs
* Pantone 433 U, 100%
* C = 33%, M = 3%, Y = 0% en K = 95%
* R = 22, G = 39 en B = 50

Oranje/geel
* Pantone 116 U, 100%
* C = 0%, M = 16%, Y = 100% en K = 0%
* R = 225, G = 210 en B = 0

Heb je zin om in de horeca te werken in een jong enthousiast team?
De kleuren liggen vast en mogen
worden
toestemming van de directie
Belniet
of veranderd
mail Carla
ofzonder
Mark!
van Het Maaspaviljoen.

 roblemen zijn met het onroerend
p
goed dat niet te verhuren of te verkopen is. Dat gaat de gemeenschap
wederom geld kosten.
Onder de politieke leiding van
onder andere Essentie, CDA en PvdA
zijn nog andere initiatieven met
gemeenschapsgeld opgestart, zoals
Californië B.V. en het hippisch centrum
Equestrian de Peelbergen te Sevenum.
In het buitengebied wordt door
bestuurders medewerking verleend
aan het ontstaan van giga intensieve
veehouderijen, mega-glastuinbouw
bedrijven en gigantische industriële

complexen. Doordat dit buitengebied door CDA-propaganda wordt
gedomineerd, lijkt het er op dat we
in een dictatuur leven met een éénpartijenstelsel. En juist die partij zegt
dat nu alles anders moet. Is het niet
diezelfde partij die al tientallen jaren
het beleid bepaalt in onze provincie?
Wordt het daarom niet de hoogste tijd om een andere partij te kiezen
die over ons Limburg gaat regeren?
Sterkte met uw keuze deze verkiezingen.
André Vollenberg,
Grubbenvorst

Plantnu
nu uw
uw rozen
Plant
rozen

Rozen vanaf
Rozen
vanaf €1,25.
€1,25. Stamrozen
Stamrozen 60
60 cm
cm €€ 5,95
5,95

Verkoop za 14 maart

Verkoop
14 uur.
maart
van 9.00 za
tot 15.00

Mts Seuren, Molenstraat 26 Swolgen.
van 9.00 tot 15.00 uur.
Voor meer informatie: 0646210313

Veerweg 15, 5872 AE Broekhuizen - tel. 077-4631444 - fax 077-4631777
info@maaspaviljoen.nl - www.maaspaviljoen.nl
Lettertypen

Mts Seuren Molenstraat 26 Swolgen.
Voor meer informatie: 0646210313

* Restaurant = LuzSans - Book
Aangepast zijn de letter R en de letters t. Nooit gebruiken als font, alleen als lettercontouren!
* Het Maaspaviljoen = Century Cothic Regular
Spatiëring is aangepast, alleen gebruiken als lettercontouren!

Bespreking Poll week 09

Lijnwerk
* De illustratie aan de linkerzijde heeft dezelfde lijndikte als de letter R van Restaurant.
Hierdoor ontstaat een evenwichtige indeling. Bij vergroting of verkleining van het logo dient
deze lijndikte in verhouding mee te veranderen.
* De illustratie dient altijd aflopend geplaatst te worden, aan de linkerzijde!
de gevallen
helft van
60dat
procent,
is het absoluut
niet
eens
met
* InRuim
sommige
kande
het stemmers,
noodzakelijk zijn
de antracietgrijze
achtergrond
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naar
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De evenementen
witte lijn aan de onderzijde
loopt danmogen
door, zoals
het ontwerp hierboven
aangeeft.
onze
stelling
dat
best overlast
veroorzaken.
Zij ergeren

Evenementen mogen overlast veroorzaken
dan ook, zal er nooit iets georganiseerd kunnen worden. Men moet eventuele
overlast altijd tot het minimum beperken en vooral vooraf communiceren met
zich aan de gevolgen die sommige evenementen in hun omgeving veroorzaken. degenen die overlast krijgen om te kijken hoe daarmee om te gaan.”
Dat vindt ook de overige 40 procent. Een evenement zonder een klein
J. van der Steen uit Horst vindt dat gemeente Horst aan de Maas meer gebruik
beetje overlast hier of daar, bestaat niet. Maar als je weet dat een evenement
moet maken van het evenemententerrein en activiteiten die veel decibellen
jaarlijks is, kun je daar rekening mee houden. Zolang het binnen de perken
produceren, daar naar toe moet verwijzen. Jan Lemmen uit Horst ziet het iets
blijft, moeten sommigen soms een dagje iets minder prettig wonen voor het
genuanceerder. “Wanneer de overlast steeds dezelfde mensen treft, is dat
genot van de massa.
anders dan wanneer dat slechts een enkele keer is. Zonder overlast voor wie

Sociaal eetpunt is een druppel op een gloeiende plaat
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Met het opstarten van sociale eetpunten, gezamenlijke maaltijden voor
ouderen, hopen verschillende organisaties in onze gemeente te voorzien in de
behoefte die ouderen hebben om elkaar te ontmoeten. Vaak zijn die punten
gericht op het voorkomen van een sociaal isolement: mensen blijven elkaar zien
en komen nog eens buiten. Sommige eetpunten bieden meerdere keren per week
een mogelijkheid tot samen eten, andere zijn wekelijks of soms maandelijks te
bezoeken. Een fantastisch initiatief natuurlijk. Zo hoeven mensen die dat niet
willen, niet meer altijd alleen te eten en staat er een uitje om naar uit te kijken
op de kalender. Verandering van spijs, doet eten, zegt men wel eens, en dat geldt

natuurlijk ook in figuurlijke zin: eens wat anders op het programma dan alleen
thuis eten geeft levensvreugde en zin.
Daarentegen kun je je afvragen of een keer per week of per maand je huis uit
komen om samen te eten, wel zin heeft. Zit het probleem van eenzaamheid onder
ouderen niet veel dieper geworteld in onze maatschappij? Alleen een uitgebreid
activiteitenprogramma met eten, maar ook uitstapjes, kaartmiddagen of gewoon
samen een wandeling maken kan die leegte echt opvullen. Een initiatief als een
sociaal eetpunt is natuurlijk een goede stap, maar is slechts een druppel op een
gloeiende plaat. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 10) > Een boete voor wildplassen is logisch > eens 77% oneens 23%

Wildplassen
De politie bekeurde de
afgelopen weekenden 31
mensen voor wildplassen op
het Wilhelminaplein in Horst.
Nou roept het woord ‘wildplassen’ zelf alleen al komische
beelden op, maar uit de
opgelaaide discussie blijkt,
wildplassen is zoveel meer dan
een simpele snelle verlichting
van de blaas.
Opeens waren ze daar: twee
weekenden achter elkaar werden
jongeren (daar ga ik voor het
gemak even van uit) bekeurd
voor wildplassen op en rondom
het Wilhelminaplein. Zouden die
agenten ineens besloten hebben
op uitgaansvandalisme te gaan
controleren? Of zou de burgemeester op een maandagochtend
langs de gevel van het gemeentehuis hebben gelopen, een
funky luchtje hebben geroken en
als portefeuillehouder Openbare
Orde de politie dringend verzocht
hebben zulks schandaligs meteen
aan te pakken? Zou plassen tegen
het gemeentehuis gewoon een
kwestie van nabijheid zijn
geweest of zou het toch een daad
van politieke rebellie zijn? En
denk eens even mee met die
arme agenten. Moeten midden in
de nacht tussen een plein vol
aangeschoten feestvierders staan
posten totdat er iemand zijn rits
opentrekt. Lijkt me ook geen
pretje. Allemaal leuk en aardig,
maar de kern is natuurlijk dat het
hier draait om goed fatsoen.
Sommigen roepen ‘zorg dan maar
voor plaskruizen’. Prima, snap ik,
van die tijdelijke urinoirs. Maar
wil het ontbreken van plaskruizen meteen zeggen dat je je niet
meer hoort te gedragen? Moeten
we dan ook maar overal rotzooi
gooien waar geen prullenbak
staat of inbreken waar geen slot
op de deur zit? Plaskruizen
zouden volgens mij een deel van
het probleem oplossen. Maar dan
rijst al snel de vraag: wie moet
daarvoor betalen? De gemeenschap die een bruisend horecaplein wil, of de kroegeigenaren
die ook lekker verdienen aan het
vúllen van de blazen?
Wildplassen is, vrees ik, van alle
tijden. Die boetes komen
incidenteel. Ben benieuwd wie
het in dit geval het langste
volhoudt: de politie met haar
boetes, of die grote groep
feestvierders met volle blaas die
een ellenlange wc-rij en een
lonkende gevel zien.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Provinciale Staten
verkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015

Op de website van de gemeente treft u alle informatie aan over de mogelijkheden van stemmen voor
de verkiezing van de leden van het Waterschap Peel en Maasvallei (kieskring 21) en de Provinciale
Statenverkiezing op woensdag 18 maart 2015. Nadere informatie en eventuele formulieren kunt u
bekijken en/of downloaden via: www.horstaandemaas.nl/Bestuur/Verkiezingen_2015
Onderwerpen die te vinden zijn op de website:
• Vervangende stempas
• Stemmen bij volmacht
• Schriftelijke volmacht voor Provinciale Staten
• Schriftelijke volmacht voor Waterschapsverkiezingnen
• Kiezerspas voor Provinciale Staten
• Kiezerspas voor de verkiezingen Waterschap

Niet vergeten!
Neem bij het stemmen naast uw stempas
ook een geldig (of maximaal 5 jaar verlopen)
identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht
dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee)
volmachten aannemen.

Raadsvergadering
17 maart 2015
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R.
Poels, tel: 077-477 97 70 of 06-51 85 28 91 of
email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Bestemmingsplannen Hofweg 23 America,
Klassenweg Sevenum, Eendenkooiweg
Melderslo, Ruimte voor Ruimte Melatenweg
Horst en Westerholtstraat Horst.
• Beleidsplan Integraal alcohol- en drugsbeleid
jongeren Horst aan de Maas

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

Commissie bezwaarschriften
en klachten

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 17
maart 2015 bij elkaar voor een hoorzitting.

18.30 uur Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht tegen het handhavingsbesluit
ten aanzien van veehouderij aan de Blaktweg
in Melderslo. De commissie brengt advies uit

over te nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang) en
zijn openbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Informatiemiddag over wateraanpak Griendtsveen

Bezorgde bewoners
Griendtsveen krijgen gehoor
Op woensdag 18 maart vindt een informatiemiddag plaats over onder meer de wateraanpak
in het nabijgelegen natuurgebied Mariapeel. Dit
als antwoord op vragen van bezorgde dorpsbewoners over mogelijke water- en muggenoverlast.
Vertegenwoordigers van het Waterschap Peel
en Maasvallei, gemeente Horst aan de Maas,
Staatsbosbeheer en de Provincie Limburg staan
tijdens de informatiebijeenkomst klaar om vragen hierover te beantwoorden. De informatiemiddag wordt gehouden in het Gemeenschapshuis in Griendtsveen van 16.00 - 20.00 uur.

Informatie
In geval er onverhoopt sprake is van waterschade, is er een natschaderegeling. Schade
kan na toetsing op deze regeling via het
waterschap worden vergoed. De regeling
wordt gefinancierd door het waterschap en de
Provincie gezamenlijk.
Op www.peelveneninuitvoering.nl en
www.wpm.nl staat meer informatie over de
werkzaamheden en de benodigde vergunningen. De waterschapsvergunning is gepubliceerd
op de website www.officielebekendmakingen.nl

Noord-Limburg zet zich in voor
baanbehoud in de thuiszorg
Gemeenten en thuiszorgorganisaties trappen gezamenlijk de eerste actie af om de
werkgelegenheid in de thuiszorg te behouden.
De zeven samenwerkende gemeenten in
Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst
a/d Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray)
zetten zich in om de banen in de thuiszorg te
behouden die door Rijksbezuinigingen verloren
dreigen te gaan. Zij maken gebruik van de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld, de
zogeheten huishoudelijke hulp toelage.
De gemeenten willen dit geld inzetten om een
aantal maatregelen te treffen om de werkgelegenheid te behouden.
De eerste maatregel is het aanbieden van betaalbare huishoudelijke hulp voor €12,50 per uur.
Dit is interessant voor inwoners die per 1 januari
2015 meer dan €12,50 per uur aan eigen bijdrage
betalen aan het CAK. Deze regeling is in het leven
geroepen om te voorkomen dat inwoners op zoek
gaan naar goedkopere hulp in de huishouding.
Hierdoor zouden hulpen in dienst van thuiszorgorganisaties hun baan kunnen verliezen. Inwoners
die gebruik kunnen maken van deze regeling
krijgen van hun gemeente en/of zorgaanbieder

hierover bericht. De gemeenten onderzoeken,
naast deze tegemoetkoming, ook andere mogelijkheden om de werkgelegenheid te behouden.
De nadere uitwerking van de mogelijkheden
is in volle gang. Deze zullen zo snel mogelijk
worden gecommuniceerd en ingezet.

PMD samen inzamelen:
wat gebeurt er daarna?
Vanaf 1 maart zamelen we plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en
drankpakken (PMD) samen in. Dat scheelt een zak aan de straat! Maar hoe
wordt dit afval verwerkt?
De afvalinzamelaar brengt het PMD-afval naar
een overslaglocatie in Venlo. Van daaruit gaat
het PMD-afval uit de hele regio naar een sorteerbedrijf vlak over de grens in Duitsland.
• Plastic wordt gesorteerd in vijf verschillende
soorten. Deze worden gerecycled tot bijvoorbeeld ﬂeecestof, opbergbakken, manden,
leidingen, kabelgoten, pallets en buizen. Meer
informatie vindt u op www.nedvang.nl/kunststof.
• Bijna elk metaal kan steeds weer opnieuw

worden gerecycled. Dus van uw oude blikjes
en spuitbussen worden nieuwe metalen producten gemaakt.
• Drankkartons bestaan voor het grootste deel
uit kartonnen vezels van goede kwaliteit. Die
worden hergebruikt in de papierindustrie. Kijk
voor meer informatie en een filmpje op www.
hedra.nl/keten/recycling.
Heeft u vragen over de veranderingen in de
afvalinzameling per 1 maart? Kijkt u op onze
website www.horstaandemaas.nl.

Aanleg gedeelte fietspad
Melderslo - Broekhuizen
Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden aan het fietspad tussen het Schuitwater
en buurtschap de Stokt.
Veilige fietsverbinding
Het fietspad tussen Melderslo en Broekhuizen
is tot op dit moment aangelegd tussen het
dorp Melderslo tot een stukje voorbij het
Schuitwater. Hierdoor is er al op een groot
gedeelte van de verbinding tussen beide
dorpen een veilige fietsverbinding ontstaan.
Nieuw gedeelte
Momenteel zijn de grondaankopen zo ver gevorderd dat er weer een groot gedeelte van het
fietspad aangelegd kan worden.
Het betreft een gedeelte van het einde van het
huidige fietspad tot bijna aan De Stokt. Dat is
een afstand van ruim 800 meter.

Voorbereidingen
In de week van 16 maart worden bomen en struiken ter plaatse van het nieuwe fietspad gerooid.
Er is overigens rekening mee gehouden dat hierdoor geen verstoring plaatsvindt van het komende
broedseizoen. Als de obstakels zijn verwijderd,
wordt door een gespecialiseerd bedrijf gezocht
naar mogelijke achtergebleven explosieven uit de
tweede wereldoorlog. In de tussentijd verzorgt de
gemeente de aanbestedingsprocedure om het
werk daadwerkelijk uit te voeren.
Voor de zomer klaar
Aansluitend wordt het nieuwe fietspad daadwerkelijk aangelegd. Als alles naar wens verloopt kan dit
gedeelte van het fietspad voor de zomer klaar zijn.
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Boomfeestdag 2015

Kinderen de natuur laten beleven!
Op woensdag 18 maart wordt voor de 59e keer de boomfeestdag georganiseerd. Naast de
aanplant van bomen en struiken, worden er ook andere groene activiteiten voor de schooljeugd
georganiseerd. Ieder jaar zoekt de Commissaris van de Koning een gemeente uit waar hij mee
doet aan de activiteiten. Dit jaar is dat in Horst aan de Maas.
In aanwezigheid van de Commissaris van de
Koning planten kinderen van 3 scholen om
9.00 uur bomen op het Kloosterplein in het
centrum van Horst. Met de Nationale Boomfeestdag worden kinderen gericht gestimuleerd

Uw tuin lekker opgeruimd?
De lente begint! Een fijne tijd om de tuin op
orde te maken. Dan komen de tuinkorven
goed van pas. Gebruikt u die goed, dan
heeft iedereen er plezier van!
Wat mag in de tuinkorf?
Fijn tuinafval zoals snoeiafval, bladeren en grasmaaisel mag in de tuinkorf. We vragen u om grote
hoeveelheden weg te brengen naar Gemeentewerken. Dan kunnen ook uw buren gebruik
maken van de tuinkorf. Grof tuinafval - langer dan

Bekendmakingen

om vaker naar buiten te gaan en te genieten
van de uitdagingen die een bos en bomen
bieden. Zo komen kinderen op speelse wijze
in contact met de natuur in de dagelijkse
leefomgeving.

50 cm en boomstronken of stammen - hoort niet
thuis in de korf.
Gratis inleveren bij Gemeentewerken
Grote hoeveelheden tuinafval en grof tuinafval kunt
u elke zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur gratis
inleveren bij Gemeentewerken, Americaanseweg
43 in Horst. U mag maximaal 4 kuub tuinafval bij
ons achterlaten. Neem uw legitimatie mee!
Kijk voor meer informatie op
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

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.
Broekhuizen
Roamweg 17
Horst
Americaanseweg 35a
Gasthuisstraat 12
Melatenweg 7
Helmesstraat 23
Americaanseweg - hoek
Speulhofsbaan
Noordsingel 75

✓ toe aan een nieuwe uitdaging?
✓ u woont in het BUITENgebied”?
✓ vraag naar ”buiten wonen”

Parklaan 4 t/m 12, Venloseweg 12 en Hof te Berkel 2
Gastendonkstraat 42
Kronenberg
Peelstraat
Meerlo
De Fazant 21
Melderslo
Vlasvenstraat 66

Sevenum
Zeesweg 3a
De Hees 32
Piri Reisweg 21 - 23
Maasbreeseweg 99
Van Reiffenburgstraat 3
Swolgen
Generaal Dempsystraat 33a
Molenstraat 5
Maasbree
Rozendaal 15

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

neemt toe

✓ daarom: ik zoek locaties met grond
✓ ik zoek (voormalige) agrarische

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

bedrijven

✓ ik zoek locaties met mogelijkheden
voor buitenleven

✓ bel vrijblijvend voor een afspraak!

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

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

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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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.

Zwembad De Berkel voldoet
In maart 2015 worden de resultaten bekend van het onderzoek, dat de
gemeenten Venlo en Horst aan de Maas hebben uitgevoerd naar de
mogelijkheden voor een regionaal zwembad bij het Floriadeterrein.
Aanleg van een nieuw zwem
bad is vanwege de locatie (Floriade
terrein), de slechte bereikbaarheid en
vooral de duidelijk grotere reisafstanden voor de meeste inwoners
van de gemeente Horst aan de
Maas geen optie. Ook vormt dit
scenario mogelijk financiële risico’s.

De conclusie zou dan ook moeten zijn:
het zwembad blijft. Ware het niet
dat nu wordt overwogen een nieuw
zwembad aan te gaan leggen bij de
Kasteelse Bossen. Reden om stil te
staan bij de argumenten die worden
genoemd voor verplaatsing van het
huidige bad. Het huidige zwembad zou

niet meer modern genoeg zijn voor
deze tijd. Het nog altijd grote aantal
bezoekers logenstraft dit argument.
En we hebben met de zwembaden van
Loohorst (Limburgse Peel) en Meerdal
al subtropische zwemparadijzen in
de buurt. Het huidige zwembad zou
te duur zijn. Juist de laatste jaren zijn
er door de gemeente acties ingezet
die hebben geleid tot een structureel
fors lagere exploitatie. Recentelijk is
er nog g
 eïnvesteerd in het zwem-

bad. Sluiting zou kapitaalvernietiging
betekenen.
Een belangrijk argument om het
bad niet te verplaatsen is: de fi
 nanciële
situatie in Horst aan de Maas is
dermate slecht dat er nu zeker geen
ruimte is voor grote, geldverslindende
en risicovolle projecten. Horst is de laatste tijd meer dan voldoende financiële
risico’s aangegaan waarvan de uitwerking nog onbekend is. De exploitatie in
private handen leggen wijst de SP af.

Daarbij verwijzen we naar een eerder
onderzoek van de SP Horst aan de
Maas van juni 2012, waaruit blijkt dat
de meerderheid van de gebruikers
van het zwembad tegen privatisering
zijn. Concluderend: Zwembad De
Berkel voldoet aan de wensen en
eisen van de bevolking, een zwembad naar Horster maat. ‘t Zwembad
mot blîeve (’t is ván os).
Thijs Lenssen en Mariet Roelofs,
SP Horst aan de Maas

vrij om creatief andere woonvormen
te zoeken die op initiatief van mensen zélf opgezet worden. Te denken
valt bijvoorbeeld aan Centraal Wonen
waarbij mensen één voordeur hebben,
gemeenschappelijke ruimtes maar
toch zelfstandig wonen. Een woonvorm
waar de eerder genoemde ‘naoberehulp’ perfect past. Voorbereid op de
toekomst in een duurzame omgeving.
Comfortabel, betaalbaar en energieneutraal. Dat is nu precies het thema van

een bijeenkomst van de PvdA Horst
aan de Maas wordt: ‘Anders Wonen’.
Sprekers zijn architect Ben
Keijsers, kenner van kleine kernen
Ben van Essen en initiatiefnemers
uit Griendtsveen en Boxmeer. Deze
bijeenkomst gehouden op donderdag 26 maart om 19.30 uur bij
café ’t Hukske in Meterik. U bent van
harte welkom.
Eric Seuren,
PvdA Horst aan de Maas

Anders wonen, anders leven
Het jaar 2015 is al een paar maanden onderweg. Niet zomaar een
jaartal maar een jaar dat in potentie misschien wel van historisch belang is.
Een flinke kanteling in het sociaal domein vindt plaats, de eerste contouren
zijn zichtbaar. Niet alles zal van een leien dak gaan, maar we hebben er
vertrouwen in, mede gebaseerd op de gedegen voorbereiding in onze
gemeente.
Steeds meer wordt er gestuurd
naar een participatiemaatschappij. De
ouderwetse ‘naobere-hulp’ komt hier
om de hoek kijken, net als zelfredzaamheid en de onderlinge betrok-

kenheid. Denken én doen op basis van
gemeenschappelijke waarden.
Onlangs gaf Etil een presentatie
in de commissie Ruimte waarbij de
demografische ontwikkelingen in onze

gemeente aan bod kwamen. De redelijk
betrouwbare cijfers toonden aan dat de
bevolkingskrimp rond 2030 in Horst aan
de Maas toeslaat. Horst aan de Maas zal
vergrijzen en ook de samenstelling van
de huishoudens zal wijzigen in de vorm
van meer eenpersoons huishoudens.
Reden ook voor woningcorporaties
en projectontwikkelaars om, begrijpelijk
uit bedrijfseconomisch oogpunt, voorzichtig te zijn met investeringen.
Deze tijden maken dan ook de weg

Geef elkaar de ruimte, laat het woord spreken
We zitten weer in verkiezingstijd. We zien dat uiteraard aan de vele
borden waarop we onze partijen aan kunnen prijzen. Dat is prima. Tijdens
de gemeenteraadverkiezingen was er, gestuurd door de gemeente, een
heel geordend proces van plakken. Dat leidde er in eerste instantie toe dat
de borden op een mooie manier en in goed overleg tussen de verschillende
partijen werden beplakt. Verder waren er veel borden geplaatst bij
lantaarnpalen.
Een deel van de borden is nu
vernield of beklad. Is dit vernieling of
gewoon onverdraagzaamheid dat

andere partijen dan de eigen, zich laten
zien? Wat de reden ook is, het past niet.
Iedereen moet zijn eigen keuze kunnen

maken en zijn mening kunnen geven.
Ook als die niet welgevallig is. Omdat er
nu veel meer partijen hun gezicht laten
zien is het gereguleerde plakproces van
de gemeente hier niet te realiseren en
dan komt het erop aan dat we elkaar ook
de ruimte geven. Het wordt dus lastig als
sommigen hun eigen plaat drie maal op
één bord plakken, gewoon ergens in het
midden, of plakkaten gebruiken die
ongeveer een derde van het hele bord in

beslag nemen. Het belang van een partij
wordt toch niet duidelijker door heel
groot of driedubbel posters op te
plakken? De kern van democratie is toch
ook elkaar de ruimte en kans op eigen
mening te geven? Delen van de
mogelijkheden? Niet alles voor jezelf
opeisen? We gaan de verkiezingen weer
in. Belangrijk om dus naar de stembus te
gaan, niet eenvoudigweg te kiezen voor
iemand die je aardig vindt of toevallig

kent, maar te kiezen voor de inhoud
van partijen. Als je op iemand specifiek
stemt weet dan dat je de partij er gratis
bij krijgt. Daardoor mis je wellicht de
kans te kiezen voor de partij waarop je
eigenlijk zou willen stemmen. Kies dus
niet specifiek op een toevallige
persoon, tenzij je die in combinatie met
een partij echt wilt hebben. Kies vrij,
kies partij, kies D66
Andries Brantsma, D66

Vanuit Horst aan de Maas in Maastricht aan de slag
De campagne loopt nu een aantal weken en het aantal positieve
reacties dat ik krijg is groot. Mijn motivatie en enthousiasme om, namens
u, vanuit Horst aan de Maas naar de provinciale staten te gaan is enorm.
Voor u als inwoners ga ik mij in Maastricht inzetten voor leefbare dorpen
met de juiste voorzieningen; betaalbare woningen, zowel huur als koop en
het stimuleren van initiatieven en het behoud van werkgelegenheid.
Belangrijk daarbij is dat we
overbodige wet- en regelgeving
schrappen. Ik ervaar, zeker ook de

laatste weken, dat heel veel mensen
tegen ontzettend veel regelgeving
aanlopen. Dit belemmert mensen om

iets te ondernemen. Of het nu gaat om
een ondernemer, iemand die een
mantelzorgwoning wil realiseren of
een vereniging die iets wil organiseren: overal lopen mensen tegen die
regels aan. In het belang van ons
allemaal is het zaak dat er minder
regels komen en dat we weer gaan
werken op basis van vertrouwen. Mijn
slogan daarom is ‘Voor minder regels,

stem Tegels!’. Daaraan wil ik gaan
werken, in een provincie waar de
mens centraal staat.
Voor u blijf ik makkelijk benaderbaar en altijd bereikbaar. Graag ga ik
voor u in Maastricht aan de slag en
hoop daarom op uw stem op woensdag 18 maart.
Rudy Tegels
Kandidaat provinciale staten CDA

Kwalitatief goede potgrond
of compost nodig?
Hoeymakers heeft het!

werken & Transport
G. Hoeymakers Grond
10, 5961 BJ Horst

BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

Adres: Westerholtstraat
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
makershorst.nl
Open: ma. gesloten di.
shorst.nl E-mail: info@hoey
Internet: www.hoeymaker
rst
sho
ker
ma
facebook.com/hoey
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Sociaal eetpunt in Sevenum
Gasterij Bergerbaan en cateringbedrijf Destacado gaan met ingang van woensdag 25 maart starten met een
sociaal eetpunt in Sevenum.
De eigenaren van Gasterij
Bergerbaan merkten vanuit de zorg
dat er voor veel ouderen behoefte
bestaat om elkaar te ontmoeten.
Samen met Destacado startten zij
daarom een sociaal eetpunt, waarbij
onder anderen ouderen een keer per
maand gebruik kunnen maken van

een maaltijdenservice op de locatie
van Gasterij Bergerbaan. Met een
groep vrijwilligers wordt een gezonde
maaltijd verzorgd met seizoensproducten. De gasterij wil hiermee ook de
ontmoeting tussen mensen met en
zonder beperking centraal stellen. Het
doel van het eetpunt is dat mensen

elkaar ontmoeten, een beroep op
elkaar kunnen doen en niet in sociaal
isolement terechtkomen. Tijdens de
maaltijd en onder de koffie of thee na
afloop is er voldoende gelegenheid
om contacten te leggen en bij te
praten. Gasterij Bergerbaan is nog op
zoek vrijwilligers voor het eetpunt.

Gemeente weer in de race voor
Recycle Awards
Horst aan de Maas is genomineerd voor een Recycle Award in de categorie kunststof. Twee jaar geleden won ze
de prijs al een keer. Tijdens het Gemeentelijk Afvalcongres op 19 maart in Utrecht moet blijken of de prijs wederom
naar Horst aan de Maas gaat.
De Recycle Awards worden uitgereikt door Nedvang, een organisatie die
de inzameling en recycling van verpakkingsmaterialen stimuleert. De best
presterende gemeenten in de catego-

rieën glas, kunststof en oudpapier &
karton krijgen een award. Die gemeenten hebben in 2014 volgens Nedvang
de beste inzamelresultaten neergezet.
Naast Horst aan de Maas zijn in de

categorie kunststof ook de gemeenten
Zwartewaterland en Steenwijkerland in
Overijssel genomineerd. De winnende
gemeente ontvangt een award en een
recycletour.

Fiets en Fitter in Kronenberg
Eetgelegenheid Hof van Kronenberg organiseert op zaterdag 14 maart het fietsevenement Fiets en Fitter.
Belangstellenden kunnen op deze ochtend kennis maken met allerlei fietsgerelateerde producten en diensten.
Zo worden er elektronische fietsen
getest, kinderen geschminkt en is er
advies in te winnen over gezonde

voeding en bewegen. Ook is er ruimte
voor een kopje koffie met gebak of een
lunch. Het evenement vindt plaats tus-

sen 10.00 en 15.00 uur.

winkel&bedrijf 15
Hotraco Agri partner
van HAS Venlo
Hotraco Agri uit Horst heeft afgelopen maandag 2 maart een samenwerkingsverband getekend met de Hogere Agrarische School (HAS) uit Venlo.
Hotraco Agri gaat praktijkonderwijs bieden voor de studenten aan de HAS.
Daarmee wordt Hotraco Agri een
van de partnerbedrijven van de HAS.
Het doel is om studenten enthousiast
te maken voor een dienstverband bij
agrarische bedrijven als Hotraco Agri.
Het bedrijf is een stalautomatiseerder
voor met name de pluimvee- en varkenssector. Het produceert automati-

seringscomputers die de stalautomatisering aansturen. Denk hierbij aan de
voer- en waterregeling, dierweging
en eiertelling.
De studenten maken in de partnerbedrijven kennis met hun toekomstige vakgebied door bedrijfsexcursies, stages en afstudeeropdrachten.

Rozensnoeidemon
stratie in Lottum
Rozen- en tuinplantenspecialist Tuincentrum Lottum verzorgt op
zaterdag 14 maart rozensnoeidemonstraties. Er vinden twee demonstraties plaats. Het snoeien van verschillende soorten rozen komt op deze
dag aan bod.
Zo is er aandacht voor het snoeien
van onder andere miniatuurrozen en
Engelse rozen. Ook komen grootbloemige, ouderwetse en heester- en
klimrozen aan bod. Daarnaast is er
uitleg over de verdere verzorging van
de roos. Lottum is met een jaarlijkse
rozenproductie van twintig miljoen

het centrum van de rozencultuur.
Tuincentrum Lottum heeft een assortiment van bijna duizend verschillende
soorten rozen.
Eén demonstratie begint om
10.00 uur en de andere om 14.00
uur. Deelname is gratis en het is voor
iedereen toegankelijk.

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

Duitse rente – Lustiger
können wir es nicht machen
Door: Mr. Marco Steegh RB
Veel mensen die vroeger in Duitsland hebben gewerkt, worden al
enkele jaren verblijd met brieven afkomstig van het Finanzamt
Neubrandenburg met de Bitte om enkele formulieren in te vullen waarna
het Finanzamt bepaalt hoeveel belasting er over de Rente (het Duitse
pensioen) betaald moet worden.
De informatievoorziening op dit
punt is de laatste jaren verbeterd.
Desondanks blijkt met enige
regelmaat dat de mogelijkheden
die de Duitse belastingwetgeving
biedt, niet optimaal worden benut.
Zo ook door onze belastingplichtige
A. A ontvangt een AOW-uitkering van
7.500 euro en met ingang van 2014
een pensioen uit Duitsland van 8.000
euro. A’s echtgenote ontvangt een
AOW-uitkering van 9.300 euro. A kijkt
oppervlakkig naar de formulieren en
vult in dat hij over 2014 een Rente
heeft ontvangen van 8.000 euro.
Het Finanzamt volgt de verklaringen
van A en legt een aanslag op naar
een te betalen bedrag van 979 euro
(in casu wordt 68 procent van de
Rente belast tegen een tarief van
18 procent). Geschrokken van deze
aanslag besluit A zich in de materie
te verdiepen. Zo leest A dat hij, mits
aan enkele voorwaarden wordt

voldaan, een verzoek kan doen om
aangemerkt te worden als onbeperkt
belastingplichtige in Duitsland. Een
van die voorwaarden is dat de niet in
Duitsland belaste inkomsten van A niet
meer dan 8.354 euro bedragen én die
van A en zijn echtgenote samen niet
meer dan 16.708 euro bedragen. Op
het eerste oog voldoet A niet aan deze
voorwaarde.
Het niet in Duitsland belaste inkomen
van A en zijn echtgenote samen
bedraagt 16.800 euro. Echter, A mag
het niet in Duitsland belaste inkomen
bepalen volgens de Duitse regels.
Duitsland belast slechts een deel
van het wettelijk pensioen (in casu
68 procent). Hierdoor bedraagt het
inkomen van A en zijn echtgenote voor
de beoordeling van de onbeperkte
belastingplicht minder dan 16.708 euro
en wordt A aangemerkt als onbeperkt
belastingplichtige. Het in Duitsland te
belasten inkomen van A bedraagt 68

Weekendhulp gezocht!
Bufkes Horst zoek een enthousiaste
vriendelijke verkoopmedewerk(st)er
voor in het weekend om ons gezellige
verkoopteam te versterken.
Heeft u interesse stuur dan uw
sollicitatiebrief naar:

procent x 15.500 euro = 10.540 euro.
Hierop mogen Werbungskosten en
Sonderausgaben ad 138 euro in
mindering worden gebracht, zodat
resteert 10.402 euro. Hierover is 327
euro Duitse belasting verschuldigd.
Zou A bijvoorbeeld nog ziektekosten
hebben gehad, dan mogen deze als
aftrekpost worden meegenomen.
De keuze voor onbeperkte
belastingplicht levert A in dit
voorbeeld een belastingbesparing op
van maar liefst 652 euro. Het goed
doorlezen van de formulieren kan de
moeite waarde zijn!

Bufkes Horst
Kerkstraat 14
5961 GD, Horst
of mail naar: derix@echtebakker.nl

www.bufkes.nl

HOUTHANDEL

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl
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40-jarig jubileum LGOG Kring Ter Horst

Verzamelaars

‘Er is nog steeds belangstelling Honderdduizenden
voor de lokale geschiedenis’
pennen bij ruilbeurs
De afdeling Kring Ter Horst van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) vierde in 2014
haar 40-jarige jubileum. Naar aanleiding van deze mijlpaal plant Kring Ter Horst op zaterdag 14 maart om 11.00 uur
een mispelboom bij kasteel Huys ter Horst in Horst. “Na veertig jaar is er nog steeds behoefte om de lokale
geschiedenis te bestuderen”, zegt voorzitter Marcel van den Munckhof uit Horst.

Parkerpennen, Bicpennen en floatypennen. De pennenverzamelaar
kon zondag 8 maart zijn hart ophalen. In café ’t Kruuspunt in Meterik
vond de 22e Pennenruilbeurs plaats, georganiseerd door Mart Heldens.
“Als ze allemaal leuk kunnen ruilen, dan komt die sfeer vanzelf.”

Het LGOG verzorgt ook wandelingen, zoals hier door de Peel
Kring Ter Horst is een afdeling van
het LGOG, dat de streekgeschiedenis van de provincie Limburg onderzoekt. “Het LGOG bestaat al 152 jaar
en is sinds twee jaar koninklijk. Dit
genootschap is opgedeeld in verschillende kringen, zoals Venlo, Venray en
Ter Horst. Wij bestuderen de lokale
geschiedenis van het gebied Horst
aan de Maas”, zegt Marcel van den
Munckhof. Kring Ter Horst werd op
1 januari 1974 opgericht door een
vijftal personen. “Dit had verschillende
redenen”, begint secretaris Jan Vissers
uit Horst. “Zo kende Horst in die tijd
veel mensen, die geschiedenis studeerden. Zij hadden belangstelling voor het
bestuderen van de lokale geschiedenis en stambomen. Zo werden zij de
drijvende krachten achter de oprichting.
Ook vonden ze dat ze niet konden
achterblijven op Venlo en Venray, die al
een eigen kring hadden.”
Kring Ter Horst houdt zich bezig met
het geven van lezingen en cursussen
over lokale en algemene geschiedenis.
Ook organiseren ze excursies in binnen- en buitenland. Van den Munckhof:
“Zo gaan we bijvoorbeeld in april naar
Antwerpen en bezoeken daar de iets
minder bekende historische zaken.

Een hoogtepunt van onze club is onze
driedaagse excursie, die om de vijf jaar
wordt gehouden. We zijn onder andere
naar Thüringen, Lille en Hamburg
geweest. Sinds vijf jaar organiseren
wij ook zomeravondwandelingen op
de eerste woensdag van juli. Deze
wandeling wordt elk jaar in een ander
dorp gehouden en is voor iedereen. Zo
zijn we door Peel gelopen, waar bijna
honderd man op af kwam.”

Informatieboekje
De voorzitter: “Ter Horst geeft
gevraagd en ongevraagd een mening
over zaken, die met de geschiedenis
te maken hebben. Zo heeft de club in
de jaren 80 een boekwerk uitgebracht
over de monumenten in Horst, dat de
gemeente soms nu nog naar voren
schuift.” Het LGOG brengt jaarlijks
verschillende tijdschriften, boeken en
verslagen uit. “Kring Ter Horst geeft ook
haar eigen informatieboekje uit. Deze
verschijnt twee keer per jaar”, zegt de
voorzitter.
Tegenwoordig telt Ter Horst 165
leden. Vorig jaar op de jaarvergadering werden ze getrakteerd op lokale
en ouderwetse lekkernijen, zoals
de Campsmop en ulevellen, om het

veertigjarige bestaan te vieren. “Dit
jaar planten we een mispelboom bij
de kasteelruïne in Horst. We doen dit
in samenwerking met Stichting Kasteel
Huys ter Horst, gemeente Horst aan
de Maas en Stichting Landschap Horst
aan de Maas, die ons de boom heeft
geschonken. Burgemeester Kees van
Rooij zal de boom planten”, zegt Van
den Munckhof. De boom is volgens
de heren een echte Horster boom.
“De mispel is een vrucht, waarvan in
het voorjaar bloemen groeien. Deze
bloemen zie je terug in het nieuwe
wapen van Horst aan de Maas, uit
2001. Het is dus erg symbolisch.”
Volgens Van den Munckhof en
Vissers is er nog voldoende toekomstperspectief. “Het bestuur gaat met
de tijd mee. Zo waren we de eerste
van alle LGOG-kringen die een eigen
website hadden. Er is nog steeds
belangstelling voor de lokale geschiedenis. Zo denken we erover om over
vier jaar de verjaardag van Horst te
vieren. In 1219 werd namelijk voor het
eerst gesproken over Berkele, wat nu
Horst is, vanwege de stichting van een
kerk onder de paters Norbertijnen uit
Averbode. In 2019 bestaan we dus 800
jaar”, geeft Van den Munckhof aan.

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
HOLLANDS
BELEGEN

De lekkerste Noordhollandse kaas

kilo nu

€ 8,95
Toos en Rob
Wagenaar

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

BEDMODE BADMODE TAFELMODE
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IS BINNEN!
EL
Naa
Asb
FL
is
eil
lz
fe
ta
r
wa
EN
af
ie
OP
ct
SL
|
lle
NS
co
KE
e
LA
uw
ES
nie
HO
|
De
NS
KE
LA
OVERTREKKEN |
op voorraaD!
binnen! Meer Dan 80 Dessins
tafel op!
DE NIEUWE COLLECTIE

tip: Meet even je

“Verzamelt u alle soorten
pennen?”, vraagt een man uit het
Noorden hoopvol aan een verzamelaar. “Nou, niet alles”, is het antwoord
in het dialect. “Maar wel bienoa
alles?”, roept de man uit het Noorden
weer, in iets wat op het Horsterse
dialect moet lijken. Er wordt gelachen.
De man uit het Noorden kijkt
geïnteresseerd naar de collectie die
voor hem ligt. De stemming op de
22e Pennenruilbeurs, georganiseerd
door Mart Heldens (65) uit Hegelsom,
zit er goed in. Op de tafels in café
’t Kruuspunt in Meterik liggen
honderdduizenden pennen uitgestald.
“Maar we ruilen alleen de pennen die
we dubbel hebben”, vertelt Heldens
terwijl hij door de zaal kijkt.
De organisator van de beurs is
tevreden met de opkomst. Zo’n vijftig
pennenverzamelaars zijn deze zondag
afgereisd naar Meterik. Ze komen
vanuit alle uithoeken van het land.
Ook wordt er hier en daar Vlaams
gesproken. Heldens heeft zijn
verzameling ook meegenomen.
Als secretaris van de
Pennenverzamelaars Vereniging
Nederland (PVN) is hij voorlopig nog
niet klaar met verzamelen, al heeft
hij inmiddels een collectie die boven
de honderdduizend pennen uitstijgt.
De PVN telt zo’n tweehonderd
leden. Voornamelijk Nederlanders,
maar ook een aantal Denen, Noren,

Duitsers en zelfs een Japanner.
De meeste verzamelaars zijn ouder
dan zestig jaar, zo ook vandaag. Maar
tussen het grijs is een jong gezicht te
herkennen. Sander Nillesen (17) uit
Sevenum ondersteunt vandaag zijn
opa Jan Nillesen (73), die zijn hulp
goed kan gebruiken: “Het is makkelijk zo. Terwijl ik op zoek ben, houdt
Sander mijn pennen in de gaten.
Op zich hoeft het niet. Maar ik moet
helaas zeggen dat er iemand een
aantal jaar geleden een hoop pennen
van me heeft meegenomen.” Op de
vraag wie van de aanwezigen de
grootste verzameling heeft, wijzen
de vingers naar Peter Kleyn (61) uit
Stramproy. Met zijn 425.000 pennen
heeft hij de grootste collectie van
de zaal. Kleyn: “Mijn vrouw wilde
stoppen bij honderdduizend”, lacht
hij, “Maar ik blijf gewoon doorgaan.
Ik heb twee slaapkamers vol met
pennen. Netjes uitgestald. Aan
mijn plafond heb ik allemaal kleine
pennen hangen. Dat is versiering.”
Naast het drukke geruil en de discussies over welke pen nou waardevoller
is, is er ook tijd voor een kopje koffie.
Organisator Heldens loopt rond en
maakt overal een praatje. Als cadeau
voor de bezoekers heeft hij, hoe
kan het ook anders, pennen laten
bedrukken. ’22e Ruilbeurs 2015 Mart
Heldens’, zo valt er te lezen. De verzamelaars zijn er maar wat blij mee.
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Reserveer nu voor de paasdagen

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

www.restauranthetmaasdal.nl

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

1 jaar Salon du Trezo

Salon du Trezo staat voor kwaliteit, een gezellige sfeer enSalon du Trezo staat voor kwaliteit, een gezellige sfeer en
Vanwege het 1-jarig bestaan van Salon du Trezo
een enthousiast team.
een enthousiast team.

hebben wij op zaterdag 14 maart mooie acties.

A wensenL en overleggen
O
Nen
We luisteren graag naar jouw wensen en overleggen en We luisteren graag S
naar jouw
adviseren om samen tot de look en feel te komen die je adviseren om samen tot de look en feel te komen die je
wenst.
wenst.

S

10 % Korting bij aankoop
van 2 verkoop producten

geldig
14 maartopeningstijden
2015
Vanaf 4 november hebben we nieuwe openingstijden van Vanaf 4 novemberAlleen
hebben
weopnieuwe
van
dinsdag t/m vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur.
dinsdag t/m vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur.

Ook op 14 maart krijg je bij een knipbehandeling

with love,
gratis wasmassage

Maandag
Dinsdag t/m Vrijdag
Zaterdag

Ervaar hoe ontspannend het is om uw haar
lekker te laten wassen tijdens uw kappersbezoek.

we style

gesloten
Maandag
gesloten
Tijdens de hele maand maart
08:00 – 20:00 Dinsdag t/m Vrijdag
10% korting op08:00
alle– 20:00
08:00 – 16:00Zaterdag
– 16:00
enkele Great Lenghts08:00
extensions

Promotie voor Oxalis Junioren A1

Salon du Trezo staat voor kwaliteit, een gezellige sfeer en
een enthousiast team.

S

Salon du Trezo staat voor We
kwaliteit,
een graag
gezellige
luisteren
naarsfeer
jouw en
wensen en overleggen en
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een enthousiast team.
adviseren om samen tot de look en feel te komen die je
Door: SV Oxalis
Als extra krijgt u deze dag een lekker gebakje
wenst.
S
A
L
O
De Junioren A1 van SV Oxalis hebben het zaalkampioenschap in de eerste klasse binnengehaald.
We luisteren graag Ze
naar jouw wensen en overleggen en
bij uw
kofﬁ
eNof thee.
adviseren om samen tot deVanaf
look 4en november
feel te komen
hebbendieweje nieuwe openingstijden van
promoveren hierdoor naar de hoofdklasse. In hun laatste wedstrijd op zaterdag 7 maart speelden
ze
met
wenst.
dinsdag t/m vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur.
D U
T R E Z O
10-10 gelijk tegen DDW uit Hooge Mierde. Na afloop van de wedstrijd werden de dames gehuldigd
en werd
Vanaf 4 november hebben we nieuwe openingstijden van
dinsdag week
t/m vrijdaghet
van 08:00 tot 20:00 uur.
het zaalkampioenschap samen met de supporters gevierd. De Aspiranten C1 behaalden vorige
kampioenschap. De zaalcompetitie is nu ten einde. De dames starten zaterdag 28 en zondag 29 maart weer
Maandag
gesloten 8a, 5961ez Horst, 077-398 33 64
met de tweede helft van de veldcompetitie.
Hoofdstraat 8a, 5961ez Horst, 077-398
33 64 Hoofdstraat

SALON

info@salondutrezo.nl

with love, we style
Dinsdag t/m Vrijdag
08:00 – 20:00
style
Hoofdstraat
8A,we
Horst,
077 398 33 64, salondutrezo.nl
www.salondutrezo.nl
www.salondutrezo.nl
Maandag
Zaterdaggesloten info@salondutrezo.nl
08:00 – 16:00
Dinsdag t/m Vrijdag
Zaterdag

Set Up wint met gemak

08:00 – 20:00
08:00 – 16:00

achterstand, maar daarna namen de
volleybalsters het initiatief en overklasten de dames van Apollo met de duidelijke cijfers, 10–25. In de tweede set
was het krachtsverschil nog duidelijker.
Deze set werd gewonnen met 2-25.

D U

Lopersgroep De Peelrunners uit Horst biedt gratis trainingen aan voor mensen die mee willen doen aan het
Rundje um ut Hundje. Dit Horster hardloopevenement vindt plaats op zaterdag 25 april.
enthousiast te krijgen voor de
hardloopsport biedt de Peelrunners aan
dat iedereen gratis bij hen kan
meetrainen voor het Rundje um ut
Hundje. Lopersgroep De Peelrunners
kent hardlopers van elk niveau en richt
zich vooral op de recreatieve hardloper.
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Ook de derde set won Set up
 vertuigend met 7-25 en de vierde
o
werd gemakkelijk binnengehaald met
9-25. Dankzij deze 0-4 overwinning
blijft Set up DS1 op koers voor het
kampioenschap.

Trainen voor Rundje um
ut hundje
Het Rundje um ut Hundje is
onderdeel van de nationale Sportweekactiviteiten in Horst aan de Maas.
Deelname staat open voor iedereen.
Lopersgroep De Peelrunners is al volop
bezig met de voorbereiding voor het
Rundje um ut Hundje. Om mensen

D U

Hoofdstraat 8a, 5961ez Horst, 077-398 33
info@salondutrezo.nl www.salondutrezo.nl

Door: volleybalvereniging Set Up
Hoofdstraat 8a, 5961ez Horst, 077-398 33
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo had zaterdag 7 maart de uitwedstrijd
tegen
info@salondutrezo.nl www.salondutrezo.nl
het op de laatste plaats staande Apollo DS 2 uit Mill op het programma staan.
Set Up miste een paar speelsters,
maar Sem Friesen was wederom bereid
om het team uit te helpen. Set Up
begon daarom met zeven speelsters
aan de wedstrijd. In de eerste set kwamen de dames van Set Up op een 3-2

D with
U love,
TREZO

Hoe hard je loopt, is dus niet van
belang. De trainingen vinden plaats op
de de Kastiëlse Baan aan de
Tienrayseweg in Horst op dinsdag en
donderdag om 19.00 uur. Voor vrouwen
is er ook een mogelijkheid om op zaterdagochtend om 09.00 uur te trainen.

Patrick
van der Broeck
Lijst 2, Plaats 2

Gewoon doorgaan
www.gewoon-patrick.nl
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SVEB verliest degradatiewedstrijd
Door: Leo Lijnders, voetbalvereniging SVEB
Voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst speelde op zondag 8 maart een uitwedstrijd tegen
DEV Arcen. Een week eerder won SVEB zijn eerste wedstrijd van het seizoen, waardoor niet meer SVEB, maar
DEV Arcen op de laatste plaats in de poule stond.

werd door twee verdedigers, legde
de scheids de bal weer op de stip en
liet Joep Beurskens de keeper van
DEV kansloos: 2-3.
Met een klein kwartiertje te
gaan zou deze wedstrijd uitgespeeld
moeten worden. Je zou verwachten

dat de wedstrijd uitging als een
nachtkaars, totdat de onuitroeibare
Bart Valckx, inmiddels 46 jaar oud,
ruim in blessuretijd de 3-3 binnen prikt.
De toeschouwers van DEV vierde het
als een overwinning en SVEB stond met
lege handen.

Overwinning
Melderslo
Door: Jan van de Pas, voetbalvereniging RKSV Melderslo
Het eerste team van RKSV speelde op zondag 8 maart tegen het
eerste team van Kronenberg in sportpark de Merel. De Duitsers hebben er
een mooi woord voor en dat heet ‘wiedergutmachung’. Feit is dat de
mannen van trainer Joosten er alles aan deden om de punten tegen het
hoger geklasseerde Kronenberg in eigen huis te houden na de zeperd van
vorige week. Mooi was het dat dit na een bloedstollend eindstuk lukte.

Joep Beurskens haalt snoeihard uit (Foto: Thijs Janssen)
Een degradatiewedstrijd van
het zuiverste soort werd er deze
zondagmiddag dus gespeeld aan
de Lingsforterweg in Arcen. Zeker
nu mede-degradant Heijen op
zaterdagavond zijn wedstrijd tegen
koploper Vitesse met 0-3 had verloren,
lagen er voor SVEB kansen. Dat
de belangen groot waren in deze
wedstrijd bleek door een rommelig
begin. DEV was vanaf het begin de
bovenliggende partij. SVEB had vanaf
de beginfase veel overtredingen nodig
om enigszins de controle te houden

over het opportunistische spel van
Arcen. Uit de hieruit volgende vrije
trappen probeerde Arcen steeds met
lange ballen de spitsen te bereiken en
zo direct in het zestienmetergebied
van SVEB te acteren. In de 18e minuut
was het DEV dat vanuit wederom een
vrije trap vanaf de rechterflank in de
persoon van Sergio van Well de score
opende: 1-0 voor DEV. Vier minuten
later antwoordde SVEB passend en
junior Giel kegelde de bal onhoudbaar
in de rechterkruising: 1-1. Voor de rust
volgde er een aanvalsgolf op het doel

van DEV, waarbij Rick Tissen na een
voorzet van Joep Beurskens de 1-2
binnenkopte. SVEB ging met voorsprong
de rust in.
Het spelbeeld direct na rust was
niet anders: SVEB verzuimde een aantal
kansen te verzilveren. Na ruim tien
minuten spelen kwam DEV uit een
onterecht gegeven penalty langszij
en schoot de 2-2 binnen. Hierna had
SVEB het betere van het spel en bleef
aandringen voor het doel van DEV.
Na een scherpe dieptepass op Mike
Vermazeren van SVEB die gehinderd

alles voor tuin en moestuin

Kansen waren er in de eerste
helft aan beide zijden niet veel te
zien, toch kon men zien dat het op
diverse plaatsen gewijzigde team
uit Melderslo beter ‘stond’ zoals dat
in trainersjargon heet. Vooral de
nieuwe spits Bart Verheyen kon alleen
door diverse overtredingen door de
Kronenbergse verdedigers in toom
gehouden worden. Daarnaast zag
de verdediging er goed uit en zag
men bij vlagen ook weer de ‘oude’
Rob Driessen. Kort voor rust (op
het moment dat iedereen met een
0-0 ruststand rekening hield) ging
Kronenberg doelman Pierre van Lynn
pijnlijk in de fout. Een strakke voorzet
van Bart Theeuwen werd door hem
verkeerd weg gestompt en via een
van zijn verdedigers ging de bal in het
doel, 1-0.
De tweede helft startte net als de

Voor groentenplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein fruit
en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
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
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op onze
site of bel 077 467 01 00.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

cash en carry voor consument en bedrijf
ACTIES: zaden en pootaardappelen • beukenhagen
lei- en sierbomen • vaste planten • éénjarige planten
zie voor lage prijzen:

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Bespaar op kosten kinderopvang.
Stap dan over naar GOB Roodkapje
(mogelijk met eigen gastouder).
Wij zijn vaak veel goedkoper en leveren
dezelfde kwaliteit als duurdere bureaus.
Meer info? Tel. 077 374 51 49.
roodkapjehorstaandemaas.nl
Lei-dak bomen v.a. € 49,50.
Bomen (zuil-bol), (zuil) beuken,
buxus a € 0,60, taxus v.a. € 1,50,
coniferen, laurier v.a. € 3.00, vlinderstruik, viburnum e.a. heesters (ook op
stam). Bodembedekkers v.a. € 0,85.
Veel srt. Hortensia’s v.a. € 3,50.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
of bel: 06 40 32 71 08/077 465 32 83
Oude Heldenseweg (naast!! 13a)
Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.

eerste helft vrij rustig en ook hier zat
het venijn in de staart. Jammer is het
dat Sander Elbers van de verder prima
leidende scheidsrechter Keizers na
ongeveer 70 minuten een gele kaart
kreeg, de goede man had zelf ook
moeten beseffen dat het hier om een
misverstand ging. Dit alles is echter
in de 80e minuut door iedereen en
alles vergeten. Bart Verheyen kreeg
de handen van vriend en vijand op
elkaar voor een prachtig afstand
schot van eigen helft die net naast
gaat. Wat resteerde was een krachtig
slotoffensief met diverse grote kansen
voor de gasten en zelfs een afgekeurd
doelpunt voor Kronenberg, iets wat
de gasten kort na rust ook al was
gebeurd. Met een beetje geluk en
veel inzet bleef de misschien wel verdiende gelijkmaker uit met de overwinning voor Melderslo tot gevolg.

‘t Winkeltje, Herstraat 44.
Wij zijn klaar voor inname van uw
mooie voorjaars-/zomerkleding:
verkoop deze via ‘t Winkeltje en u
krijgt een gedeelte van de opbrengst.
Details: 06 19 45 95 01. Inbreng alleen
op afspraak! Dank u, tot ziens.
Vrijwilliger gezocht. Zorgboerderij
Aardenhof is op zoek naar enthousiaste
vrijwillig(st)ers die, tegen vergoeding,
bezoekers van en naar de zorgboerderij
wil vervoeren. Bel of mail gerust naar
info@aardenhof.nl / 06 12 21 31 12.
Te huur nostalgische boerderij.
Per 1 april te huur voor langere tijd
nostalgisch boerderijtje en weiland
gelegen aan Broekhuizerweg 30 te
Swolgen. Nog in originele oude staat.
Voor meer info: 06 30 29 08 44.
Verloren tussen centrum-Horst en
Merthal één sleutel aan wit/vaalblauw keycord. Tel. 06 37 47 44 44.
Te koop appels en peren, € 0,70/kg.
Fruitbomen en planten. Geopend
maandag en vrijdag. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo, 06 53 13 01 32.
Te koop biologisch geteelde
amaryllis in het stalletje aan de
Meterikseweg 124 in Horst. Hans en
Mariet Cuppen (biobloemcuppen.nl).
Aanbieding Horster Historiën.
Te koop in winkel Museum de
Kantfabriek, Americaanseweg 8,
Horster Historiën 5 delen (deel
2,3,5,6,7) € 9,50, 1 deel € 3,--.
Open di t/m zo van 13.00-17.00 uur
en vanaf april van 11.00-17.00 uur.
Nationale Boerengolfdag. Vanaf
zaterdag 28 maart start bij ons weer
het boerengolfseizoen. Tijdens deze
nationale Boerengolfdag krijgt u 50%
korting op Boerengolf. Voor meer info:
www maria-hoeveamerica.nl
tel. 077 464 12 16.
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HCH winnaar in rommelige wedstrijd
Door: Hockeyclub Horst
Na een goede voorbereiding op de tweede competitiehelft moest het dames 1-team van Hockeyclub Horst (HCH)
zondag 8 maart tegen HC Nuth laten zien dat ze er ook echt klaar voor was.
Horst had gedurende vrijwel de
hele wedstrijd erg veel moeite met de
passing. De bal werd vaak te gehaast of
met te weinig vaart gespeeld. Hierdoor
kon Horst haar surplus aan kwaliteit
niet omzetten in een voorsprong.

Nuth werd in de beginfase zelfs net
zo vaak gevaarlijk als Horst. Na 15
minuten ploeteren kon Paulien van
den Munckhof dan toch de score
openen voor Horst en 5 minuten later
zorgde Ellen Haegens ervoor dat Horst

nog wat geruster de rust in kon. In
de tweede helft speelde Horst nog
steeds niet haar beste hockey maar de
voorsprong had er in ieder geval voor
gezorgd dat er meer rust in de ploeg
zat.

De Merels 1 zeker van
derde plaats
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De Merels 1 speelde zondag 8 maart de laatste wedstrijd van de zaalcompetitie tegen DSV 1 uit Diessen. De
wedstrijd werd gespeeld in de Kruisweide in Sevenum. Ondanks het feit dat DSV na haar vorige wedstrijd al zeker
was van degradatie, kon het een moeilijke wedstrijd worden voor De Merels. De laatste ontmoeting tussen DSV en
De Merels eindigde in een 14-12 verlies voor de korfbalsters uit Melderslo.

Pas nadat Paulien van den
Munckhof, door middel van een
strafcorner, en Annemiek Geurts voor
0-4 hadden gezorgd deed Nuth uit
een strafcorner nog wat terug. Het
slotakkoord was echter weer voor
Horst: Vicky Lamers scoorde uit een
strafbal de 1-5. Omdat NOVA bij Scoop
niet verder kwam dan een gelijkspel

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

staat Horst nu weer tweede. Volgende
week komt koploper HOD op bezoek,
een ploeg die toch wel een maatje
te groot is voor de derde klasse en
nog geen punt heeft laten liggen. Als
er echter al ploegen zijn die in staat
moeten worden geacht om het HOD
moeilijk te maken hoort Horst daar
zeker bij.

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

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

tot

2
5
%
k
orting

Vóór aanvang van de wedstrijd,
wist De Merels al dat concurrent Avanti
verloren had. Dit betekende dat bij
winst een derde en misschien zelfs
een tweede plaats veilig kon worden gesteld. Met dit gegeven begon
het team vol inzet aan de wedstrijd.
Hoewel er wat slordig en chaotisch
werd gespeeld, wist De Merels toch
vrij gemakkelijk een ruime voorsprong

van 6-1 te pakken. Nog voor rust
verslapte het team echter en wist DSV
weer enigszins terug in de wedstrijd te
komen. Met een 7-3 ruststand gingen
de teams de kleedkamers in.
Na rust ging DSV verder waar het
voorr rust gebleven was en wist het
terug te komen tot 7-5. Daarna vielen
er aan beide kanten doelpunten,
maar werd telkens de voorsprong van

De Merels behouden. In de slotfase
dreigde het nog even spannend te worden toen DSV terugkwam tot een stand
van 13-12. Vrijwel meteen werd hier
echter korte metten mee gemaakt door
De Merels. Nog twee doelpunten aan
de kant van de thuisploeg zorgden voor
een 15-12 eindstand. Hiermee was De
Merels 1 zeker van een derde plaats.

Provinciale	
  Staten	
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  maart	
  op	
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  hee7	
  Jeu	
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  en	
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  Grubbenvorst	
  komt	
  er	
  door	
  
Jeu’s	
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  De	
  Limburg	
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  hee7	
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  met	
  de	
  ondernemers	
  in	
  Noord-‐
Limburg	
  gezorgd	
  voor	
  een	
  MKB-‐Leningenfonds	
  en	
  de	
  
ﬁnanciering	
  van	
  de	
  Kredietunie	
  Noord-‐Limburg.	
  

Zege voor Amercia
Door: Hay Mulders
Het eerste team van AVV Amercia stond zondag 8 maart in de wedstrijd tegen VV Hegelsom. In een meer
spannende dan goede derby tegen Hegelsom boog America een snelle achterstand vrij gemakkelijk om in
een 2-1 voorsprong. Daarna stelden de spelers van America pas in de slotfase de verdiende zege veilig, 3-1.
(Foto: Hay Mulders)

• Door	
  hem	
  kwam	
  de	
  	
  Evenementensubsidieregeling	
  
waar	
  heel	
  veel	
  verenigingen	
  in	
  Horst	
  aan	
  de	
  Maas	
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  van	
  hebben	
  gemaakt.	
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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

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

www.businesscentrumhorst.nl
Kantoorruimte, werkplaatsen en opslag
aan de Westsingel te Horst, div.
mogelijkheden Tel. 06 24 19 24 01.
Gez. tijdelijke woonruimte in
Sevenum/dir. omgeving per 1 juli
2015 voor ongeveer 8 à 10 mndn.
Fam. Peeters 06 57 33 95 59.
Gezocht: baan voor circa 30 uur.
Ik ben 31 jaar oud, 12 jaar ervaring
als teamleider/ass bedrijfsleider.
Verder veel ervaring met sleutelwerkzaamheden aan machines e.d.
Voor meer info bel: 06 12 27 26 31.
Valise Atelier & Natuur.
Zondag 15 maart ouder/kind
schilderen van 14.00-16.00 uur.
Samen schilderen op doek. Ook starten
de voorjaarsworkshops. Ideeën op
www.valise.nl Opgave voor workshops
is mogelijk bij info@valise.nl
‘t winkeltje, Herstraat 44.
Gewoen Edje, speciale aanbieding voor
deze leuke Horster dialect- cd, verkrijgbaar bij ‘t Winkeltje voor 5,00 euro.
Wees er als de kippen bij, want op=op.
Iedere week superkoopjes.

Leuke paasworkshops.
Maak zelf een robuust tafelstuk of een
landelijke tafelkrans. Start v.a. week 12.
Meer info: Bouqetterie ‘t Hofje,
Past. Jeukenstraat 1, 5966 NL America.
Tel. 077 464 20 17.
Gastouderopvang.
We hebben diverse gastouders beschikbaar. Ook mogelijk bij jullie aan huis.
Vergelijk onze prijs. Tel. 077 374 51 49,
roodkapjehorstaandemaas.nl
Garage sale zaterdag 14 maart
van 10.00 tot 14.00 uur.
Loevestraat 61, Horst.
Hulp nodig deze toetsweek?
Neem dan snel contact op, er zijn
nog een paar plekjes. Hulp bij leeren gedragsproblemen. Ook PGBbegeleiding en kindercoaching.
info@reachup.nl tel. 06 50 27 19 73
www.reachup.nl. Ook aan huis.
Troubadour Math Craenmehr.
1: verras uw schoonmoeder eens
met een prachtig cadeau. Een privéoptreden van Troubadour Math. 2: doe
uw ouders en grootouders niet tekort.
Geef een privéconcert van Troubadour
Math cadeau. 06 22 60 41 88!

Hovoc-heren stevenen af
op kampioenschap
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc heeft zaterdag 7 maart een belangrijke stap gezet op
weg naar het kampioenschap in de eerste klasse door in Urmond met 0-4 van de nummer twee te winnen.
Daardoor staat Horst met nog vier wedstrijden te gaan nu twaalf punten los op ADC HS 1 en stevent Hovoc HS 1 af
op een directe promotie.
De wedstrijd van de Horster
mannen tegen ADC zou dé wedstrijd
zijn die het verschil zou moeten
maken. Ondanks de voorsprong van
zeven punten in de ranglijst van
Hovoc ten opzichte van Urmond,
begon de koploper gespannen aan de
eerste set. Het was een mooi spel om
naar te kijken. Geen van de teams
leek de overhand te hebben en de
ander ruimte te geven. Elk punt werd
zwaar bevochten en slim spel werd
afgewisseld met brute kracht. De
Hovoc-heren hielden te allen tijde het
hoofd koel en met 27-29 werd de
eerste set binnen gehaald.

Servicemonteur CV-installaties
Fulltime / 40 uur per week
Functieomschrijving

Als servicemonteur ben je onder andere verantwoordelijk voor het onderhouden, analyseren en verhelpen van storingen aan CV- installaties in bedrijfs- en
utiliteitsgebouwen, zoals verzorgingshuizen, gemeentehuizen, kantoorpanden
en productiebedrijven. Je stemt zelfstandig de werkzaamheden af met de
klanten en adviseert hen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit
en het rendement van de door jou uitgevoerde werkzaamheden en draai je
mee in de storingsdiensten.

sterk blokkerend spel. De strijdlust
van ADC leek na twee verloren sets
gebroken. De derde set ging dan ook
ruimschoots naar de Horster heren:
met 17-25 was ADC geen partij. Het
sterk spelen werd onafgebroken
voortgezet en al snel had Horst in de
vierde set een voorsprong die het
niet meer weg gaf. Met 23-25 werd
de laatste set afgesloten en een
0-4 overwinning was een feit. Vijf
punten uitgelopen op ADC geeft een
bijna onoverbrugbare voorsprong van
twaalf punten. Het kampioenschap in
de eerste klasse staat bij Hovoc HS 1
voor de deur.

GFC’33 wint in Tegelen
Door: Gerard Schatorjé, GFC’33
In de strijd om de derde plaats op zondag 8 maart deed GFC uit Grubbenvorst goede zaken tegen TSC in
Tegelen. Saillant detail was dat bij het team van GFC’33 oud-leden van TSC aanwezig waren: coach Grad Xhofleer,
assistent-trainer Edwin Aarts en speler Ted Rutjens. Dat zorgde ervoor dat TSC tot op het bot gemotiveerd was om
GFC een nederlaag te bezorgen.
GFC begon geconcentreerd aan
de wedstrijd en zette TSC vast op
eigen helft. Nadat een GFC aanval
tot corner werd verwerkt, wist
aanvoerder Etienne Verhofstad de
bal zuiver richting de opgekomen
back Job van Lare te plaatsen. Met
een harde diagonale kopbal liet hij
de 0-1 aantekenen. Na dit doelpunt
viel er zichtbaar een last van de
GFC-schouders af. Bij vlagen werd
er snel en feilloos gecombineerd.
In deze fase viel ook de mooiste
aanval van GFC te noteren. Bij een
snelle aanval over rechts werd
de bal in het strafschopgebied

Wij zijn per direct op zoek naar een

Een last leek van de Horster
schouders gevallen, want de tweede
set werd zwak begonnen. Voor ze het
door hadden keken de heren tegen
een 9-2 achterstand aan. Hovoc-coach
Bob Soberjé hamerde de spelers op de
gemaakte afspraken. De strijd werd feller en de het was de routine die Hovoc
HS 1 in huis had die ze de achterstand
puntje voor puntje deed doen wegwerken. Wederom was het einde bloedstollend. ADC begon als eerste met een
setpoint, maar ook hier hield Horst de
situatie koelbloedig onder controle en
werd de set met 24-26 binnen gehaald.
Hovoc had de hele wedstrijd een

geplaatst, Juul Heldens controleerde
de bal en Joris Rutten was het die
met een snoeihard schot de lat
raakte. De terugkaatsende bal werd
door Verhofstad net naast het doel
geschoten. Tijdens de gehele wedstrijd
werden er enkele forse overtredingen
gemaakt door beide teams waar
scheidsrechter Schenk dan ook de
handen aan vol had. Ondanks een
veldoverwicht van GFC bleef de 0-1
stand gehandhaafd tot aan de rust.
GFC zette in het begin van de
tweede helft deze lijn door en creëerde
enkele kansen. Een venijnig schot van
spits Juul Heldens werd door de TSC-

doelman gekeerd en via het been
van een verdediger verdween de
bal in het doel 0-2. Met veel fysieke
kracht en opportunistisch voetbal
wist TSC het spel naar zich toe te
trekken, maar de verdediging van
GFC stond haar mannetje. GFC gaf dan
ook geen echte kansen meer weg.
“We zijn blij met deze overwinning,
de laatste overwinning dateerde van
9 november. Maar misschien nog
meer omdat we bij vlagen weer goed
voetbal hebben gespeeld en dat het
team er collectief voor bleef knokken
tot de laatste minuut”, aldus een
tevreden coach Grad Xhofleer.

Weinig overtuigende
winst Wittenhorst
door Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De spelers van Wittenhorst dachten het varkentje wel even te wassen, tijdens hun thuiswedstrijd op
zondag 8 maart tegen NWC Asten. Deze lakse houding kon NWC niet afstraffen. Het werd daarom een wedstrijd
om snel te vergeten.

Functie-eisen

Behalve enthousiast en ambitieus, ben je een echte teamplayer.
Verder voldoe je aan de volgende eisen:
• Afgeronde opleiding MBO installatietechniek, minimaal niveau 3;
• Ervaring in soortgelijke functie;
• In bezit van een geldig rijbewijs en VCA-diploma;
• Bereid om service- en storingsdiensten te draaien;
• Zelfstandig, klantgericht en een eigen inbreng;
• Groot analytisch vermogen in complexe probleemgebieden;
• In bezit van F-gassen (voorheen STEK) diploma is een pre.

Arbeidsvoorwaarden

Je kunt rekenen op een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden. Van Tilburg
is een innovatieve organisatie die volop in ontwikkeling is. De functie van servicemonteur is een leuke en afwisselende baan in een jong en dynamisch team.

Interesse?

Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met Volgert Koeman
077-3988040. Hebt u interesse, stuur dan uw motivatiebrief met CV naar
personeel@vantilburgbv.nl of per post naar Postbus 6209, 5960 AE Horst,
t.a.v. de afdeling Personeelszaken.

Gek eigenlijk dat de ploeg geen
vertrouwen had in dit treffen. Dit
zijn toch wedstrijden om orde op
zaken te stellen. NWC was
daarentegen wel in staat om er met
meer felheid iets van te maken.
Vanaf het eerste fluitsignaal waren
de Brabanders het meest aan de
bal. Enkele malen moest de
achterhoede van de Horstenaren
zijn kunnen laten zien.
Pas in de 38e minuut kwam
het eerste echte gevaar voor het
doel van NWC. Rob Zanders kwam
iets tekort om de goed keepende
doelman te verrassen. Vlak voor de
pauze ontsnapte Wittenhorst, toen
de bal uit een vrije trap van Luuk

Castelijns net over het hoofd van de
inlopende Sohail Rahimi zeilde. Met
de brilstand kwam de pauze.
De thee leek Wittenhorst goed
gedaan te hebben. Trainer Jan Lauers
had zijn manschappen geïnstrueerd
dat de agressiviteit een tandje
hoger moest. De ploeg kwam wat
vaker voor het vijandelijke doel,
maar de onrust kon nog niet uit de
ploeg genomen worden. Ook niet
nadat Wittenhorst de leiding nam.
Willem Heijnen bleek na afloop
de matchwinnaar. Hij kreeg de bal
mooi aangespeeld. NWC dacht aan
buitenspel, maar dat was het niet.
Met een vrij veld voor zich stoomde
hij op doelman Gijs Brusewitz af, hij

passeerde de doelman en wat het
belangrijkste was: de bal verdween
in het lege doel, 1-0.
Dit zou de ploeg toch de
noodzakelijke rust moeten geven,
maar er werd veelal te gehaast
met een lange bal gespeeld die
zelden aankwam. NWC was fysiek
de bovenliggende ploeg, maar dit
hield ook in dat er vier gele kaarten
geïncasseerd moesten worden.
De spanning bleef aanwezig. Het
benauwdste moment kwam vlak
voor tijd toen een ingeschoten bal
door Daan Hendriks van de doellijn
gekopt werd. Zo bleef Wittenhorst
de overwinnaar, maar dit had ook
andersom kunnen zijn.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anne Heinemans
18 jaar
Lottum
HAN Nijmegen, biologie
en medisch laboratorium
onderzoek

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op de propedeuse die ik
vorig jaar in een jaar gehaald heb.
Ik had niet verwacht dat het me zou
lukken, omdat ik verwacht had dat
het moeilijk zou zijn en ik niet alles
in een keer zou halen. Dus dat ik in
het tweede jaar nog dingen over zou
moeten doen. Maar het is me toch
gelukt. Ik was een van de jongste van
de klas, dus het was wel mooi dat ik
het gehaald heb. Ik doe de opleiding
biologie en medisch laboratorium
onderzoek.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik ben altijd al bang geweest voor
spinnen. Vroeger zat er een keer zo’n
dikke spin op onze kamer. Mam wilde

Zondags
geopend

die toen kapot slaan, maar sloeg mis.
En toen viel die dikke spin in mijn bed.
Ik durfde echt mijn bed niet meer in.
Deze herinnering en spinnen bezorgen
me nu nog kippenvel.
Waar en wanneer voel je je echt
thuis?
Ik voel me thuis bij vrienden en familie
waar het gezellig is en waar je echt
jezelf kunt zijn.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Het lijkt me supervet om een keer te
paragliden of parachute te springen.
Ik heb wel hoogtevrees, maar daar
moet ik me dan maar overheen zetten.
Het liefst zou ik dit in Amerika boven
een mooi natuurgebied doen.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Dat is op vrijdag, want dat is het begin
van het weekend. Ik hoef dan niet
meer aan school te denken en kan chillen op de bank of iets leuks doen met
vriendinnen, zoals uitgaan.
Ik kan niet zonder …

aan
Anne Heinemans

Familie, vrienden en vriendinnen. Ik
voel me bij hen echt thuis en ze zijn
er altijd voor me. Dus als ik iets nodig
heb, kan ik altijd bij ze terecht. En ik
kan ook goed met ze lachen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik heb altijd al gezegd dat ik een keer
naar Australië wil, het lijkt me echt een
mooi land en het is er lekker weer. Of
ik zou een keer naar New York willen,
want het lijkt me ook echt leuk om
daarheen te gaan. New York lijkt me
echt een vette stad, hij is best wel druk
en het lijkt me leuk om gewoon te
kijken wat daar allemaal gebeurt.
Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger toen mijn zusje en ik klein
waren, hadden we zo’n klein fietsje
met zijwieltjes. In de tuin hebben we
een paadje en daar gingen we dan
keihard overheen. Mijn zusje zat dan
achterop de fiets en ik fietste. Op het
einde van het paadje zit een bocht en
daar moesten we dan scherp doorheen. Mam dacht altijd dat het mis zou

gaan, maar gelukkig is het altijd goed
gegaan.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Ik denk dat ik het uit zou geven aan
iets leuks met vriendinnen. Het maakt
niet uit aan wat dan precies is, uitgaan,
shoppen, een festival of aan gezellig
bij elkaar zitten. Als het maar met mijn
vriendinnen is.
Wat moeten we van je weten om je
echt te kennen?
In grote groepen ben ik meestal wel
stil en verlegen, maar als je me beter
leert kennen, dan valt het wel mee
hoe stil ik ben.
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Ik vind het irritant als mensen iets fout
doen en het dan zelf niet door hebben.
En dan de schuld in iemands anders
schoenen schuiven. Wat ik leuk vind
aan mensen is als ze genieten van het
leven en eruit halen wat erin zit. Deze
mensen zijn meestal ook vrolijk, dus
daar wordt je zelf ook vrolijk van!
Wat zou je willen veranderen aan
jezelf?
Plannen gaat al steeds beter, maar ik
stel alles uit. Op het einde van een
deadline raak ik dan in de stress, want
dan moet ik nog alles doen. Ik zou wel
beter willen kunnen plannen, zodat ik
alles gewoon op tijd af heb.
Gevoel of verstand?
Eigenlijk beide wel, want meestal denk
ik echt na voordat ik iets doe. Maar
als het dan niet goed voelt, doe ik het
toch niet. Of als ik iets niet wil, maar
het idee heb van, ja toch wel, dan doe
ik het toch.
Binnen of buiten?
Buiten, vroeger speelde ik altijd al
veel buiten en nu vind ik het nog
steeds lekker om buiten te zijn. Buiten
korfballen vind ik ook lekkerder dan
binnen.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsondergang, ik ben niet zo’n ochtendmens en lig meestal lang in bed.
Dus dan is ’s avonds beter dan
’s morgens.

Violen Groot- en kleinbloemig
Superkwaliteit uit eigen kwekerij

Meizoentje of Vergeet-me-nietjes
Uit eigen kweek

Alle kamerplanten Gigakeuze!

12 stuks

Hele assortiment, 5-250 cm hoog

Italiaanse kruiden

14 cm pot
Tijm, Roosmarijn, Origanum, etc.etc.
p.st. 2,39

Camellia japonica vol knop
Alle kleuren en maten

3,99
3,99
-20%
1,79
-25%

12 stuks

Aanbiedingen geldig t/m 17 maart 2015 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!

Pakkende
slogans
Voor het eerst in Nederland,
en dus ook in Horst aan de
Maas, zijn er twee
verkiezingen op een dag. Op
18 maart rennen we weer
‘massaal’ naar de stembus
voor de verkiezingen voor de
provinciale staten en de
waterschapsverkiezingen.
Dat massaal naar de stembus
gaan, zal echter wel meevallen.
Ik hoor van veel mensen in mijn
omgeving dat ze niet eens
weten waarvoor ze nu eigenlijk
moeten stemmen. Kan ik niet op
Wilders stemmen dan? Zuchtend
leg ik ze voor de honderdste
keer uit dat er voor de
provinciale staten gestemd moet
worden. De
waterschapsverkiezingen zijn
wat minder populair, maar het
schijnt dat de waterschappen
verantwoordelijk zijn voor het
waterbeheer in Nederland. Zij
zorgen voor de aanvoer en
afvoer van water, het zuiveren
van rioolwater en het onderhoud
van waterkeringen. Ik had er ook
nog nooit eerder van gehoord,
maakt u zich geen zorgen.
Ik mag dan nog geen 18 jaar
zijn, ik ben wel wat op internet
rond gaan snuffelen op wie er
nu gestemd kan worden. Over
het algemeen vind ik alleen
maar hele slechte
kwaliteitsfilmpjes waarin
mensen met een té Hollands
accent je binnen twintig minuten
proberen over te halen om op
hem/haar te stemmen.
Vervolgens ben ik even naar de
mensen gaan kijken waarop we
in Horst aan de Maas kunnen
stemmen. Hopend op
professionelere filmpjes en
goede slogans. Maar helaas, het
mocht niet zo zijn. De moed
zakte me in de schoenen toen ik
een afbeelding van een tegel
zag, en deze slogan las: ‘Voor
minder regels, stem op Tegels.’
Die Tegels zal zeker een
fantastische man zijn, maar met
deze slogan zal hij niet veel
zieltjes gaan winnen. Is het zo
moeilijk om een pakkende
slogan te bedenken?!
Liefs,
Anne
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Nieuwe len
nieuwe tuinte,
!

Nu nog 15%

* vraag naar

korting* op o

de voorwaa

rden

ns uurtarief!

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

Leerlingen ondersteunen
Nationale Sportweek
Tijdens de Nationale Sportweek, die loopt van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 april, worden er verschillende
activiteiten georganiseerd in Horst aan de Maas. Leerlingen van het Dendron College gaan zich de komende weken
bezighouden met het maken van een magazine. Vrijdag 6 maart vond hier de aftrap van plaats.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Hooikoorts, Roken en Overgewicht
Nu ook Cosmetische Acupunctuur!

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

De deelnemende leerlingen,
afkomstig uit alle leeftijdscategorieën,
gaan zich de aankomende weken
bezighouden met het maken van een
magazine. Vrijdag 6 maart kwamen
zij voor het eerst bij elkaar en werden zij toegesproken door wethouder
Bob Vostermans. Het magazine staat
compleet in het teken van ‘Sport aan
de Maas’, met het nationale thema ‘Ik
neem je mee’. De verschillende groepen gaan zich storten op uiteenlopende

zaken, zo is er een redactie voor tekst
en beeld, en een sales- en promotieteam. Hierbij worden de leerlingen
begeleid door bedrijven uit de regio,
zoals het marketing -en communicatiebureau Viduro, Kempen Communicatie,
en ook de sportafdeling van gemeente
Horst aan de Maas, genaamd Sport aan
de Maas, gaat zijn steentje bijdragen.
Door middel van reclame-uitingen kunnen ondernemers uit de regio binnenkort ook zelf een bijdrage leveren aan

het tijdschrift. Het commerciële team
van leerlingen zal hiervoor bedrijven en
verenigingen benaderen.
Verder zijn sportconsulente Liesbeth
Houwen en verenigingsondersteuner
Gerard Lok, beide werkzaam bij Sport
aan de Maas, betrokken bij dit project.
Zij gaan de leerlingen gedurende het
hele traject persoonlijk begeleiden, en
daarbij hun eigen ervaringen overbrengen om samen met de teams tot een
mooi resultaat te komen.

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen

€ 500,00
ko r t i n g

Lente actie:

500 euro korting
bij aanschaf van een sectionaaldeur
met motor en ral-kleur naar keuze.
zie ook andere acties op onze website.

Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl
Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!

Voorleeswedstrijd in Horster
gemeentehuis
Bibliotheek Horst organiseerde vrijdag 6 maart een voorleeswedstrijd in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst. Negentien schoolkampioenen uit de gemeente Horst aan de Maas streden om een plek in de
regionale finale van Noord-Limburg op zaterdag 21 maart. Er rolden meerdere winnaars uit. Jikke
Ummenthun van basisschool De Krullevaar uit Sevenum, Bo Verhaegh van basisschool De Dobbelsteen uit
Sevenum, Giel Smits van basisschool De Doolgaard uit Horst, Elle van den Beuken van basisschool
Weisterbeek uit Horst, Pleun Litjens van basisschool De Peddepoel uit Wanssum en Ruben Hartgerink van
basisschool Sint Anna uit Blitterswijck mogen allen deelnemen aan de regionale finale op zaterdag 21 maart.
Daar nemen zij het op tegen andere kampioenen voor een plaats in de provinciale finale op maandag
13 april in Roermond.
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HALLO RECENSEERT
Luchtig én confronterend
Theater Kleinkunst presenteerde zaterdag 7 maart voor de tweede keer zijn één uur durende productie ‘n
Maatje Meer in creatief centrum De Baersdonck in Grubbenvorst. Het professionele theatergezelschap bestaat uit
acteurs met en zonder een verstandelijke beperking. Theater Kleinkunst snijdt in deze voorstelling op een luchtige
én confronterende wijze de meet- en maakbare samenleving aan.

Vijf films uit Sevenum
naar Limburgse
Filmdagen
De Sevenumse film- en videoclub ’t Lenske neemt met vijf films deel
aan de Limburgse Filmdagen. Op 14 en 15 maart kunnen bezoekers de
nieuwste speelfilms, documentaires en reportages van Limburgse bodem
bekijken tijdens de Filmdagen in Heerlen.
Film- en videoclub ’t Lenske
Sevenum neemt deel met de twee
clubfilms ‘de Non’ en ‘vals geld’.
Ook nemen er individuele leden deel
aan het festival. Arie Stas doet mee
met zijn film ‘De Meteorakloosters’,
Gérard Koenen met ‘Zag je onderweg
het koren staan’ en Willem Roos met
‘Guatamala & Honduras’.

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

Het startschot voor de
Limburgse Filmdagen wordt
gegeven op zaterdag 14 maart
in het Cultuurhuis in Heerlen.
Zondag 15 maart worden rond
17.15 uur de filmprijzen uitgereikt
en de nominaties voor de
nationale amateurfilmwedstrijd
bekendgemaakt.

on
Voordeelcoup

Openingstijden
ambachtelijke bakkerij
en PLUS Café:
ma-do 8.00 - 18.00
vr 8.00 - 20.00
za 8.00 - 18.00

Bienenstich
kersen

9,

98

vrijdag 13 en
aart
zaterdag 14 m

Lucassen

‘n Maatje Meer vertelt het verhaal
van een vrouw die gebukt gaat onder
een zware last op haar schouders.
Deze last neemt in het stuk de vorm
aan van een trouwjurk die niet meer
past. De medewerkers van een atelier
helpen de vrouw op een luchtige
wijze met het loslaten van deze
last. Maar onder al deze luchtigheid
schuilt een confronterende ondertoon.
De vrouw wordt, zoals iedereen in de
samenleving, gemeten, gelabeld en
in een hokje gestopt, maar hoe zit het
met de liefde? Zijn gevoelens ook te
meten?

Authentieke sfeer
De voorstelling draagt zeer sterk
een authentieke sfeer uit. Het decor
mét een werkende naaimachine uit

grootmoeders tijd, de klassieke kostuums en de muziek die de sfeer van
Franse chansons ademt: alles klopt perfect in het plaatje. De teksten van de
acteurs passen echter niet altijd even
goed binnen deze authentieke sfeer.
Passend of niet, met dergelijke uitingen
als ‘sexy’ en ‘lekker ding’ krijgt Theater
Kleinkunst de lachers op zijn hand.
Het stuk bevat daarnaast een aantal
zeer scherp gevonden woordgrapjes die
zorgen voor de nodige hilariteit bij het
publiek.

ware vrouwen- en mannenverslinders.
Het plezier van de acteurs spat in deze
scène van het toneel af. Het is heerlijk
om te zien hoe de acteurs zich met
z’n allen overgeven aan de meeslepende muziek. Als reactie hierop
laat het publiek duidelijk van zich
horen tijdens dit staaltje enthousiast
samenspel. Deze scène mondt uit tot
de krachtige slotsom die aan ons allemaal gericht lijkt te zijn: “We worden
gemeten, gelabeld en in een hokje
gestopt, maar gevoelens, die zijn niet
te meten.” En zo is het maar net.
De volgende voorstelling op
zaterdag 21 maart is al uitverkocht,
maar wegens dit succes vindt er zondag 22 maart om 15.00 uur een extra
Het hoogtepunt waar de voorstelling naartoe werkt, is toch wel de scène voorstelling plaats. Reserveren kan
via 06 11 91 04 96.
waarin de hele cast zich omtovert tot

Enthousiast
samenspel

Workshops
voor mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg van Synthese organiseert vanaf donderdag 26 maart vijf workshops voor mantelzorgers. Tijdens de workshops gaan de deelnemers actief met elkaar aan de slag en is er ruimte om ervaringen uit te
wisselen. De bijeenkomsten vinden plaats in de vergaderzaal van Synthese, aan Bemmelstraat 2 in Horst.
Voor veel mantelzorgers is het een
grote uitdaging om de zorg voor een
zieke naaste te combineren met werk,
zorg voor het gezin, huishouden en het
onderhouden van sociale contacten.
De kunst is dan om tijd voor jezelf vrij
te maken. Het Steunpunt Mantelzorg
van Synthese organiseert in totaal vijf
workshops en het thema van de eerste
workshop is: ’Is jouw leven in balans?’
In deze bijeenkomst is aandacht voor
draagkracht en draaglast. Wat kost jou
energie en wat geeft jou energie? Deze
workshop vindt plaats op donderdag 26

maart en duurt van 19.00 tot 21.15 uur.
De tweede workshop, ‘Waarom
moeilijk doen als het samen kan?’,
gaat over het versterken van sociale netwerken. Deze vindt plaats op
donderdag 9 april, van 19.00 tot 21.15
uur. Het thema van de derde workshop
is ‘Talent, dat is het geloof in jezelf’
en deze vindt plaats op donderdag 23
april van 10.00 tot 12.15 uur. Workshop
vier, ‘Sterk met eigen kracht’, gaat
over het doorbreken van rolpatronen
en inzicht krijgen in communicatiepatronen. Deze workshop wordt op

donderdag 21 mei gehouden en duurt
van 19.00 tot 21.15 uur. De laatste
workshop, ‘Je moet niet alles geloven
wat je denkt’, gaat over het ombuigen
van je eigen gedachtes en vindt plaats
op donderdag 11 juni, van 10.00 tot
12.15 uur. De bijeenkomsten worden
begeleid door maatschappelijk werkster
van Synthese Gerdientje Langkamp
en Anja Damhuis van het Steunpunt
Mantelzorg. Deelnemers kunnen zich
uiterlijk twee weken van tevoren
aanmelden bij Anja Damhuis. Mail naar:
a.damhuis@synthese.nl

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

Het is weer lente!

Kom ook
sporten bij

Ristorante/ Pizzeria

‘La Rondine’

HET IS WEER LENTE!
HET IS WEER LENTE!
KOM OOK SPORTEN BIJ:
KOM OOK SPORTEN BIJ: Uniek bij La Rondine

Je kunt en mag altijd kosteloos een
Je kuntmee
en mag
altijdopkosteloos
keertje
sporten
proef. een
keertje mee
proef.
Hiervoor
hoefsporten
je je nietop
aan
te
HiervoorKom
hoefgewoon
je je niet
aan te
melden.
binnenlopen,
je
melden.
gewoon binnenlopen, je
bent
altijdKom
welkom!
bent altijd welkom!
Maandag
Maandag
09:00
Body-Fit M
09:00 Body-Fit
Body-Fit
18:30
MM
18:30 Body-Fit
Body-FitCM
19:30
19:30 ZUMBA
Body-Fit
C
20:30
Fitness
20:30 ZUMBA Fitness
Dinsdag
20:00
DinsdagZUMBA Fitness
20:00 ZUMBA Fitness
Woensdag
09:00
Body-Fit M
Woensdag
10:00
Fitness
09:00 ZUMBA
Body-Fit
M
19:30
10:00 Body-Fit
ZUMBA CFitness
20:30
Fitness
19:30 ZUMBA
Body-Fit
C
20:30 ZUMBA Fitness
Donderdag
09:00
ZUMBA Fitness
Donderdag
18:30
09:00 ZUMBA
ZUMBAFitness
Fitness
19:30
18:30 Body-Fit
ZUMBAM
Fitness
19:30 Body-Fit M
Zondag

10:00
Zondag ZUMBA Fitness
10:00 van
ZUMBA
Fitness
Seizoen
20 weken
geldig

van
2 februari
t/m
zon 12
juli ‘15
Seizoen
van 20
weken
geldig
Per
€ zon
7,0012 juli ‘15
vanles
2 februari t/m
10-ritten
Per les kaart €€ 62,50
7,00= € 6,25/les
20-ritten
10-rittenkaart
kaart €€105,00
62,50= €= 5,25/les
€ 6,25/les
Onbeperkt
20-ritten kaart €€130,00
105,00 = € 5,25/les
Onbeperkt
130,00
Géén
instapkosten,€géén
inschrijfgeld,
verplichte géén
maandelijkse
Gééngéén
instapkosten,
inschrijfincasso’s.
vaste avond,
maar
geld, géénGeen
verplichte
maandelijkse
allemaal
open
inloopuren!
Je komt
incasso’s.
Geen
vaste avond,
maar
sporten
het jou uitkomt!
allemaalwanneer
open inloopuren!
Je komt
sporten wanneer het jou uitkomt!
Venrayseweg 116 Horst, tel: 077-4770111
www.froxx.nl,
A73 tel:
afrit077-4770111
10
Venrayseweg
116 Horst,
www.froxx.nl, A73 afrit 10

Uitgebreide
paasbrunch
3 gangen,
geserveerd aan tafel,

€ 19,90 p.p.

excl. dranken
kinderen van 4 tot 11 jaar € 9,95
Voor meer informatie zie

www.facebook.com/
larondinehorst

Proef...
en
nse keuk
a
a
i
l
ta
I
de
nst
ren gewe
reserve

Meterikseweg 84, Horst
077-3989089
www.larondine.nl

GEVRAAGD

Blauwe bessen
plukkers/sters
in kas

in de vroege avonduren en
zaterdagochtend voor een periode
van +/- half mei tot en met juni
Leeftijd 13-18 jaar
Mail naar: mariesjka@msn.com
Fam. Willems
Mevrouwsbosweg 12
5963 NP Hegelsom
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Dorpsraadvergadering

Lottum

Snoeidemonstratie

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

wo 18 maart 20.00 uur
Locatie:
gemeenschapshuis ’t Haeren

America

Horst
Breicafé

za 14 maart
10.00-14.00 uur
Organisatie:
Rozenvereniging
en Tuincentrum Lottum
Locatie: Tuincentrum Lottum

za 14 maart 22.30 uur
Locatie: café Boëms Jeu

vr 13 maart 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Optreden 30Past7,
Stunning Suzy en Source

Dorpsraadvergadering

Hazesavond

za 14 maart 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

wo 18 maart 20.00 uur
Locatie:
gemeenschapshuis
Aan de Brug

za 14 maart 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Halfvastenbal
met De Hoegies

Broekhuizen

Boekpresentatie Chinareis
Frans Schraven
za 14 maart 11.00-16.00 uur
Locatie: Maaspaviljoen

Griendtsveen
Informatieavond
Mariapeel

wo 18 maart
16.00-21.00 uur
Organisatie:
Provincie Limburg, Waterschap
Peel en Maasvallei, gemeente
Horst aan de Maas en
Staatsbosbeheer
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

Nationale
motorcrosswedstrijden
zo 15 maart 11.00 uur
Organisatie:
Motorcrossclub
De Streekrijders
Locatie: circuit De Reulsberg

Minirevue

vr 13 en za 14 maart 20.00 uur
en zo 15 maart 15.00 uur
Organisatie: De Toddezèk
Locatie: creatief centrum
De Baersdonck

De band 30 Past 7 uit Lottum staat al meer dan vijf jaar op de planken.
Ter ere hiervan speelt de band op zaterdag 14 maart in OJC Canix samen met
Source en Stunning Suzy. De deuren van OJC Canix openen om 20.00 uur en
de optredens starten om 21.00 uur.

Melderslo
ATB-toertocht

zo 15 maart 08.30 uur
Organisatie:
mountainbikeclub NeetFit
Locatie:
start Eikelenbosserdijk 6

Optreden Mart Vervoort
Presentatie
nachtvlinders: juwelen
van de nacht?

zo 15 maart
Locatie: Museum De Locht

ma 16 maart
21.00-22.00 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Meterik

Dorpsraadsvergadering
do 19 maart
20.30-22.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

Optreden Paul Batto
wo 18 maart 20.30 uur
Locatie:
muziekcafé Cambrinus

Themabijeenkomst zorg

Grubbenvorst

30 Past 7
bestaat vijf jaar

do 19 maart 19.00 uur
Organisatie:
Steunpunt Mantelzorg
Locatie: Synthese

Sevenum

Sing Challenge Festival
za 14 en zo 15 maart 11.00 uur
Organisatie:
Shantygroep De Maashave
Locatie:
camping De Schatberg

Dorpsraadsvergadering

Mens erger je niettoernooi

do 19 maart 20.00 uur
Locatie: zalencentrum De Riet

za 14 maart 16.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

De opener van de avond is de
jonge Lottumse band Source. Zij spelen
metal- en hardrockmuziek. De band die
ook al lang bestaat en heel wat
vlieguren heeft gemaakt, is Stunning
Suzy uit Horst. Als Classic Rock en
Marilyn Monroe een liefdesbaby

zouden krijgen, zou dat Stunning Suzy
zijn, zo omschrijft de band zichzelf.
De afsluiter van het feest is 30 Past
7 zelf. Het publiek krijgt een upgrade
van de setlist te horen met vele extra’s,
zoals nieuwe nummers en het toetreden van een toetsenist.

LGOG plant m
 ispelboom
In het kader van het veertigjarig bestaan van LGOG Kring Ter Horst wordt
er op zaterdag 14 maart om 11.00 uur een mispelboom geplant bij de
kasteelruïne in Horst.

Plantenkwekerij De Kemp BV is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de vermeerdering en opkweek van
aardbei- en aspergeplanten en opkweek van vruchtboomonderstammen. Onze producten worden
afgezet in binnen- en buitenland. In verband met uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Assistent Bedrijfsleider kas (m/v)
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de teelt van het uitgangsmateriaal van de aardbeiplanten.
Je bent dagelijks tussen het gewas te vinden en let scherp op de teelt en de productie. Je bent zo
ervaren dat je aan het gewas kunt zien, welke teeltmaatregelen genomen moeten worden. Andere
taken zijn o.a. watergift, scouting en gewasbescherming. Je stuurt een vaste medewerker en een groep
seizoenmedewerkers aan. Je controleert, motiveert en begeleidt de medewerkers tijdens de diverse
werkzaamheden. Je hebt belangstelling voor techniek en let op de werking en functioneren van de
diverse bedrijfsmiddelen. storingen signaleer je en los je adequaat op. Je bent ook sparringpartner voor
de bedrijfsleider en vervangt hem bij zijn afwezigheid. Binnen het bedrijf heerst een duidelijke
aanpakmentaliteit, met directe korte lijnen. Kortom een zeer uitdagende en afwisselende functie.
Tevens zijn wij op zoek naar:

Logistiek medewerker (m/v)
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het klaarzetten van orders en helpen met uitleveren. Je
kunt zelf orders, afleverbonnen en pallet labels printen. Je bent verantwoordelijk voor kloppende
voorraden en je beheert de emballage. Verder stuur je een klein team aan van de verpakkingsafdeling
en ben je medeverantwoordelijk voor de koeling. De controles van de temperaturen van het
plantmateriaal voer je fysiek uit.
Voor een uitgebreide functie omschrijving kijk op onze website www.dekemp.nl
Je kunt je sollicitatie, voorzien van een c.v., richten aan De Kemp BV t.a.v. Esther Litjens-Keijsers,
e.keijsers@dekemp.nl

Er is gekozen voor een mispelboom
omdat deze boom in het wapen van
gemeente Horst aan de Maas voorkomt. De aanschaf en het planten
geschieden in samenwerking met
de Stichting Landschap Horst aan de
Maas, de Stichting Kasteel Huys Ter
Horst en gemeente Horst aan de Maas.
Burgemeester Kees van Rooij neemt

het planten van de boom voor zijn
rekening. Aansluitend kan een excursie
op de kasteelruïne worden gemaakt.
De laatste jaren is er hard gewerkt door
de vrijwilligers van de stichting die
de kasteelruïne beheert. Zij verzorgen
een rondleiding, geven uitleg over de
huidige stand van zaken en werpen
een blik op de toekomst.

Sing Challenge Festival
Shantygroep de Maashave organiseert op zaterdag 14 en zondag
15 maart voor de zevende keer het Sing Challenge Festival met ongeveer
1.000 zangers en zangeressen. Het festival begint beide dagen om 11.00 en
vindt plaats op de Schatberg in Sevenum.
Het Sing Challenge Festival kenmerkt zich door de vele verschillende
stijlen muziek die er gepresenteerd
worden. Belangrijk daarbij is dat alle
zangers en zangeressen, of het nu gaat
om klassiek, pop, smartlap of shanty,
hun hobby met de toehoorders willen
delen. Het enthousiasme is hierbij de
belangrijke drijfveer. Verdeeld over
twee dagen en twee podia, gaan
26 koren het publiek laten genieten

van hun prestaties.
Op beide dagen begint het festival om 11.00 uur. Zaterdag eindigt het festival met een ongeveer
twee uur durende show van het
Scheldeloodsenkoor, die om 19.00 uur
aanvangt. De Maashave besluit het
festival op zondag van 17.00 tot
18.00 uur. Voor meer informatie en het
volledige programma, kijk op
www.singchallenge.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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

19.15

Griendtsveen
Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum

Venray

Meerlo

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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tandarts
Spoedgevallendienst
13 t/m 19 maart 2015
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Alarmnummer

112

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

De wondere wereld van
de nestkasten
Leo Ballering geeft op maandagavond 23 maart om 20.00 uur een lezing over de wondere wereld van de
nestkasten. De presentatie vindt plaats in Horeca de Sevewaeg in Sevenum.

Broekhuizenvorst

zondag

Vogelwerkgroep

Melderslo

Meterik

Leo heeft zes jaar geleden
NESTKAST opgericht, een landelijk
netwerk voor nestkasstudies, en licht
een tipje van de sluier op over wat je
met gericht nestkastonderzoek
allemaal kunt zien. Jaarlijks komen er
bij NESTKAST resultaten binnen van
ongeveer 15.000 nestkasten: dat zijn
bijna 100.000 eieren.

Eerst wordt er in gegaan op hoe
je goed en verantwoord nestkasten
onderzoek doet en hoe waardevol
de resultaten zijn, maar vooral hoe
leuk het is om elke week in het
voorjaar met een doel de natuur in
te gaan.
Daarna wordt er verteld welke
soorten je aan kunt treffen, hoe

hun nesten eruit zien, hoe de
eieren en de jongen eruit zien en
als laatste wat voor bijzonderheden
je kunt aantreffen: gemengde
nesten, dubbele nesten, zoogdieren,
insecten en nog veel meer.
Voor meer informatie over de
lezing, kijk op
www.vogelwerkgroephokske.nl

Bibliotheek Horst

Nederlandse Kinderjury
Ook dit jaar kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar weer meedoen aan de Nederlandse Kinderjury die loopt tot
woensdag 13 mei. In Bibliotheek Horst liggen handige boekjes klaar om opgehaald te worden met leestips en
uitleg over hoe er gestemd kan worden.
De Kinderjury is een jury waarin
kinderen echt de baas zijn. Het is
volgens de organisatie belangrijk
voor schrijvers om te horen dat
hun boek gewaardeerd wordt door
kinderen. En, de allerbelangrijkste

01

reden om mee te doen: lezen is leuk.
De boeken voor de Kinderjury staan
in de bibliotheek op een aparte plaats
en ze hebben een Kinderjury-etiket
op de rug van het boek.
Deelnemers kunnen stemmen

via www.kinderjury.nl en verder
staat er in Bibliotheek Horst een
stembus waar stemformulieren
ingegooid kunnen worden.
Stemmers krijgen een potlood met
gum cadeau.

winkel&bedrijf
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Ad ve rtorial

Je goed voelen in je lijf!
Hoe heerlijk is het om je goed te voelen in je eigen lijf. En of dat nu is qua gewicht of gezondheid of de
kracht van je eigen gedachten. Gewoon, je lekker goed voelen.

Swolgen

Sevenum

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

077 351 88 89

Annemiek Billekens van ANBISE (www.anbise.com)
focust zich dan ook op dat goed voelen. “Het is toch
super als je weet dat je voor jezelf goed bezig bent met
gezonde voeding en gezonde gedachtes,” vertelt Annemiek
enthousiast. Als afslank-, detox-, en hypnocoach begeleidt
ze mensen om hierin hun doelen te bereiken.

schonere en frissere jij. Als getrainde detoxcoach begeleidt
Annemiek je hier graag in. In vier weken tijd voel je je dan
al direct een ander mens: schoner en fitter. En dit kun je
al bereiken met gewoon eten en net wat meer aandacht
voor jezelf.

Detoxen maakt je lichaam weer
lekker schoon met gewoon eten
Het voorjaar is in aantocht en dat is overal aan te
merken: vogels komen terug van warme landen, de eerste
bloemen groeien weer in tuinen en langzaam maar zeker
wordt de buitentemperatuur aangenamer. En met dit
moois in aantocht wil je er zelf toch ook helemaal klaar
voor zijn? Fris en fruitig. En dat kan voor jou betekenen
om af te vallen, maar het kan ook voor je betekenen
dat je jezelf heerlijk fris in je eigen lichaam wilt voelen;
schoner en fitter! En het is echt niet nodig om daarvoor in
Spanje te gaan sapvasten. Nee, hoor! Met gewoon eten,
zoals moedertje natuur dat bedoelt heeft, en vanuit huis
in je eigen fijne omgeving kun je ook werken aan een

Anbise
Afslank - Detox - Hypno Coaching
06 - 42 08 78 09
Molenstraat 26, 5975 AG Sevenum
anbise@mylifeslim.com
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Veilingklok in De Locht Feestweekend
In Museum De Locht in Melderslo kunnen bezoekers op zondag 15 maart
zelf gebruik maken van de veilingklok van het museum.

Het museum beschikt over een traditionele veilingklok die vroeger in Veiling
ZON werd gebruikt. Daarbij loopt de
wijzer van hogere prijs naar lagere prijs.
Wie het eerst op een knop drukt betaalt
de prijs op de klok. Bezoekers mogen
dit zelf uitproberen. Op deze dag is er

tevens een optreden van liedjeszanger
Mart Vervoort met zijn accordeon. Ook is
er een aantal wisselexposities te bezichtigen. Het museum is geopend van
11.00 tot 17.00 uur, de demonstraties
beginnen om 13.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.museumdelocht.nl

Halfvastenbal bij
Boëms Jeu
Bij café Boëms Jeu in America vindt op zaterdag 14 maart
het Halfvastenbal plaats. De aanvang van de avond is om 22.30 uur.
Op het podium bij Boëms Jeu staat
deze avond de band De Hoegies. Deze
Nederlandstalige rock & lol band uit

America speelt alleen tijdens het carnavalsseizoen. Dit jaar spelen zij voor het
laatst en met twee nieuwe zangers.

Hazes-avond in
Café d’n Tap
Café d’n Tap houdt op zaterdag 14 maart een Hazes-avond. De deuren
openen om 21.30 uur.
Robert Pouwels vertolkt deze
zaterdagavond de bekende sounds
van André Hazes. Na het succes van
vorig jaar hoopt Café d’n Tap weer

op een knallend feest. De kaartjes
voor deze avond zijn verkrijgbaar bij
het café en worden ook aan de deur
verkocht.

Jubileum OJC Phoenix
De soos van Hegelsom werd opgericht op 26 maart 1975. Dit jaar viert zij haar 40-jarig jubileum en ter ere
hiervan organiseert de soos een feestweekend van vrijdag 27 maart tot zondag 29 maart.

Het 40-jarig jubileum gaat groots
gevierd worden in Hegelsom. De
organisatie is nog druk bezig om
de laatste details in te vullen, maar
wat wel bekend is, is dat er een
feesttent opgebouwd wordt waar het
feest het hele weekend plaats gaat
vinden. Op vrijdag wordt er gestart
met festiviteiten in Chinese sferen:
een heuse China Town met ‘s avonds

een rijsttafel. ’s Avonds verzorgt DJ
Gurde de muziek. Ieder genre waarop
gedanst kan worden, komt in zijn
repertoire voor. De afterparty van de
avond vindt plaats in de soos zelf.
Op zaterdag staat feestband SOG op
de bühne in de tent, een studentencoverband die optreedt door het
hele land. Op zondag mogen alle
grote verhalen van vroeger boven

tafel gehaald worden en de jongste
verhalen mogen aangedikt worden.
De verdere invulling van deze dag
houdt de organisatie nog even
geheim, maar deze zal wel in het
teken staan van een reünie waarbij
in soos-stijl alle oud-leden, huidige
leden en toekomstige vrijwilligers
en bezoekers om 14.30 uur
uitgenodigd zijn.

Nieuw toneelstuk
Vrije Spelers America
Toneelgroep de Vrije Spelers uit America komt op zaterdag 28 maart met een nieuw stuk. Het nieuwe
toneelstuk heet ‘Kletsproat’ en wordt opgevoerd op zaterdag 28 en zondag 29 maart en zaterdag 4, zondag 5 en
maandag 6 april. Op deze dagen is het toneelstuk om 20.15 uur in de Bondszaal te zien.
Kletsproat, geregisseerd door
Gerard van Beers, speelt zich af op
de overloop van de derde etage in
het huurhuis waar mevrouw Moors
en meneer Blokker buren zijn. Deze
overloop is het operatieterrein van
mevrouw Schuurman. Door geklets en

gedraai van deze mevrouw Schuurman
komen de twee brave burgers in de
moeilijkheden, mede omdat zij onafhankelijk van elkaar hun woning illegaal onderverhuurd hebben. De huisbaas-slager en een moeder zijn ook
niet gelukkig met de situatie. Gelukkig

is er altijd nog konijnenfokvereniging
De Rammelaar.
Kaartjes voor de voorstelling
zijn verkrijgbaar via
www.devrijespelers.nl en in de
winkel Derks-Haegens aan Pastoor
Jeukenstraat 5 in America.

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN
18 MAART 2015

Rudy Tegels Lijst 2, nr. 6

