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Foutje Rabo eindigt
in feestje
Een foutief verstuurd sms’je van Rabobank Horst Venray eindigde woensdagmiddag in een spontaan straatfeestje bij de bank aan de Spoorweg in Hegelsom.
Duizenden klanten kregen dinsdag 1 april een sms met het verzoek zich woensdag op het kantoor te melden voor hun afspraak. Toen hierop een Facebook-evenement
werd aangemaakt, besloot Rabobank het ludiek op te pakken en daadwerkelijk een kort feestje te organiseren.

Vernieuwing Grubbenvorster dorpsraad
In Grubbenvorst is 26 maart een nieuwe dorpsraad aangetreden en is afscheid genomen van twee leden.
De raad is nog op zoek naar nieuwe leden.
Afscheid werd genomen van
Jos Jacobs en Riek Hermsen. Het
nieuwe dagelijks bestuur bestaat uit
voorzitter Ruud Meijers, vicevoorzitter
Pim de Bekker, secretaris Jean Gielen
en penningmeester Math Vilain.
De dorpsraad is geslonken tot slechts
zeven leden, terwijl er plaats is voor
minimaal tien. De dorpsraad van
Grubbenvorst heeft het afgelopen
jaar veel weten te realiseren, maar
er is ook nog veel werk aan de
winkel, stelt de raad. Hiervoor zoeken

zij mensen die tijd en kennis willen
inzetten voor de gemeenschap van
Grubbenvorst.
In 2013 zetten de leden van de
dorpsraad zich onder andere in voor
verdere inrichting van het centrum,
controle op de fijnstof-emissies in de
omgeving, een veilige Venloseweg,
het zand- en grindverwerkingsbedrijf
dat bij het Raaieind gepland is, goede
fietsverbindingen rond Grubbenvorst,
betere verkeersvoorzieningen in het
dorp en deelname aan de toekomstige

ontwikkelingen rondom het dorp.
Ten behoeve van de leefbaarheid
werden financiële bijdragen geleverd
door toekenning van prioriteitsgelden
ten bedrage van bijna 8.500 euro voor
onder andere het bloembakkenproject
van Gewoën Grubbenvorst, de
restauratie van de St. Annakapel, het
strandje aan de Maas, het boek van
SVZ ’57 en vlaggenmasten voor het
Oranjecomité.
Voor meer informatie, kijk op
www.dorpsraadgrubbenvorst.nl

Dier & Vijverdagen
5 & 6 april

Demo’s waterplanten en terrasvijvertjes
Watertest door Takazumi
Leuke kinderactiviteiten, o.a. aaitafel
elke
zondag Diverse aanbiedingen waaronder:
open

Graszoden

van topkwaliteit!
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Helpende handen

‘Meer belangstelling voor andere culturen
ontwikkelen’
Werkgroep Mondiaal Burgerschap van het Dendron College in Horst
organiseert op vrijdag 11 april van 16.30 tot 20.30 uur een wereldmarkt in
de aula van de school. Voorzitter Ine Schriever: “Het wordt tijd dat de
inwoners van Horst aan de Maas kennismaken met andere culturen.”

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Kom in de kas
flyer
Boerenbond Sevenum
flyer, niet in Broekhuizen(vorst),
Lottum, Meerlo, Swolgen en
Tienray

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren
Eva Janssen
Michelle van Kempen
Cleo Schatorjé
Lieke Sijbers
Nicky Willemsen
Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Werkgroep Mondiaal Burgerschap
organiseert van ’s middags tot ’s
avonds activiteiten. Bezoekers kunnen
kijken naar een modeshow, rondstruinen over een wereldmarkt, deelnemen
aan workshops, culinaire hapjes en
drankjes proeven en kijken naar films
en foto’s van over de hele wereld.
Schriever: “Het doel is mensen informeren over de diversiteit van culturen.”

Rondstruinen
wereldmarkt
Docenten en leerlingen van het
Dendron College zetten zich via de
werkgroep in om de bewustwording
van duurzaamheid dichtbij en ver weg
groter te maken. Volgens Schriever
wordt er te weinig stilgestaan bij
andere culturen. “Het Dendron College
is relatief gezien een witte school,
maar als je weet hoeveel verschillende
nationaliteiten er rond lopen, ben je
verbaasd”, stelt ze.

Kleding van over de
hele wereld
Aangezien Horst aan de Maas een
milleniumgemeente is, komt wethouder Ger van Rensch de wereldmarkt openen. Schriever: “Er werken
allerlei mensen, goede doelen en
andere organisaties mee. In totaal
hebben 65 leerlingen van verschillende nationaliteiten zich gemeld om
mee te helpen. Dat zegt wat over het

draagvlak dat de werkgroep Mondiaal
Burgerschap heeft.”
De wereldmarkt is de tweede
markt die de werkgroep organiseert.
Twee jaar geleden hielden ze een
markt over India in de aula van het
Dendron College. “De vorige markt
was een groot succes. Natuurlijk willen
we geld ophalen voor de projecten
Helpende Handen in India en Sotos in
Senegal, maar de belangrijkste reden
is dat we meer belangstelling voor

andere culturen willen ontwikkelen.”
Het is de bedoeling dat werkgroep
Mondiaal Burgerschap uiteindelijk
een van de speerpunten van het
Dendron College wordt. “Het is goed
dat de leerlingen, docenten, ouders en
familieleden in aanraking komen met
andere culturen. Zo leren ze mensen
met andere normen en waarden beter
begrijpen. De dag is volgens de organisatie geslaagd als er veel mensen
interesse tonen.”

Volgens Schriever is ook Horst
aan de Maas rijk aan culturen. Op de
modeshow op de markt is dit beeld dan
ook terug te zien in de klederdracht van
de modellen. Van Thailand tot Sudan,
de kleren die worden gedragen zijn van
over de hele wereld.
“Waar we eerst alleen India hebben vertegenwoordigd, dragen we nu
culturen van over de hele wereld uit.
We worden groter en dat willen we
laten zien.”

Documentaire
gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum
Documentairemaker Marijn Poels uit Meerlo werkt de komende maanden aan een documentaire over de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
De film moet in beeld brengen hoe het projectbureau te werk gaat en hoe
bewoners en bedrijven hierbij betrokken worden.
De komende jaren worden er in
het gebied tussen de dorpen Ooijen en
Wanssum drie grootschalige maatregelen genomen ter bestrijding
van hoogwater. Hierdoor wordt het
gebied veiliger en ontstaat ruimte voor
economische ontwikkelingen, natuur
en de aanleg van een provinciale
rondweg.

De regio moet een
beleving worden
Nu de plannen hun definitieve
vorm krijgen, wordt steeds duidelijker
waar in het gebied nog complexe
problemen moeten worden opgelost.
Bij deze vraagstukken zijn vaak nog
meerdere oplossingen mogelijk, maar
kunnen tegengestelde belangen een rol
spelen. De komende maanden werkt
het projectbureau deze vraagstukken

samen met betrokken partijen uit in de
vorm van werkateliers.
Poels maakt films over internationale vraagstukken op sociaal,
economisch en politiek gebied.
De documentairemaker is erg blij met
de mogelijkheid om opnieuw iets in
zijn geboortestreek te doen.
“Ik vind het erg interessant hoe
men in dit reusachtige project de
balans probeert te zoeken tussen
mens, natuur en economie en dat de
kippenboer en de bakker om de hoek
ook een mening mogen hebben over
een dergelijk overheidsproject. Buiten
dat is het een eer dat ik mijn eigen
regio op een inspirerende manier neer
kan zetten: van grootse panorama’s
tot persoonlijke verhalen. Onze regio
moet in de documentaire een beleving
worden,” aldus Poels. In september
moet de documentaire klaar zijn.
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Uitgebreide paasbrunch
op 1e paasdag
Nieuwe set gel op eigen
nagel + handmassage
In balans:
Gezondheidsconsult/
massage

€23,50

€11,75
€57,50

€27,50
€75,00

€37,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Citaverde College
wil keurmerk Eco-School
Het Citaverde College in Horst wil in 2015 het keurmerk Eco-School behalen. Dit wereldwijde keurmerk laat zien
dat een organisatie bewust bezig is met een duurzame school en samenleving. “Duurzaamheid is al lang niet meer
voor de geitenwollensokkentypes”, aldus adjunct-directeur Marlies Scheres.

‘lekkere chocolade
en dat proef je’

De leerlingen in de belevingstuin
Het Eco-Schoolkeurmerk is in 1994
ontwikkeld door de Foundation for
Environmental Education als invulling
van de afspraken van een VN-conferentie
over milieu en ontwikkeling. Sinds die
tijd is het een internationaal keurmerk
voor duurzame scholen. Adjunctdirecteur Marlies Scheres legt uit
waarom het Citaverde College graag dit
predicaat wil behalen: “In het begin van
dit schooljaar zijn we met het personeel
een project begonnen dat we Vijftig
tinten groen hebben genoemd. Toen
kwamen we er achter dat de doelstellingen die we daarvoor opgesteld hadden,
perfect pasten binnen de Eco-School. Het
keurmerk past echt bij ons als school, dit
is precies wie wij zijn.”

Way of life
Om als Eco-School benoemd te
worden, moet duurzaamheid op het
Citaverde College een ‘way of life’
worden. “Het is niet de bedoeling dat
we af en toe een lesje duurzaam-

heid geven aan onze leerlingen. Het
moet echt als rode, of zeg maar liever
groene, draad lopen door het de school.
Gelukkig zijn wij al geruime tijd bezig
met het realiseren van een duurzame
school en leefomgeving. Zo zijn we
vorig jaar gestart met een milieustraat
en met zonnepanelen. Dit schooljaar
hebben we met leerlingen werkgroepen opgericht, waarin wordt nagedacht over wat we nog meer kunnen
bereiken op het gebied van duurzaamheid”, aldus docente Marie-José van
Hegelsom.
Eén van de projecten om duurzaamheid te bevorderen is de onlangs
door leerlingen opgezette natuurbelevingstuin. Leerlingen worden zo dichter
bij de natuur gebracht. Marie-José:
“Dan moet je denken aan bloemenvelden en tuintjes waar gebruikgemaakt
wordt van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en waar biodiversiteit heel
belangrijk is. Ook hebben we nestkastjes en vlinderkasten geplaatst. In

de toekomst willen we de tuin ook
openstellen voor bijvoorbeeld basisschoolleerlingen, zodat zij er ook wat
aan hebben.”

Altijd al
een groen tintje
Het doel van de school is om in
2015 de Groene Vlag als keurmerk van
Eco-Schools te ontvangen. De adjunctdirecteur: “Daarvoor moeten we wel
laten zien wat we gedaan hebben met
thema’s zoals water, voedsel, energie
en afval. Maar dat wordt ‘peanuts’ voor
ons, want met het meeste waren we
toch al bezig. Het Citaverde College
heeft altijd al een groen tintje gehad en
een gezonde, milieuvriendelijke leefomgeving is voor ons heel belangrijk.
We zijn dus al heel goed op weg, maar
dat moeten we nu nog zichtbaarder
gaan maken en we moeten iedereen er
bewust van maken dat we ons inzetten
voor duurzaamheid.”

Maaslijn scoort het slechtst

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

Kijk op www.brasserieindewittedame.nl

Paasbrunch € 19,50
: 077 355 72
r.
n
l.
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De treinverbinding tussen Roermond en Nijmegen scoort het laagst van alle regionale openbare vervoerstrajecten. Dat blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).
Uit het landelijke onderzoek naar
de mening van reizigers in het stadsen streekvervoer blijkt dat de gebruikers van bus, tram, metro, regionale
trein en boot in 2013 net zo tevreden
zijn over hun ov-ritten als in 2012.

Gemiddeld scoren de 77 onderzoeksgebieden een 7,4. Slechts één gebied
scoort lager dan een zeven: de Maaslijn
tussen Nijmegen en Roermond krijgt
een 6,8 van de gebruikers. Slechts 6
procent van de gebruikers van dat tra-

ject kan geen enkel verbeterpunt voor
het traject noemen. De meeste mensen
(43 procent) vinden vooral de kans op
een zitplaats te klein. Ook vorig jaar
scoorde de drukke treinverbinding niet
al te best. Ze kreeg toen een 6,9.

Drugs in beslag genomen

Pastoor Vullinghsplein 14 Grubbenvorst www.brasserieindewittedame.nl

Deukje?

De politie heeft vorige week bij een drugsactie in Wanssum en Melderslo een paar kilo drugs aangetroffen.
Zij hield zes verdachten aan, die voor verder onderzoek vastzitten.
Na een tip over een mogelijk
xtc-lab troffen agenten in een loods
aan de Gagel in Wanssum geen
xtc-lab aan, maar vonden ze wel
zo’n 600 gram amfetamine, 50
gram cocaïne, enkele xtc-pillen en

een tabletteermachine. Hierbij zijn
vijf mannen van 20 tot 58 jaar uit
Venray, Wanssum en Maasmechelen
aangehouden.
Op de Bongerd in Melderslo
heeft de politie in een woning

ruim een kilo hennep en meer dan
anderhalve kilo hasj en anderhalve
kilo speed aangetroffen. Daarnaast
troffen agenten ook een vuurwapen
en pepperspray aan. Ook hier is de
bewoner aangehouden.

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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‘De asperge bepaalt
het seizoen eigenlijk zelf’
Traditiegetrouw opent het aspergeseizoen op de tweede donderdag van april. Dit jaar valt dat op 10 april. Doel
van deze dag is om zoveel mogelijk aandacht te vestigen op het witte goud onder de consumenten. De eerste asperges zijn echter al geoogst, omdat de natuur en de temperatuur dit jaar voorlopen.

HALLO op vakantie
De 19-jarige Sjuul Janssen uit Horst was onlangs op vakantie in
IJsland. Tussen alle activiteiten door had hij ook nog tijd om
HALLO Horst aan de Maas te lezen. Sjuul is werkzaam bij een
plaatselijke supermarkt en deed daar mee met de bananenwedstrijd.
De werknemers dienden een zo hoog mogelijke stijging te behalen in
de verkoop van bananen. Van iedere groep mocht de nummer één
naar IJsland. Samen met een collega ging Sjuul een weekend naar
IJsland waar hij onder meer een helikoptervlucht en een tocht op een
sneeuwscooter heeft gemaakt.

Botsing op A73
De hulpdiensten werden op donderdag 27 maart rond 14.30 uur
opgeroepen voor een verkeersongeval op de A73 ter hoogte van
Grubbenvorst. Een personenauto was op de invoegstrook op een vrachtwagen gebotst.
De vrouwelijke bestuurder (22) uit
Duitsland had bij het verwisselen van
de rijstrook een vrachtwagencombinatie over het hoofd gezien. Ze is door
medewerkers van de brandweer en
ambulance uit haar auto gehaald. De
bestuurster werd ter controle naar het

ziekenhuis gebracht. De personenauto
was total loss en is door de bergingsdienst afgevoerd. De vrachtwagen had
geen schade. De rechterrijstrook werd
hiervoor tijdelijk afgezet en het verkeer
werd via de linkerrijstrook geleid.
Hierdoor ontstond er een kleine file.

MEGA
Rommelmarkt
Zon 6 april

“In februari begint ons werk in de
kas”, zegt Ron Martens van VOF Martens
Asperges uit Tienray. Hij teelt zowel
asperges binnen in de kas en buiten
op het land. “De vooruitzichten van het
aankomend aspergeseizoen zien er niet
verkeerd uit. We zijn dit jaar iets eerder
dan vorig jaar. Dat komt mede door het
weer.” Martens ziet de oogst dus kleurrijk
in. Maar wanneer is zo’n oogst eigenlijk
geslaagd? “Dit is als de consument tevreden is en als de prijs goed uitvalt”, vertelt Martens. De teler geeft aan dat een
temperatuur rond de twintig graden ideaal is om een asperge te laten groeien.
Als mensen het over asperges hebben,
dan denken ze vaak aan de witte soort.
Maar er bestaan drie soorten asperges.
Naast de witte variant bestaan er ook
groene en paarse asperges. Groene
asperges worden in landen zoals Italië

www.carbootsalehorst.nl

lengte. “De folie schakelt weersinvloeden
uit en zorgt voor constante kwaliteit.
Het zorgt ervoor dat ons werk wat
flexibeler wordt”, zegt de teler uit
Meterik. Ook Jenniskens geeft aan dat
temperaturen rond de twintig graden
ideaal zijn. “Bij extreem weer met
25 graden of warmer krijg je overaanbod
en een afwijkende kwaliteit. Ook veel
en harde wind is niet fijn, omdat de
folie dan weg kan waaien.” Het officiële
aspergeseizoen loopt tot Sint Jan, dat
gevierd wordt op 24 juni. Jenniskens: “Ik
denk dat het seizoen eerder afgelopen is
dan 24 juni. Ik verwacht dat we tussen
10 en 15 juni de laatste asperges uit
de grond halen.” Voor Jenniskens is het
seizoen geslaagd als er een gunstige prijs
uitkomt. “De kwaliteit is vaak hetzelfde.
Uiteindelijk is de prijs toch het belangrijkste. Daar doe je het voor.”

Geen onteigening gronden
Alle gronden die nodig zijn voor het project Peelvenen-Mariapeel zijn vrijwillig aan de provincie verkocht. Dat
betekent dat onteigening niet meer nodig is, stelt Provincie Limburg.
De aankoop van in totaal circa
75 hectare werd mogelijk na onderhandelingen met agrariërs die
eigenaar zijn van de gronden door de
Dienst Landelijk Gebied. Gedeputeerde
Patrick van der Broeck: “Met de
verwerving van de grond hebben we
de weg vrijgemaakt om het prachtige
Natura 2000-gebied Peelvenen-

Mariapeel de aandacht te geven die het
verdient. We kunnen onze pijlen nu op
de toekomst van het gebied richten.
De aankoop van deze gronden geeft rust
voor de natuur en voor de boeren.”
Peelvenen-Mariapeel is een
verdroogd hoogveengebied dat té
voedselrijk is geworden om de meer
oorspronkelijke natuur terug te kunnen

krijgen die de provincie beoogt.
Daarvoor wordt nu een aantal
maatregelen uitgevoerd, waarvoor
de aangekochte gronden nodig zijn.
Het grondwaterpeil in de omgeving
wordt onder andere verhoogd om
weer hoogveen te ontwikkelen,
houtopslag wordt verwijderd en
greppels worden gedicht.

Fietsen Horst gestolen
Politie Horst heeft op
woensdagavond 26 maart twee
aangiftes van fietsdiefstal ontvangen.
Tussen 19.00 en 21.30 uur zijn

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

Carbootsale Horst

A73 afrit 10 350 stands
Evenemententerrein 8.30/15.30 u
Tienrayseweg 5961 NL

veel gegeten, maar hier is deze asperge
nog op aan het komen. Paarse asperges
kunnen ook rauw gegeten worden en
worden vanwege het hoge suikergehalte vaak gebruikt voor salades. Groene
en paarse asperges groeien boven de
grond en witte asperges in de grond in
aspergebedden. Sjaak Jenniskens van
Jenniskens Fruitbedrijf in Meterik teelt
asperges buiten in de volle grond. “Het
seizoen kan dan wel beginnen op 10
april, maar de asperge bepaalt dit eigenlijk zelf. Wij beginnen in de laatste helft
van april. Onze voorbereidingen starten
in maart. Dan leggen we de folie erop.”
Op de aspergebedden wordt meestal
zwartwitfolie gelegd voor kwaliteit,
tegen verkleuring en ter vervroeging van
de oogst. Tijdens de oogst wordt de folie
opgetild. Als er dan een barstje of kopje
zichtbaar is, heeft de asperge de juiste

de fietsen weggenomen bij de
Lambertuskerk in Horst. Politie Horst
laat weten dat er mogelijk nog andere
fietsen zijn gestolen. Tot op heden
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bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

is er nog niemand aangehouden.
Mensen die iets gezien hebben
kunnen contact opnemen met de
politie via 0900 88 44.

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
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Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Hééééééééééééééééérlijk

verse asperges!

Administratie Partners

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

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

Openingstijden
winkel:

De vele smaken van
Het Aardbeienland…
Kreuzelweg 3
5961 NM Horst
077 397 02 16
www.aardbeienland.nl

dinsdag t/m vrijdag
én zondag
10.00-17.00 uur.
Op zaterdag
09.00-17.00 uur.
Op maandag gesloten
met uitzondering
van feestdagen.

nieuws 05

03
04

Bedankt
Losgeschoten slang verwondt
Meerlose

voor alle
felicitaties en
leuke reacties

Een vrouw uit Meerlo (62) is woensdag 26 maart rond 10.30 uur op de Kloosterstraat in Tienray ernstig
gewond geraakt door een slang van een kolkenzuiger. De slang zat bevestigd aan de vrachtwagen van een
rioleringstechniekbedrijf, maar schoot door een nog onbekende oorzaak los. De vrouw die aan het wandelen
was, kreeg de slang tegen haar hoofd. Ze is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Jeugdhuis Hegelsom
feestelijkg eopend
Stichting Jeugdhuis Hegelsom is in het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 maart feestelijk geopend.
Voorzitter Rob Geurts sprak onder toeziend oog van jong en oud publiek de openingsspeech uit. Wethouder Ger van
Rensch: “Het doet me ontzettend veel deugd deze opening te mogen vieren. Een dag als vandaag mag niet
onopgemerkt voorbij gaan.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeropt iek.nl

Oplossing voor uw

huidprobleem

Huidzorg Horst is o.a. gespecialiseerd in het verbeteren van:

acné • couperose • pigment • ongewenste haargroei
oedeem • littekens • rosacea • eczeem

Wij plannen altijd eerst
een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek
waarin de wijze van
behandelen volledig
wordt toegelicht. Voor
meer informatie en/
of het maken van een
afspraak kunt u contact
opnemen met:

Acné is een van de meest voorkomende,
en vaak psychisch belaste huidaandoeningen.
Er zijn verschillende oorzaken en daardoor
diverse vormen van acné, en zowel jong als
oud kan er last van hebben. Het is daarom
noodzakelijk om de juiste diagnose te verkrijgen
alvorens te behandelen. Bij de behandeling van
acné richten wij ons op het in balans brengen
en hydrateren van de huid, ontstekingen
remmen en de talgproductie reduceren.
We werken aan de oorzaak van het probleem.

Berkelstraat 12, Horst
Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419
info@huidzorghorst.nl

www.huidzorghorst.nl www.facebook.com/huidzorghorst

Voor het ‘vernieuwbouwde’
jeugdhuis aan de Pastoor Debijestraat
staan allemaal statafels. De hele buurt,
jong en oud, is komen kijken naar
het eindresultaat. In 2008 begon het
toenmalige bestuur met plannen en nu
is het jeugdhuis eindelijk gerealiseerd.
Drie aannemers, vele subsidieaanvragen en sponsoracties zijn voorbij
gegaan voordat het jeugdhuis er stond.
Met het sinds 2011 nieuwe bestuur is
het jeugdhuis werkelijkheid geworden.
Volgens wethouder Van Rensch is dat
een hele prestatie.
Het jeugdhuis biedt onderdak aan
een pinautomaat, aan scholengemeenschap Dynamiek en aan jongerenverenigingen Jong Nederland Hegelsom
en OJC Phoenix. “Ik hoop dat het in de

toekomst een echt gemeenschapshuis
wordt”, spreekt Van Rensch voor de
officiële opening. Na het doorknippen
van het lint is het zover. “Kom maar
binnen”, roept voorzitter Rob Geurts.
Een lange rij verzamelt zich voor de
ingang. Vlaai en koffie staan binnen
klaar. Geurts ervaart de dagen als een
groot succes.
Terwijl de kinderen zaterdag spelletjes hebben kunnen spelen bij Jong
Nederland, vonden de oudere jongeren
hun heil in de soos, OJC Phoenix. Met
coverband Proost en dj Stijn werd
het zaterdagavond een groot feest.
Het jeugdhuis was vorige week nog
gepoetst tijdens NLDoet en dat was te
zien, want het zag er voor de opening
op zondag weer op en top uit. “Het is

toch wel mooi geworden hè”, zegt een
vrouw. “Ja en groot”, beantwoordt een
andere vrouw haar enthousiasme.
Stichting Jeugdhuis Hegelsom heeft
uitgepakt voor de opening. Tijdens
de opening op zondag zong Joep van
Wegberg en waren clowns aanwezig
om er een echt feest van te maken.
Het moest niet te officieel zijn, maar
vooral gezellig en dat is volgens Geurts
prima gelukt. Geurts: “We gebruiken
het jeugdhuis nu met een paar partijen,
maar dat aantal gaat in de toekomst
oplopen. Het jeugdhuis wordt door
velen gezien als een echte aanvulling
voor de gemeenschap in Hegelsom.”
En het belangrijkst vindt Geurts: “Het
jeugdhuis wordt door jong en oud
gedragen. Het verbindt.”

SCHEIDING • OMGANG
ALIMENTATIE • GEZAG •
MEDIATION

mr. Stéphanie Hoppers
advocaat

Nancy Hermans

Neem contact op voor een GRATIS en vrijblijvend informatiegesprek.
Bemmelstraat 2 • 5961 HN Horst • t 077 3983000
www.familierechthuis.nl / info@familierechthuis.nl

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Zonder haar is alles anders
Voor de mooie wijze waarop wij samen afscheid
hebben genomen van

Annie van Kempen-Rubie
zeggen wij u hartelijk dank.
Rinus, kinderen en kleinkinderen

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.
Kringloop Horst extra open.
Dinsdag t/m vrijdag 12.00-17.00, k
oopavond op vrijdag tot 20.00 en
zaterdag 10.00-16.00 uur. Kringloop
Twedde Kans, Noordsingel 43 Horst
www.tweddekans.nl Welkom.
Professionele verven, zoals Sikkens,
Sigma en Wyzonol ook bij Fixet
Sevenum, Horsterweg 42, Sevenum.

Opgewekt en zorgzaam,
nimmer klagend, altijd stil dragend.
Moedig ging je door, steeds weer.
Tot op het laatste moment,
het wilde niet meer...

Heden overleed, zacht en kalm, mijn zus en onze tante

Sophie Cox
Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar.
Jo Arts-Cox
Neven en nichten
Grubbenvorst, 1 april 2014
Ursulinenweide 5, kamer 109
5971 ED Grubbenvorst

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 5 april
om 11.00 uur in de kapel van Zorgcentrum La Providence,
Ursulinenweide 5 te Grubbenvorst.
Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden.
Sophie is op haar eigen kamer waar u donderdag
van 14.30 tot 15.15 uur en vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur
persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.
In plaats van bloemen stellen wij een donatie aan het
vrijwilligerswerk van La Providence erg op prijs. Collectebussen
zijn hiervoor aanwezig bij het condoleanceregister.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
La Providence voor hun liefdevolle verzorging.

Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Bloemenkwekerij

Reintjes

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

Grafmonumenten
en restauratie

Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

Als het moeilijk is iets te zeggen
wat je diep van binnen voelt,
als het niet is uit te leggen
hetgeen je werkelijk bedoelt
laat dan het woord maar rusten,
en zeg maar even niets
de woorden die je had willen zeggen,
daarvan zegt de stilte iets.
Rust nu maar uit je hebt je strijd gestreden, je hebt het
ontzettend moedig gedaan. Dankbaar voor alle mooie
herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen van mijn
lieve man, ôzze pap, opa en superopa,

Te koop grote partij kasten (200),
diverse afmetingen in metaal of hout,
voor kantoor, berging of werkplaats.
Nieuw en gebruikt. Aanbieding Ahrend
metalen 2-deurs kasten 4 legborden en
sleutel, kleur bruin à 85 euro per stuk.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.

Louis Weijs

Gezocht tuinman/jongen,
vanaf 15 jaar. Beetje ervaring met tuinonderhoud, snoeien. 2x in de maand.
Bel 06 51 93 18 38 in Melderslo.

Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Kom je ook bij ons naar de
peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal. Op
maandag en woensdagmorgen. Voor
meer informatie zie www.hosema.nl
of bel 077 398 27 97.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Toer- en wielerclub Oranje is voor de
race groepen op zondagmorgen nog
op zoek naar een of enkele
volgautochauffeurs. Lijkt het jou leuk
om dit te doen? Neem dan contact op
met Mien Keijsers 077 398 64 35.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

“Wie van de Gastendonk”
echtgenoot van

Wies Weijs-Loonen
Jan en Daniëlle Weijs-Sips
Juul
Joep
Henny en Gerrit Vollenberg-Weijs
Lieke en Joep, Baer,
Sjors
Mick en Evi
Jannie en Max
Peter en Anny Weijs-Teeuwen
Rick en Krisje
Sanne
Arno
Trudy en Rien Mooren-Weijs
Ida en Leon
Thijs en Lisa
Emmy en Willem
Horst, 31 maart 2014
Gastendonkstraat 44, 5961 JX Horst
We zullen ôzze pap voor het laatst in ons midden hebben op
zaterdag 5 april a.s. om 10.30 uur tijdens de uitvaartdienst in de
Aula van het Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst,
waarna wij hem in besloten kring zullen begeleiden naar het
Crematorium Boschhuizen te Venray.
In de avondwake van vrijdag 4 april a.s. om 19.00 uur in de aula
van het Uitvaarthuis zullen wij hem bijzonder gedenken.
Pap is opgebaard op Hof te Berkel 135 te Horst, waar u donderdag van
16.00 uur tot 18.00 uur en vrijdag na de avondwake van harte bent
uitgenodigd om persoonlijk afscheid van hem te komen nemen.
In plaats van bloemen zouden wij een gift bedoeld voor extra activiteiten op de woongroep van pap ook op prijs stellen. Hiervoor zullen bij
beide diensten bij het condoleanceregister collectebussen staan.

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52

Langs deze weg willen wij de vrijwilligers en het verzorgend personeel
van Hof te Berkel hartelijk bedanken voor de fijne verzorging die ôzze
pap van hen mocht ontvangen.

Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.

In verband met het overlijden van

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Gratis offerte/
advies aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen, Sevenum).

Louis Weijs
“Wie van de Gastendonk”
Zijn wij vrijdag 4 april vanaf 17.00 uur en zaterdag 5 april
de gehele dag gesloten.
Dinsdag staan wij weer voor u klaar.

Dag en nacht bereikbaar

“Versboerderij de Gastendonk”

Gastendonkstraat 39 | 5961 JW | Horst | tel: 077 398 53 56
info@gastendonk.nl | www.gastendonk.nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

OPEN DA201G4

zondag 6 april

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

www.theoarts.com

www.javucomputers.nl
Oude XP computer/laptop vervangen
of upgraden? Vraag advies aan huis en
bel 077 374 52 85/06 10 07 21 93. Lid
ICT Waarborg. Ook advies, aanvraag en
uitvoering van glasvezel/adsl van KPN,
XS4ALL en Telfort.

Bouwgrond in het buitengebied op
Hofweg 35 America. Kom vrijblijvend
kijken naar de bouwtekening, kan
anders of groter worden gebouwd.
Met veel of weinig grond. Uw idee is
bespreekbaar en de prijs ook.
077 464 23 22.
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Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken
van medeleven in welke vorm dan ook
die we hebben gekregen en waarop iedereen
heeft meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn vrouw, “os mam” en oma

An Janssen – van der Sterren
Jeu Janssen, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Op 11 april 2014 zijn pap en mam

Jo en Jos Nabben
50 jaar getrouwd.
Er is gelegenheid om hen te feliciteren op vrijdag 11 april
van 18.30 tot 19.30 uur bij Restaurant Chitanie,
Jacob Merlostraat 6, Horst.
Ans – Will

Robert - Nanja

Mooie caravan Adria Unica B 462DP
met Dorema Multinova tentluifel.
Daarnaast een nieuwe schuifluifel
(2011) aanwezig. Leeg 990 kg.
Laadvermogen 310 kg. Lengte 629 cm.
Breedte 230 cm. 06 22 80 88 94.
Te koop 25 weidepalen.
L 160 cm, d rond 10 cm. € 1,50 p/st.
Tel. 06 12 91 79 86.
Te huur aangeboden 9000 m2
containerveld in Lottum. Huur loods
optioneel. Info: 06 23 45 51 81.
Instapklare hoekwoning te koop
Kom een kijkje nemen zat. 5 april
tussen 11.00 en 15.00 open huis,
Meterik Bondserf 20.
Tuinman Net als uw auto heeft ook
uw tuin van tijd tot tijd een
onderhoudsbeurt nodig. Een goede
tuinman vinden is niet altijd even
gemakkelijk. Het is eenvoudig:
bel 06 57 67 22 18.
Te Koop Miele wasdroger,
zgan condens of afvoer, info bel
06 25 05 57 51.
Stalling met weide Stal voor pony /
paard met weide + rijbak aan huis te
huur. Tel. 06 14 76 86 32.
T.K. Laurier struiken voor haag
1-2 m en Ligustrum struiken 1-1,3 m
tel. 06 81 55 39 56.
Breien en haken is hip! Alles zelf
maken wordt nog leuker. Bezoek onze
winkel voor inspiratie. Breimode en
Handwerken ‘t Schippertje Schoolstraat
6 Horst. www.schippertjehorst.com

40
JAAR

1973

2013

Jo Heldens, sinds 3 december
1973 werkzaam bij Driessen
Transport. Afgelopen jaar een
40-jarig jubileum. Sinds eind maart
geniet Jo van zijn prepensioen.
Vanwege zijn 40-jarig jubileum en
afscheid nodigen wij u van harte
uit voor een receptie. Vrijdag 4
april, van 18:30 - 20:30 uur in
‘De Leste Geulde’, Noordsingel 75,
5961 XW te Horst.

www.driessen-horst.nl

Rolsteigers, ladders & trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl

Namens de directie
en medewerkers
van Driessen Groep

Te huur goed geisoleerde
opslagruimte 100m2, 20x5x3 (lxbxh).
Info bel 077 467 18 74.

Timmerlieden voor alle timmerwerken.
Tel 06 48 23 96 44.

Hortensia’s (veel srt.)
Vlinderstruik (ook kleinbl.), viburnum
e.a. heesters, ook veel op stam.
Lei-zuil-bol bomen, beuken, buxus,
taxus v.a. € 1,50, coniferen, laurier,
bodembedekkers v.a. € 0,85
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.

Te Koop Verse Tulpen € 2,- per bos.
Fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel 077 464 13 80.

Verloren op de Meterikseweg een
witte portemonnee. Berkelstraat 7
Horst. Tel. 077 398 13 69.

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

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.

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, opschonen,
(draadloos) internet, virusverwijdering,
beveiliging, laptopreparatie!
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Liesbeth’s Grand Cafe in Horst is op
zoek, voor een paar uurtjes per week,
naar een enthousiaste en betrouwbare
medewerkster in de schoonmaak.
Voor meer info: 06 51 49 69 41.
Reach Up biedt hulp bij leer- en
gedragsproblemen. Alle leeftijden. Ook
kunt u terecht voor faalangsttraining,
kindercoaching en huiswerkbegeleiding.
Gratis intake-gesprek.
www.reachup.nl tel. 06 50 27 19 73.
Te huur vrijstaand woonhuis.
4 slp kamers, dubbel glas, spouwmuur
isolatie. In nabijheid van groot natuurgebied, rondom weiland. Voor langere
termijn. 077 463 82 17
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Gezellige kleicursus, 6x van 9.30-12.00
op dinsdag- of woensdagmorgen voor
een grote schaal, pot of vogel etc.
Min. 2 – max. 6 pers. met koffie, thee,
koek en alle materialen. € 120 p.p.
077 366 25 66 Grubbenvorst.

Werk van huis uit! Wil je graag vanuit
huis werken en ben je echt gemotiveerd? Wij zijn op zoek naar mensen
met goede sociale vaardigheden.
Div. mogelijkheden zowel part- en fulltime. Bel voor info: 06 54 25 67 86.
Te huur feest/partytent afm: 6.5 x 12
meter. € 100,00 huur, borg € 150,00
Tent met gebruiksaanwijzing. Zit in
een dichte aanhanger. Ook hangtafels,
biertafels met banken, etc.
info@debosrand-grubbenvorst.nl
Praktijk Constance in Horst. Voetreflex,
de gezonde leefstijl, waarin stress niet
opstapelt. www:bijconstance.nl of
bel 398 59 04.
Te Koop Miele wasautomaat
als nieuw 1400 toeren, info
06 25 05 57 51.

Tulpen te koop in diverse kleuren.
Van ma t/m za, tussen 12u. en 13u.
gesloten. Verkoop t/m za. voor
Pasen. Pubben Helenaveenseweg 8b
Sevenum.
Gevonden op donderdag 27 maart
een bril met plus-glazen, omgeving
Gasthoes. Tel. 06 44 88 00 19.
Doe gezellig mee! 24Fit Club Horst
groeit enorm in deelnemers en
enthousiasme. Sporten in de buitenlucht ook voor jou. Dinsdagmiddag en
zondagochtend. Proefles om zelf te
ervaren hoe leuk het is. Bel Patricia
06 27 02 17 83.
Vanaf heden weer geopend:
de tomaatautomaat met
snoeptomaatjes en trostomaten. Aan
de Americaanseweg 50 in Kronenberg.
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.
Voor het onderhouden van uw grote
tuin en het knippen van heggen.
Tel. 06 27 13 23 58.


Geboren

Kathelijn Sophia
25 maart 2014
Zusje van Chevano Christopher
En dochtertje van
Maurice en Isnelda Bos
Zandersweg 15
5961 RL Horst

Geboren

Fer

29 maart 2014
Zoon van
Sander Staaks en Chantal
v/d Homberg
Pastoor Debijestraat 55
5963 AE Hegelsom


Geboren

Teun

21 maart 2014
zoon en broertje van
Joep en Janneke
Stan, Tess en Kris Vossen
Prinses Margrietstraat 20
5961 BL Horst

Kinderoppas en/of huishoudelijke
hulp biedt zich aan. Ma, di, do, of
vrijdag, uren in overleg.
Meer info: 06 28 43 33 85.
Bent u in het bezit van een paard/
pony met zomereczeem? Begin dan
nu het dier hier tegen te behandelen.
Succes verzekerd. Bel 077 464 15 40.
Tevens de oplossing voor paarden/
pony’s met langdurige hinder van mok.
Twee-onder-een kap woning met
garage in Horst-Centrum.
Info tel. na 18.00 u. 06 53 31 27 27.
Verloren sleutelbos aan groen
keycord, waarschijnlijk 20 maart.
Tel. 06 10 85 84 96.
Sleutelbos verloren
Wie heeft mijn sleutelbos gevonden?
Waarschijnlijk in het centrum van Horst
verloren op vrijdag 21 maart.
06 81 44 38 77.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

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.

Welkom lief ventje!

Geboren op
24 maart 2014

Gijs
Zoon en broertje van
Gerben en Mieke
Meijer-Derkx
Lars en Ties
Saffraan 51
8101 DJ Raalte

Geboren

Malin

26 maart 2014
Dochter van
Bart en Jolien Knoops
Zusje van Sven
Ringovenhof 6
5865 BM Tienray

Trots, blij en gelukkig zijn
wij met de geboorte van

Tren

Erik Jan
29 maart 2014
Zoon van
Ellis Kerstjens &
Ralph van den Hoef
Grote broer: Mats
Christinastraat 19
5864 AK Meerlo

Geboren op
19 maart 2014

Vince
Zoon en broertje van
Ron en Maartje Frencken
Teun en Stan
Leopold Haffmansstraat 82
5961 DX Horst
Valise Atelier & Natuur
Hèt adres voor groepsworkshops.
Bamboebouwen, schilderen, een apart
bloemstuk maken het kan allemaal
op een schitterende locatie aan de
Lemmeweg 3a. Info Opendeur dagen
www.valise.nl of 06 12 69 79 35.
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
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Schreurs genomineerd voor Coiffure Awards
Esther Schreurs van kapsalon MooiHaar in Horst is uit meer dan 2.000 inzendingen genomineerd voor de Coiffure Award in de categorieën Heren Zuid en
de Pers Award. In deze haarmodefotografiewedstrijd strijden kappers van Nederland om de titel.

De foto’s waarmee Schreurs genomineerd is
van deze branche. Alle inzendingen
De Coiffure Award probeert de
kappersbranche op een hoger niveau te worden door een deskundige jury
brengen en zet zich in voor de promotie beoordeeld op de juiste combinatie van

het modebeeld. Kapsel, visagie, styling
en fotografie horen perfect in balans te
zijn. Het evenement wordt ieder jaar

afgesloten met een gala-uitreiking.
Tijdens het evenement worden dertien
awards uitgereikt aan de beste kappers

van Nederland. Slechts één van hen
wordt tijdens de uitreiking op 11 mei
bekroond met de ultieme prijs: de
Hairdresser of the Year Award. Voor de
Coiffure Award in de categorie Heren
Zuid is Esther Schreurs geselecteerd
voor een shoot met vier heren in een
geheel eigen thema. De Pers Award
is een speciale categorie binnen de
Coiffure Awards. Een jury van gerenommeerde beautyredacteuren van
consumenten- en vakbladen kiest zijn
favoriete fotoset uit alle inzendingen.
Alle categorieën dingen mee naar
de Pers Award. Deze prijs staat bij de
kappers hoog in aanzien. Bovendien
worden de beste beelden regelmatig
geplaatst in de glossy's.
Schwarzkopf Professional en
Vakmagazine Coiffure startten in 1992
met de Coiffure Awards.

Open dag kinderfysiotherapie Coenen Kids
Sinds november heeft Praktijk voor Fysiotherapie Coenen-Duchateau een nieuwe dependance voor de kinderfysiotherapie aan de Gebroeders van Doornelaan in Horst. Zondag 6 april houdt zij
van 11.00 tot 15.00 uur een open dag voor nieuwsgierigen die een kijkje willen nemen in hun nieuwe onderkomen.
Praktijk voor Fysiotherapie
Coenen-Duchateau heeft sinds
november zowel een nieuwe dependance voor kinderfysiotherapie, als een
nieuwe specialisatie. Kinderbekkenfysiotherapie is nieuw toegevoegd aan
de praktijk en is bedoeld voor kinderen
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met poep- of plasproblemen. De hoofdlocatie blijft gevestigd aan
Venrayseweg, waar de drie therapeuten Monique Coenen, Marijn Litjens en
Pascal Jenniskens de manuele therapie,
de fysiotherapie en de oedeemtherapie
voor hun rekening nemen. Kinder-

fysiotherapeuten Marije Freriks, Elle
Wijnhoven en Jill Kersten hebben zich
gevestigd in de dependance Coenen
Kids. De kinderfysiotherapie is voor
kinderen van 0 tot 18 jaar en is vooral
01 gemakkelijker en
bedoeld om bewegen
09
leuker te maken.
Ook neemt de nieuwe

winkel&bedrijf
nieuws

dependance deel aan Fitkids, een
landelijke organisatie die zich bezighoudt met de zorg rondom kinderen
met een chronische ziekte, beperking
of langdurige aandoening, die de
aansluiting missen bij sportverenigingen en andere vrijetijdsclubs. Fitkids

helpt deze kinderen om het plezier in
bewegen op eigen niveau te behouden.
Tijdens de open dag kan de
nieuwe ruimte bekeken worden en
lichten de medewerkers van Coenen
Kids door middel van workshops hun
specialiteiten nader toe.

Advertorial

Open dag Uitvaarthuis Theo Arts
Begrafenis- en crematieonderneming Theo Arts nodigt op zondag 6 april van 10.00 tot 17.00 uur alle inwoners van Horst aan de Maas, Venray en overige belangstellenden uit voor de open dag in
Uitvaarthuis Theo Arts, gelegen aan Nijverheidsstraat 4 in Horst.

Uitvaarthuis Theo Arts is een modern uitvaarthuis
met een ruime aula voor een afscheidsdienst
of een avondwake. In een aparte ruimte is het
mogelijk om na de dienst samen te komen
voor een koffietafel. Ons uitvaarthuis beschikt
over een traditionele opbaarkamer, waar de
overledene op afspraak wordt bezocht. En twee
stijlvol ingerichte 24 uurs-huiskamers geven
nabestaanden de mogelijkheid om met een
speciale sleutel dag en nacht op bezoek te
komen.
Veel professionele bedrijven en personen
verlenen hun medewerking aan de open dag.
Spit Natuursteen uit Heijen en Venlo vertelt
over grafmonumenten en de medewerkers
van See You Gedenksieraden laten hun unieke
lijn gedenksieraden zien. Funeral Products stelt
u extra urnen beschikbaar. Drukkerij Van den
Munckhof laat de mogelijkheden zien met
betrekking tot rouwdrukwerk en Rens de Peijper

Receptie
In de editie van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas stond per abuis vermeld dat de receptie
op 4 juli plaatsvindt. Deze is vrijdag 4 april van 18.00 tot 19.30 uur in het Parkhotel in Horst.
geeft informatie over thanatopraxie, het tijdelijk
balsemen van de overledene. Ook traditionele
vormen van opbaring zijn te bekijken.
Peter van de Water, onder andere uitvaartzanger,
en Lucie Geurts-Saris van Adiuto Ritueelbegeleiding
maken muziek en dragen poëzie voor.
Rouwdeskundige Gertie Mooren leest voor uit
haar nieuwe boek over verliesverwerking en
beantwoordt vragen over de verwerking van
verlies. Ze laat kinderen en jongeren zien hoe op
een creatieve manier om te gaan met verlies en
zal daarom met de kinderen een kist beschilderen.
Noortje Rutten van Consendo adviseert over de
kosten van een uitvaart en over de financiële

gevolgen als een dierbare overlijdt. Peter Wilkins
van uitvaartverzekeraar Nuvema geeft meer
informatie over verzekeringen.
Tijdens de open dag zijn diverse uitvaartkisten
te bekijken: van eenvoudige tot modern
vormgegeven uitvaartkisten. Voor wie de kisten
als eng ervaart zijn de lijkwades van Engelenwade
een verademing. Ook is een witte Van den Plas
Princess, een kopie van de rouwauto waarin
prinses Wilhelmina in 1962 van Paleis het Loo naar
Den Haag werd vervoerd, te bewonderen.
De boekjes van drukkerij ZorgErna over het
financieel afhandelen van een nalatenschap
zijn gratis mee te nemen, net zoals de

kinderwerkboekjes of een uitvaartcodicil, waarin
u keuzes voor een toekomstige uitvaart kunt
vermelden. Witveld Bloembinders uit Horst,
bloemenkwekerij Reintjes uit Leunen en atelier
Jacqueline uit Merselo zorgen voor de aankleding
van de verschillende ruimtes in het uitvaarthuis.
U bent van harte welkom. Tot zondag!

Uitvaarthuis Theo Arts
Nijverheidsstraat 4, 5961 PJ Horst
Tel. 077 - 398 70 99
www.theoarts.com
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Behandelcentrum La Providence

Verbouwing van start
Een paar weken geleden is de verbouwing van het eerstelijns behandelcentrum van La Providence in Grubbenvorst van start gegaan. Volgens de planning gaan de deuren aan de parkzijde van het gebouw medio mei open.
Inwoners van Grubbenvorst en
omgeving kunnen in het behandelcentrum niet alleen terecht voor
fysiotherapie, ergotherapie en
logopedie, maar ook voor informatie
over thuiszorg en advies over welzijn,
zorg, gezondheid en wonen. Ook wordt
de prikdienst van het Vie Curi-medisch
centrum hier gehuisvest en kan men
er (medische) hulpmiddelen lenen
of kopen. “Door de veranderingen
in de zorg en door een toenemende
vraag hebben wij geconstateerd
dat er een behoefte is ontstaan aan
een wijkgericht aanbod van zorg”,
vertelt John Smedts, manager zorg en
behandelcentrum bij La Providence.
“Wij willen onze expertise delen met
de mensen uit de wijk, het dorp en
de omliggende dorpen”, vult Anette
Jeuken, teamleider extramurale zorg,
aan. “Wij hebben ervaring in revalidatie
en multidisciplinair werken. Dat doen
wij al jarenlang voor onze bewoners
en gasten van ons revalidatiehotel.
Wij benutten als het ware elkaars aandachtsgebieden,” aldus John Smedts.
Op 28 mei organiseert La Providence
een open dag van het behandelcentrum tussen 16.00 en 20.00 uur.

Bezoek Toverland wordt duurder
Attractiepark Toverland in Sevenum heeft de toegangsprijzen voor het zomerseizoen met tien procent
verhoogd. Volgens het bedrijf was dit noodzakelijk om de investering van afgelopen jaar terug te verdienen.
Teun Borst, communicatiemedewerker van Toverland, licht de keuze
voor de prijsstijging toe: “Gezien de
aanzienlijk gestegen attractiewaarde
is een prijsstijging verantwoord. We
kregen vaak te horen van bezoekers
dat onze entreeprijs heel laag was ten

opzichte van andere grote attractieparken met een vergelijkbaar attractieaanbod. We zijn van mening dat we
ondanks de verhoging van de prijzen
aan de kassa nog steeds één van de
parken zijn met de beste prijs-kwaliteitverhouding.” Het attractiepark is vorig

jaar voor zo’n veertien miljoen euro
verbouwd. De entreeprijs is alleen
aan de kassa verhoogd, waarmee
Toverland de online ticketverkoop wil
stimuleren. Zelf uitgeprinte kaartjes
zorgen voor minder lange rijen op
drukke dagen.

Vershuys.com zoekt:

Boodschappeninpakkers (v/m)
Binnen het Vershuys boodschappenteam garandeer je de
dagverse verpakking van de lekkerste regionale verswaren
van boer, bakker en slager, aangevuld met alle dagelijkse
boodschappen. De boodschappen die door onze klanten
op internet besteld zijn, worden door jou ingepakt in
boodschapkratten voor gekoeld transport. Dit vindt plaats
in de avonduren op het Vershuys.com distributiecentrum
te Fresh Park Venlo. Als inpakker ben je samen met je
team verantwoordelijk om binnen gestelde kwaliteits- en
productietijdsvensters te werken.
Functie-eisen
• Deze functie is bij uitstek geschikt voor herintredende
vrouwen of starters/studenten
• Minimaal VMBO niveau (LBO/MAVO)
• Dienstverlenende instelling en verzorgd uiterlijk
• Goede kennis van AGF, vers en etenswaren
• Gewend secuur, kwalitatief, stressbestendig en snel te
werken
• Gewend in teamverband en onder tijdsdruk te werken
• Flexibele werktijden verdeeld van ma t/m za van 18:00 24:00 u
• Minimaal 3 avonden beschikbaar incl. vrijdagavond
• Je beschikt over eigen vervoer en woont in omgeving van
Grubbenvorst
• Salaris bij start max. bruto 9,33 euro per uur > 23 jr.
• Start per direct mogelijk
Procedure
Stuur je korte motivatie z.s.m. met cv per e-mail aan:
Eva Anckaert
o.v.v. ‘Sollicitatie boodschappen-inpakker’
E info@vershuys.com

Wij zijn op zoek naar een

verkoopster/kapster

(m/v 24-32 uur)

Functie Je werkt als verkoopster en als kapster, adviseert klanten, zowel in
winkel als kapsalon, maakt afspraken en verricht alle voorkomende winkel- en
magazijnwerkzaamheden.
Profiel Je bent enthousiast, representatief, je neemt initiatief, ziet het werk
liggen, je past je makkelijk aan en je kunt goed met klanten overweg.

Prijsuitreiking Kruytzer
Kruytzer Optiek en Optometrie bedacht ter ere van het veertig-jarig bestaan van de winkel een ludieke
prijsactie. De persoon met de oudste factuur of bril- of lensopdracht zou op 28 maart een waardecheque van
200 euro ontvangen. De winnaars zijn meneer en mevrouw Aerts uit Kronenberg. Zij leverden een brilopdracht in die dateert van 25 mei 1974. Vrijdagmiddag ontvingen zij de prijs uit handen van eigenaresse
Margo van Heyster-Kruytzer. Meneer Aerts: “Het is mijn bril waar de opdracht over gaat, maar dit is toch echt
de verdienste van mijn vrouw. Zij bewaart dit soort dingen altijd keurig. We hadden er in ons achterhoofd wel
even rekening mee gehouden dat we zouden kunnen winnen, maar toen we vanmiddag gebeld werden dat
het echt zo was, waren we toch absoluut verrast.”

Wij bieden Een zeer afwisselende baan, cursus/bijscholing, (voor-en najaar),
salaris volgens CAO kappersbedrijf.
Vereisten Kappersopleiding haarstylist 2, ervaring, mbo, aantoonbare verkoopervaring.
Graag je sollicitatie richten aan Info@handyhairshop.nl t.a.v. Jeanne Verdellen

Loevestraat 11
5961 TV Horst
077 - 398 54 86
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Jeroen Schobbers
communicatiestrateeg

werkt direct!
Handelstraat 17 • Horst
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GEPLUKT

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.

Wendy
Nabben-Keijsers
in Venlo, dat later is overgegaan in
Humanitas. Toen heb ik twee jaar in
Budel gewerkt en daarna vroeg Ollie
me terug te komen. Later ik heb ik
dat werk gecombineerd met champignonplukwerk, maar veel uren maakte
ik niet.”
Bij de champignons heeft de
moeder van twee het uiteindelijk drie
jaar volgehouden, waarna ze daarmee
stopte en bij een ander kinderdagverblijf in Venlo begon. “Daar heb ik
tien jaar gewerkt, tot ik naar Arcen ging
om daar weer twee jaar te werken.”
Uiteindelijk vond ze toch haar ideale
plekje. “Mijn jongste dochter Roos zat
bij kinderdagverblijf ’t Hommeltje in
Horst en ze vroegen of ik daar wilde
komen werken. Inmiddels werk ik er
alweer drie jaar en zit ik helemaal op
mijn plek. Ik kan er met de fiets naar
toe en ik vind het fijn dat het verblijf
zo’n huiselijke en kleinschalige sfeer
heeft.”

Koken met

Randy

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Stroopkoeken
Benodigdheden:
· 300 gram bloem
· 2 eieren
· 100 ml appelstroop
· 1 tl bakpoeder
· 1 tl kaneelpoeder
· 175 gram boter
· 75 gram bruine basterdsuiker

Bereiding:
• Meng de bloem met het bakpoeder en kaneelpoeder;
• scheid de eidooiers van het eiwit;
• meng de boter met de eidooiers,
basterdsuiker en de appelstroop;
• meng het bloemmengsel door
het botermengsel en kneed tot
een glad deeg;
• vorm het deeg tot een grote
rechthoek;
• verpak het deeg in plasticfolie en
laat circa 1 uur in de koelkast
rusten;
• verwarm de oven voor op 180 ºC;
• bekleed de bakplaat met
bakpapier;
• snijd het deeg in plakken van
5 millimeter dik en verdeel over
de bakplaat;
• bak de koekjes in circa 15 minuten krokant.

Hardlopen
Ze werkt al drie jaar bij een kinderdagverblijf in Horst. Daarvoor werkte ze bij veel verschillende bedrijven.
Ze houdt van hardlopen, bakken en kamperen. Ze is al veertien jaar samen met Erik Nabben, waarmee ze drie jaar
getrouwd is. Deze keer wordt Wendy Nabben-Keijsers (40) uit Horst geplukt.
Wendy Nabben-Keijsers (40) heeft
altijd in Horst gewoond. “Ik was 25 jaar
toen ik Erik (46) leerde kennen. We bleken een paar honderd meter van elkaar
af te hebben gewoond. Erik had al een
eigen huis gekocht en ik trok bij hem
in, in zijn huis op de Rembrandtstraat.
Nu zijn we verhuisd en hebben het
hier vorig jaar flink verbouwd. Het was
echt nodig, want deze huizen zijn al
ongeveer twintig jaar oud.”
Inmiddels zijn Erik en Wendy al
veertien jaar samen, maar ze zijn nog
maar drie jaar getrouwd. “We hebben
het eigenlijk nooit over trouwen gehad.
We schoven het altijd op de lange
baan. Totdat we besloten toch te trouwen, omdat het ons leuk leek dat onze

kinderen Lina en Roos, die toen 6 en
3 jaar waren, het mee konden maken.
Ze bewaren ze daar toch herinneringen
aan.” Nu is Lina inmiddels 10 jaar en is
Roos 6 jaar.
Wendy en Erik wonen al hun hele
leven in Horst. “We zijn altijd al heel
betrokken geweest met Horst. Erik is
echt een dorpsjong en we hebben hier
ook al onze vrienden. En als ik even
naar mijn ouders wil, spring ik op de
fiets. Het is heel fijn dat we hier alles in
de buurt hebben.”
Wendy heeft de lagere school
in Horst gevolgd, waarna ze de leao
in Venlo ging volgen. “Dat kun je
vergelijken met het vmbo van nu,
alleen iets lager.” Na de leao volgde

PUZZEL

Sudoku

spw in Venlo. “Na twee jaar ben ik
met die opleiding gestopt. Het niveau
tijdens mijn tweede stage in Boxtel
lag erg hoog.” Wendy heeft wel altijd
iets met kinderen willen doen. “Ik heb
ook kort met ouderen gewerkt, maar
dat lag mij gewoon niet zo.” Zij volgde
daarom een opleiding in Venlo, voor
kinderopvangwerk. “Ik heb daarna
gewerkt bij kinderdagverblijf Ollie

Wendy werkt 2,5 dag in de week.
“De rest van de week besteed ik aan
het huishouden. Ook ren ik twee
keer in de week hard in het bos met
onze hond Boaz.” Hardlopen is echt
een hobby van Wendy. “Binnenkort
doe ik mee aan de Mud Masters in
Weeze, waarbij je zes kilometer moet
rennen.” Verder houdt Wendy van
bakken, koken, winkelen en kamperen.
“We gaan altijd in de zomer weg en
als het mooi weer is hier in Nederland,
blijven we lekker in eigen land. Maar
we zijn ook wel eens naar Luxemburg
geweest.”

-AKTIE
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Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Hamlapjes of fricandeau
v/h scharrelvarken
Scharrel kippenbouten
Runder sausijzen

100 gram € 0,95
100 gram € 0,70
100 gram € 0,79

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Melderslo wint van GFC ‘33

Revanche

Grubbenvorst
verliest
van Melderslo

Door: Ine Blenckers, RKSV Melderslo
De inhaalwedstrijd tussen het eerste elftal van Melderslo en GFC ’33 werd zondag 30 maart gespeeld op
sportpark De Merel in Melderslo. Waar niemand vooraf rekening mee had gehouden, gebeurde toch. Melderslo won
met 4-1 van voormalig koploper GFC ’33. Een verdiende overwinning voor de mannen van trainer Roeland van
Oudenhoven.

Door: Gerard Schatorjé, GFC’33
Nadat GFC’33 vorige week in de uitwedstrijd tegen Sv Leunen in de
dying seconds de overwinning weggaven, waren de manschappen van
Casper Tielen belust op revanche.
In de openingsfase wist
Melderslo enkele goede kansen
te creëren maar tot een doelpunt
resulteerde het niet. GFC trok het
initiatief naar zich toe en kwam in
de 20e minuut gelukkig op een 0-1
voorsprong nadat een vrije trap van
Jeroen van Summeren door een
verdediger van Melderslo van richting werd veranderd en de doelman
kansloos liet.
Voor GFC leek er geen vuiltje aan
de lucht totdat een misverstand tussen doelman Etienne Baghuis en Luc
Stappers, bijna werd afgestraft door
de spits van de thuisclub. Keeper
Baghuis zag zich genoodzaakt om de
spits op onreglementaire wijze van
het scoren af te houden, scheidsrechter de Bruyn wees gedecideerd
naar de stip. Dit buitenkansje liet
Melderslo zich niet ontnemen, 1-1.
Op het moment dat 1-1 de ruststand
leek te worden perste GFC er nog
een slotoffensief uit; Bram Martijn
schoot van ruim 20 meter op de
lat. De terugspringende bal werd
ternauwernood tot corner verwerkt
door de defensie van Melderslo. Uit
deze corner ontstond nogmaals een
hachelijke situatie maar de thuisclub
redde het vege lijf; ruststand 1-1.

Eigen doelpunt van Jeroen Kallen
spits van Melderslo. De goed leidende
scheidsrechter kon maar één beslissing
nemen: penalty. Hier wist Bart
Theeuwen wel raad mee en zo stond
de stand weer gelijk: 1-1. Vlak voor rust
probeerde GFC ’33 nog een voorsprong
te forceren en er volgde een klein
offensief op de goal van keeper Bas
van Westerveld. Twee goede reddingen
van deze laatste man en een bal op de
lat maakte dat er met een gelijke stand
de rust in werd gegaan.
De tweede helft was de helft voor
spits Stan van de Pas, die met een
zuivere hattrick de eindstand besliste.
Binnen 10 minuten werd een voorzet

De eerste kans in de eerste helft
was voor Melderslo. Een mooi schot
van Rob Driessen werd goed tegengehouden door de keeper van GFC ’33.
Beide teams gingen gelijk op. In de
17e minuut leek het onheil zich aan
te dienen voor Melderslo. Uit een vrije
trap van GFC ’33 schoot Jeroen Kallen
de bal in eigen goal. Met een 0-1
achterstand op het scorebord werd een
tandje bijgezet.
Enkele minuten later trapte de
keeper van GFC ’33 de bal onhandig
uit. Dennis Gubbels zat er goed bij. De
keeper zag nog maar één uitweg en
dat was een overtreding maken op de

van Dennis Gubbels verzilverd door
Van de Pas. Luttele minuten later
werd hij schitterend aangespeeld door
Caspar de Swart. Voor de tweede keer
was het raak. Twee minuten later was
het De Swart zelf die de bal loeihard
op de lat schoot. In de rebound wist
Van de Pas zijn derde goal binnen een
kwartier te maken. De wedstrijd was
gespeeld, hoewel GFC ’33 nog niet
opgaf.
In de 80e minuut was een tweede
penalty voor Melderslo op zijn plaats
geweest nadat een speler van GFC ’33
de bal zeer opzichtelijk in de handen
nam in het strafschopgebied.

Jubileumactieweekend
4, 5 & 6 april van 11.00 - 17.00 uur
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Del Conca Forma
grijs en antraciet
80x80 cm
Porcellanato

Technische
overwinning
“Een terechte overwinning van
Melderslo. Het gemis van een aantal
basisspelers konden we vandaag
niet opvangen, dit is geen verwijt
naar de 3 A 1 spelers die bij het
laatste fluitsignaal in het veld stonden maar wel naar de overige vaste
spelers die qua mentaliteit vandaag
hun lesje hopelijk hebben geleerd”,
aldus trainer Casper Tielen.

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

2
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Echte kansen wist de koploper
na de rust niet meer te scheppen.
Met een vlijmscherpe counter wist
de thuisclub brutaal de 2-1 te scoren.
Gaandeweg de tweede helft zakte
GFC steeds verder terug en wist
Melderslo zich terug te knokken
in de wedstrijd. GFC stelde daar
te weinig tegenover. Melderslo
maakte hier gretig gebruik van en
een dubbelslag zorgde er voor dat
een ongekende 4-1 voorsprong
op het scorebord verscheen. Deze
voorsprong kwam geen moment
meer in gevaar in het restant van
de wedstrijd. Na 90 minuten kwam
er een eind aan de reeks van tien
ongeslagen wedstrijden voor GFC.
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Douchewand
120 cm
Chroom/
helder glas
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Terrastegels
Enmon Leonardi Nero
Vorstbestendig
Antracite, slate texture
60x60 cm, 2 cm dik

Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com en Facebookpagina TegelOutletcom

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen
Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u | zaterdag 10.00-15.00u

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

Iets te vieren?
• Voor alle feesten
en partijen
• Aantrekkelijke
arrangementen
• Plaats tot wel 300
personen
• Alles uit eigen keuken
Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl
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Wielrennen bij TWC Oranje Horst
Verstand op nul en blik op oneindig. Genieten van de natuur en de dingen om je heen. Zo ziet een zondagochtend er uit voor de leden van toerwielerclub (TWC) Oranje Horst. Racefietsen houdt meer in dan alleen genieten van
de natuur, vinden de leden. Er kan ook in groepsverband gefietst worden, zodat het sociale aspect ook aan bod
komt. En wielrennen is vooral goed voor de conditie en de vitaliteit.

dat is genieten.” Mien: “Zo fietsen we
ook wel eens in Duitsland, daar is veel
minder verkeer en is het fietsvriendelijker.”
Hay: “Ik merk dat er in Nederland
steeds meer berichten opduiken over
wielrenners die zich asociaal gedragen,
dat vind ik erg. We proberen juist ons
goed aan de regels te houden, een
heer in het verkeer te zijn. Als weggebruikers aan de kant gaan voor ons,

bedanken we ze juist. Het racefietsen
kan ook een sociaal gebeuren zijn,
bijvoorbeeld als je in een groep fietst.
Het is echt samen uit en samen thuis.”
Mien: “We tellen nu 125 leden, maar
niemand is verplicht om elke week
mee te gaan. Het is vrijblijvend en dat
maakt het ook juist zo leuk.”
De trainingen beginnen in april.
Aanmelden kan via
voorzitter@twcoranje.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

Voor de gevorderden van TWC
Oranje is racefietsen een wekelijkse
activiteit. Om ook de beginneling op
weg te helpen, organiseert TWC Oranje
Horst trainingen waarbij de basisprincipes van het wielrennen worden
aangeleerd. Hay Keijsers, lid van TWC:
“We gaan training aanbieden voor
mensen die graag willen racefietsen.
Hierbij leren we ze de basisvaardigheden. Bijvoorbeeld hoe je op de fiets
moet stappen, moet remmen, bochten
moet nemen en zo verder. Maar ook
hoe je van een helling moet afgaan en
hoe je je moet gedragen binnen een
groep. Je kan geen onverwachte dingen

gaan doen. Soms voelen mensen zich
wat angstig en onwennig als ze voor
het eerst op een fiets stappen, maar dit
verandert naar verloop van tijd. Daarom
bieden we de trainingen ook aan op
een rustige en verkeersvrije locatie.”
Mien Keijsers, voorzitter van TWC:
“Het zou ook leuk zijn als meer vrouwen op de fiets stappen. Bij vrouwen
ligt de drempel wat hoger om te gaan
racefietsen. Het is niet zo dat er in één
tempo gereden wordt: de ene groep
gaat voor de snelheid en de andere
groep is meer ontspannen. Ik ben
begonnen met fietsen omdat ik merkte
dat ik aan mijn conditie moest gaan

werken. De eerste keren dat ik op een
fiets zat, dacht ik dat dit niets voor mij
was. Maar hoe meer ik ging fietsen,
hoe leuker dat ik het ging vinden. Nu
kom ik op plaatsen waar ik nog nooit
geweest ben. Er zijn talloze routes die
gefietst kunnen worden, dat is het
leuke aan het fietsen.”
Hay: “Er zijn ook andere sporten
natuurlijk, zo liep ik hard. Maar dat is
meer blessuregevoelig. Wielrennen is
dat niet. Het is echter wel belangrijk
dat de fiets juist is afgesteld, dat het
stuur en zadel op de juiste hoogte
staan. En als je dan op weg gaat is het
heerlijk als er niemand op de weg is,

LECT presenteert ploeg
Het Limburg Express Cycling Team (LECT) presenteerde zaterdag 29 maart aanwinst Kylie Waterreus uit Ulestraten
bij brasserie In de Witte Dame in Grubbenvorst. Ook Max en Meggie Rijvers uit Lottum zijn bij het team gekomen.

r
Al mee ar
ja
dan 20 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

TE KOOP: APPARTEMENT
Kranestraat 1E, HORST
• Ruim 100 m2 woongenot
• Grote woonkamer met open keuken en twee slaapkamers.
• Op loopafstand van het centrum
• U woont op de eerste etage
en een lift is aanwezig
• Vanaf de loggia hebt u een prachtig uitzicht
en kunt u van de ochtendzon genieten
• Er is een gesloten binnenplaats met tuin
en een eigen parkeerplaats
0 uur
van 11.00 - 14.0
• Ook maakt u gebruik van uw eigen kelder

OPEN
HUIS g

as. zaterda

Voor info 06 30 14 32 34
Wegens succes verlengd!

ProfiTemp cv-ketel
aanbiedingen
inclusief installatie
Remeha Calenta 40c CW5
Actieprijs € 1850,Remeha Tzerra 28c CW4
Actieprijs € 1400,-

Kylie Waterreus is een aanstormend
talent en komt uit in de categorie nieuwelingen/ dames. Speciaal voor Kylie
en andere dames heeft LECT in samenwerking met kledingfabrikant Bioracer
een damestenue laten maken. Dit werd
ook onthuld op de teampresentatie.
Max en Meggie Rijvers gaan

wedstrijden in de categorie jeugd 1
en 2 rijden. Het team bestaat verder
uit licentiehouders en recreanten. Zij
nemen zowel op de weg als in het veld
deel aan NWB- en KNWU-wedstrijden
in Limburg en Brabant. De belangrijkste
wedstrijd dit jaar voor de wegrenners wordt waarschijnlijk het ICF WK

voor amateurs en masters op zondag
3 augustus in Beegden. Ook staan er
cyclo’s en prestatietochten in België en
Frankrijk op het programma. Op zaterdag 16 augustus organiseert LECT de
negende MTB streetrace Melderslo.
Kijk voor meer informatie op
www.limburgexpress.nl

k met
Tijdelij meha
Re
gratis klokn
iSe se taat
os
therm

Prijzen zijn geldig t/m 30 april 2014 en inclusief btw. Kijk voor de voorwaarden op www.ProfiTemp.nl

Venrayseweg 14c, 5961 AG Horst 077 - 467 87 88

www.ProfiTemp.nl
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Hockeydames
winnen
overtuigend
Door: Hockey Club Horst
Het damesteam van Hockey Club Horst wilde zondag 30 maart tegen
Gemert laten zien dat het lering had getrokken uit de wedstrijd van vorige
week. Toen had het koploper Civicum punten in de schoot geworpen door
vrijwel iedere tegengoal zelf in te leiden met een onnodige foutpass.
De Horster dames lieten vanaf
het begin zien dat ze deze fout niet
nog eens wensten te maken. De bal
werd veilig en met weinig risico
rondgespeeld. Daarnaast zorgde
Horst ook voor voldoende beweging
rond de balbezitter, waardoor het
veel meer balbezit had dan Gemert.
Logisch gevolg hiervan was dat zich
genoeg kansen voordeden om de
score te openen. Na 10 minuten
nam Inge Vullings deze taak dan ook
op zich. Ook na de 1-0 was Horst
de betere ploeg. Het feit dat het
echter verzuimde de kansen die het
uitspeelde te verzilveren, zorgde ervoor
dat ondanks de machtsverhoudingen
in het veld niet iedereen erg gerust op
een goede afloop was. Vijf minuten
voor rust zorgde Paulien van den

Munckhof er voor dat Horst wat meer
ontspannen kon gaan hockeyen toen
ze de 2-0 maakte. Ook na rust bleef
Horst rustig de vrije man en de ruimte
zoeken zodat Gemert er nauwelijks
aan te pas kwam en gaandeweg niet
meer geloofde dat er in Horst iets
te halen viel. Met een paar goede
individuele acties en mooi opgezette
aanvallen bepaalden Paulien van den
Munckhof en Saskia en Annemiek
Geurts de eindstand op 5-0. Hiermee
werd Horst beloond voor de vele
goede individuele prestaties maar ook
voor een hele goede teamprestatie
met gedegen maar toch aanvallend
spel. Domper op de feestvreugde was
dat Yvonne Hendriks uitviel met een
zware knieblessure en de komende tijd
gemist zal moeten worden.

Kim van Kempen turnkampioen
Floor en Kim van Kempen uit Lottum en Ellen van den Beuken uit Horst van turnclub Hosema zijn zondag
23 maart eerste, tweede en derde geworden op de Limburgse kampioenschappen turnen in Panningen. Floor
van Kempen uit Lottum (rechts) werd derde in de klasse D3 pupil 2, Elle van den Beuken uit Horst (links)
werd in deze klasse tweede. Kim van Kempen uit Lottum werd eerste in de klasse D3 Jeugd 1 en is dus
Limburgs kampioen. De dames worden getraind door Jacky Pennings. Turnclub Hosema bestaat inmiddels
zeven jaar en is in korte tijd enorm gegroeid. De turnvereniging is er voor heel Horst aan de Maas. Er wordt
getraind op meerdere locaties met kleutergym en master gym, van freerunning tot turnen.

Sportieve maar matige wedstrijd

Strijd Meterik en Egchel onbeslist
Het eerste half uur gebeurde er
erg weinig en leken de spelers net
zoals de toeschouwers te genieten van
het heerlijke lenteweer. Davy Wijnands
was de eerste die gevaarlijk voor het
doel van Egchel kwam, maar nadat

hij zich fraai had vrijgespeeld, schoot
hij de bal over de lat. Vervolgens gaf
Huub Kleuskens een perfecte pass op
Dirk van Rengs maar de bal sprong van
zijn voet. De oranje-wit-mannen van
Peter Peeters konden in de eerste helft

slechts een keer gevaarlijk worden
maar na een solo door de Meterikverdediging werd er jammerlijk langs
geschoten.
Meterik was voor de rust nog twee
keer gevaarlijk uit een vrije trap van
Tom Verbong. De eerste kon Dirk van
Rengs net niet met zijn hoofd bereiken
en de tweede keer schoot Tom in de
kruising maar tikte de keeper de bal
fraai naast het doel.
Na de thee was Meterik weer

Rustig wonen in het centrum van Horst

OPEN
HUIS
zaterdag 5 april a.s.
11:00 - 12:00 uur
Locatie:
Gebr. Douvenstraat 36
te Horst

(ingang Americaanseweg)

3 Royale patiowoningen in de verkoop







doel. Even later scoorden ze toch de
0-1. Stefan Schroen kon eenvoudig
scoren uit goed uitgespeelde aanval.
Het antwoord van Meterik liet niet
lang op zich wachten. Dirk van Rengs
knokte zich langs zijn tegenstanders
en leek op fraaie wijze de gelijkmaker
in de lange hoek te schieten. De bal
ging net voorlangs. Even later scoorde
Davy Wijnands uit een voorzet van Tom
Verbong met het puntje van de schoen
de verdiende 1-1.

VOORJAARSMARKT ARCEN

ZONDAG 6 APRIL 2014
LIVE MUZIEK
100 KRAMEN
12.00-17.00 UUR GRATIS ENTREE
Nieuw in Sevenum

Argentijns en Italiaans restaurant

Nieuwe Middellandse Zee 2014
U bent van harte welkom een hapje te komen eten.
We hebben diverse pizza’s, pasta’s en heerlijke
Argentijnse vleesgerechten.
Kijk voor onze menukaart op www.midzee.nl

Ruime woningen met badkamer en slaapkamer op de begane grond
Verdieping met 2 slaapkamers, 2 bergingen en een ‘vliso’ zolder
Standaard vloerverwarming op de begane grond

Voor lezers van de HALLO
hebben wij een speciale aanbieding
Bij het inleveren van deze advertentie krijgt U

Nieuwbouw: goede isolatie, eerste jaren weinig onderhoud en energiezuinig
Patiotuinen volledig ingericht

25% korting op pizza’s en pasta’s

Verkoopprijs (casco) vanaf € 289.500,- v.o.n.

Tel. 077 - 398 90 90

het gevaarlijkste. Boy Geurts had de
1-0 op zijn schoen liggen, maar hij
reageerde niet koelbloedig op de
strakke voorzet van Dirk van Rengs
en schoot rakelings naast het doel.
Dirk van Rengs kwam nog twee keer
gevaarlijk voor het doel maar zijn
vizier stond niet op scherp.
Langzamerhand kreeg Egchel
steeds meer het heft in handen en
na ongeveer zeventig minuten schoot
hun linker spits na een solo over het

✁

Door: RKSV Meterik
In een sportieve maar matige wedstrijd, met een goede scheidsrechter
Slaats uit Broekhuizenvorst, speelde het eerste elftal van RKSV Meterik
gelijk tegen Egchel. Op basis van het vertoonde spel was dit een terechte
uitslag. Op basis van uitgespeelde kansen had Meterik moeten winnen.

WWW.PLANDOUVEN.NL

Per bestelling. Geldig van 5 april t/m 13 april

Tel. 040 - 281 17 11

Raadhuisstraat 2, 5975 BJ Sevenum
Tel 077 396 77 88 / 06 857 16 348

Tel. 077 - 355 93 33

Zo van
Di t/m 2.30 uur
ot 2
16.00 t
ren!
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LE GRAND BATEAU
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Is ‘t pop? Is ‘t jazz? Is ‘t chanson?

APR
16.00

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

Merselo, Kleindorp 32
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De jongens van Hovoc 5.3 uit Horst zijn er met hulp van vijf verschillende invallers in geslaagd
kampioen te worden op niveau 5 laag. Toen het jongensteam de volleybalcompetitie met drie spelers
startte, waren er meteen vijf jongens bereid om het team om de beurt uit te helpen. Een prachtig
voorbeeld van samenwerking heeft tot dit kampioenschap geleid. Het motto van de herenafdeling
’We moeten het samen doen’ is door deze jongens perfect ingevuld. Een geweldige prestatie van Loek,
Fynn, Philip en hun invallers Sander, Bart, Maurice, Kris, Thomas en hun coach Natscha Smits.

a
zaterdril
5 ap

Schitterend landhuis
met vrijstaande
garage / loods
(16x12 m).
Perceelopp. 4000 m²
(uitbreiding mogelijk
tot 28000 m²)
Prijs op aanvraag

Door: Volleybalvereniging Hovoc
Zowel het eerste dames- als herenteam van Hovoc waren afgelopen volleybalweekend erg succesvol. Hovoc DS 1
won voor thuispubliek met 3-1 van Maastricht, de hekkensluiter in de derde divisie. De herenhoofdmacht won
ondertussen de altijd beladen streekderby in Venray eveneens met 1-3. In beide gevallen leverde dat vier welkome
punten op in de strijd om handhaving. De dames hebben zich inmiddels zo goed als veilig gespeeld, maar de heren
wacht nog een pittige uitdaging in de resterende twee wedstrijden.
Fyrfad DS 1 werd in de eerste set
overrompeld door de Horster dames en
kreeg ook in het tweede bedrijf geen
kans om aan volleyballen toe te komen
(25-19 en 25-14). Maar in de derde set
liep Hovoc achter de bedrijven aan en
verloor het onnodig met 20-25. Gebrand
om te winnen herpakte de thuisploeg
zich en won Hovoc DS 1 via 25-15 de
wedstrijd met 3-1. De vrouwen uit
Horst bezetten nu stevig de negende
stek en zijn daardoor bijna zeker van
handhaving. De heren van Hovoc zijn

ondanks hun gewonnen wedstrijd nog
niet zo ver. Zij speelden zaterdag tegen
ActiveRooy HS 1 een wedstrijd, waarin
het positieve elan werd teruggevonden.
In de eerste set liep alles aan Horster
zijde perfect en werd Venray met 13-25
opzij gezet. Daarop voerde ActiveRooy
de servedruk op en sleepte Hovoc
ondanks een paar mindere rotaties de
setwinst binnen (24-26). In het derde
deel profiteerde de Venraynaren van de
foutjes van Horst en pakte het een set
(25-17). Maar door de vierde set win-

nend af te sluiten (17-25) kreeg Hovoc
HS 1 de wedstrijdwinst (1-3) en de
bijbehorende vier punten op haar naam
bijgeschreven. Met nog twee competitiewedstrijden te gaan, waaronder
aanstaande zaterdag het duel tegen
rode lantaarndrager VC Voerendaal HS
2, kan Hovoc heren 1 elk punt gebruiken in haar strijd om handhaving. Het
Horster team staat nu namelijk nog
in de gevarenzone, dus het belooft
sowieso een spannend einde te worden
in de promotieklasse.

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

Sevenum, Most 2a
Landelijk en rustig
gelegen woning met
dubbele garage,
hobbyruimte en
paardenstal.
Perceelopp. ruim
6000 m²
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Prijs op aanvraag

Testrik 1a • 5815 CK Merselo • T.: 0478 580505
info@harriederksmakelaardij.nl • www.harriederksmakelaardij.nl
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Hovoc richting handhaving
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FRANK
WALDER
DAG

bij besteding vanaf € 99,95
Ontvang een luxe FRANK WALDER collier
€ 2599,Maak kans op een BATAVUS E-BIKE twv !
of 1 van de 10 picknickmanden

Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl

Autobedrijf

Horstenaar Europees kampioen
Horstenaar Jeroen Janssen van SRP De Peeldrivers is zondag Europees kampioen geworden tijdens het EK
indoor voor modelstockcars in de Mèrthal in Horst. In de finalerace was Janssen met een slechte start als laatste
weg, maar toch wist hij te winnen. De raceauto van Jeroen was zo snel dat hij gedurende de race langzaam
opklom naar de derde plaats. Twee minuten voor het einde van de finalerace was Janssen niet meer te houden
door de andere vijf rijders. Ook de Engelsmannen hadden geen antwoord en moesten genoegen nemen met
een derde en vijfde de plaats. Clubgenoot van Jeroen, Brian Weijers uit Venlo, was ook snel en lag van begin af
aan op kop. Hij eindigde op de vierde plek. De organiserende vereniging De Peeldrivers kijk terug op een
geslaagd weekend met een winnaar uit de eigen vereniging. De laatste vijf jaar was het altijd een Engelsman
die de finale won, maar in het twintigste jaar van de vereniging houden ze de wisseltrofee in eigen handen.

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

Start nieuwe theorie
cursus voor auto
Start:
Maandag 7 april, 19.00 uur
Examen Donderdag 8 mei, 10.00 uur
Waar:
Gasthuisstraat 54, Horst
Aanmelden: www.hobahorst.nl
077 - 398 67 11
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Buitenlandse migranten zijn een verrijking voor onze gemeente

‘We kunnen economisch niet
zonder de buitenlanders’

In Horst aan de Maas zijn er volgens de gemeente naar schatting zo’n 3.000 buitenlanders werkzaam in voornamelijk de agrarische sector, logistiek en industrie. Het merendeel van de inwoners
uit Horst aan de Maas vindt dat werk dat anders niet uitgevoerd wordt, goed door buitenlandse
werknemers gedaan kan worden. Nederlanders die werkloos zijn moeten echter wel eerst de
kans krijgen dit werk in te vullen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
werk dat nu door
Met de stel“Buitenlandse werknemers
buitenlanders
ling ‘Waar er te
voorkomen vergrijzing”
gedaan wordt,
weinig mensen
zelf moeten
zijn om het
“Buitenlandse migranten
invullen. “Vaak
noodzakelijke
integreren niet”
wordt gezegd
werk te doen,
is het goed dat
“De culturen verschillen te veel” dat Nederlanders
bepaald werk
er buitenlandse
niet willen doen. Dat vind ik onzin.
migranten zijn’, is 70 procent van
Ze krijgen de kans niet omdat het
de inwoners van Horst aan de Maas
werk door buitenlanders gedaan
het eens. 68 procent vindt echter dat
wordt”, is de mening van een inwoner.
Nederlanders, die werkloos zijn, het

Weet
niet
2%
Neutraal
36%

“Buitenlandse
werknemers
worden
hier naar toe
gehaald omdat
ze voor een lager
salaris moeten werken dan de Nederlander.
Dat is toch uitbuiting volgens mij”,
laat een ander weten.
Zijn buitenlandse migranten
een verrijking voor onze gemeente?

25 procent vindt van
wel, 36 procent is
het er niet mee
eens. “Het is
oneerlijk, de
werkgever
neemt liever
een buitenlander aan
omdat deze
goedkoper is
en flexibeler kan
zijn omdat hij geen
gezinsleven of verplichtingen heeft”, reageert iemand.
Een ander ziet echter ook voordelen.
“Buitenlandse werknemers voorkomen
vergrijzing.” “Vele migranten werken

Eens
25%

Oneens
36%

hard om vooruit te komen, hier of voor
hun thuisfront. Nederlanders die aan
het werk moeten zijn meestal niet
gemotiveerd.” Of buitenlandse werknemers ideale werknemers zijn, daar
twijfelt 39 procent over, 23 procent
is het daar wel mee eens. Of zoals
één van hen het verwoordt: “Je zou
maar werkgever zijn en een onwillige
werkloze toegewezen krijgen die de
boel loopt te verzieken. Dan beter een
buitenlander die graag werkt.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Ingezonden brief

Macht en onmacht van de politicus (7)
In 2012 stelde de gemeenteraad de Welstandsnota vast. Wie kritisch
leest, kan zich afvragen of het College van B&W in de praktijk consequent
de beoogde welstand bevordert. Een voorbeeld: stel dat een brouwerij,
gelegen in een gebied met uitsluitend woonbestemming, reclameborden
geplaatst heeft.
Zij mogen op eigen locatie
helemaal geen bier brouwen of
verkopen en geen gasten ontvangen. Mogen die borden dan wel?
Nee dus! De Welstandsnota beoogt
‘de bestaande goede woonomgeving op kwalitatief niveau te

houden.’ Daartoe geldt een ‘toezicht
op de ontwikkeling van de bebouwde
omgeving.’
Wat zijn bordreclames en wat
beogen ze? De Nota zegt daarover:
‘Reclames worden aangebracht om
aandacht te vragen voor activiteiten

op een bepaalde plek.’ Het bestemmingsplan is daarbij ‘heilig’; niet de
maat van een reclamebord. Conclusie:
de 'brouwerij' mag, zichtbaar vanaf de
weg, geen reclameborden plaatsen.
Inmiddels dreigt in woonwijken
een zekere, in de Nota voorspelde
én gevreesde ‘wildgroei’ (ZZP-ers).
Reclameborden her en der in woongebieden suggereren dat ter plekke
een productiebedrijf actief is. Dat mag
dus niet.
Samenhangend probleem: de waar-

open dag
6 april a.s.

Met medewerking van:

diuto
ritueelbegeleiding

van 10.00 uur tot 17.00 uur
Gertie Mooren

Uitvaarthuis Theo Arts
Nijverheidsstraat 4 in Horst

Rouwdeskundige

Engelenwaden

dedaling van nabijgelegen woningen.
Bij verkoop bepaalt een taxatierapport automatisch de waarde daarvan
en dus de maximale hypotheek. Zijn
de omgevingsfactoren negatief? Dan
daalt automatisch de waarde en wordt
minder hypotheek verstrekt. Verkopers
zijn de pineut. Geruststellende praatjes
van vrienden maken geen enkele
indruk op hypotheekbanken.
Markant voorbeeld: Brouwerij
De 7de Hemel in Sevenum, gelegen
in een gebied met woonbestemming.

Deze mag sinds 1 februari 2011 op
locatie geen enkele bedrijvigheid
meer ondernemen: bierbrouwen,
verkopen, noch gasten ontvangen.
Toch suggereren twee reclameborden
het tegendeel. Als het college niet
handhaaft, behoort de gemeenteraad
aan de bel te trekken. Anders dreigt
‘wildgroei’ en kan iedereen waar
dan ook en voor wie dan ook een
reclamebord plaatsen.
André de Bruin,
Sevenum
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Bespreking Poll week 12

Toename aantal dassen is een verrijking
Nadat in de jaren 80 de das bijna was verdwenen uit het landschap,
zijn er in Horst aan de Maas nu naar schatting vijftig dassenburchten. Een
goede ontwikkeling, vindt 65 procent van de stemmers. De inspanningen
van verschillende belangenorganisaties en de overheid hebben hun vruchten
afgeworpen. De bedreigingen als het snelle verkeer, vergiftiging, jacht en

stroperij zijn aangepakt. Door een beschermde status en het plaatsen van
faunatunnels overleeft de das ook in Horst aan de Maas. 35 procent ziet dit
echter helemaal niet zo zitten. Zij vreest de problemen die kunnen ontstaan
door de toename van het aantal dassen, zoals vernieling van gewassen en
ongelukken op de weg door plotseling overstekende dieren.

Als je ﬁets gestolen wordt, is het je eigen schuld
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Regelmatig verschijnen er berichten in de media over gestolen fietsen. Ook
afgelopen week werden er in Horst aan de Maas fietsen gestolen, dit keer bij de
Lambertuskerk in Horst. Ook rijwielen die bij het treinstation gestald staan, zijn
regelmatig doelwit van vandalisme of diefstal. Je zou denken dat een deugdelijk
slot voldoende is om er voor te zorgen dat je fiets niet zomaar wordt meegenomen. Zet ‘m aan een paaltje of hek vast, en hij staat veilig, toch? Horst is geen
Amsterdam waar professionele fietsendieven actief zijn en er schijnbaar zonder

moeite met andermans bezittingen vandoor kunnen gaan. Wie zijn fiets niet goed
op slot zet, vraagt er bijna om dat hij meegenomen wordt. Je creëert zo gelegenheidsdieven. Aan de andere kant moet iedereen natuurlijk gewoon van andermans spullen afblijven. Of een fiets nu wel of niet afgesloten is, als hij niet van
jou is, neem je hem ook niet mee. Het is niet goed te praten dat iemand een fiets
van een ander meeneemt, alleen omdat deze niet beveiligd is door de eigenaar.
Als je fiets gestolen wordt is het je eigen schuld. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 13) > Ik wil invloed uitoefenen op de te vormen coalitie > eens 58% oneens 42%

Verkoop bij INSCHRIJVING
Karakteristieke woning
Sondertsepad 6, SEVENUM
Open huis:
.00-15.00 uur

pril 11

zaterdag 5 a

Crist Coppens
Alleen dinsdag 8 april:

mager varkenspoulet
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Gebr. Douvenstraat 1 te Horst
Bezichtiging op afspraak - Info: H. Reinders 06-52497383

vraag
prijs

205.000,- k.k.

Sluitingsdatum inschrijving 18 april 2014 - Gunning onder voorbehoud

Nu hier
verkrijgbaar!

Superdeals:

Pitloze witte druiven

1,49

Coca-Cola alle soorten

bak à 100gr van 2,99

Nu

5,59

Pak 4 flessen à 1,5L van 6,96

Deze acties zijn geldig
van wo 2 t/m di 8 apr 2014

Nu

Iedere zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Open Huis: 5 april, 11.00 - 15.00 uur
Deze jonge (2010), energiezuinig en luxe afgewerkte hoekwoning in ‘jaren 30
stijl is gelegen op een bijzondere en rustige locatie in het centrum van Horst.
Kenmerkende architectuur, woonkamer met optimaal lichtinval en tuincontact, luxe en complete inbouwkeuken, 2 slaapkamers (ca. 13 en 7 m2), moderne
badkamer met walk-incloset, grote zolder, onderhoudsvriendelijke en nette
tuin met groot tuinhuis en vrije achterom.

Voor meer foto’s en info: www.douven1.com of 06-13368165

Mmmmmm…
verse zoete Aardbeien!
De vele smaken van
Het Aardbeienland…
Lambada, Darselect,
Elianny, Korona,
Capri, Gariquette.
Kreuzelweg 3
5961 NM Horst
077 397 02 16
www.aardbeienland.nl

Marieke
ment...
Er was eens een klein dorpje
aan de rand van de Maas. De
inwoners van het dorpje leefden
gelukkig en vreedzaam bij
elkaar. Tot de dag dat er een
groot monster aan hun deuren
klopte. Het monster was op zoek
naar onderdak en had zijn oog
laten vallen op het Maasdorpje.
Bezorgd wendden de bewoners
zich tot hun heer en zijn
vazallen. Kon hij hen helpen het
monster tegen te houden? De
wijzen dachten diep na, maar
konden na lang beraad geen
oplossing aandragen. Er was
echter één onafhankelijk partij
die het er niet bij liet zitten en
het monster te vuur en te
zwaard probeerde te bestrijden.
Dit zou zo maar het begin
van een mooi sprookje kunnen
zijn of een Robin Hood-verhaal
waarin de vogelvrijverklaarde de
onderdrukten van een dorp te
hulp schiet en zo zorgt voor een
‘happy end’. Het sprookje krijgt
echter een wrang smaakje na de
ontwikkelingen van de
afgelopen weken. Na jaren in de
oppositie gewerkt te hebben
krijgt de SP in Horst aan de Maas
eindelijk eens de kans om aan
de andere zijde te opereren. Een
coalitie samen met CDA en PvdA
kan zomaar eens waarheid
worden. En het lijkt wel alsof
daar ineens alles voor moet
wijken of zoals de partij zelf
aangeeft, “bespreekbaar is.”
Jarenlang streed zij samen met
Behoud de Parel tegen de komst
van het Nieuw Gemengd Bedrijf
in Grubbenvorst. Vier jaar
geleden kreeg de PvdA nog
schampere opmerkingen te
horen omdat zij, toen zij
gevraagd werd voor de coalitie,
bereid was nog eens na te
denken over het NGB. Een
gevalletje van een pot en een
ketel en de kleur zwart, blijkt
nu. Waar vóór de verkiezingen
de komst van een megastal in
Grubbenvorst nog een absolute
‘no go’ was voor de socialisten
van Horst aan de Maas, lijkt het
meeregeren toch een grotere
aantrekkingskracht te hebben.
Informateur Leon Litjens
prijst de SP in zijn coalitieadvies
om haar veranderde opstelling,
de vraag is of de mensen in
Grubbenvorst daar zo blij mee
zijn.

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Openingstijden
aardbeienwinkel:
dinsdag t/m vrijdag
én zondag
10.00-17.00 uur.
Op zaterdag
09.00-17.00 uur.
Op maandag gesloten
met uitzondering
van feestdagen.

Verkoop
Onderhoud & Reparatie
077-3987973 / 06-38518702
Americaanseweg 13 Horst

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
03 april 2014

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie bezwaarschriften
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 8 april
2014 bij elkaar voor een hoorzitting.
18.30 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen de afwijzing van het verzoek tot
benoemen meester Rongenplein in America.
19.15 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het besluit tot afwijzing vergoeding planschade vanwege bestemmingsplan
‘herontwikkeling Pastoor Vullinghsplein
Sevenum’.

20.00 uur
De laatste hoorzitting betreft een bezwaarschrift tegen het besluit tot afwijzing van de
ontheffing kort parkeren.
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.

Aanloop naar vakanties

Extra avondopenstelling
burgerzaken
Dit jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas weer extra avondopenstellingen in aanloop naar
de vakantieperioden. Voorafgaand aan de meivakantie is de afdeling burgerzaken open op
donderdag 10, 17 en 24 april van 16.00 uur tot 20.00 uur. Daarnaast zijn er nog extra avondopenstellingen op donderdag 3, 10 en 17 juli van 16.00 – 20.00 uur.
Voor de procedure rondom het aanvragen van
een paspoort of Nederlandse identiteitskaart
kunt u kijken op de gemeentelijke website. Hier
staat precies wat u mee moet nemen en wat de
prijzen zijn.
Afspraak maken
Wist u, dat u ook buiten de vrije inloop tijden
op afspraak terecht kunt? U kunt deze
afspraak zelf via de gemeentelijke website
(www.horstaandemaas.nl) inplannen.

Heeft u op het moment, dat u deze afspraak
wilt maken, geen computer ter beschikking;
geen probleem.
Bel naar het gemeentehuis (077 - 477 97 77)
en onze medewerker zal graag voor u deze
afspraak reserveren.
Document klaar?
U kunt op de website bekijken of het door
u aangevraagde paspoort of Nederlandse
identiteitskaart klaar ligt.

Wijziging spelregels
gratis tuinafval inleveren
Inwoners van Horst aan de Maas kunnen iedere zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur hun
tuinafval gratis inleveren bij gemeentewerken (Americaanseweg 43, Horst). Vanaf 5 april zijn
de spelregels hiervoor aangepast.
Maximale hoeveelheid per bezoek
Inwoners van Horst aan de Maas mogen per
bezoek maximaal 4 m3 (kuub) tuinafval inleveren. Dat is de inhoud van ruim twee tuinkorven.
Vrachtauto’s worden vanaf april niet meer
toegelaten op het terrein.

Data huis-aan-huis
textielinzameling
Sinds jaar en dag wordt in Horst aan de Maas
textielafval ingezameld. Gescheiden inzameling is goed voor het milieu. En het zorgt voor
minder restafval, dus minder kosten. Al het ingezamelde textiel gaat naar Sam’s Kledingactie.
Die zorgt voor de recycling ervan. Meer hierover
leest u op www.samskledingactie.nl.
Huis-aan-huis inzameling textiel
In alle kernen staan kledingcontainers. Hier kunt
u oude kleding, schoenen en huishoudtextiel
in doen. Twee keer per jaar, in april en oktober,
wordt het textiel huis-aan-huis opgehaald.
Dit zijn de data in april:
7 april: Broekhuizen, Broekhuizenvorst en
Horst
9 april: America, Griendtsveen, Grubbenvorst,
Hegelsom, Lottum, Meterik, Melderslo
11 april: Meerlo, Tienray en Swolgen
12 april: Sevenum, Evertsoord, Kronenberg

De locaties van de kledingcontainers en de
actuele ophaaldata voor de huis-aan-huis
inzameling kunt u vinden op
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Wat kunt u inleveren?
Wel:

kleding (ook kapotte en versleten
kleren), schoenen (samengebonden), huishoudtextiel zoals lakens,
dekens, gordijnen, kussenslopen,
dekbedovertrekken, handdoeken.

Niet: knuffels, speelgoed, kussens, dekbedden, matrassen, vieze of natte
kleding, breigaren, bollen wol,
vloerbedekking, tapijten, matten.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Sevenum
Op 10 april 2014 start Bevolkingsonderzoek
Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Sevenum. Voor dit onderzoek worden
alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar
uitgenodigd.
Door het onderzoek kan borstkanker in een
vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt

de kans op genezing. Bovendien is vaker een
borstsparende operatie mogelijk.
Het onderzoekscentrum staat tot begin mei
2014 op het parkeerterrein bij Sporthal de
Stapakker, Wilhelminastraat 5, 5975 CK in
Sevenum.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Werk in uitvoering
Informatie over wegwerkzaamheden in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode gaat het om de volgende locaties:
• Rotonde Burg. Cremersstraat Grubbenvorst
• Rotonde Westsingel Horst
• Rotonde Horsterweg Sevenum
• Werkzaamheden Kabroeksebeek wijk de Afhang Horst

Americaanseweg, Molenstraat, Wervelkwartier

Wijzigingen in parkeren
in Horst centrum

Geen bedrijfswagens
Bedrijfswagens uit de ‘tuinsector’ - zoals
hoveniers, plantenkwekers, bloemenwinkels en
loonwerkers – kunnen hun tuinafval niet meer
afleveren bij gemeentewerken. Zij kunnen het
tuinafval dat tijdens hun werkzaamheden ontstaat afgeven bij een commercieel bedrijf.

Op maandag 7 april om 19.30 uur vindt in zaal De Lange in Horst een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats over voorgenomen veranderingen in parkeren in Horst-Centrum. Concreet
gaat het over plannen om het gebied van de blauwe zone in het centrum te verkleinen.
Maar ook over het opheffen van de vergunninghoudersgebieden op de Americaanseweg,
Molenstraat en Wervelkwartier.

Waarom deze wijziging
Het gratis brengen van tuinafval is bedoeld
als service voor de inwoners van Horst
aan de Maas. In de praktijk maken ook bedrijven gebruik van de gratis afvoermogelijkheid
bij de gemeente. Om duidelijkheid te geven
aan particulieren en bedrijven heeft de
gemeente gekozen voor deze nieuwe
regels.

De uitbreiding van de parkeerplaats aan het
Cuppenpedje en de aanleg van een nieuw
parkeerterrein op de Rodekruislocatie dragen
bij aan de oplossing van diverse knelpunten in
Horst centrum.
Dit geldt ook voor de bovengenoemde maatregelen. Deze maatregelen hebben gevolgen
voor de bewoners van de Americaanseweg,
Molenstraat en Wervelkwartier en de parkeer-

vergunninghouders in dit gebied. Vandaar dat
wij graag de voorgenomen aanpassingen van de
parkeerregels in het centrum willen toelichten.
Daarnaast zijn wij ook benieuwd naar de reacties op deze plannen van bewoners.
Wij nodigen de bewoners dan ook van harte uit
om deze avond bij te wonen en hun mening te
geven op de plannen.
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Glas over?
Schone platte stukken glas zoals
glasplaten, ruiten en spiegels halen
wij gratis aan huis op.
Bel 077 - 477 97 77 voor een afspraak.
Glas dat vervuild is met kit- en
stopverfresten horen bij het bouw
en sloopafval.

Bekendmakingen

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.
America
Dorperpeelweg 19
Evertsoord
Helenaveenseweg 35a
Griendtsveen
Kanaalweg 11,
Transportleiding langs spoorlijn
Grubbenvorst
Bestemmingsplan geluidzone
Centrale Verwerkingsinstallatie
Raaieinde
Pastoor Vullinghsplein 14
Ericaplein ongenummerd
Ursulinenweide 5
Narcissenstraat 10

Horst
Witveldweg 100
Hertog van Gelresingel 44
Venrayseweg 65
Julianastraat 32
Kreuzelweg 23
Rietbos 35
Gastendonkstraat 39

Sevenum
Romerweg 19
De Vorst 1
Grubbenvorsterweg 66
Midden Peelweg 5

Meerlo
Mgr. Jenneskensstraat naast
nr. 20

Tienray
Kloosterstraat 17

Meterik
Roothweg 1

Swolgen
Vinkenlaan 25

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Een huis kopen?

Bouwen in Griendtsveen
St. Barbarastraat Griendtsveen
Aan de St. Barbarastraat in Griendtsveen zijn nog vier kavels beschikbaar
voor de bouw van vrijstaande woningen of twee-onder-een-kap woningen.
De percelen zijn zo’n 230 m2 groot.
Het is bij deze kavels mogelijk om te profiteren van een fiscaal gunstige regeling waardoor er
geen BTW maar slechts overdrachtsbelasting wordt verrekend over de kavels.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is
gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst, en is tevens te bereiken via 077 260 00 00 of
info@startpuntwonen.nl

Schuif aan tafel bij onze adviseurs!
Heeft u woonvragen? Bezoek onze inloopbijeenkomsten op zaterd
ag 5 april:
Locatie: Startpunt Wonen | Kerkstraat 5 | Horst | 10.00 - 13.00 uur
Locatie: InterMakelaars | Jacob Merlostraat 11 A | Horst | 11.00 - 15.00 uur
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RAADSFEITEN
EDITIE 03 APRIL 2014

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Afscheid raadsleden dinsdag 25 maart 2014
Tijdens een speciale vergadering van de gemeenteraad Horst aan de Maas is op dinsdag 25 maart afscheid genomen van 16 vertrekkende raadsleden en het college van wethouders.
In een korte toespraak roemde burgemeester Kees van Rooij de ‘majeure’ opgaven, die de raad in de periode van 1 januari 2010 tot 25 maart 2014 tot stand heeft gebracht.

De 1e en vertrekkende gemeenteraad van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas, 2010-2014. Op de foto ontbreekt Bianca van den Berg. (Foto: FotoID Horst)
De Floriade, het NGB en de historische bezuinigingen zijn enkele van de onderwerpen, die
de afgelopen vier jaar in de raadsvergaderingen
en talloze commissievergaderingen de revue
passeerden. 27 raadsleden en vijf wethouders
hebben zich hiervoor ingezet en op dinsdag
25 maart namen 16 raadsleden afscheid. Een
deel is uit eigen beweging met het raadswerk
gestopt en een aantal is niet herkozen bij de
Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart
jongstleden. Ook werd Frank Wintels gememoreerd. De heer Wintels vertegenwoordigde
Essentie in de raad en overleed onverwachts op
27 februari 2011.
De vergadering begon met de goedkeuring van
het verloop van de Gemeenteraadsverkiezingen
en de geloofsbrieven van de gekozen raadsleden voor de nieuwe raadsperiode, voorgelezen door Marlies Janssen. Vervolgens haalde
voorzitter Kees van Rooij één voor één ieder
vertrekkend raadslid naar voren voor een persoonlijk woord van dank, waarbij de individuele
beweegredenen en speciﬁeke kenmerken van
het raadslid werden genoemd. Zo leerde de toehoorders op de goed gevulde publieke tribune
dat Frank Spreeuwenberg uit principe geen
mobiele telefoon bezit en Twan Hoeijmakers het
enige raadslid was, dat geen gebruik maakte
van de iPad, en dus als enige nog de papieren raadsstukken kreeg. Ron Boreas werd het

juridisch geweten van deze raad genoemd en
aan Hendrik Hazeu, het nog oudste raadslid
van Limburg werd meegedeeld dat hij nu geen
gebruik meer kon maken van de gemeentelijke
kantine. Petra Leijssen had op haar beurt een
brandmerk achtergelaten met haar fameuze
barbecue voor de raadsleden in 2012.
Ieder raadslid dat afscheid nam kreeg als
herinnering aan de raadsperiode een geheugenstick, die door edelsmid Nard Reijnders
uit Broekhuizenvorst was gedecoreerd. Op de
stick was een kleine plaquette aangebracht,
waarin de plattegrond van Horst aan de Maas
was gegraveerd. De naam van het vertrekkend
raadslid was daarbij gegraveerd in het dorp waar
hij of zij woont. Bovendien ontving men een
gepersonaliseerd boekwerk, met daarin foto’s en
uitspraken van het raadslid. Voorzitter Kees van
Rooij benadrukte met zijn bekende glimlach, dat
van ieder boek slechts één exemplaar bestond.
Voor de heer Hoeijmakers had voorzitter Van
Rooij nog een eervolle verrassing in petto. Na
het uitspreken van de bekende woorden: “Het
heeft zijne Majesteit behaagd…” kreeg de heer
Hoeijmakers de versierselen opgespeld, die
behoren bij de benoeming tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
Al sluitstuk van de afscheidsronde hield de
heer Hoeijmakers een toespraak tot de raad en
het college, waarin hij de prima samenwerking

noemde en het mooi vond dat de raadsleden
los van hun ideologische standpunten buiten
de vergaderingen uitstekend met elkaar konden
opschieten. Vervolgens nam hij op ludieke wijze

de verschillende politieke kleuren binnen de
raadsfracties op de korrel. Na aﬂoop van deze
speciale vergadering was er een gezellige afsluiting met een “aangeklede” borrel.

Kees van Rooij neemt afscheid van het langst zittende raadslid en plv.voorzitter van de gemeenteraad,
Joop de Hoon. (Foto: FotoID Horst)

Installatie nieuwe gemeenteraad donderdag 27 maart 2014
Nadat op dinsdag 25 maart de oude raad op feestelijke wijze was uitgezwaaid, werd op donderdag 27 maart de nieuwe gemeenteraad van Horst aan de Maas beëdigd. Liefst vijftien nieuwe leden namen zitting in de raad. De installatie werd bijgewoond door familieleden, vrienden en kennissen, die vanaf de overvolle publieke tribune getuige waren van de eerste vergadering van de nieuwe raad.
Voorzitter Kees van Rooij verwelkomde de
nieuwe raad hartelijk en gaf in het kort weer
wat hij van hen in de komende raadsperiode
verwacht. Hij adviseerde de kersverse raadsleden vooral kennis te maken met burgers,

ondernemers en de verschillende instellingen
en verenigingen in Horst aan de Maas.
Door de verkiezingen is de zetelverdeling in
de raadszaal gewijzigd. Meest opvallend is
de groei van het aantal zetels voor de SP van

vijf naar zeven. Volgens de voorzitter ligt de
gemiddelde leeftijd van de raadsleden twee
jaar hoger, dan die van de vorige raad. Het
aantal vrouwelijke leden is gestegen van vijf
naar zeven.

Na aﬂoop van de beëdiging was er gelegenheid tot feliciteren en een nadere kennismaking tussen de raadsleden.
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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.

Essentie heeft de sleutel… te hard
In de drang om duidelijk te maken dat nu de kans gegrepen kon
worden om een college te vormen zonder het CDA, wat ons inziens in het
belang zou zijn van zowel alle inwoners van Horst aan de Maas als het CDA
en vooral van een open politiek, is de toon in de laatste bijdrage achteraf
gezien hard geweest. Excuses daarvoor.
In voorgaande bijdragen was al
herhaaldelijk aangegeven, met voorbeelden, waarom in het belang van
de gemeente veranderingen in de
politieke verhoudingen gewenst zijn.
Die mening blijft onverwijld overeind

en zal ook niet veranderen tenzij er een
ander politiek gedrag ontstaat. Juist in
deze tijd is openheid van het grootste
belang. Niet alleen veranderingen zoals
in de zorg moeten genoemd worden,
maar ook de daaraan verbonden

risico’s. Net zo is het van belang dat
groepen zowel in de Klevar-zaak als in
de Hazenhorst-zaak bijvoorbeeld, zich
vertegenwoordigd en netjes behandeld
voelen door de verantwoordelijken in
het college. D66 staat voor een open
en nette afhandeling van dit soort
zaken.
De verkiezingsperikelen zijn echter
nog niet afgelopen. Het college moet
nog gevormd worden en dus kan er
nog steeds veel veranderen. De kiezer

wees namelijk ook de grootste verliezer
aan. De informateur gaf in dagblad
De Limburger aan dat hij in was voor
een frisse wind in de politiek. Dat was
dus kennelijk nodig en het kan ook.
Hier ligt de kans voor Essentie en
de SP. Niet lijdzaam meegaan in het
pad dat het CDA uitzet, maar zelf het
heft in handen nemen, leiderschap en
initiatief tonen om de weg te kiezen
die tot een echt verfrissende aanpak
leidt. Essentie en SP kunnen samen de

stappen zetten om tot een geheel
andere coalitie te komen, bijvoorbeeld samen met één van de kleinere
partijen. Het kan, tenzij er natuurlijk
al andere afspraken zijn gemaakt.
Elke eerste zaterdag van de
maand kunt u ons bij een kopje koffie
treffen in de bibliotheek in Horst aan
de Maas van 11.00 tot 12.00 uur om
uw politieke zaken met ons door te
spreken.
Andries Brantsma, D66

schap met haar werk bij Rabobank
Horst Venray blijkt onverenigbaar. “Het
raadswerk blijkt in strijd te zijn met
de regels die mijn werkgever hanteert
als nevenfunctie. Om iedere schijn
van mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen heb ik dan ook
afstand genomen van het kandidaatraadslidmaatschap. Dit weerhoudt mij
er niet van om me op de achtergrond
optimaal in te zetten om de belangen
van Essentie te gaan behartigen. Dit

zal ik doen in America en voor heel
Horst aan de Maas. Nogmaals mijn
grote dank voor jullie vertrouwen in
Essentie en in mij. Ik ga me met veel
energie inzetten de komende vier
jaar”, aldus Ellen.
Nogmaals dank voor het
vertrouwen. De fractie van Essentie
gaat met veel energie voor jullie aan
de slag.
Bram Hendrix,
namens de fractie van Essentie

Stabiel op zes zetels
De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer twee weken geleden
geweest. Essentie behaalde een mooie uitslag: stabiel op zes zetels.
In totaal brachten 3.722 mensen een stem uit op Essentie, dank daarvoor.
De komende vier jaar gaan we met veel energie aan de slag voor een
mooie gemeente!
De zes gekozen raadsleden
van Essentie zijn Bram Hendrix,
Paul Driessen, Bianca van den
Berg, Luc van den Beuken, Eric
Beurskens en Frans Kerstjens.
Deze raadsleden zijn vorige week

donderdag geïnstalleerd. Daarvoor
hebben we afscheid genomen van
de ‘oud-raadsleden’. Onder hen
Twan Hoeijmakers, die in totaal
twaalf jaar gemeenteraadslid is
geweest. Bij gelegenheid van zijn

Zondag 6 april in Venray

afscheid ontving hij een Koninklijke
Onderscheiding. Het lintje werd
uitgereikt door burgemeester Kees van
Rooij. Twan, van harte gefeliciteerd
namens Essentie! Naast Twan namen
ook Bart Bertrams, Stef van Loo en
Janny Hermans afscheid als gemeenteraadslid.
Helaas kan Ellen Jacobs haar zetel
niet innemen. Ellen werd weliswaar
met voorkeursstemmen gekozen,
maar de combinatie van raadslidmaat-

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

ecoTEC plus 30-34/5-5
Nu voor €

1.995,00 incl. BTW

Incl. montage en VRT50 kamerthermostaat.
Tijdens de Keuken Inspiratie en Renovatiedag zijn
er onder andere gezellige kookdemonstraties.

Kom naar de grote keuken
inspiratie- en renovatiedag bij
Keukencentrum Peter Nellen

Inclusief expansievat, expansievatconsole,
inlaatcombinatie, vul-aftapkraan,
gaskraan, vulkraan met beluchter
en keerklep, vulslangset.

Kijk voor onze
Onderhouds-Abonnementen op
www.vanderbeele.nl
Uitgaande dat het benodigde leidingwerk niet verder verwijderd
zit dan 1,5 meter vanaf de combi ketel en zonder dakdoorvoer.

Op zondag 6 april houdt Keukencentrum Peter Nellen een grote keuken inspiratie- en renovatiedag. Heeft u plannen voor een nieuwe keuken of de renovatie van uw bestaande
keuken, laat u dan verrassen door de variatie aan mogelijkheden.
Een interieur styliste en de mensen van Eef Wonen
geven ideeën voor kleurgebruik, licht, vloeren en
raamdecoraties.
Uw bestaande keuken als nieuw door een
slimme keukenrenovatie
Is uw keuken nog niet aan vervanging toe maar wilt
u deze wel een grondige opfrisbeurt geven? Dan is
keukenrenovatie een slim idee. Keukencentrum Peter
Nellen laat op 6 april zien wat de mogelijkheden zijn
om uw bestaande keuken weer als nieuw te maken of
om apparatuur te vervangen. Deze dag kunt u volop
genieten van lekkere hapjes en een drankje voor alle
bezoekers. U bent welkom van 11.00 tot 16.00 uur
aan De Hulst 9a in Venray-Oostrum.

De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28

www.peternellenkeukens.nl

aanbieding van de week
Broodje
gehaktbal
2.95

2.25

geldig vanaf 3 t/m 9 april

Keukenadvies, kookdemonstraties en interieurontwerp
Bij Keukencentrum Peter Nellen vindt u een uitgebreide
collectie moderne, klassieke en landelijke keukens en
eindeloos veel keukenapparatuur.
Op de woonafdeling vindt u speciale opbergmeubels
in de stijl van uw keuken. Daarmee creëert u eenheid in
huis en wordt uw bijkeuken, woonkamer, badkamer of
slaapkamer net zo mooi en opgeruimd als uw keuken.
Er is deze dag een gezellige kookdemonstratie met
o.a. de NEFF combi-stoomoven, bakoven en inductiekookplaat. Bora demonstreert haar nieuwe afzuigsysteem waarbij kookdampen via de kookplaat worden
afgezogen, nog voordat ze kunnen opstijgen. U kunt
zelf de Quooker kokend waterkraan uitproberen.

wij hebben weer softijs
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Cursus Wat bloeit daar?

Vrijwilligers Rode Kruis
onderscheiden

IVN De Maasdorpen organiseert een cursus onder de naam Wat bloeit
daar? De cursus vindt plaats op 11 en 25 mei, 15 en 29 juni en 31 augustus,
telkens van 09.30 uur tot 12.30 uur.

Burgemeester Kees van Rooij heeft op zaterdag 29 maart een aantal vrijwilligers van het Rode Kruis in Horst aan
de Maas gehuldigd. Door het uitreiken van onderscheidingen wil het Rode Kruis laten zien dat de betekenis van de
afdeling wordt bepaald door de inspanning van vrijwilligers.

De cursus is bedoeld voor iedereen
met belangstelling voor wilde planten
en bloemen en die daar meer over
wil leren. Voorkennis is niet nodig. Vijf
zondagochtenden, verdeeld over het
voorjaar en de zomer, nemen ervaren
plantenkenners de deelnemers mee
naar buiten voor een wandeling door
een van de natuurgebieden van Horst
De burgemeester sprak lovende
woorden over de inzet van alle
vrijwilligers. Hij onderstreepte het
belang van reanimatie-onderwijs op
scholen.
Afgelopen week nog verleende
een jongere van veertien jaar adequate

hulp, toen hij aanwezig was bij een
ongeval in Tienray.
Vervolgens werd het 10-jarig
jubileum van Marga GiesenWaterschoot en Harry Poulissen,
20-jarig jubileum van Mieke JanssenBeelen en Peter Leijsten en 30-jarig

jubileum van Theo Hesen gevierd. Diny
Geerts-Coppus, die al dertig jaar lid is
en Toos van de Munckhof (veertig jaar)
waren niet aanwezig, maar krijgen
ook een eerbetoon. De jubilarissen zijn
allen vrijwilliger bij eerste hulp en bij
sociale hulp.

aan de Maas. De deelnemers leren
tijdens de wandeling de belangrijkste
bloeiende planten van dat moment.
Ook leren ze al doende waar je op
kunt letten bij het herkennen of op
naam brengen van planten. Voor meer
informatie, neem contact op met
Joke Bussemakers via 077 467 32 64 of
jjp.bussemakers@hetnet.nl

Instrumenten
proberen Harmonie
In ’t Gasthoês in Horst vindt op zondag 13 april een kinderconcert
plaats. Dit concert, georganiseerd door de Koninklijke Harmonie van
Horst, begint om 10.30 uur.
Leerlingen van de basisscholen
kunnen op deze dag kennismaken
met de blaas- en slagwerkmuziek. In
de voorafgaande weken zijn workshops door blazers en slagwerkers
gehouden op de basisscholen.
Er zijn tijdens het concert
verschillende korte optredens.

Jeugdslagwerkers, een samenspelgroep, het jeugdorkest en blokfluiters
zijn te horen en zien. Er is ruimte voor
interactie, het stellen van vragen en
het uitproberen van instrumenten.
Na het concert kunnen kinderen
zich aanmelden voor drie gratis proeflessen op een instrument naar keuze.

Jubilarissen
Harmonie Horst

2013
20 1994

YEARS

Koninklijke Harmonie van Horst heeft op zaterdag 22 maart acht
jubilarissen gehuldigd voor hun muzikale en actieve inzet.

Tijdens het St. Davidsfeest werden
Janny Arts en Lisette Thielen in het
zonnetje gezet omdat ze 12,5 jaar bij
de harmonie zijn. Ingrid Jenniskens,
Stan Kruytzer en Suzanne Buijssen
gehuldigd voor hun 25-jarig jubileum
2014-04 advertorial Humenz.indd 1

2-4-2014 10:41:30

bij de vereniging. Loek Kleeven en
Leo Huijs zijn inmiddels 40 jaar lid,
Piet van Kempen 50 jaar. Jubilaris
Lambert Keijzers (ook 50 jaar) was niet
aanwezig, maar wordt op een later
tijdstip geëerd.
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Badeendenrace voor Stichting Heppie
Zo’n 5.000 badeenden zwommen
in de wildwaterbaan Djengu River
van Toverland in Sevenum. Op
zondag 30 maart vond de Heppie
Duckrace plaats in het attractiepark.
De race werd gehouden voor het
goede doel, Stichting Heppie.

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

Collecte
Horst aan
de Maas
De Gezamenlijke Goede
Doelen organiseren van maandag
7 tot en met woensdag 9 april de
jaarlijkse collecte in Horst aan de
Maas. De collectanten gaan dit
jaar in alle kerkdorpen tegelijk,
met uitzondering van Swolgen en
Griendtsveen, geld inzamelen.
Begin april krijgen alle inwoners
van de gemeente een invullijst met
daarop de dertien deelnemende
goede doelen. Zo kan men zelf
bepalen wie men wat wil geven,
door achter het goede doel het
bedrag te noteren. Dit jaar is een
nieuw goed doel toegevoegd,
namelijk Kinderhulp. Alle doelen
hebben het CBF-keurmerk.
Voor meer informatie, kijk op
www.dorpsraad-horst.nl

Stichting Heppie biedt accommodaties voor kinderen bij wie het thuis niet
mee zit. Mensen konden dit goede doel
steunen door een badeendje te kopen
dat deelnam aan de race. De verkoop
begon op 28 oktober. Om 17.30 uur
werd het startsignaal gegeven en na
drie minuten waren de eendjes over de
finish. Hierna werden direct de
winnaars bekendgemaakt. Caroline
Kortooms, directrice van Toverland,
maakte bekend dat alle 5.000 eendjes
à 2 euro verkocht waren en dat
hiermee 10.000 euro is opgehaald voor
de stichting. Nina Schmitz, directrice
van Stichting Heppie, nam de cheque in
ontvangst.

Inloop bij FACT in Horst aan de Maas

‘Het onbegrip was in het begin heel
moeilijk’
Riny (49) uit Horst komt elke donderdag tijdens de inloopmiddag naar Functie Assertive Community Treatment
(FACT) aan de Jacob Merlostraat in Horst. FACT biedt zorg en behandeling aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. De inloop is voor alle bewoners van Horst toegankelijk. “Ik kan bij de inloop praten met lotgenoten en doe spelletjes. Hierdoor ontstaan banden met anderen. In het begin vond ik het wel spannend, omdat je
allemaal nieuwe mensen ontmoet”, zegt Riny.
FACT behandelt mensen met
ernstige psychiatrische en medische
aandoeningen. Bij FACT kan iedereen,
ook mensen die niet bij hen in
behandeling zijn, op woensdag van
09.30 tot 12.00 uur en donderdag van
13.30 tot 16.00 uur terecht tijdens
de inloop. Mensen kunnen tijdens
de inloopuren praten, maar ook
activiteiten organiseren. Het doel van
de inloop is een verbinding leggen
tussen cliënten en mensen buiten FACT.
Riny heeft al 18 jaar te kampen
met een beperking, hoofdzakelijk

reuma. In het begin had de moeder
van twee kinderen veel te maken met
onbegrip van mensen. “Dat was erg
moeilijk voor mij. Je merkt dat ze je
op afstand houden. Ze hebben veel
vooroordelen en dat maakt de afstand
nog groter.” Riny loopt sinds juli binnen
bij de inloop.
“Ik heb hier veel geleerd. Je mag
hier echt jezelf zijn”, zegt Riny. Tijdens
de inloop kunnen bezoekers praten
met elkaar, maar ook knutselen, kleien
en schilderen. “We laten ze zoveel
mogelijk zelf dingen organiseren”, zegt

Isabel van de Munckhof, vrijwilligster
bij de inloop. “Daar spelen wij dan op
in. Het doel van de inloop is om een
verbinding te leggen tussen mensen
van buiten en cliënten. Iedereen mag
zelf beslissen, hoe vaak hij of zij komt
tijdens de inlooptijden. We hebben hier
geen hoge drempel”, zegt Isabel.
Narda Geurts, teamcoördinator van
FACT Horst aan de Maas: “Momenteel
zijn er ongeveer 123 mensen uit de
gemeente in behandeling, waarvan
er ook een aantal in gemeente
Bergen wonen. We willen, omdat de

dagactiviteitencentra in Venray en
Venlo gaan verdwijnen in verband met
bezuinigingen, hier meer inlooppunten
realiseren. Zo is er momenteel ook
een pilot voor een wijkcentrum in de
Norbertusparochie.”
FACT is een onderdeel van
het Vincent van Gogh-instituut
voor geestelijke gezondheid, die
behandeling en begeleiding biedt aan
cliënten met psychische problemen.
De nadruk ligt op behandeling van
ziekte en praktische hulp bij het
dagelijks leven, rehabilitatie en
herstel. De inloop is ontstaan uit een
samenwerking met Beej Mooren. FACT
heeft zes vestigingen in Horst, Peel en
Maas, Venlo, Blerick, Weert en Venray.
Mensen die bij FACT in behandeling zijn, hebben al langdurige zorg

achter de rug. Narda: “Bij het FACTteam zijn onder andere een psychiater,
psycholoog en verpleegkundigen in
dienst, die mensen met onder andere
depressies, psychoses en verslavingen,
zoals alcohol- en drugsverslavingen
behandelen.”
De inloop wordt volledig gerund
door vrijwilligers. “We zijn allemaal
erg betrokken en willen die stempel
doorbreken die veel mensen plakken
op deze mensen”, zegt Isabel. “Als er
meer bezoekers komen, dan kunnen
we de inlooptijden ook uitbreiden en
zo nog meer mensen bereiken en die
verbinding beter leggen”, zegt Narda.
Isabel geeft aan dat de inloop een
grote steun kan zijn. “Mensen mogen
wat ze doen zelf bepalen. Niks moet,
alles mag.”

Martinusstichting steunt sportproject
Rio de Janeiro
In samenwerking met Belgische partnerorganisatie KIYO gaat Stichting
Sint Martinus uit Meerlo een sport- en speelaccommodatie realiseren voor
straat- en favelakinderen in Rio de Janeiro. Onder het motto Voor een
kindvriendelijk WK Voetbal, vraagt de stichting aandacht voor de
problematiek rondom straatkinderen in Brazilië.
Het idee van de accommodatie is
afkomstig van de Braziliaanse organisatie AMAR, die zich inzet voor hulp
en opvang aan straatkinderen. Deze
organisatie, opgericht door de vorig
jaar overleden Limburgse missionaris
pater Martin Cox, wordt al dertig jaar
gesteund door de Martinusstichting.
Straathoekwerkers van AMAR zien hoe
de politie straatkinderen en zwervers
via zogeheten sociale schoonveegacties
oppakt. Op deze manier wil de politie
de stad er zo vriendelijk mogelijk uit
laten zien tijdens het WK voetbal.
Filmmaker Marijn Poels uit Meerlo
maakte over deze acties onlangs de

documentaire Pablo, van straatjongen
tot advocaat.
Voor AMAR zijn de acties van de
politie en het WK voetbal aanleiding
om nog meer straatkinderen op te
vangen. Bovendien wil ze een sport- en
spelaccommodatie realiseren om de
jongeren verantwoord bezig te laten
zijn. Het plan is om capaciteit voor
tweehonderd straat- en favelakinderen
te creëren. Elke dag kan een andere
groep jongeren komen sporten.
Bovendien kunnen er op dezelfde
locatie culturele evenementen worden
georganiseerd en competities worden
gehouden.
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HOERA!

20 jaar Plantencentrum Velden
-20%

20%

g
Pottenbowlin

-20%
exclusieve

Maar liefst

20

Rozen meer dan 150 soorten
Alle stam-, struik- of klimrozen

Vaste planten 11 cm pot

!
aanbiedingen

Potgrond-saclek
vanaf de tru

Stel uw vraag
aan de
viseur
fruitboom-ad
Draai en win

Keuze uit 250 soorten

Mini fruitboom

p.st. 3,29

50 soorten
80-100 cm hoog, appel, peer, perzik, etc. p.st. 15,99

Solanum hangpot vol bloem en knop

Bezoek de
Anthuriumspecialist

Uit eigen kwekerij. Absolute topkwaliteit! p.st. 14,99

Azalea keuze uit 40 soorten
5 l pot, vol knop, dikke plant

p.st. 8,99

Alleen op 5 en 6 april
15 extra aanbiedingen!

:
Voor de jeugd
je
plant je bollet

Dahlia
D
hli

knol
Keuze uit 82 soorten en kleuren

Tuinhandschoenen

Maat M en L, verscheidene kleuren

p.st. 1,69
per set 3,99

Pon-pon geknipte coniferen
Grote keuze, alle soorten en maten

Snoeischaar

universeel
Voor takken en twijgen

Vijverplanten grote keuze!

p.st. 6,49

Alle soorten en maten

Anthurium in vele kleuren

d
Ballonwedstrij

12 cm pot, superkwaliteit!

p.st. 9,99

Voor binnen- en buitenplanten

p.st. 3,99

Voor haagjes, extra dik

p.st. 8,99

Vloeibare voeding 1 liter fles
Buxus 6-pack, 10 cm hoog
Buxusschaar stevig
Met pakje buxusvoeding

Potgrond 40 liter topkwaliteit
Onze eigen kwekersamenstelling!

Capi-Tutch pot nieuw!

p.st. 17,49
p.st. 4,49

In zwart, grijs en wit, vele vormen, winterhard

Kweekkastjes voor de vensterbank
Voor groente- en bloemenzaad

p.st. 7,99

Hortensia ‘Endless Summer’
of Everbloom
p.st.
5 liter pot, mooi vertakt. Bloeit hele zomer

21,95

Schaal keuze uit drie soorten en kleuren
Ø 25 cm. Voor in huis

p.st. 11,99

Blauw, wit of paars, op stam

p.st. 11,50

Solanum ’Rantonetti’
Openingstijden:
Ma. tot vr. 9.00-18.00 uur
Za. 8.00-17.00 uur
Zo. 9.00-17.00 uur

-20%
1,99
9,95
9,95
6,99

0,99
1,99
-20%
3,99
-20%
6,99
2,49
6,99
9,99
20,-20%
5,99

per set

6-pack

6 stuks

14,99
7,99
7,95

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl

U bent van harte welkom!

Zondags
geopend
van
9-17 Uur

03
04
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Pepijn Stoter naar ﬁnale
Kunstbende
De 24e Limburgse voorronde van de landelijke Kunstbende-wedstrijd vond zondag 30 maart plaats in SittardGeleen. In de categorie theater en performance drong Pepijn Stoter uit Sevenum door tot de finale. Ruim 530
jongeren deden in verschillende voorrondes mee voor een finaleplek.

“Ik treed graag op als goochelaar
en vooral als het op een heus theaterpodium mag”, vertelt Pepijn over
zijn deelname. Jongeren van 13 tot en
met 18 jaar streden in de categorieën
dans, dj, muziek, fashion, theater en
performance, taal, expo en film en
animatie. Pepijn werd eerste in zijn

categorie, volgens de jury vooral om
zijn ijzersterke techniek. Zij noemde de
act van de Sevenummer een optreden
vol passie en overtuiging, waarbij hij
door spanning, snelheid en een strakke
performance de aandacht van het
publiek vast hield. Pepijn geeft aan
te hebben genoten van de middag.

“Ik heb het niet echt als een wedstrijd
gezien. Wel merkte ik dat er een aantal
mensen van de organisatie vooraf
echt benieuwd was naar mijn optreden, omdat er blijkbaar al langere tijd
nauwelijks goochel- en jongleeracts
mee hadden gedaan. Dat was wel erg
leuk om te horen natuurlijk.”
De goochelaar combineerde zijn act
voor dit optreden met jongleren. “Ik
treed weleens op maar dat is vrijwel
altijd met veel interactie met het
publiek. Ik vertel best veel bij de trucs
en betrek er mensen uit het publiek bij.
Dit optreden mocht maar 5 minuten
duren en was meer een aaneenschakeling van trucs die elkaar snel opvolgen
op muziek. Het publiek betrok ik er
meer bij met gebaren, water spetteren
enzovoort, maar zonder tekst.” Hoewel
hij tevreden was over zijn optreden,
had Pepijn de winst niet echt verwacht.
“Ik was ongelofelijk verrast toen ik mijn
naam hoorde. Een supervette beloning
voor mijn optreden vind ik.”
Hij mag nu gaan deelnemen aan de
landelijke finale van Kunstbende op 3
mei in de Melkweg in Amsterdam. “Ik
ga de jury opnieuw proberen te verrassen met veel snelheid en juist heel verschillende trucs. Ik hoop dat het thema
‘wordt vervolgd’ ook een beetje op het
succes van de halve finale slaat”, lacht
hij. “Ik vind het nu vooral superleuk dat
ik aan de finale mee mag doen. Ik ga
er echter vol voor om Limburg zo goed
mogelijk te vertegenwoordigen en er
ook maximaal van genieten.”
Pepijn speelde eerder in de film
Bannebroek’s Got Talent en de musical
The Sound of Music. Ook volgt hij lessen op de Toneelschool in Eindhoven.
(Foto: SharQ Fotography)

Horster meiden winnen
hiphopwedstrijd
Bo Lenssen en Lieve Janssen uit Horst hebben op zondag 30 maart de eerste prijs in de categorie kids tijdens de
Brado hiphopdanswedstrijd voor duo’s in de wacht gesleept.
De Brado-wedstrijden, van oorsprong een Brabantse aangelegenheid,
zijn onderverdeeld in wedstrijden voor
duo’s, groepen en solo’s. Bo en Lieve
streden namens hun vereniging in de
categorie kids. Bij de teens waren nog
vijf duo’s van hun groep die streden
om de eer. Hierbij wisten Imke Heijer
en Benthe Sneeuw ook de finale te
bereiken. Zij gingen er met de vijfde
prijs vandoor.
Bij de solo’s behaalde Verona
Swinkels de vierde plaats bij de teens
en Leonie Camps behaalde dezelfde
notering bij de adults. De wedstrijd,
gehouden bij Janssen DanceMasters in
Venray, werd beoordeeld door een jury
bestaande uit Marvin Corputty, Anthony
Pinas en Rigean Pung (bekend van
Everybody Dance Now).
Bo en Lieve worden getraind
door Nico Haverman en Lyan van den
Munckhof van feesterij & danserij Froxx
in Horst.

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

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
OPEN HUIS zaterdag 5 april

Sef van Megenlaan 40 Broekhuizen

Te koop ✓✓

vrijstaand met garage
tuin op het Zuiden
✓ eigen zwembad
✓ ruime garage en carport
✓ veel leefruimte
✓ 10 minuten van A73
✓ perceel 590 m2
✓ inhoud 500 m3

Vraagprijs

€ 279.000.-

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

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45
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Jongeren treffen voorbereidingen voor
vrijwilligerswerk in Tanzania
we hopen vooral veel te leren”, zeggen
de jongens.
Job, Rutger, Siebe, Koen en Twan
moeten ieder 900 euro zelf betalen en
1.800 euro aan sponsorgeld verzamelen. Al snel wordt duidelijk dat de
jongens al voordat ze op reis gaan hard
hebben moeten werken. Het is best
veel geld, vinden ze. Naast een kleine
bijdrage van hun ouders hebben de
jongens het geld verzameld door zelf
te werken, bedrijven aan te schrijven
en acties te organiseren. Nu hebben
ze bijna al het geld bij elkaar. “In mei
moet alles binnen zijn”, legt Siebe uit.
Wat de jongens met het ingezamelde geld gaan doen? “We zijn in
vier groepen opgedeeld”, vertellen ze
enthousiast. “Ik zit bijvoorbeeld bij de
groep gezondheid en moet op school
voorlichting geven over hygiëneregels”,
vertelt Job. “Het zijn nog kinderen op
een basisschool, dus ik heb samen met
m’n groepje spelletjes bedacht om de
kinderen op een speelse manier te laten
leren.” Twan hoopt de kinderen vooral
iets bij de brengen over culturele ver-

schillen tussen Tanzania en Nederland.
Is dat dan alles? Alleen helpen op een
basisschool? “Nee”, maken ze snel duidelijk. De vijf jongens gaan samen met
hun klasgenoten klaslokalen bouwen bij
een basisschooltje om ervoor te zorgen
dat de kinderen daar langer dan twee
jaar naar school kunnen. Bij een andere
school gaan ze de eetkamer inrichten,
zodat er een einde komt aan het rondslingerende afval. Ook steken ze hun
handen uit de mouwen om een bibliotheek te bouwen, zodat de kinderen
weer kunnen leren lezen.
Om goed voorbereid de reis te
kunnen maken volgen de leerlingen
een masterclass waarbij ze meer kennis
krijgen over Tanzania en waarin ze tijd
hebben hun Engelse voorlichtingslessen te ontwikkelen. Ze hopen allemaal
met meer ervaring terug te komen. Job:
“Ik denk dat ik veel meer waarde ga
hechten aan spullen als een televisie,
een pc of een mobieltje.” Of ze na deze
ene keer nog een keer willen reizen?
Rutger: “Ze zeggen dat je het virus dan
te pakken hebt hè.”

Afrikaanse kunst, sieraden en boekenleggers. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kwam het tegen op zondag
23 maart op de Afrikadag bij het Blariacum College in Venlo. Job Vanmarris (16), Rutger Willemsen (15) beiden uit
Grubbenvorst gaan samen met Siebe Timmermans (15) uit Hegelsom, Koen Sauvageot (15) uit Kronenberg, Twan
Tacken (14) uit Sevenum en nog 27 andere klasgenoten naar Tanzania. Ze hopen daar de lokale bevolking met
sponsorgeld te helpen.
Bij de ingang van de school staan
twee leerlingen handtekeningen te
verzamelen en worden flyers met het
programma uitgedeeld. Een Afrikaanse

kunsttentoonstelling en verkoop, een
film, een kraampje vol sieraden, boekenleggers. Het is zomaar een greep
van dingen die je tegen komt op de

Afrikaanse markt. De leerlingen proberen zo geld binnen te halen voor hun
drie weken durende reis van juli tot
augustus. Of ze er zin in hebben: “Ja,

www.schuifwanden.nl
Stel jouw unieke kast of schuifwand samen en bestel eenvoudig en snel
✔ 15 jaar garantie
✔ Thuis bezorgd binnen 17 werkdagen
✔ Veilig betalen via iDEAL of onder rembours

Horsterweg 38 Sevenum T 06 - 51 18 57 09
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Voor DHZer of gemonteerd
door ons montage-team

e

Topkwaliteit voor een prima prijs!

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

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Afterpartees 3FM
Serious Talent
De Horster band Afterpartees is op 30 maart uitgeroepen tot 3FM Serious
Talent. Een titel voorbehouden aan artiesten of bands uit Nederland
waarvan radiozender 3FM denkt dat zij een veelbelovend talent vormen.
Elke twee maanden worden vier
acts uitgeroepen tot 3FM Serious
Talent. Hun nummers worden gedraaid
op radiozender 3FM en de artiesten
mogen regelmatig langskomen in de
studio.
De vijf mannen van Afterpartees
uit Horst maken naar eigen zeggen
rammelende powerpop met een
knipoog. Eind 2013 brachten ze hun
debuutsingle First/Last uit, wat hen
de titel 3FM Serious Talent opleverde.
Later dit jaar volgt een debuutalbum.
Sjors Driessen, basgitarist, laat
desgevraagd weten verrast te zijn door
de benoeming. “We wisten dat we
daar enigszins gedraaid werden, maar

dat ze ons deze titel zouden geven,
zagen we nog niet echt aankomen.
Onze eerste reactie was ‘oké, cool’,
maar daarna bedachten we ons ook
dat we niet al te veel geprofileerd
willen worden als 3FM Serious Talent.
We willen er gewoon alles uithalen
wat voor ons relevant is. Geen strandfestivals met de 3J’s dus, maar we zijn
wel blij met de extra airplay van First/
Last in de dagprogrammering. Hiermee
kunnen we onze volgende single weer
een extra opstapje geven. Uiteindelijk
hopen we ook flink wat geld van
Buma (auteursrechtenorganisatie, red.)
binnen te halen natuurlijk.”
(Foto: Bart Notermans Fotografie)
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jeroen Driessen
14 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan hoop ik een leuke vriendin te
hebben en mijn vwo-diploma gehaald
te hebben. Ook hoop ik dat ik dan
klaar ben met mijn studie. Ik weet
alleen nog niet precies wat ik later wil
worden. Ook hoop ik in een groot, mooi
huis te wonen in Horst aan de Maas.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Dat is denk ik een Playstation 4 met
een paar spellen, bijvoorbeeld Call
of Duty, GTA of Fifa. Of ik zou een
elektrische gitaar van Gibson met een
Marshall-versterker vragen. Maar ik ben
eigenlijk ook al heel blij met wat ik nu
allemaal heb.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van Robert van der Horst,
dat is een prof-hockeyer. Ik speel zelf
ook hockey en daar ben ik heel actief

mee. Hij is net als ik verdediger en
aanvoerder. Als ik hem zou zijn, zou ik
een interland willen spelen en met de
skills die ik dan zou hebben een mooie
goal maken.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is eigenlijk niet één persoon. Vanaf
het begin van het schooljaar vormen
wij met wat jongens een vriendengroep. We heten VC Ut Kuusfornuus.
Daar zit verder weinig betekenis achter,
we kwamen eigenlijk gewoon in één
keer op die naam. Op vrijdagavond
gaan we dan samen een beetje chillen
en dat is altijd heel gezellig. Sinds de
carnaval zijn we ook veel samen met
een andere groep, maar die zitten nog
niet bij de VC.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik gebruik alleen Whatsapp. Dat vind ik
heel erg handig en daar maak ik ook
veel gebruik van. Het is snel en gratis.
Ik vind alleen het nadeel dat boodschappen via sociale media verkeerd

VOLOP LENTEMODE!

Ook ruime keuze op

g!

onze schoenenafdelin

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

opgevat kunnen worden en dat er dan
ruzie komt. Zelf heb ik dat nog niet
mee gemaakt, maar daar heb ik wel
vaker van gehoord.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Het liefst eigenlijk wel meerdere auto’s,
maar als ik er toch een moet kiezen
dan is dat een Lamborghini Gallardo. Ik
vind zwart altijd wel chic voor auto’s,
maar voor zo’n dure sportwagens vind
ik een opvallende, felle kleur ook wel
mooi.
Wat is uniek aan jou?
Ik hoor vaker dat ik te vertrouwen ben
en een sociale jongen ben. Ik zal ook
altijd geheimen bewaren en ervoor zorgen dat ik dat vertrouwen niet schaad.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
De Mèrthal, daar is het tijdens carnaval
altijd heel gezellig. Er is altijd een leuke
sfeer. Buiten carnaval kom ik daar
eigenlijk nooit.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou een deel aan het goede doel

geven. Dat is denk het WNF of zo, of
iets anders met dieren. Ik ben wel voor
de dieren, omdat ik het soms zielig
vind. Een ander groot deel zou ik op
mijn spaarrekening zetten voor later, en
ik zou een Playstation kopen met heel
veel spellen, als ik die niet voor mijn
verjaardag krijg.
Leukste feestje ooit?
Dat is dit jaar zeker carnaval omdat het
erg gezellig was. We waren de hele
tijd samen met een hele grote groep.
Dan gingen we eerst naar Mèrthal en
daarna door naar Liesbeth. De sfeer
van carnaval vind ik gewoon heel erg
leuk en ik vind het leuk dat iedereen
verkleed gaat.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is oudejaarsdag. Dan ga ik altijd
vroeg in de morgen bij mijn opa’s
en oma’s op bezoek. Zij maken dan
oliebollen. Rond 10.00 à 11.00 uur ga
ik samen met mijn vrienden vuurwerk
afsteken de hele dag en ook ’s avonds
is het altijd gezellig.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 7,9 voor een toets uit de
toetsweek voor Nederlands. De talen
zijn wel mijn sterkere vakken: Engels,
Duits, Frans, Nederlands. Toch vind ik
gym verreweg het leukste vak!
Zon of sneeuw?
In de zomer gaan we altijd met het
gezin ver op vakantie en in de winter
gaan we op wintersport. Maar als ik
echt zou moeten kiezen, dan kies ik
toch wel voor de zon. In de zon kun
je lekker buiten zijn en gezellig gaan
zwemmen met vrienden.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. ’s Ochtends
kom ik nooit graag mijn bed uit, dan
wil ik graag nog blijven liggen. ’s
Avonds ben ik nog best wel druk. In
de weekenden gaan we ’s avonds
met de vrienden chillen of hebben we
een feestje. Dus ik vind de avonden
gewoon veel leuker.
Druk of rustig?
Ik ben wel redelijk druk en snel enthousiast. Maar meestal lukt het me wel om
op de goede momenten rustig te zijn.

Laat nu

GRATIS
uw weiland en/of
bouwland

injecteren

Bel: 06 18 11 64 80

Mies
Column
Onderzoek
2.0
Afstuderen betekent
onderzoek, heel veel
onderzoek. Maar dan wel het
liefst creatief onderzoek, met
innoverende experimentconcepten en interessante
invalshoeken... Tja, zo wil
school dat. School vraagt, wij
draaien... Met een duidelijk
onderwerp in de pocket ging ik
aan de slag.
Natuurlijk had ik mijn zinnen
gezet op een creatief en
innoverend experiment-concept,
ik zou eens een keer de
gemakkelijkste weg kiezen.
Met een grafische poster en een
klein vierkant kadertje ging ik op
pad. Ik wilde weten welk deel
van de poster, bestaande uit
verschillende vormen, contrasten,
symmetrie/asymmetrie and so
on, mensen zouden kiezen.
Hartstikke creatief, helemaal niet
praktisch. Met een tas vol
posters, m’n kadertje en een
stiftje startte ik mijn onderzoek.
Erg leuk allemaal, maar dit fijne
experiment kost wel erg veel tijd
en energie. Daar komt nog bij dat
mensen uit de grote stad zonder
pardon, terwijl je ze recht in de
ogen kijken, gewoon aangeven
daar totaal geen zin in te hebben.
Eh.. Oké. Dank je. Doei. Je kunt je
voorstellen: voordat ik eens op
een acceptabel aantal
respondenten zit, zijn we jaren
verder. Lekker hoor. Anyway,
gelukkig bood lokaliteit en
technologie de oplossing.
Moederlief stuurde even twintig
posters uit via Whatsapp naar
vrouwen binnen mijn doelgroep
en kreeg binnen twee uur reactie
van een heel groot deel.
Hmm.. hoe kan ik, behorende bij
de digitale generatie, daar niet
aan gedacht hebben!? Whatsapp,
wat gaat dat snel! En geen boze
reacties die gaan over geen zin
of tijd. Heerlijk.
Wie had dat gedacht: hulp uit
twee onverwachte hoeken. Mijn
eigen moeder die me op de
technische mogelijkheden moet
wijzen en de lokaliteit en
vriendelijkheid van een kleine
gemeente zoals Horst aan de
Maas. Dat is nog eens onderzoek
2.0: én ik heb mijn onderzoeksresultaten én ik heb een
duidelijke les geleerd over
succesvolle omstandigheden voor
een geslaagd onderzoek!
Mies
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5 april | 10.00 - 15.00 uur

Nieuwbouw

Open Huizen Dag bij Startpunt Wonen Horst
U kunt op 5 april bij Startpunt Wonen terecht voor alle informatie over het
complete aanbod van nieuwbouwprojecten in Horst aan de Maas. Dit
totaaloverzicht is uniek en vindt u nergens anders in de gemeente!
10.00 - 13.00 uur inloopspreekuur Rabobank.
Neem voor inzicht in uw ﬁnanciële mogelijkheden uw loonstrookje mee
13.00 - 15.00 uur gratis architectenspreekuur met advies van Daan Hesen

Nieuwbouw

Kopen & Verkopen

Begin met een voorsprong!

Verbeter je huis

DEELNEMENDE PROJECTEN NIEUWBOUW OPEN HUIZEN DAG

Levensloopbestendige hoevew

oningen

Comfortabele eengezinswoni
ng
Royale twee-onder-een-kapw
oning

Plan
Meterik
rtemen
Start verkoop koopappa

• Comfortabele eengezinswoning
• Twee-onder-een-kapwoning

ten
Twee-onder-een-kapwoning

Hof te Berkel Horst
• Koopappartementen
• Starterswoningen
• Seniorenwoningen

Oﬃciële start verkoop koopappartementen Hof te Berkel op 5 april
Er zijn nog starterswoningen beschikbaar! Loop ook voor seniorenwoningen,
twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en bouwkavels
binnen bij Startpunt Wonen

De Afhang

De Afhang Horst

• Hoevewoningen
• Patiowoningen
• Starterswoningen
• Twee-onder-een-kapwoningen
Kopen = bouwen*!
Sfeervol gelegen in een landelijke
omgeving aan de rand van Horst.
Kom ook voor andere woningen die
gebouwd worden langs bij Startpunt
Wonen.

Beide per direct aanvaardbaar!

Plan
Creemerhof Sevenum
• Eengezinswoningen
• Royale patiobungalows

Binnenkort start bouw!
Nu kopen = eind 2014 wonen
De eengezinswoningen hebben standaard
een uitbouw van ca. 1,2m of 2,4m. Nog
slechts enkele woningen beschikbaar!

*Informeer voor welke kavels dit geldt.

Vrije bouwkavels onder andere
De Afhang Horst
De gemeente Horst aan de Maas verkoopt
onder andere bouwkavels voor de vrije
sector. Enkele kavels in het plan zijn ook
beschikbaar als Duo-kavel, dit betekent dat
het mogelijk is om, in eigen beheer, een
vrijstaande kavel of een twee-onder-eenkapwoning op deze kavel te bouwen.

Royale patiobungalows Creemerhof

Beatrixstraat Sevenum
Uitbreidingsgebied voor ongeveer 60
woningen aan de rand van Sevenum.
Verkoop van de vrije kavels is gestart.
Woningbouw is mogelijk vanaf medio april
2014. Bespaar nu 15% door aankoop met
overdrachtsbelasting!

Veilinghof Lottum
Woningbouwplan in het centrum van
Lottum. In het plangebied Veilinghof
worden woningbouwkavels verkocht.
Deze kunnen gebruikt worden voor de
bouw van verschillende typen woningen.

Kerkstraat 5, Horst | T: 077 260 00 00 | info@startpuntwonen.nl | www.startpuntwonen.nl
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Boek, toneelstuk en korte film De Vrije Spelers

‘Na 100 jaar is het cirkeltje weer rond’
Tilla Minten (100) uit Horst neemt op zondag 6 april als een van de eerste vrouwelijke speelsters ooit van
toneelvereniging De Vrije Spelers uit America in de kerk van America een exemplaar van het jubileumboek ‘Wij
spelen verder’ in ontvangst. Daarmee geeft ze het startsein voor de kaartverkoop van het jubileumtoneelstuk Tot ik
vlieg. Voorzitter van de vereniging, Anita Rongen-Derks, is trots hoe de vereniging dit allemaal voor elkaar heeft
gebokst.

acteer- en zangproductie is na 100 jaar
het cirkeltje weer rond.”
Naast het boek en de toneelvoorstelling ging documentairemaker
Louk Voncken aan de slag met een
korte film, waarbij hij op zoek ging
naar antwoorden op de vragen: wat
doet toneel met een dorp en wat
betekent een dorp voor het toneel?
Anita: “Louk heeft geen chronologisch verhaal gemaakt, maar brengt
prachtig in beeld hoe het is om in
een kleine gemeenschap als America
toneel te spelen. Vooral de verschillen tussen vroeger en nu komen

mooi naar voren.” Op zondag 6 april
om 14.00 uur zijn belangstellenden
welkom om de boekpresentatie bij te
wonen. Ze krijgen ook een tipje van
de sluier over de toneelproductie Tot
ik vlieg in de St. Jozefkerk in America.
Daarna volgt een gezellig samenzijn in de Bondszaal, waar ook een
tentoonstelling is ingericht met oude
tekstboekjes, documenten, posters en
honderden foto’s.
Voor meer informatie over het
boek, de toneelvoorstellingen en de
documentaire, kijk op
www.devrijespelers.nl

Optreden tributeband
Sinnerboy
Muziekcafé De Buun in Horst presenteert op zaterdag 5 april tributeband Sinnerboy. De band brengt een hulde aan de Ierse legende Rory
Gallagher. Het optreden begint om 22.00 uur.
Barry Barnes, de zanger, gitarist
en drijvende kracht achter Sinnerboy,
zag Rory Gallagher voor het eerst
in 1969. Sinds die tijd is hij fan. Na
de dood van Rory in 1995 besloot
Barry de muzikant in leven te
houden door het spelen van zijn
muziek. Donal Gallagher, broer en
oude manager van Rory, heeft de
De Vrije Spelers uit America
bestaan 100 jaar en toen voorzitter
Anita een paar jaar geleden tijdens
een uitvaart met een familielid over
de vereniging sprak, bleek dat er nog
een zeer uitgebreid archief van de
vereniging bestond. Alles was bewaard
door Meister Rongen, ruim zestig jaar
verbonden met De Vrije Spelers, en na
diens overlijden zorgvuldig opgeborgen door zijn zoon Ab. Een zolder vol
met tekstboekjes, decortekeningen,
posters, foto’s, nota’s en notulen.
“Samen met het honderdjarig bestaan
was dit de voornaamste reden om nu
met een jubileumboek te komen”,
aldus Anita.
Om extra materiaal te verzamelen,
vroeg de vereniging alle leden en oudleden om met verhalen en anekdotes
te komen. Hiervoor zijn ruim 250 brieven verstuurd, tot aan Australië toe.
Omdat alle gegevens zo goed bewaard
waren gebleven, werden deze namen

teruggevonden. Anita: “Iedereen die
een brief had ontvangen was of is
op de een of andere manier betrokken bij de vereniging. De man die
jarenlang de mooiste decors bouwde,
maar ook de speler die ruim 60 jaar
geleden een figurantenrol vertolkte
in een openluchtspel. Iedereen heeft
een herinnering aan De Vrije Spelers.”
Deze herinneringen zijn allemaal verzameld in het boek. Zoals het verhaal
van een mevrouw die lang geleden als
jong meisje samen met haar ouders
als niet-Limburgse zich in America vestigde. “Ze sprak geen woord dialect,
kende niemand en was erg onzeker. Ze
werd door De Vrije Spelers gevraagd
om mee te spelen in een toneelstuk.
Na lang aarzelen, hakte ze de knoop
door en zei ja. Door het spelen groeide
haar zelfvertrouwen en voelde ze zich
veilig genoeg om vriendschappen te
sluiten, die nu, terwijl ze al tientallen
jaren niet meer in America woont, nog

steeds voortduren”, vertelt Anita.
De toneelproductie Tot ik vlieg,
wordt gespeeld in de kerk in America
en is een bewerking van de Zweedse
film As it is in heaven. Het is een verhaal over een succesvolle dirigent die
aan de top meedraait. Maar hij is ook
eenzaam en is de uitputting nabij door
het jachtige leven dat hij leidt. Na een
lichamelijke en emotionele inzinking
besluit hij terug te keren naar het dorp
waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht
en waar niemand hem meer kent als
die jongen van toen. Zijn komst maakt
wat behoorlijk wat los bij de inwoners,
die hem met evenveel bewondering
als argwaan ontvangen.
In het stuk zijn verschillende
zangpartijen en de acteurs kregen
hiervoor maandenlang zangles van
zangdocente Kitty Roeffen. De regie is
in handen van Marnix Mulder. Anita:
“De Vrije Spelers begonnen ooit als
een herenkoor in de kerk en met deze

band uitgeroepen tot zijn ‘favoriete
boyband’ en beschouwt hem als ‘de
definitieve Rory Gallagher tribute
band’. Sinnerboy was Donal’s keuze
om als eerste band in London te
spelen gedurende het eerbetoon aan
Rory Gallagher.
Voor meer informatie, kijk op
www.debuun.nl

Creamarkt basisschool
Basisschool De Twister in Horst organiseert op donderdag 3 april van
17.30 tot 19.30 uur een creamarkt in de Norbertuskerk in Horst.
Op de markt worden creatieve
kunstwerken verkocht die door
de leerlingen van De Twister zijn
gemaakt. Ook is er een kleine vlooienmarkt en kunnen er enkele spellen
gespeeld worden. In het restaurant
kan men terecht voor een kopje koffie

of een glaasje fris. Daar wordt ook
gezorgd voor een lekkere verrassing.
De opbrengst van de markt is gedeeltelijk voor een goed doel en daarnaast voor speeltoestellen voor de
nieuwe school. Iedereen is van harte
welkom om een kijkje te nemen.

Gerard Ekdom bij
De Lange
Gerard Ekdom brengt op zaterdag 5 april voor een tweede maal een
bezoek aan De Lange Horst. De deuren van de zaal openen om 22.00 uur.
Gerard Ekdom is dj bij radio 3FM
en presenteert het middagprogramma
FF Ekdom. Sinds enkele jaren maakt
Ekdom ook furore op televisie bij
verschillende muziekprogramma’s.

Huis-dj Styn staat in het voor- en
naprogramma van Gerard Ekdom
tijdens de avond in De Lange.
Voor meer informatie, kijk op
www.delangehorst.nl

Film laatste avondmaal
Parochiehuis Sevenum vertoont op dinsdag 8 april een film over het
laatste avondmaal, bezien door de ogen van de apostelen. De film begint
om 20.00 uur.
Rome, het jaar 67 na Christus.
Twee gevangenbewaarders krijgen de
opdracht om een beruchte crimineel
te bewaken. Hij heet Simon Petrus en
komt uit Galilea. Petrus is een apostel,
discipel en persoonlijke vriend van
Jezus, die ook wel Christus wordt
genoemd. Tot de dood veroordeeld
laat de oude Petrus zijn leven aan zich

voorbij trekken. Het levensverhaal van
een man die begon als simpele visser
en uitgroeide tot een van de sterkste
figuren in het hele Christendom.
Als Petrus zich klaar maakt om dit
aardse leven te verlaten, maakt hij
tegelijkertijd een diepe indruk op zijn
bewakers door de reddende kracht
van het Evangelie.
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Kinderdans door Dansfontein
Bij Café De Lange in Horst worden op zondagochtend 6 april drie dansworkshops georganiseerd door Dansfontein.
De workshops zijn gericht op kinderen van 2,5 tot en met 9 jaar, maar ook ouders, familie en vrienden zijn welkom.

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

Dansen vanuit spel en expressie,
dat is wat Nicole Senden doet vanuit
Dansfontein. Nicole wordt tijdens de
workshops bijgestaan door Wendy
Norbisrath. Zij organiseren sinds kort
ook in Horst workshops, zodat kinderen

in en om Horst kunnen ervaren hoe
leuk deze manier van dansen is.
Van 09.30 tot 10.15 uur is de
familydance voor peuters van 2,5 tot
4 jaar en hun ouders. De kleuterdans
is voor kinderen van groep 1 en 2

en duurt van 10.45 tot 11.45 uur.
Kinderen van groep 3, 4 en 5 kunnen
van 12.15 tot 13.15 uur meedoen aan
creatieve dans. Voor meer informatie
en aanmelden, kijk op
www.dansfontein.nl

W ti hebben contracten met vrijwel
Wij
ti
alle zorgverzekeraars

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

Museumweekend
Het nationale museumweekend is dit jaar op zaterdag 5 en zondag 6 april. Ook musea in Horst aan de Maas
hebben speciale programma’s.

HOUTHANDEL

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

OPEN DAG
12-17 uur

Sevenumseweg 4, Grubbenvorst

Maak kennis met ons!
Te koop:
• Galajurken
• Heren overhemden
• Stofcoupons haute couture

www.sigiperree.com

de smederij is volop bedrijvigheid. De
bijzondere activiteiten beginnen om
13.00 uur.
Museum Bert Coppus in Horst is
tijdens het museumweekend ook
geopend. Coppus presenteert schilderijen in olieverf en tempera, etsen,
tekeningen en mengtechnieken. Er
zijn meer dan tweehonderd werken
te bezichtigen, waaronder recent werk

van de laatste 10 jaar. Inspiratiebron
voor het werk van Coppus is de natuur
in al zijn facetten. Te zien zijn ook ontwerpen op ware grootte van gebrandschilderde glas-in-loodramen van onder
andere de kerk in Wanssum. Toegang
is gratis, Coppus geeft op verzoek ook
rondleidingen.
Beide musea zijn open van 11.00
tot 17.00 uur.

Tips voor insectvriendelijke tuin
Praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst is vanaf april tot en met oktober elke eerste zondag
van de maand geopend. Op zondag 6 april is het thema de drachtplantentuin in het voorjaar. ‘t Zoemhukske is
geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

zondag 6 april ‘14
Atelier
‘Sigi Perrée’ Fashion

In Museum De Locht in Melderslo
kunnen kinderen gebruikmaken van
de museumspeurtocht en van oude
spelen. Zaterdag kunnen zij deelnemen
aan een veiling met behulp van een
traditionele veilingklok. Zondag mogen
kinderen een eigen button maken en
zijn er diverse ambachtslieden aan het
werk zoals de drukker, mandenmaker,
klompenmaker en houtsnijder. Ook in

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

De aanwezige imkers vertellen
tijdens de open zondagen niet alleen
over het leven van de honingbij, maar
ook over wat bijen en andere insecten
nodig hebben uit de natuur. Op 6 april
krijgen bezoekers tips over welke plan-

ten of struiken ze in eigen tuin kunnen
poten om een bij- en insectvriendelijke
omgeving te maken. In het voorjaar
verzamelt elk bijenvolk voldoende
voedsel om uit te kunnen groeien. Wat
goede drachtplanten zijn in het voorjaar,

krijgen bezoekers te zien en te horen
tijdens deze openstelling. Een vertegenwoordiging van IVN De Maasdorpen
is dan ook aanwezig om informatie te
verstrekken. Op 13 april is er een bijenen natuurmarkt rondom ‘t Zoemhukske.

Weer carbootsales Horst
Sinds 2010 worden carbootsales in Horst georganiseerd om tweedehands spullen te verkopen en kopen. Dit jaar
vinden de markten plaats op zondag 6 april, 4 mei, 1 juni, 13 juli, 10 augustus, 31 augustus en als afsluiting op
zondag 21 september.
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Kom naar
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op
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13:00u bij Meteriks Veld 38 en 46 in Meterik

Bezoekers en standhouders komen
om hun goederen aan te bieden of om
gewoon rond te snuffelen. Te midden
van de natuurrijke omgeving van het
kasteelpark in Horst wordt een ruime

keuze aan producten aangeboden.
Verkopers kunnen vanuit hun kofferbak,
aanhanger of busje zelf hun tweedehands koopwaar aanbieden.
De carbootsale is steeds tussen

08.30 en 15.30 uur op het evenemententerrein van het kasteelpark in Horst
te bezoeken. Voor meer informatie,
kijk op www.carbootsalehorst.nl of bel
06 54 34 51 23.

Le Grand Bateau in Cambrinus
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Cambrinus in Horst ontvangt de Belgische muziekformatie Le Grand Bateau op zondagmiddag 6 april voor de
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Bateau bestaat uit vijf op elkaar ingeDe band verblufte het publiek in
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Afgewerkte badkamer met ligbad, douche, hangtoilet en
wastafel;

t.t.(077)
Verkoopprijs
€ 259.000
v.o.n.
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33
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t. (077) 398 90 90

WWW.PLANMETERIK.NL
WWW.PLANMETERIK.NL
WWW.PLANMETERIK.NL

t. (077) 398 90 90

t. (077) 355 93 33

Cambrinus al eerder met eigentijdse,
spitse en nieuwe muziek, waarbij het
publiek zich afvroeg of ze getuige waren
van pop, jazz of toch chanson. De band
van pianist Yves Meersschaert speelt
louter Franstalige muziek. Le Grand

speelde muzikanten, waarbij frontvrouw
Aster van Vaerenbergh wel eens geassocieerd wordt met Franse sixties-zangeres
France Gall. Componist en bandleider
Yves Meersschaert draagt het geheel
met zijn pianospel, afgewisseld met een

Thomas Noel wisselt zijn gitaarwerk
af met de melodica. Invaller Maarten
Bruggeling speelt op contrabas en Tom
de Wulf drumt. Het optreden begint om
16.00 uur. Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl
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Halfvastenbal Meerlo
Carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo organiseerde zaterdag 29 maart haar eerste halfvastenbal in zaal ’t
Brugeind in Meerlo. Tijdens deze avond traden buutreedners Peter Vaassen, Rob van Elst, Pierre van Helden, Frank
Schrijen en Ger Frenken op.

In de zaal staan vier lange rijen
tafels klaar voor de gasten. Voorzitter
van carnavalsvereniging De Vöskes,
Mauk Wagemans: “De eerste honderd
kaarten waren snel uitverkocht, zodat
we nog eens vijftig kaarten beschikbaar
stelden. Er zitten dus zeker honderdvijftig man in de zaal, maar we hebben
plaats voor tweehonderd, want we
hebben ook nog kaartverkoop aan de
kassa.” Het is de eerste keer dat de
vereniging een halfvastenbal organiseert. “Omdat carnaval een katholiek
feest is en het halfvasten ook een
katholieke aangelegenheid is, kan het
niet zomaar aan ons voorbij gaan”,
vindt Wagemans.

Lachen met
vijf buutreedners
De Vöskes hebben gekozen voor
een avondje lachen met vijf buutreedners. “Tijdens carnaval hebben wij altijd
twee avonden waarop buutreedners
optreden. Dat is leuk om te horen tussen al die muziek door en de mensen
zien eens een keer een ander gezicht
voorbij komen. De zaalhouder van ’t

Sigarenbandjesbeurs
in America
In het Peelmuseum in America vond zaterdag 29 maart een sigarenbandjesbeurs plaats. Verzamelaars uit
binnen- en buitenland kwamen naar America om sigarenbandjes te ruilen en te bekijken.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Brugeind kwam toen met het idee om
buutreedners te laten optreden tijdens
halfvasten. Dus toen hebben we de
stoute schoenen maar aangetrokken”,
zegt Wagemans.

Zaal opwarmen
Buutreedner Peter Vaassen mag
het spits afbijten, maar nerveus is hij
niet. “Dat is alleen met wedstrijden.
Maar de zaal heeft in het begin nog
niet zoveel gedronken, dus moet wel
even opgewarmd worden”, geeft
Vaassen aan. Zin heeft hij zeker wel.
“Uiteraard. Als je mensen aan het
lachten kunt maken, is het altijd
prima.” De buutreedner gaat het over
ergernissen hebben. Vaassen: “Al sinds
mijn geboorte loop ik mij te ergeren.
Niks blijft overeind staan. Restaurants
niet, de politie niet en zelfs mijn vrouw
niet. Aan het einde is er maar één goed
genoeg en dat ben ik.”
Vaassen wordt onder luid applaus
ontvangen en houdt zijn rede in eenn
pas opgeknapte ton van De Vöskes. De
zaal begint al te lachen vanaf de eerste
zin. Dat belooft een leuke avond te
worden.

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@ meterikelektro.nl

Ook voor zonnepanelen !
• elektrische installaties
• geluid- en omroepinstallaties
• data- en telecomnetwerken
• draadloze schakelsystemen

• zonnepaneelinstallaties
• alarminstallaties
• elektromaterialen

www.meterikelektro.nl

Wij zoeken voor onze vestiging in Venray:

een gemotiveerde monteur
een gemotiveerde leerling-monteur
een gemotiveerde
zaterdag / vakantie hulp
In het Peelmuseum staan lange
rijen tafels met daarop uitgestalde
koffers, mappen en klappers. Allemaal
vol met sigarenbandjes. Verzamelaar
Philipsen uit Venray vertelt: “In het
Peelmuseum wordt al jaren een sigarenbandjesbeurs gehouden. Er is ooit
voor deze locatie gekozen, omdat het
tussen de A73 en A67 ligt en daarom
goed bereikbaar is voor verzamelaars
uit andere streken.”
Philipsen heeft zelf ook klappers vol
sigarenbandjes, waar volgens hem ook
een paar dure bandjes tussen zitten.
“Ik heb er ongeveer honderdduizend.
Het exacte aantal weet ik echt niet.
Mijn dierbaarste bezittingen zijn de
2.200 sigarenbandjes met voetbalclubs

en wielrenners erop. Deze zijn heel
moeilijk te krijgen.” Ondanks zijn hobby
heeft de Venraynaar zelf nooit een
sigaar gerookt. “Ik heb ooit een halve
sigaar gerookt, maar werd daar zo ziek
van, dat ik daarna besloot nooit meer
een sigaar aan te raken.” Op de vraag
waarom hij dan toch handelt in sigarenbandjes, antwoord Philipsen: “Ach, je
moet toch een hobby hebben, hè?”
Op de sigarenbandjesbeurs komen
handelaren uit het noorden van
Nederland, Zuid-Limburg, maar ook uit
België. “Het is niet de eerste keer dat ik
hier ben. Ik ben vaste klant en heb veel
vrienden hier”, zegt sigarenbandjesfan
Bergmans uit België. Hij heeft ongeveer
600.000 bandjes.

“Het is dus ook heel moeilijk om
daar de mooiste uit te kiezen. Ze zijn
stuk voor stuk uniek”, geeft de Belg
aan.
De zaal zit goed vol. Ongeveer
zestig standhouders bekijken elkaars
bandjes en ruilen. Philipsen: “De beurs
wordt twee keer per jaar gehouden.
Eén keer in maart en één keer in
september. Meestal is dit op de laatste
zaterdag van de maand, omdat er
dan vaak geen andere sigarenbandjesbeurzen zijn.” Philipsen gaat bijna
elke week naar een beurs toe. Ook de
beurzen in België gaat hij af. Zijn verzameling groeit dus nog steeds. “Zo lang
je blijft verzamelen, wordt je collectie
groter”, besluit Philipsen.

Damen Hydrauliek met
vestigingen in Best,
Elsloo en Venray, is
gespecialiseerd in
de in- en verkoop en
reparatie en onderhoud van hydraulische
laad- en loskranen,
afzetinstallaties,
meeneemheftrucks,
laadkleppen, kippers,
cilinders, pompen,
PTO’s, afdichtingen,
hydraulische hogeen lagedrukslangen,
ventielen en componenten.

kennis van hydraulische, pneumatische
en elektronische systemen is een pré
Wij bieden een uitdagende job met een goed salaris
en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor meer bedrijfsinformatie: www.damenhydrauliek.nl
Bent u geïnteresseerd, stuur dan uw CV aan:
Damen Hydrauliek Venray BV
Energieweg 22, 5804 CE Venray
of per e-mail: venray@damenhydrauliek.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wim Nijsen, telefoon: 0478-511333.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Rockband Bones
bij D’n Toerstop

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

Rockband Bones staat zaterdag 5 april op het podium in het café van
d’n Toerstop in Melderslo. Op de setlijst van Bones staan enkel en alleen
covers. Het optreden begint om 21.30 uur.
Bones is afkomstig uit NoordLimburg en staat garant voor een
avond ‘serious rock’. Door de muziekkeuze, mede bepaald door de zeer
uiteenlopende muzikale voorkeuren
van de bandleden zelf, is een optreden
van de rockband altijd een muzikale
verrassing. Aan podiumervaring heeft

00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur

Bones geen tekort. Ze geniet bekendheid in Zuid-Nederland en België. De
band is opgericht in 2000 en bestaat al
13 jaar uit zanger Marcel Aarts, leadgitarist Jos Muysers, drummer Patrick
Frencken, basgitarist Ern Clevers en
toetsenist Bart Wilmsen. Toegang tot
het optreden is gratis.

12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Lezing Joden in
Limburg
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 9 april een lezing over
Joden in Noord- en Midden-Limburg. Inleider is mr. Hein van der Bruggen.
Zijn lezing begint om 20.00 uur in zaal De Leste Geulde in Horst.
Vanuit het Rijnland kwamen al
in de dertiende eeuw Joden naar
Roermond, in die tijd nog een stad
in opbouw. De omvang van hun
gemeenschap in de stad is vermoedelijk niet al te groot geweest.
Bovendien zijn er grote hiaten in de
Joodse aanwezigheid in Roermond
geweest, meestal ten gevolge van
vervolging. Vanaf midden zestiende
tot einde achttiende eeuw was het
Joden verboden om zelfs maar in de
stad te overnachten. In de loop van
de negentiende eeuw was er weer
een Joodse gemeente in Roermond,
die rond 1860 ongeveer 150 personen
omvatte. Daarna liep dat aantal terug.
Na de Tweede Wereldoorlog bestond

de gemeente nog uit twintig à dertig
mensen. Aan het einde van de twintigste eeuw moest de Roermondse
Israëlitische gemeente opgeheven
worden en zich aansluiten bij de
Maastrichtse. Aan de hand van een
aantal beelden wordt deze geschiedenis geschetst. Ook probeert de inleider
een link te leggen naar de invloed van
Joden in Noord-Limburg. De heer Van
der Bruggen was onder meer voorzitter van stichting Sociaal Historisch
Centrum voor Limburg. Momenteel
is hij voorzitter van de redactie
van historisch jaarboek Spiegel van
Roermond. Hij publiceerde onder meer
over de Roermondse Joden en de
Joodse auteur Jacob Hiegentlich.

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws

Aanstormend
cabarettalent

RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053

Drie cabaretacts staan zondagavond 6 april op de planken bij Kukeleku
tijdens Kakelvers, de jaarlijkse avond voor aanstormend cabarettalent.
De voorstelling start om 20.00 uur in ’t Gasthoês in Horst.
Tijdens de achtste editie van
Kakelvers presenteert Kukeleku de
volgens hen beste nieuwkomers van
dit moment. De spits wordt afgebeten
door Pepijn Schoneveld, die een deel
uit zijn debuutvoorstelling Meneer
Jongetje speelt. Vervolgens is Thijs
Kemperink aan de beurt, die met een
licht Twents accent het publiek vertelt
over opgroeien tussen koeien, kalfjes,
schapen en kippen en zijn eerste verre
reizen naar wereldsteden als Almelo,

Cateringservice

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

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

Jolanda Pouwels

Hengelo en Enschede en een familievakantie naar Noord-Frankrijk.
Na de pauze speelt Eva Crutzen
een gedeelte uit haar voorstelling Bankzitten. Deze cabaretière
won in 2012 de publieksprijs van
het Amsterdams Kleinkunst Festival.
Bankzitten is een compilatie van
sketches, scherpe waarnemingen en
kunstliedjes.
Voor meer informatie, kijk op
www.kukeleku.com (Foto: Joost de Haas)

OPEN HUIS
OOPEN HUIS

TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

GER
DE DAG VAN DE SLA

Op deze dag staat het ambacht
van de slager centraal, wij houden
open huis van 10.00-20.00 uur.
Proeverij
• van huisgemaakte worst en vleeswaren
• van huisgemaakte salades
• van barbecueproducten
• van diverse overige specialiteiten

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Geschenksetje
met 2 bio airsprays 20 ml.

van € 9,90 voor
Geldig t/m 10 april

€ 8,50

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

Communiefeest!
Beleef een rustige dag.
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

LAURENT
SMEDTS IMPORT
BIJZONDERE ITALIAANSE WIJNEN

HEERLIJKE WIJN TIJDENS PASEN?
BESTEL:
WWW.LAURENTSMEDTSIMPORT.NL
06 27 333 926 info@laurentsmedtsimport.nl

KLEINE WIJNHUIZEN, RECHTSTREEKSE
IMPORT VANUIT ITALIË

Leuke
activiteiten

Demonstraties
• uitbenen
• barbecueworstjes maken
Leuke activiteiten voor de kids
Rondleiding in ons bedrijf
Door het openstellen van ons atelier proberen
wij mensen bewust te maken van ons streven
naar absoluute kwaliteit én ambacht.
Een Ambacht dat al meer dan 100 jaar in
onze familie zit!

Horsterweg
05 || info@verkoeijen.nl
info@verkoeijen.nl| |www.verkoeijen.nl
www.verkoeijen.nl
Horsterweg 1a
1a || 5809
5809 ER
ER Leunen
Leunen | 0478 64 04 05
Horsterweg 1a | 5809 ER Leunen | 0478 64 04 05 | info@verkoeijen.nl | www.verkoeijen.nl
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON ONTVANGT U:

SLAGERSPAKKET
• 1 Spare-rib
• 4 Barbecueworstjes
• 4 Boerenbrokken

• 4 Hamburgers
• 1 Metworstringetje
• 1 Leverworst

Alleen geldig op de Dag van de Slager 10-04-2014

€

Nu voor
slechts

19.50

03
04

cultuur 33

Duo wint
Meister Rongen trofee

Vogelwandeling
in ’t Sohr

Zo’n 180 muzikanten namen afgelopen weekend deel aan het solistenconcours in MFC de Meulewiek in Meterik.
Het solistenconcours wordt jaarlijks georganiseerd door de gezamenlijke muziekverenigingen van Horst aan de Maas.

De vogelwerkgroep van IVN De Maasdorpen organiseert een vogelwandeling in natuurgebied ’t Sohr in Swolgen. Op zondag 13 april start de
wandeling om 09.00 uur op de parkeerplaats bij de visvijver in Swolgen.
Dit jaar organiseert de Vogelwerkgroep van IVN De Maasdorpen
een vogelwandeling in ’t Sohr. Dit
natuurgebied, ook wel bekend als de
klimaatbuffer Ooijen–Wanssum, is nog
niet zo lang geleden opnieuw ingericht
en ontwikkelt zich nog volop. Ook de
vogels hebben het gebied gevonden:
naast spechten, haviken, sperwers

en blauwe kiekendieven zijn er ook
zilverreigers, ijsvogels en waterrallen
te vinden. De leden van de werkgroep
begeleiden de excursie en bieden de
deelnemers een blik door hun telescoop of verrekijker. Ze geven uitleg en
helpen bij het herkennen van soorten.
Voor meer informatie, bel Jacques
Driessen op 077 382 85 10.

Burgemeester Kees van Rooij reikt de Meister Rongen
Wisseltrofee uit aan het winnende duo (Foto: Ruud Slaats fotografie)
De jeugdige slagwerkers en blazers
werden beoordeeld door een jury
bestaande uit de heren Rademakers
en Cosemans. Iedere deelnemer kreeg
een diploma en muzikale adviezen
mee naar huis. Op zaterdag won
Thijs de Lange van Fanfare Eendracht
Meerlo, spelend op marimba, met in
totaal 90 punten de Jeu Vekens Trofee

voor beste slagwerker. De wisseltrofee
voor de beste blazer in de jeugd-,
vijfde en vierde divisie werd dit jaar
gewonnen door Merlet van Rens op
altsaxofoon van Muziekvereniging
St. Hubertus Hegelsom met een
puntenaantal van 92. De Meister
Rongen Wisseltrofee voor de blazer
met de meeste punten in de 3e tot

en met de 1e divisie werd dit jaar
gewonnen door een duo. Sophie
Schreurs van Koninklijke Harmonie Unie
Sevenum en May van den Munckhof
van Koninklijke Harmonie van Horst
speelden op klarinet een duet. Dit werd
gewaardeerd met 94 punten, de
hoogste score in de eerste divisie en
van het hele concours.

Mimus brengt Alle Hens
Aan Dekmantel

IJsvogel (Foto: Mariet Verbeek)

Promotie dinerbuffet

Alle Hens Aan Dekmantel is een blijspel in drie bedrijven dat wordt uitgevoerd door toneelvereniging Mimus uit
Tienray. De voorstellingen vinden plaats van 11 tot en met 13 april in het Parochiehuis van Tienray.

18
P.P.

Elke zondagavond
vanaf 17.00 uur
Voor de exacte inhoud van
ons exclusief en uitgebreide
dinerbuﬀet en voor een
overzicht van onze overige
acties kunt u onze site
raadplegen.
Op vertoon van deze
advertentie krijgt u een
welkomstdrankje gratis.
Kinderen t/m 11 jaar gratis

RESERVEREN GEWENST

Meer informatie of reserveren? Bel 077 - 473 66 66 of mail naar info@hotelrooland.nl
Roobeekweg 1 | 5944 EZ | Arcen | www.hotelrooland.nl

Werkplezier voor
ondernemers!
Online Administratie MKB

Met Yuki zijn actuele cijfers bij
OAMKB een fluitje van een cent!
Scannen, mailen, klaar.

Deze keer geen huiskamer, café of
keuken, maar het dek van cruiseschip
Charming Princess als podium. Als
alle passagiers en bemanningsleden
aan boord zijn, vertrekt de Charming
Princess uit Rotterdam en zet kapitein
Eddie Wolkenveld koers naar St. Lucia.

Zal de reis voorspoedig verlopen? Aan
boord bevindt zich een willekeur aan
gasten. Dit gemêleerde gezelschap is
het ingrediënt voor hilarische situaties
en gegarandeerde lachsalvo’s.
De voorstelling is geschreven door
Frouwke Dorenbos en staat onder regie

van Huub Schreurs.
Reserveren is wenselijk, en kan
via mimus.tienray@gmail.com of via
Suzanne Kromhout op 0478 69 20 23.
De zaal is geopend vanaf 18.45 uur en
de voorstelling begint elke avond om
19.30 uur.

Online Administratie MKB
René van Helden, Venray/Horst/Venlo
Pastoor Teeuwenstraat 64
5962 CB Melderslo
T: 06 13 51 03 78
E: rene.vanhelden@oamkb.nl
www.oamkb.nl/renevanhelden

OAMKB is een landelijke organisatie. Wij begeleiden
MKB-bedrijven, ZZP-ers en starters op heel eigen en
innovatieve wijze. Wij werken niet alleen vóór jou, maar
vooral mét jou. Zo besparen we samen kosten en geven
we je met o.a. Yuki software real time inzicht in je cijfers
en bedrijfsvoering tegen een vast maandtarief.
Een online administrateur is je financieel adviseur online,
met wie je snel belt, mailt of chat als je een vraag hebt
en met wie je ook regelmatig live zaken bespreekt.
Slim online, transparant, efficiënt, in jouw voordeel:
online accountancy is de nieuwe stijl.
Ook jouw stijl?
Nieuwsgierig naar ons?
Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

Powered by

werkplezier voor ondernemers!
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

03
04

Horst

zo 6 april
do 3 april 17.30-19.30 uur
Org: Vrienden van Elzenhorst
Organisatie: basisschool De Twister Locatie: Mèrthal
Locatie: Norbertuskerk

Kantkloscafé

Viering 100 jaar Vrije
Spelers
zo 6 april 14.00 uur
Organisatie: toneelvereniging
De Vrije Spelers
Locatie: kerk, aansluitend
Bondszaal

vr 4 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Museumweekend:
openstelling
za 5 en zo 6 april
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum Bert Coppus

Kom in de Kas Limburg
zo 6 april
11.00-16.00 uur
Locaties: Gebroeders Weijs,
De Peelkroon VOF, Heijen
Potplanten, Van Riet
Potplantenkwekerij,
Van der Hulst, Welles America BV

Gezamenlijke collecte

Kronenberg

Gezamenlijke collecte
ma 7 t/m za 12 april

Dorpsraadvergadering

Openstelling: Drachtplantentuin in het voorjaar

wo 9 april 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

zo 6 april 14.00-16.00 uur
Locatie: praktijkcentrum voor
bijenteelt ‘t Zoemhukske

Lottum

Canix Metal Fest
Optreden Hans Tap Bluesband za 5 april 21.00 uur
zo 6 april 16.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Optreden Le Grand Bateau

Locatie: OJC Canix

Melderslo

De Lange presenteert:
Gerard Ekdom

zo 6 april 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

za 5 april 22.00-03.30 uur
Locatie: café-zaal De Lange

Kakelvers

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

Optreden tributeband
Sinnerboy

zo 6 april 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Sportmiddag vriendjes en
vriendinnetjes

za 5 april 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Gezamenlijke collecte

Optreden E-Motion

ma 7 t/m wo 9 april
Org: Gezamenlijke Goede Doelen

ma 7 t/m vr 11 april

Broekhuizenvorst

za 5 april 22.30 uur
Locatie: café D’n Tap

do 10 april 20.30 uur
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Carbootsale

Dorpsraadvergadering

Hegelsom

Rommelmarkt

Creamarkt

zo 6 april 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein

Museumweekend:
speurtocht en oude spellen

za 5 april 13.30-15.30 uur
Organisatie: RKSV Melderslo en
korfbalvereniging De Merels
Locatie: sportpark

wo 9 april 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging
Poespas
Locatie: Zaal Debije

zo 6 april
11.00-16.00 uur
Locaties: Paprikakweker Bouten
BV en Vuur Saam
houtstookinstallatie

Kom in de Kas Limburg
zo 6 april
11.00-16.00 uur
Locaties: Kwekerij Litjens en
Maatschap de Koning-Julius

Gezamenlijke collecte
di 8 en wo 9 april

Sevenum
Dansvoer

za 5 april 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Gezamenlijke collecte
ma 7 t/m vr 11 april

Filmvertoning laatste
avondmaal

ma 7 april 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer café Horst
aan de Maas
Locatie: Mikado-gebouw

Tienray

Lezing over Joden in Noorden Midden-Limburg
wo 9 april 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: zaal De Leste Geulde

Spelen en sprookjes
in de Bosaardbei…

Kreuzelweg 3
5961 NM Horst
077 397 02 16
www.aardbeienland.nl

za 5 april 19.00 uur en
zo 6 april 15.00 uur
Organisatie: Tovri Kids
Locatie: MFC De Meulewiek

di 8 april 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

w
Nieu

Voor jong en oud!
Het Aardbeienland…
een dagje helemaal
in andere sferen!

Toneelvoorstelling Pippi
Langkous

Optreden The Sparks
Thema-avond
Begeleiding van mensen met za 5 april 21.00 uur
dementie en mantelzorgers
Locatie: café ‘t Tunneke
Optreden Bones
za 5 april 21.30 uur
Locatie: café D’n Toerstop

Kom in de Kas Limburg

Toneelvoorstelling
Moeders wil is wet

Meterik

Openingstijden park:
dinsdag t/m zondag
11.00 - 17.00 uur.
Op maandag
gesloten
met uitzondering
van feestdagen.

Het 1-2-3tje van Van Leendert
Snel en
gemakkelijk
een
container
bestellen!

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700 info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl

Concert

Tanzbar presents Tsepo
za 5 april
20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

zo 6 april 19.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
Eendracht en Maashees
Locatie: MFC De Zwingel

Grikon presenteert
Diplodocus Deks
Toneelvereniging Grikon uit Griendtsveen presenteert van 11 tot en met
14 april de voorstelling Diplodocus Deks van Tom Lanoye. De toneelvoorstellingen beginnen om 20.15 uur in gemeenschapshuis De Zaal in
Griendtsveen.
In De Peel zijn de botten opgegraven van een plantenetende dinosauriër,
de Diplodocus Deks. Het nabijgelegen
dorp is in rep en roer. Twee projectontwikkelaars hebben door die vondst
grootse plannen met het dorp. Een
groot attractiepark met bungalows, een
casino en meer. Iedereen moet komen
genieten van wat het dorp te bieden
heeft. De bewoners zijn verdeeld over

de richting die ze uit moeten: vooruit,
achteruit of alles laten zoals het is. Eén
enkel kaaksbeen van een uitgestorven dier en de hang naar economisch
gewin hebben verregaande gevolgen
voor iedereen. Regie en bewerking
zijn in handen van Arjan Gebraad. Voor
meer informatie, kijk op www.grikon.nl
of neem contact op via 0493 52 95 27,
06 22 50 22 71 of info@grikon.nl

Optreden E-Motion en
Hans Tap Bluesband
De uit Horst afkomstige band E-Motion staat op zaterdag 5 april op de
planken van café D’n Tap in Horst. Op zondag 6 april brengt de Hans Tap
Bluesband een ode aan gitaarheld Stevie Ray Vaughan.
Onder aanvoering van zangeressen
Mai en Anita brengt E-Motion op zaterdag 5 april covers van onder andere
U2, Live, Bløf, De Dijk, Sas Jordan en
Alanis Morissette. Het optreden begint
om 22.30 uur. Op zondag 6 april komt
de liefhebber van het genre van Stevie
Ray Vaughan volledig aan zijn trekken.
De Hans Tap Bluesband bestaat uit drie
personen: zanger en gitarist Hans Tap

brengt het repertoire met verve en de
drijvende ritmesectie met drummer
Paul Delforterie en bassist Eric van
Houtum vult hem hierbij aan. Naast
het werk van Vaughan worden ook
nummers van Trout, Bonamassa, ZZ-Top
en Jimi Hendrix gebracht. Het optreden
begint om 16.00 uur.
Toegang is beide dagen gratis. Voor
meer informatie, kijk op www.dn-tap.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek

Heilige mis

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Horst

Broekhuizenvorst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W v-a-l-nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

zaterdag

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

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

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

zondag

19.15

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

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Meterik

(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

zaterdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

Spoedgevallendienst
4 april 2014
Bielen J.G.M.
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18
5 t/m 10 april 2014
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

dinsdag

Verloskundige zorg

De Schuilplaats

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

zondag

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

kerkdienst
kerkdienst

18.00
19.00

10.00
14.30

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T
Alarmnummer

112

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

25 jaar Zwans met Gàns-vastenbal
De Meterikse band Zwans werd 25 jaar geleden opgericht. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan is er op
eerste paasdag, 20 april, vanaf 17.00 uur een Gàns-vastenbal in MFC de Meulewiek.
Op de achterkant van een bierviltje
werden 25 jaar geleden door de zes
vrienden van Zwans de eerste teksten
geschreven. Onderwerpen waren onder
meer het boerenleven van Sjang,
vrouwen, shoarma en alles wat met
feesten te maken had. In 1989 organiseerde een plaatselijke keet, waar de
vrienden vaak vertoefden, een matinee
voorafgaand aan een concert van de
Janse Bagge Bend in Meterik. De band,

die inmiddels de naam Zwans had
gekregen, verzorgde op dit matinee zijn
eerste optreden. Meerdere optredens
volgden onder meer tijdens carnaval,
op de kermis en in sozen. Uitgangspunt
voor de band was altijd: nì te moeilijk
en nì te duk.
Hoogtepunten waren de meerdere
keren dat Zwans het voorprogramma
mocht verzorgen bij de toenmalige
slotconcerten van Rowwen Hèze in

de Mèrthal in Horst. Ruim tien jaar
geleden trad de pretband voor het
laatst op in een uitverkochte zaal
de Meulewiek in Meterik tijdens de
carnaval, maar officieel is de band nooit
gestopt.
Tijdens het Gàns-vastenbal zijn er
naast Zwans optredens van The Hedge
en dj Tack-It. De organisatie is in
samenwerking met muziekvereniging
Concordia.

Peeldag in America
Tijdens de jaarlijkse Peeldag op zondag 13 april zijn bij het Peelmuseum aan de Griendtveenseweg in America
allerlei activiteiten gepland met het thema Vermaak en vertier in vervlogen tijden. De activiteiten en demonstraties
vinden plaats tussen 11.00 en 17.00 uur.
Op de jaarlijkse Peeldag bij het
Peelmuseum vinden demonstraties
van oude ambachten plaats en is
er een streekmarkt en optredens
van muziekgroep Parelmoer,
twee Brabantse Kletswiever en
toneelvereniging De Vrije Spelers.
Speciaal voor de jeugd vertoont de
13-jarige goochelaar Pepijn Stoter
zijn kunsten. Ook is het Peelmuseum
compleet opnieuw ingericht, zodat

de uitgebreide museumcollectie nog
meer tot haar recht komt. In de nieuwe
filmhoek wordt doorlopend een film
over het leven in de Peel gedraaid.
Ook een café dat geheel in oude
stijl is ingericht en de expositie van
het interieur van de oude kapsalon
van Teun van Heijster zijn tijdens
de Peeldag te bewonderen. Op het
museumterrein staat daarnaast ook
nog een nostalgische kermis opgesteld,

compleet met carrousel, touwtrekken,
poffertjeskraam en tombola met mooie
prijzen.
Enkele huifkarren worden
ingeschakeld om het publiek
vanaf De Schatberg in Sevenum en
vanaf Grashoek via Helenaveen en
Griendtsveen naar het Peelmuseum te
brengen en weer terug.
Voor meer informatie, kijk op
www.stichtingpeelmuseum.nl

Meerlo

Venray

Tandarts

Heilige mis

09.45

Griendtsveen

zaterdag

Huisartsenpost

11.00

service 35

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Echografie bij Fysiotherapie Westsingel
Echografie kan meer duidelijkheid geven over wat er precies aan de hand is bij een
klacht of blessure. Doordat de beelden gelijk zichtbaar zijn en beoordeeld worden
kan vrijwel direct uitspraak gedaan worden over de ernst van de blessure en daaraan
gekoppeld de duur van de blessure.
Als u bijvoorbeeld langdurig schouderklachten
of knieklachten heeft, kunnen wij met een echo
beoordelen of uw pezen aangedaan zijn. Ook
achillespeesblessures kunnen in kaart worden
gebracht door middel van een echo. Dit geeft u en ons
meer duidelijkheid over de herstelperiode. Doordat
onze praktijk beschikt over nieuwe geavanceerde
echoapparatuur en nauw samenwerkt met huisartsen
en specialisten kunnen wij gerichter adviezen geven en
daardoor sneller aan uw herstelproces beginnen.
Muscoloskeletaal echografisten en fysiotherapeuten
John Kranendonk en Ger Geurts onderhouden
een nauw samenwerkingsverband met diverse
sportverenigingen uit de regio. Uit ervaring is
gebleken dat echografie absoluut van meerwaarde kan
zijn bij het behandelen en voorkomen van blessures.
Om een afspraak te maken voor echografie is niet
direct een verwijzing van de huisarts of specialist
nodig. Wij kunnen op korte termijn een afspraak
met u inplannen, dit kan zijn voor eenmalig consult
of voor een aansluitend behandeltraject. Tevens
biedt onze praktijk de mogelijkheid om onder de
juiste begeleiding een goed en uitgebalanceerd
revalidatieprogramma op te zetten in onze oefenzaal of Het echografisch onderzoek duurt ongeveer
op het veld tijdens trainingen.
25 minuten en is niet belastend of gevoelig.
De vergoeding van echografie komt uit de aanvullende
Weefsels die we kunnen zien met de echo:
verzekering. Wilt u een afspraak maken voor
Spieren
echografie, neem dan contact op met onze praktijk.
Pezen
Meer informatie vindt u op www.fysiowestsingel.nl
Slijmbeurs
Bot (oppervlakte)
Kapsel en banden van een gewricht
Meniscus

•
•
•
•
•
•

Lichaamsregio’s waarbij wij echografie toepassen:
Schouder
Elleboog
Pols
Heup
Knie
Enkel

•
•
•

•
•
•

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Westsingel 96, 5961 DH Horst • T (077) 398 28 34 • info@fysiowestsingel.nl • www.fysiowestsingel.nl

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

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

BIJEENKOMSTEN VOOR BESTUURDERS
VAN VERENIGINGEN/STICHTINGEN

Maak kennis met de
agrarische sector!

Rabobank Horst Venray draagt de lokale samenleving een warm hart toe en stimuleert samenwerking.
Verenigingen en stichtingen spelen een belangrijke rol bij het versterken van dorpen en kernen.

Ontdek hoe komkommers
gekweekt worden, proef de
lekkerste aardbeien en paprika’s
en bekijk de mooiste bloemen
en planten. Op zondag 6 april
openen bedrijven in America,
Meterik en Horst hun deuren
tijdens een speciale open
dag voor de glastuinbouw.
Het blijft overigens niet bij
kijken – ook ruiken, proeven
en vooral ervaren staan op het
programma.

S

peciaal voor verenigingen en stichtingen brengt Rabobank Horst Venray het
netwerk van bestuurders samen om kennis te delen en inspiratie op te doen.
Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd op:
• woensdag 16 april in Hotel Asteria, Maasheseweg 80A in Venray
• donderdag 17 april in Parkhotel Horst, Tienrayseweg 2 in Horst.

Tijdens deze avonden ontvangen bestuursleden
van verenigingen en stichtingen meer informatie
over de Rabo Fietsdag op 6 september 2014.
Daarna laten adviseurs van GoedeZaken® hen
kennis maken met een andere manier van denken
en doen. Zij reiken oplossingen aan voor de
zoektocht naar financiële middelen.
Aanmelden
Verenigingen en stichtingen, die bij onze bank
bankieren, hebben hiervoor een uitnodiging
ontvangen. Aanmelden is uitsluitend mogelijk via
onze website www.rabobank.nlhorstvenray en
kan tot 8 april 2014.
Vragen
Heeft u vragen over de bijeenkomst? Dan horen
we dat graag van u. Dat kan via 077 389 85 00 of
bedrijven@horstvenray.rabobank.nl
Kortom: Een avond die u als bestuurder niet mag
missen!

Een huis kopen?

Schuif aan tafel bij onze adviseurs!
Heeft u interesse in een koopwoning? Zaterdag 5 april organiseert de NVM de Open Huizen Dag. Huizenverkopers houden hun deuren voor u open tussen 11.00 en 15.00 uur.
Wilt u uw financiële mogelijkheden onderzoeken?
Kom dan bij ons langs voor een vrijblijvende oriëntatie. Vergeet niet uw loonstrookje
mee te nemen.
Inloopbijeenkomsten Wonen op zaterdag 5 april in Horst:
Startpunt Wonen
Kerkstraat 5
tussen 10.00 - 13.00 uur
InterMakelaars
Jacob Merlostraat 11A
tussen 11.00 - 15.00 uur
U bent van harte welkom!

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

LID WORDEN

Een nieuwe pas
aanvragen

Een nieuwe pas
tijdensaanvragen
uw
lunchpauze.

Als klant heeft u uw bankzaken
bij ons geregeld. Dat is een puur
zakelijke relatie. Lid zijn gaat een
stapje verder.

De meeste bankzaken regelt u makkelijk en snel online. Gewoon op het moment dat u dat wilt.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.

Dus ook het aanvragen van een nieuwe bankpas heeft u via rabobank.nl

De meeste bankzaken regelt u makkelijk en snel online. Gewoon op het moment dat u dat wilt.

Ga naar ‘zelf regelen’ op rabobank.nl of download onze apps

Dus ook het aanvragen van een nieuwe bankpas heeft u via rabobank.nl

Samen sterker

in een handomdraai geregeld.

Ga naar ‘zelf regelen’ op rabobank.nl of download onze apps
Samen sterker

Een mooie verdeling tussen
groente-, bloemen- en
plantenbedrijven
Het ene bedrijf is het andere niet
en juist dat maakt een bezoekje
aan Kom in de Kas zo interessant.
De negen bedrijven in regio
Horst aan de Maas vormen een
mooie verdeling tussen groente-,
bloemen- en plantenbedrijven.
Van moderne bedrijven tot
kleinschalige familiebedrijven.
Een speciale auto- en fietsroute
brengt u als bezoeker van het ene
bedrijf naar het andere bedrijf.
Behalve rondkijken in de kassen
zelf kunnen kinderen zich laten
schminken, zich uitleven op de
springkussens of iets moois laten
maken door de ballonnenclown.
Maar daarnaast kunnen ze
ook volop aan de slag met de
Kom in de Kas producten, zoals
bloemschikken, zelf een plantje
oppotten of een gezonde snack
maken van groente.
Tussen 11.00 en 16.00 uur kunt u
een bezoek brengen aan:
• Vuursaam Beheer BV / Bouten
(paprika)
• Glastuinbouwbedrijf Litjens
(paprika)
• De Koning-Julius (chrysanten)
• De Peelkroon (aardbeien)
• Gebr. Weijs (Gerbera’s)
• Van der Hulst (rozen)
• Welles (komkommers)
• Van Riet potplantenkwekerij
(potplanten),
• J. Heijnen (potplanten)

U kunt invloed uitoefenen op ons
tijdens uw
beleid, netwerken en gebruikmaken
van ledenaanbiedingen. Tevens
lunchpauze.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.

in een handomdraai geregeld.

KOM IN DE KAS
OP 6 APRIL

ontvangt u ieder kwartaal ons gratis
ledenmagazine Dichterbij. Daarnaast
kunnen leden van onze bank
meefietsen voor hun vereniging of
stichting tijdens de Rabobank Fietsdag
op zaterdag 6 september 2014.
Aanmelden als lid van Rabobank Horst
Venray is mogelijk via onze website:
www.rabobank.nl/horstvenray kies
voor het onderwerp ‘Leden’.

Kom in de Kas wordt voor de
37ste keer georganiseerd en is
het jaarlijkse publieksevenement
van de Nederlandse
glastuinbouwsector. De Rabobank
en Interpolis zijn ook in 2014
hoofdsponsor van Kom in de Kas.
Kijk ook op de website:
www.komindekas.nl

