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‘Ik loop door
tot alles is opgeraapt’
In het kader van de Landelijke Opschoondag, een initiatief van Stichting Schoon Nederland, gingen verschillende inwoners uit Horst aan de Maas op zaterdag 19 maart op
pad om in hun dorp zwerfafval te verwijderen. Zo werd in Sevenum de eerste editie gehouden, en deden ze in Griendtsveen en Tienray ook een duit in het zakje.
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In Griendtsveen waren enkele
personen bezig met het zwerfafval
verwijderen. Een van hen is Franca
Poels. Zij is een beetje teleurgesteld
in de opkomst, maar draagt zelf
net zoals vorige jaren weer haar
steentje bij. Met een bolderkar loopt
ze over de wegen van Griendtsveen.
“De opkomst is helaas laag, we
hebben nog nooit zo weinig
deelnemers gehad. Altijd als ik
afval zie liggen en ik loop erlangs,
neem ik het mee. Zwerfafval hoort
hier gewoon niet thuis, het moet
gerecycled worden. Ik heb zelf het
gevoel dat er minder afval is als
mensen zien dat die plaats al schoon
is. Anders denken ze misschien dat dat
ene flesje ook niet meer uitmaakt.”
Tot nu toe heeft Franca vooral blikjes
en plastic flesjes gevonden. In de
twintig jaar dat ze meedoet aan
zwerfafval opruimen, heeft ze al veel
bijzondere spullen gevonden.
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Alpe D’HuZes: fietsen tegen kanker
3/3

Emile Beurskens Swolgen

Voor sommigen is het een uitputtingsslag en anderen gaan rap naar de
top. Verschillende inwoners van Horst aan de Maas beklimmen in juni de
Alpe d’Huez voor onderzoek naar kanker en zijn nu al druk bezig met de
voorbereidingen. In deze aflevering: Emile Beurskens uit Swolgen.
Wie de diagnose kanker krijgt
hoopt in eerste instantie op genezing.
Als dat niet mogelijk is, dan wil men
nog zo lang mogelijk leven zonder pijn.

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens

De vader van Emile Beurskens (51), Jan,
heeft zijn ‘ziekbed’ tot zijn overlijden
in 2011 voor een groot deel pijnvrij
kunnen doorbrengen. “De diagnose
dat mijn vader nierkanker had, kwam
voor mij als een verrassing. Mijn opa is
heel oud geworden en we dachten dat
mijn vader ook de honderd zou halen”,
vertelt Emile. “Het nieuws van zijn
diagnose kwam de dag voor mijn ver
jaardag. Om die te vieren hadden we al
kaartjes voor een voetbalwedstrijd van
Chelsea. We zijn ondanks het slechte
nieuws gegaan. Ik heb daar in Londen
op twee gedachten gehinkt. Toch denk
ik achteraf met plezier terug aan die
dag. Ik ben blij dat we het gedaan
hebben.” Jan overleed uiteindelijk op
de relatief jonge leeftijd van 71 jaar
vanwege de uitzaaiingen, onder meer
in zijn longen.
Voor Emile is zijn vader niet de
enige naaste die hij aan de ziekte ver
loor. Zijn schoonmoeder stierf aan de
gevolgen van kanker in haar buik.
Zij werd 78 jaar oud. Omdat hij de
ziekte twee keer van zo dichtbij mee
heeft gemaakt, heeft Emile genoeg
motivatie om in juni voor het goede
doel de 21 bochten van de Alpe d’Huez
te trotseren. Wel zes keer, is de bedoe
ling. “Collega’s die in januari begonnen
zijn met fietsen, gaan voor drie keer.
Dan vind ik dat ik het als mountain
biker aan mijn stand verplicht ben
hem zes keer te beklimmen.” Emile is
door zijn wekelijkse mountainbikeses
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sies met clubleden (Emile zit bij een
Swolgens mountainbikeclubje, red.) in
de bossen een getrainde fietser. Toch
doet hij in de voorbereiding naar Alpe
d’HuZes iets extra’s. “Ik maak nu onge
veer 150 kilometer in de week. Met de
racefiets en mountainbike, maar ook
thuis op de hometrainer. Je wilt wel
op gewicht blijven. Elke kilo meer die
je mee naar boven moet nemen, is er
één.”
Het team waarmee Emile meedoet
aan Alpe d’HuZes bestaat uit werkne

mers van Vitelia, een bedrijf dat onder
andere mengvoeders produceert en
verkoopt aan veehouders. Samen
hebben zij als doel gesteld 50.000
euro te zullen opbrengen. Dat betekent
5.000 euro per deelnemer. “Ik heb nu
1.300 euro en daarnaast is er al 700
euro toegezegd als ik de zes beklim
mingen haal.” Er komt veel kijken
bij het werven van fondsen, zegt
Emile. “We doen acties met het team
waarmee we geld verdienen. Zo gaan
we in ruil voor een donatie bijvoor

beeld een dag helpen op het bedrijf
van een klant.” Daarnaast moet Emile
ook alleen mensen zo ver krijgen de
portemonnee te trekken. “Ik organi
seer daarom in april een mountainbike
clinic voor beginners en gevorderden.
Ik hoop dat veel mensen daar aan mee
gaan doen.”
De clinic vindt plaats op zondag
3 april en start om 10.00 uur bij MFA
Kerkebos in Swolgen. Opgeven kan
via emilebeurskens@vitelia.nl en
06 21 84 29 16.

Geen nieuwe verbindingsweg voor
vrachtverkeer over de Meerlosebaan
Gemeente Horst aan de Maas ziet het voorstel van de dorpsraad van Lottum om vrachtverkeer in het dorp te weren door de Meerlosebaan te verharden
en in te stellen als alternatieve verbindingsroute niet zitten. Het verkeerskundig effect van die alternatieve route zou niet opwegen tegen de hoge kosten,
blijkt uit onderzoek.
De dorpsraad van Lottum stelde in
mei 2015 een rapport op over de ver
keersoverlast van zwaar vrachtverkeer
in het dorp, met name op de Horsterdijk.
Het vrachtverkeer zou zorgen voor
gevaarlijke situaties, geluidsoverlast en
schade aan huizen. De dorpsraad con
cludeert in het rapport, dat zij aanbood
aan wethouder Driessen van gemeente
Horst aan de Maas, dat de beste oplos
sing voor de problemen in Lottum zou
zijn om de Meerlosebaan te verharden
en in te stellen als alternatieve ver
bindingsroute richting Horst en de A73
voor vrachtverkeer. Zowel in Lottum als
in Melderslo zou minder vrachtverkeer
door de kern rijden met deze oplossing,
stelt de dorpsraad van Lottum.
Gemeente Horst aan de Maas
onderzocht het voorstel van de
dorpsraad en concludeerde dat de
aanleg van een nieuwe verbinding
over de Meerlosebaan te duur is voor
het verwachte aantal voertuigen van
500 tot 1.000 per dag. Ook verwacht
zij dat dit nagenoeg geen afname van
verkeer in de kern van Lottum op zal

leveren. De nieuwe route heeft daarbij
negatieve gevolgen voor natuurge
bied ’t Schuitwater en gaat voor een
toename van vrachtverkeer zorgen op
de route Horsterweg en Stokterweg.
Op die smalle weg wil gemeente Horst
aan de Maas liever geen toename van
vrachtverkeer, omdat daar ook fietsers
op de rijbaan fietsen. Met de noodzake
lijke aanvullende maatregelen zou de
nieuwe verbindingsweg meer dan
1 miljoen euro gaan kosten.
Wel gaat de gemeente andere
aanbevelingen uit het rapport opvolgen.
Zo gaat zij onderhoudswerkzaamheden
en aanvullende verkeersmaatrege
len in Lottum versneld uitvoeren. Die
werkzaamheden stonden gepland
tussen 2015 en 2020 en wordt nu
met voorrang in 2016 uitgevoerd.
Die verkeersmaatregelen gaan naar
verwachting 10.000 euro kosten en
zorgen voor een duidelijker wegbeeld
en minder geluids- en trillingsoverlast.
Ook de schoolzone rondom basisschool
De Bottel, gelegen aan de Horsterdijk,
wordt aangepakt. Met het plaatsen

van gekleurd wegmeubilair, waaronder
bijvoorbeeld verkeerszuilen, wegmar
keringen en banken, wil de gemeente
de verkeersdeelnemers beter wijzen op
spelende kinderen. Daarnaast kunnen in
overleg met de school nog aanvullende
maatregelen genomen worden, zoals
de aanleg van een extra zebrapad of de

inzet van verkeersbrigadiers. De kosten
van deze aanpassingen worden geschat
op 3.500 euro.
Gemeente Horst aan de Maas
gaat de aanbevelingen eerst nog
bespreken met de dorpsraden van
Lottum, Melderslo en Broekhuizen en
Broekhuizenvorst.

Aanbieding

Dagje Platteland

€27,00

€13,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Vertroeteld worden als
een echte Hollywoodster

Lekker Paashaasje!

Als je het verhaal van Jan Janssen uit Hegelsom wilt geloven, dan moet je eigenlijk bij zijn uitreiking zijn
geweest. Jan is namelijk vierde geworden met een foto tijdens het HIPA, een grote fotowedstrijd in Dubai.
Hij werd daar behandeld als een echte Hollywoodster.

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

SALE

Grote partij buitenpotterie
voor superprijzen

25 - 28 maart op onze parkeerplaats
Het HIPA, Hamdan Bin Mohammed
Bin Rasid Al Maktoum International
Photography Award, is een grote prijs
die wordt uitgereikt door de kroonprins
van Dubai. “Er waren vier categorieën
waarin je foto’s kon sturen”, vertelt Jan.
“Bij alle vier heb ik een foto opge
stuurd. Uiteindelijk ben ik in de prijzen
gevallen bij het thema Father and Son.”
De foto werd geknipt in Bulgarije. Je
ziet een vader op een stoel zitten naast
een bed waarin zijn zoon ligt. De zoon
is ernstig ziek. De vader raakt zijn zoon
aan en rookt een sigaret. Op dat
moment heeft Jan de foto gemaakt.
“Het was best een zware ontmoeting.
Ik ben een gevoelsmens, dus die
situatie hakt er bij mij wel in. Op zo’n
moment moet je professioneel zijn en
je focussen op je werk. Toen ik na dat
moment in mijn hotel kwam, gooide ik
er wel even alles uit.”
Jan stuurde zijn foto in en werd
uit tachtigduizend andere inzendingen

verkozen tot een van de besten. Jan
en zijn vriendin Monique werden in
Dubai helemaal ondergedompeld in
luxe. “We begonnen met een ritje naar
ons hotel, in een limousine. Eenmaal
aangekomen stap je uit en kijk je tegen
het hotel aan. Meters hoog, niet nor
maal. Wat een prachtig architectuur.
We kregen enkele kleine hapjes te
eten. Van sommige dingen hadden
wij nog nooit gehoord. Die hebben
we ook maar niet geproefd.”
Jan was wel een beetje teleurge
steld toen hij werd omgeroepen als
vierde plek. “Op dat moment wil je
gewoon winnen. Dat heb ik altijd al
gehad. Vroeger tijdens het voetballen
en nu ook met zo’n wedstrijd. Maar als
ik terugkijk ben ik hartstikke trots.”
De fotograaf mocht ook nog eens pra
ten met de kroonprins van de oliestaat.
“Na de wedstrijd stond ik met mijn
vriendin en prijs in een ruimte met de
andere winnaars. De sjeik komt op mij

af, ik buig en zeg netjes ‘His Highness’,
hij knikt terug en vertelt dat hij mijn
foto prachtig vond. Na het gesprek
knikt hij weer waarna ik vervolgens
weer ‘His Highness’ zeg. Een glimlach
verschijnt op zijn gezicht. Dat moment,
prachtig. Een ontzettend zachte en
aardige man.”
Jan en Monique hebben dus
genoten. Ze hebben niet alleen
genoten van de prijsuitreiking en het
luxe hotel, maar ook van de mensen
om hen heen. “Je komt daar toch
veel beroemdheden uit de fotowereld
tegen. Die staan ook gewoon buiten bij
de ceremonie en later bij de expositie
even een drankje met je te doen.
Ik weet nog wel dat iemand tegen
mij zei: ‘Ik was best wel zenuwachtig
tijdens de uitreiking en ik dacht, kon
ik maar naar mijn hotel.’ Het is dan
toch raar om dat van een beroemdheid
te horen. Maar ja, het zijn toch ook
allemaal mensen.”

Samenwerking gemeenten

Inzet mediators bij
conflicten

ORCHIDEEËN
ACTIEDAGEN
25 - 28 MAART
Gratis oppotservice
op 27 & 28 maart!

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

BREAST
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Boerenweg 38, 5944 EL Arcen
Telefoon: 077-4739212
06-46612437
E-mail: christine.revet@kpnmail.nl
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De Wieënhof 9 Venray
Tel. 0478 - 58 49 00 / 06 40 89 30 30
info@breastcareria.nl

www.breastcareria.nl

De gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Bergen en Venlo gaan bij conflicten of meningsverschillen in
gesprek met de betrokken inwoners of ondernemers om er samen uit te komen. Dat doen ze met inzet van
mediators. Op donderdag 17 maart tekenden de gemeentes een samenwerkingsconvenant met het doel om
nauwer samen te werken.
In het convenant hebben zij
afgesproken meer met elkaar samen
te werken op het gebied van medi
ation in de vorm van een regionale
mediatorpool. Elke deelnemende
gemeente zorgt voor minimaal één
gekwalificeerde mediator binnen de
organisatie. De mediators worden bin
nen elkaars gemeenten ingezet om te
helpen bij het oplossen van conflicten
en meningsverschillen. Het officiële
startsein voor de mediatorpool is

gegeven tijdens een gezamenlijk ope
ningscongres op diezelfde dag.
Bij mediation helpt een onafhan
kelijke persoon, de mediator, partijen
om gezamenlijk tot een oplossing te
komen. Het doel is een resultaat dat
voor alle partijen aanvaardbaar is.

Mediationvaardig
heden
De samenwerkende gemeenten

pakken niet alle klachten en conflicten
op met hulp van de regionale media
torpool. Gemeenten gebruiken in hun
klantcontacten zelf ook steeds vaker
mediationvaardigheden. Partijen gaan
dan eerst met elkaar in gesprek om te
kijken hoe bijvoorbeeld een bezwaar
of klacht kan worden opgelost.

Bezwaar of klacht
Voor meer informatie, mail met
mediation@peelenmaas.nl

Iedere dag gratis
advies en tips van
Orchideeënspecialisten!

Service aan huis is mogelijk
SEMH gecertificeerd

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

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

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

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Referendum over associatieverdrag

‘Bij een ‘nee’ komt het parlement in een
lastig parket’
Inwoners van Horst aan de Maas kunnen op woensdag 6 april stemmen bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Waar gaat het verdrag eigenlijk over en wat zeggen voor- en tegenstanders?
De associatieovereenkomst met
Oekraïne is in juni 2014 al gesloten
door de EU. Dit jaar, op 1 januari ging
het verdrag voorlopig gedeeltelijk in
werking. Maar wat betekent dit verdrag
nu precies? Henri de Groof, medewer
ker Burgerzaken bij gemeente Horst
aan de Maas en aanspreekpunt voor
alle verkiezingen die in de gemeente
gehouden worden, legt het uit.
“De associatieovereenkomst is een
samenwerkingsverdrag met Oekraïne.
Zo’n verdrag sloot de EU al met veel
andere landen, ook in Oost-Europa.
In dit verdrag staan afspraken op het
gebied van onder andere handel,
economie, politiek en veiligheid.
Kort gezegd maakt de overeenkomst
het gemakkelijker voor twee landen
om samen te kunnen werken.”
Sinds 2015 is het in Nederland
mogelijk om een referendum, een
volksraadpleging, aan te vragen voor
een wet die al goedgekeurd is door het
parlement. Hiervoor moeten wel eerst

300.000 medestanders in de vorm van
handtekeningen worden verzameld.
Actiecomité GeenPeil vond eind 2015
genoeg medestanders om het referen
dum te houden. Burgers wordt daarom
op woensdag 6 april gevraagd of ze
voor of tegen de wet tot goedkeuring
van de associatieoverkomst tussen de
Europese Unie en Oekraïne zijn.

Taaie kost
De Groof: “Het verdrag zelf is taaie
kost. Ik verwacht niet dat veel mensen
het hele document gaan lezen. In het
kort komt het er op neer dat als het
verdrag blijft bestaan, de EU Oekraïne
kan helpen conflicten binnen het land
op te lossen en beter kan toezien
op schending van mensenrechten in
Oekraïne. Daarnaast maakt het de
handel met Oekraïne gemakkelijker en
staat de EU economisch gezien als een
sterker blok tegenover bijvoorbeeld
Amerika en Rusland.” Tegenstanders
zien meer macht voor de EU niet zitten.

Zij vrezen onder andere dat criminelen
uit Oekraïne gemakkelijker de EU bin
nen kunnen komen en dat het verdrag
kan leiden tot een killere relatie met
Rusland, dat in conflict is met Oekraïne.

SP: Belastinggeld
Onder de tegenstanders bevindt
zich de SP. Fractievoorzitter van de SP
in Horst aan de Maas Anthony van Baal
legt uit waarom. “Door dit verdrag
gaat er belastinggeld naar Oekraïne.
En het gaat niet naar de burgers, maar
naar de toch al corrupte oligarchen en
andere figuren. Door dit geld ontstaat
er nog meer corruptie in het land.”
Hoewel voorstanders zeggen dat dit
verdrag niets te maken heeft met een
mogelijk toetreding van Oekraïne tot
de EU, is dit verdrag volgens Van Baal
wel degelijk een voorbode voor een
lidmaatschap. “Je ziet dat de mensen
in Oekraïne enthousiast zijn over het
verdrag, juist omdat men denkt aan
een EU-lidmaatschap.”

PvdA: Solidariteit
Fractievoorzitter van de PvdA in Horst
aan de Maas is het niet eens met
deze stelling. “Er staat geen woord
over toetreding tot de EU in dit
verdrag.” Bouten vindt dat Nederland
solidair moet zijn met de Oekraïense
burgers. “Solidariteit houdt voor de
PvdA niet op bij de landsgrenzen.
Daarnaast is het associatieverdrag
goed voor de handel, zowel voor de
Oekraïense burger als voor Nederland.
Een simpel voorbeeld is de landbouw.
Zij hebben vruchtbare grond en niet
de middelen om die grond goed te
bewerken. Wij hebben die wel. Op
die manier kan zelfs onze regio geld
verdienen en worden de mensen daar
geholpen.”

Geldigheid
Pas als minstens 30 procent van
de stemgerechtigde bevolking in
Nederland heeft gestemd, is het refe
rendum geldig. “Als de opkomst lager
is of als de meerderheid vóór het ver
drag stemt, is er dus geen probleem
voor het parlement”, aldus De Groof.

“Dan gaat het verdrag gewoon door.”
Door niet te gaan stemmen, wordt
de kans dat het verdrag doorgaat dus
groter. Is het referendum wel geldig
en stemt de meerderheid tegen,
dan zit het parlement volgens De
Groof in een lastig parket. “Het is
een raadgevend referendum, dat wil
zeggen dat de uitslag niet bindend is,
maar dat de Eerste- en Tweede Kamer
opnieuw gaan stemmen. Het verdrag
kan dus alsnog gewoon doorgaan,
maar het parlement zal zich niet
geloofwaardig maken als zij er niets
mee doet.” Ten slotte is er ook nog
de mogelijkheid om blanco te stem
men.

Horst aan de Maas
Volgens onderzoek van
TipHorstaandeMaas blijkt dat 50 pro
cent van de inwoners van Horst aan de
Maas gaat stemmen. Als dit percentage
vertaald wordt naar de landelijke situ
atie is er dus een geldige stemming.
Behalve de SP zijn de PVV en Partij
voor de Dieren tegen het verdrag.
De overige partijen stemden voor.
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korting

op terraszonwering...
Vraag naar de voorwaarden

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13, 5961 PV Horst • T 077 – 397 90 00 • E henk@bovee.nl • www.bovee.nl

Al 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!

luxaflex.nl

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

20%

korting

op terraszonwering...
Vraag naar de voorwaarden

luxaflex.nl

Expeditiestraat 4, 5961 PX Horst • T 077 – 396 17 77 • E info@wijnhovenhorst.nl • www.wijnhovenhorst.nl

horsystemen

verf en behang

buitenzonwering

kunststof kozijnen

vloeren

raamdecoratie

afdaken

rolluiken

Nu bij ons

20%

nieuws 05

24
03

48 leerlingen

Leerlingen Citaverde geven
presentatie duurzaamheid
Een aantal leerlingen van leerjaar drie van het vmbo van het Citaverde College in Horst heeft op donderdag
17 maart een project over duurzaamheid gepresenteerd aan een vakjury. Het ging hierbij om de vraag hoe het
gebouw van de school duurzamer gemaakt kon worden.

Eerste Limburgse school

Vignet Gezonde en
Veilige School voor
Dendron College
Het Dendron College in Horst heeft als eerste school in Limburg het
vignet Gezonde en Veilige School ontvangen. De school krijgt deze
erkenning vanwege de bijzondere aandacht voor het voorkomen van
roken, alcohol- en drugsgebruik door leerlingen.
Middelbare scholen kunnen het
vignet Gezonde School aanvragen
als zij structureel aan gezondheid
werken. Met het vignet mag de
school zich drie jaar Gezonde School
noemen en het logo voeren.
Het vignet wordt uitgegeven door
GGD GHOR Nederland.
De bijzondere aandacht die scho
len schenken aan het voorkomen van

roken, alcohol- en drugsgebruik kan
bijvoorbeeld bestaan uit specifieke
lespakketten of activiteiten, beleid
met betrekking tot genotmiddelen
in en om school, het betrekken van
ouders bij signalering van leerlingen
met problematisch genotmiddelen
gebruik en het geven van het goede
voorbeeld door docenten, managers
en andere medewerkers van school.

Licht verwondingen

De jury bestond uit wethouder
Birgit op de Laak, Peter Coenen van
Newenergycare en hoofd facilitair Ivo
Dassen bij het Citaverde College.
Onder leiding van onder andere
docenten Stefan de Haan, Toine
Hazenbosch en Johan Theeuwen heb
ben 48 leerlingen gewerkt aan een
plan voor de verduurzaming van het
gebouw. Er zijn zes projecten geselec

teerd die bij de Rabobank Horst Venray
zijn gepresenteerd. De deelnemers
hebben regenwater voor toiletspoelin
gen, LED-verlichting (twee projecten),
elektrisch rijden, radiatorfolie en een
groen dak bestudeerd.
Het regenwater project kreeg een
eervolle vermelding. Dit project is vol
ledig uitgewerkt en het beste onder
bouwd. Het is echter niet eenvoudig

om toe te passen in een bestaand
gebouw. De publieksprijs is gegund aan
een van de LED-verlichtingsprojecten.
Dit is voor het Citaverde College een
extra stimulans om op dit onderwerp
door te pakken. De jurywinnaar is het
project van de radiatorfolie. De jury
was enthousiast over de eenvoud,
snel te boeken resultaten en de lage
kosten.

Voormalige Norbertuskerk

Horsterse
ooggetuige bij
bomaanslag Brussel
De Horsterse Lennie Wagemans was dinsdagochtend 22 maart
aanwezig op het vliegveld Zanentem in Brussel toen daar de bomaanslag
plaatsvond. Ze liep lichte verwondingen op.
De Horsterse was samen met een
vriendin op weg naar New York en
was in de vertrekhal op het moment
dat de explosie plaatsvond. In Brussel
vielen zeker 34 doden en raakten
minstens 170 mensen gewond.

Rond 08.00 uur vonden de eerste
aanslagen plaats op het vliegveld
Zaventem. Een uur later ontplofte een
bom bij het metrostation Maalbeek.
De aanslagen werden opgeëist door
de Islamitische Staat.

Officiële opening Twister
en Huis van de Wijk
AMBACHTELIJK BUFFET
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

De opening van de Twister en het Huis van de Wijk vindt woensdag 30 maart plaats. Geïnteresseerden kunnen
het nieuwe schoolgebouw en het Huis van de Wijk bekijken.
Op woensdag 30 maart om
11.30 uur klinkt het startschot voor de
ballonnenwedstrijd ter gelegenheid
van de opening van de Twister en het
Huis van de Wijk. De opening vindt
plaats in de geheel verbouwde voor
malige Norbertuskerk aan de Gebr. van
Doornelaan in Horst.

’s Morgens treedt theatergroep Fabela
Roso op voor de kinderen en naast het
open podium zijn er ook een aantal
workshops.
Van 18.00 uur tot 20.00 uur is het
open huis. Vervolgens vinden op zater
dag 2 en zondag 3 maart optredens
plaats van het Meuleveld Kinderkoor.

In hun programma KidsInMusic III
zingen ze onder leiding van Jacqueline
Fijnaut een twintigtal liedjes visueel
ondersteund door een aantal
dansers.
Voor meer informatie over
deze voorstellingen, kijk op
www.meulenveldkinderkoor.nl

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

Elf Nederlandse gevangenissen moeten dicht

PI Ter Peel blijft
vooralsnog open

STRUIKMARGRIET
Argyranthemum
frutescens.
Potmaat 18 cm.
Per stuk

Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord hoort niet bij de elf gevangenissen die de komende jaren waarschijnlijk gaan sluiten. Dat heeft het personeel maandag 21 maart te horen gekregen.
De Dienst Justitionele Inrichtingen
is van plan elf inrichtingen te sluiten,
omdat het Nederlandse gevangenis
wezen kampt met leegstand. Minister
Van der Steur van Veiligheid en Justitie
schreef maandag in een brief aan de
Tweede Kamer dat het onvermijdelijk is
dat er de komende vijf jaar gevangenis
sen moeten sluiten, omdat de nodige
gevangeniscapaciteit nog verder af gaat

nemen. Dat komt onder meer door een
algemene daling van de criminaliteit en
doordat rechters minder lange straffen
opleggen. Momenteel staat een derde
van de cellen in Nederland leeg.
De penitentiaire inrichting Ter Peel
in Evertsoord staat niet op de lijst van
gevangenissen die mogelijk gaan slui
ten, laat een woordvoerder van Dienst
Justitionele Inrichtingen (DJI) weten.

“Op dit moment is een conceptlijst
vrijgegeven en Ter Peel wordt daar
niet op genoemd. Het politieke besluit
over de mogelijke sluiting moet nog
plaatsvinden en dan staat ook pas vast
welke gevangenissen daadwerkelijk
dicht gaan.” Naar verwachting vindt de
beslissing over de mogelijke sluiting
van gevangenissen in september
plaats.
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De vele bloemen, lieve kaarten, warme woorden
en uw persoonlijke aanwezigheid bij het afscheid
van ozze pap en fantastische opa

De lieve woorden en gesprekjes
De kaarten met mooie teksten
De prachtige bloemen

Mart Hendriks

Uw warmte naar ons als familie toe, hebben er allemaal
voor gezorgd dat wij ons enorm gesteund voelden bij het overlijden
van onze geweldige moeder en lieve oma

hebben ons enorm gesteund.
Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken.

An van den Munckhof-Schatorjé

Ton en Margriet, Peter, Anneke en Henk †, Harrie †,
Gert en Mart, Marjo, Yvonne
Opa’s kleinkinderen

Allen heel VEEL DANK hiervoor.

Geboren

Joke
16 maart 2016
Dochter en zusje van
Joep en Lieke
Verstappen-Vollenberg
Baer en Marie
Gastendonkstraat 39
5961 JW Horst

Een speciaal woord van dank voor Team Hof te Berkel 15 voorheen
Elzenhorst, voor de fijne jaren die “ons moe” bij hun mocht verblijven.

Geboren

Thijs-Lizet van den Munckhof-Kersten
Kristel

Roos

Een hand… een woord… een kaart… een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Christien-Hans Heuijerjans-van den Munckhof
Gert-Jan en Eva, Annika en Lennart

Wij danken iedereen voor de overweldigende en
hartverwarmende belangstelling die we mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve vrouw, mam en trotse oma

Mathieu van den Munckhof

Dochter en zusje van
Sjoerd, Mieke en
Roel Heldens
Rector Mulderstraat 9
5962 AH Melderslo

Riek Hesen-Vervuurt
Het besef dat Riek door zovelen werd gewaardeerd,
heeft ons diep ontroerd en is voor ons een grote steun.
Mart
Doreth Daan, Freek, Jur
Rogier en Monique Lotte, Tijn
Op de Vlis 2, 5961 DZ Horst

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.
Biologisch geteelde Amaryllis.
Te koop biologisch geteelde
snijamaryllis. Bloemenkraampje
aan de Meterikseweg 124 in Horst
biobloemcuppen.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding? Of
ondersteuning bij mantelzorg? Wij
helpen u graag aan hulp. Kijk op onze
site of bel 077 467 01 00.
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
Mindful Yoga. Bewust zijn en
bewegen in Horst? www.yogacentrum
lespoir.nl - 077 851 50 08 yogavooriedereen@live.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Pootaardappelen-groenteplanten.
Diverse soorten pootaardappelen € 3.p/kg Plantui € 5.99 p/kg Zaden
groenteplanten primula’s viooltjes tuin
planten bomen hagen. Plantencentrum
v.d. Beuken Sint Jansstraat 43 Meterik
06 30 58 79 98.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Muziek voor elke gelegenheid.
Zangduo Jack & Jolanda
I.: www.jackenjolanda.nl
M.: 06 54 63 00 25.
Goedkoop films op dvd kopen.
Wij ruimen weer een groot aantal
films op dvd op. 5 films voor € 15,of 10 films voor € 25,-. Op=op! Ster
Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
www.videotheekhorst.nl

De 6-wekendienst zal plaatsvinden op 2 april aanstaande om 18.00 uur
in de H. Lambertuskerk te Horst.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Valise Atelier & Natuur.
Zondagmiddag 24 april [groot} ouderkind schilderen. Samen werken, samen
overleggen, samen keuzes maken. Het
resultaat? Een schilderij als herinnering
aan een middag samen schilderen.
Info www.valise.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
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.
Private Label Meubelatelier
voor het herstofferen of repareren van
uw bank, fauteuil, boot of caravan.
Bel 06 24 17 27 94.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of
voor export, ook bedrijfsauto’s.
RDW erkend, direct geld.
Tel. 06 54 97 63 59.

Gezocht medewerker cafetaria,
min. 15j, Sevenum
info@eetwinkelbebo.nl of
077 467 38 23.

Uw tuin? Mijn zorg! Met meer dan
25 jaar ervaring bent u met al uw
tuinwensen hier aan het juiste adres.
Vakkundig werk tegen een prima
betaalbaar tarief. Grote of kleine tuin:
bel 06 52 62 47 14.

Snoeien/rooien van bomen
m.b.v. spinhoogwerker event. stobbe
frezen en houtversnipperen.
Ook voor het rooien van uw tuin.
Van der Sterren vof tel. 077 366 32 04.

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

Gezond afvallen. In 8 stappen onder
professionele begeleiding naar een
gezond gewicht. In veel gevallen
vergoeding door zorgverzekeraar.
06 33 18 11 76 www.voeding-id.nl
Viooltjes div. kleuren 12 voor € 4,do t/m za. Fam. de Groot Peelstraat 58
Kronenberg 464 24 66.
Pedicure bij u thuis. Complete
pedicurebehandeling bij u thuis
voor maar € 25. Maximale
behandelingsduur 45 minuten.
Bel voor een afspraak: 06 11 88 61 38.
Ambulant Pedicure Dorothé Roeven.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Healing crème – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
jeukstillend. Info: www.praktijkgerheg
ger.nl 077 398 55 40. Ook verkrijgbaar
bij natuurwinkels in Horst.
Te koop Laurier haagstruiken
1-2 m vanaf 3 euro. Tel. 06 81 55 39 56
eventueel bezorgen.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Werken op de beste festivals?
Zoek jij een leuke (bij)baan?
L!nQ Event Group zoekt oproepkrachten
voor de op- en afbouw van diverse
(inter)nationale evenementen! Kijk
voor meer info en om te solliciteren op
www.linqeventgroup.nl.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

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

Geboren

Dylan

18 maart 2016
Zoon van
Bryan van Mulekom
en Daisy Camps
Broekhuizerdijk 16
5962 NM Melderslo

Geboren
11 maart 2016

Faas
Zoon en broertje van
Jeroen & Linda Bouten
Mees en Thijsje
Achter de Pastorie 37
5962 BB Melderslo

Welkom lief ventje!

Geboren op
16 maart 2016

Denvi
Zoontje en broertje van
Bart en Wendy
Noordijk-Litjens
Mila en Levi
Lisdodde 12
5966 TG America

Hatha Yoga in Horst.
Er zijn nog enkele plekken vrij!
Kijk op yogacentrumlespoir.nl of
yogavooriedereen.nl / 077 851 50 08
voor de mogelijkheden.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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’Ik loop door tot alles is opgeraapt’
“Ooit lag er een televisie in de
Peel, die hebben we toen met twee
man eruit moeten halen. Je vraagt je
toch af waarom iemand het daar weg
gooit. Ik loop door tot alles opgeraapt
is, daarna is er koffie”, lacht ze.
Ook in Sevenum waren drie
dames bezig met de straten schoon te
maken. Het afval in de speeltuin wordt
verwijderd. Het is de eerste keer dat

in het dorp iets wordt georganiseerd
voor de Landelijke Opschoondag,
vertelt deelneemster José Jeurninck.
“Ik heb zelf kinderen, dus dan valt de
rommel sneller op. Ik wil er iets aan
doen, want het is gewoon vies. Ook de
dieren hebben er last van. Dorpsraad
Sevenum heeft mensen opgeroepen
om mee te helpen en we hopen dat
het volgend jaar drukker wordt. Het is

onze intentie om hiermee door te gaan, deden ongeveer twaalf mensen
mee aan de actie.
maar het zou nog beter zijn natuurlijk
als alles gewoon al schoon was.” De
opmerkelijkste vondst in Sevenum?
“Een gevulde pak chocoladevlokken in
de speeltuin”, aldus de dames.
Melissa Voorn en Linda Schevers
“Het is echt heel leuk om te doen.
van de dorpsraad in Tienray zijn twee
Je ziet mensen die je normaal gespro
van de deelnemers in hun dorp.
ken nauwelijks spreekt,” vertelt
Daar was de animo wat groter en
Linda. “Ik vind het heel gezellig.

Bij parkjes en
fietspaden

Qua afval hebben we al aardig wat
blikjes, vuurwerkresten en plastic
gevonden. In parkjes en bij de fietspa
den ligt het meeste afval, geloof ik.”
Melissa doet al voor de zesde keer mee
aan de Landelijke Opschoondag. “Maar
al was deze dag er niet, dan namen we
nog zelf het initiatief, hoor. We gaan
nog even door, dan hebben we straks
onze verdiende koffie en vlaai.”

Op afstand bestuurbare modelauto’s

Stockcars, de Formule 1 voor hobbyisten
Doe je ogen dicht. Denk aan 80 kilometer per uur rijdende op afstand bestuurbare modelautootjes, 110 decibel en de geur van benzine. Dan heb je het EK Indoor Modelstockcars in de Mèrthal.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Helaas zijn er geen geldbedragen
te verdienen voor de deelnemers.
“Als we geldprijzen weggeven gaan
bestuurders elkaar in de weg zitten
tijdens een race. Vaak beuken ze dan
expres de tegenstander weg, dat
willen we vermijden.”
Vier afzuigbuizen proberen de ben
zinestank weg te zuigen. Tevergeefs,
maar dat mag zeker niet onder doen

aan de sfeer in de Mèrthal. Johan van
Zoggel uit Nistelrode ging er uitein
delijk met de Europese titel vandoor,
Gijs Verkoijen uit Wanssum werd
tweede en Jeroen Janssen uit Sevenum
pakte het brons. Sven Versteegen uit
Melderslo is de jeugdkampioen. Hij
troefde onder meer concurrentie uit
Engeland en Finland af voor de eerste
plaats.

Fietspaden
Tienrayseweg
mogelijk verlicht
Er moet een bedrag van 50.000 euro in de gemeentebegroting
worden opgenomen voor de aanleg van verlichting langs de fietspaden
van de Tienrayseweg. Ook hoort de provincie mee te betalen aan de
verlichting, die geplaatst wordt vanaf de A73 tot aan de spoorwegovergang in Tienray.

Midden in de Mèrthal is een race
baan gebouwd. In het ovaal rijden vijf
modelstockcars. Een ongelofelijke her
rie, maar vooral veel bandengescheur.
In de jeugdfinale staan vier jongens
van vijftien jaar. Alle vier geconcen
treerd op hun wagentje. Met een oog
op hun wagen en de ander op het
stoplicht wachten ze op het startsig
naal. De motoren beginnen hard te
loeien. Het groene licht verschijnt op
het stoplicht en weg zijn ze.

Alles in de strijd
“Nog een halve minuut”, roept
de scheidsrechter. De jongens gooien
nu alles in de strijd. Daar wordt de
wedstrijd alleen maar spannender
van. Een bestuurder probeert de
wagen zo kort mogelijk om de
bocht te krijgen, maar het mislukt.

De auto klapt tegen de zijkant van
de baan. Meteen rent een van de
‘grensrechters’ naar de wagen en wil
het weer goed op de baan zetten.
Opeens trekt hij zijn hand terug. Drie
andere stockcars rijden richting de
gecrashte wagen, bam! Een auto vliegt
over de rails en belandt bijna in het
publiek. De andere ligt ondersteboven.
Meteen komt een andere helper de
wagens weer op de baan zetten en de
race wordt voortgezet. Allemaal in het
voordeel van Sven Versteegen die de
botsing weet te ontkomen.
Sven Versteegen, uit Melderlso,
finisht als eerste en mag zichzelf
Europees jeugdkampioen noemen.
“De wedstrijd ging prima, ik zat er
lekker in”, zegt Sven. Hij rijdt vanaf
zijn zevende jaar al met de model
stockcars. “Het is een grote hobby

van mij. Ik ben al een keer wereld
kampioen geworden en drie keer op
rij Nederlands kampioen elektro.”
Zijn hobby heeft hij te danken aan
zijn vader. “Hij helpt mij altijd met de
wagen. Maar ik oefen niet. Voor zo’n
wedstrijd als vandaag is geen training
nodig. Het enige wat je wel nodig
hebt is een controller waarmee ik de
stockcar bestuur en de auto zelf.”

’Ik oefen niet’
Peter van Asten, voorzitter
Peeldrivers en tevens scheidsrechter,
vertelt dat Nederland zich goed
vertegenwoordigt wereldwijd.
“Voorheen waren het altijd de
Engelsen die de eerste plakken binnen
haalden. Tegenwoordig is het een
nek-aan-nekrace tussen Nederland
en Engeland. Het is altijd spannend.”

Dat wil de gemeenteraad van
Horst aan de Maas. Die heeft het col
lege van B&W opgeroepen de 50.000
euro te reserveren in de gemeente
begroting van 2016. De mening dat
het fietspad langs de Tienrayseweg
bijzonder slecht verlicht is en voor
een grote mate van sociale onveilig
heid zorgt, wordt breed gedeeld in
de gemeentepolitiek. Daar komt bij
dat enkele maanden geleden er een
petitie is getekend door ruim 1.200
bezorgde burgers die pleitten voor
verlichting van de fietspaden. Het
fietspad is een belangrijke fietsroute
voor scholieren uit Meerlo, Tienray,
Swolgen, Broekhuizen en Blitterswijck.
Ook is het pad door het verdwijnen
van voorzieningen in de dorpen een
belangrijke verbinding met Horst,
dat wel deze voorzieningen heeft.

De gemeente heeft ook andere
zogenoemde ‘knelpunten’ op het
gebied van verkeersveiligheid van
fietsers gevonden. Zo hebben de
Helenaveenseweg van Sevenum
naar pretpark Toverland en de
Holstraat van Meerlo naar het sport
park in Wanssum de aandacht van
de gemeente. De verlichting van het
fietspad bij de Helenaveenseweg
zou 99.000 euro exclusief BTW
kosten. Voor de Tienrayseweg zijn
verschillende bedragen denkbaar,
waarbij een optie met 240 licht
masten ongeveer 250.000 euro zou
kosten. Een andere optie, met 48
masten, komt uit op bijna 50.000
euro. De provincie neemt binnen
kort een besluit over het al dan niet
meebetalen aan het project aan de
Tienrayseweg.

TE KOOP:
2

540m grond
in centrum
Broekhuizenvorst
(met schuur)
Prijs: E 30.000,-Info: 06-28147831

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

Meterikseweg 119, Horst
T: 077 398 91 39 M: 06 52 06 37 33
www.atelierverheijen.nl
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Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
Open huis i.v.m. verkoop
seniorenwoning. Zaterdag 2 april
open huis, van 10.00 - 15.00 uur. Ook
geschikt als gezinswoning. Lochtstraat
3- B, 5962 AJ Melderslo. Heb je
interesse, loop dan gerust binnen.
Vrijwilligers gezocht. Wij zijn op zoek
naar 2 vrijwilligers voor 2 mannen
van 43 en 51 jaar met een lichte
verstandelijke beperking om samen te
fietsen op een tandem en om samen
te wandelen. Voor meer informatie
077 398 81 12.
Wie wil 1 dag helpen?
3 april 2016 voor het Mondiaal
Evenement in ‘t Gasthoes, zoeken we
mensen die tweedehands kleding
willen showen. Oefenen/passen 9.30
uur. Bel, sms, of whatsapp naar de
coordinator Mimi 06 51 17 69 08.
www.veld-tuinplanten.nl Hortensia’s,
Rhodo’s e.a. heesters, Beuken, Taxus
v.a. € 1,50, Buxus, Laurier, Bomen
(lei, dak, zuil), Bodembedekkers. Open
zaterdag van 9.30-16.30 uur. Oude
Heldensweg (naast 13a) Maasbree. 06
40 32 71 08.
Poetshulp gevraagd. Wie wil ons
een aantal uurtjes per week komen
helpen met het poetsen van ons huis?
06 30 45 75 98.
ZZP Boekhouder Administrateur. Uw
administratie, btw & IB-aangifte in
goede handen. Maatwerk bespreekbaar. Scherpe vaste prijs. J. Klaus.
Tel. 06 29 20 20 48. www.akbs.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Te koop gegalvaniseerde
hondenren 13m2. Tel. 077 398 49 77/
06 11 70 84 42.
Te koop openhaardhout/kachelhout
90% eiken. Op stam of gezaagd
en gekloofd. Tel. 077 464 12 94/
06 45 12 22 24.
Vele kleuren viooltjes, tevens
madeliefjes, primula’s, bosviooltjes
en violen in hangpot. Hay Cox
Molengatweg 4, Horst. 077 398 29 22
06 54 30 69 64.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Schilderwerken

J. Geraedts

Tulpen te koop in diverse kleuren.
Verkoop van maandag t/m zaterdag.
Tussen 12.00 en13.00 uur gesloten.
Pubben C.V., Helenaveenseweg 8B,
Sevenum.

Siepdak-klusbedrijf

Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, Tel. 06 24 19 24 01.
Businesscentrumhorst.nl

Voor al uw
binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
ans-carlossijbers@home.nl

www.siepdak.nl

’t Heike
Vastgoed B.V.
• voor € 500 uw huis
verkocht krijgen;
• gratis waarde bepaling;
• bemiddeling;
• directe aankoop
06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.heikevastgoed.nl

Trampolinepark Jump XL in Party & Sportcentrum de Riet in Horst houdt op vrijdag 25 maart de eerste
inloopdag.

Te koop op unieke locatie
woonhuis en bedrijfsruimte op
ca. 1 ha grond, gunstige ligging,
ook geschikt te maken voor velerlei
doeleinden als B&B, camping,
vakantie-appartementen, sportactivtn.
Kreuzelweg 5a Horst 06 19 28 27 03.

Tel. 06 - 15 64 32 87

Boomverzorging, boom kappen.
Hebt u een lastige boom, wij rooien
of snoeien vakkundig uw bomen en
struiken. Eventueel met klimmer. Ook
bijkomende werkzaamheden. Bel voor
info André Pouwels 06 52 40 67 46.

Inloopdag bij
Horster trampolinepark

Smartphone- en tabletreparatie
bij telefoonmaken.nl, Venloseweg 2,
Horst (bij Ster Videotheek).
Tel. 077 398 78 55. Meer info:
www.telefoonmaken.nl

Ontdek jezelf door te werken
met je chakra’s. Lichaam en geest
beïnvloeden elkaar via de chakra’s.
Ben jij nieuwsgierig naar hoe jij daar
zelf invloed op uit kunt oefenen,
meld je dan aan bij deze chakracursus.
Wanneer: 7 woensdagen van 19.3022.00 uur. Start 6 april. Waar: Praktijk
voor oefentherapie Mensendieck en
persoonlijke groei Venrayseweg 31,
5961 AC Horst. Info: Petra Leenders tel.
06 38 50 20 56 en Pauline van Gassel
tel. 06 48 15 13 76.

Wij zijn op zoek naar een nette
tussen-/hoekwoning (koop) in Horst.
Het liefste met 3 slaapkamers.
Bij voorkeur nabij het centrum. Heeft
of weet u een woning te koop? Bel me
dan gerust. Tel. 06 12 02 98 87.
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Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

De organisatie wil hiermee mensen
in gelegenheid stellen een kijkje te
nemen in het trampolinepark. Kinderen

zijn ook welkom; zij kunnen de trampo
lines uitproberen. Het nieuwe team zal
hen daarbij begeleiden.

De inloopdag duurt van 13.00 tot
16.00 uur. De opening van Jump XL
staat gepland voor vrijdag 1 april.

Open dag Zorghoes
Het Zorghoes aan de Westsingel in Horst organiseert op zaterdag 2 april een open dag. Op deze dag werken
de zorgverleners samen om bezoekers te informeren over verscheidene gezondheidsthema’s en hun onderlinge
samenwerking.
Vragen over onder meer
chronische pijn, oncologie, sportrevali
datie, arbeid en gezondheid,
zwangerschap, hart- en longproble

matiek komen aan bod. Deze vragen
kunnen gesteld worden aan specialis
ten van de verschillende afdelingen van
het Zorghoes. Hieronder zijn huisartsen,

cesar-, ergo- en fysiotherapeuten,
logopedisten, diëtisten en hulpverle
ners uit de psychiatrie. De open dag
duurt van 12.00 tot 15.00 uur.

Twee kapsters genomineerd
voor Coiffure Award
Horst aan de Maas kent twee
genomineerden voor de Coiffure
Award. Sharon Martens van Du Trezo
uit Horst en Juul Coumans van HIPP
uit Tienray dingen mee naar de
landelijke kappersprijs.
Beiden zijn genomineerd in de
categorie Consumer. In totaal zijn er
twaalf categorieën waarin prijzen
gewonnen kunnen worden bij het
kappersevenement. De Coiffure Award
is opgezet in 1992 en viert dit jaar
haar 25-jarig jubileum. De Coiffure
Award is open voor alle in Nederland
gevestigde kappers. Inzending bestaat
uit een professionele fotoserie van
haarmode waaruit een vakjury de
finalisten selecteert. Op 1 mei vindt
de uitreiking van de Award plaats in
Studio21 in Hilversum.

25-jarig jubileum
Of de twee kapsters uit Horst
aan de Maas in de prijzen vallen is
afhankelijk van het aantal publieks
stemmen dat ze krijgen.
Voor meer informatie, kijk op
www.coiffureaward.nl

De inzending van Du Trezo
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Pasen bij boerderij Wienes Nieuwe attractie
Bij zorgboerderij Wienes in Hegelsom worden tijdens Pasen duizenden doosjes eieren verpakt door de hulp
boeren met een (verstandelijke) beperking. Wienes is daarom een samenwerking aangegaan met Jumbo Phicoop in
Sevenum.

Aardbeienland

Het Aardbeienland in Horst opent op zaterdag 26 maart haar deuren
weer. Het park heeft dit seizoen een nieuwe attractie ‘Het verschrikkelijke
aardbeienmonster’.
Het Aardbeienland wil de aardbei
op een enthousiaste manier onder de
aandacht van de mensen brengen.
Daarbij maakt het park gebruik van

educatie, promotie, actie en vermaak.
‘Het verschrikkelijke aardbeienmon
ster’ is de nieuwste attractie van het
park.

Informatie
bijeenkomst PSW
PSW Sevenum organiseert dinsdag 22 maart een informatiebijeenkomst
over de nieuwe locatie van haar activiteitencentrum (AC). De bijeenkomst
begint om 18.30 tot 20.00 uur en vindt plaats in het nieuw AC Sevenum,
Mgr. Verstaelenstraat 3.

Op boerderij Wienes in Hegelsom
werken hulpboeren op een legkippen
bedrijf. De eieren zijn afkomstig van
ruim 30.000 kippen en worden met zorg
geraapt door mensen met een beper
king tot de arbeidsmarkt. Sinds ruim een
jaar worden de verpakte eitjes verkocht
aan Jumbo, die ze in al haar winkels
door heel Nederland te koop aanbiedt.

Sinds 1955 biedt PSW zorg en
ondersteuning aan kinderen en
volwassenen met een verstandelijke
beperking bij wonen, dagbeste
ding, werk, onderwijs en vrije tijd.
Marieke Claessens van Boerderij Wienes; stop. Voor ieder verkocht doosje doneert Momenteel wordt er gewerkt aan
“We zijn blij met de samenwerking.
Jumbo Phicoop een bedrag aan boerderij de verbouwing en inrichting van het
nieuwe activiteitencentrum van PSW in
Wienes. De opbrengst wil boerderij
In de Jumbo vestiging in Sevenum wor
Wienes gebruiken om een fietsenstalling Sevenum. De nieuwe vestiging wordt
den de meeste zorgeieren verkocht.
gehuisvest op Mgr. Verstraelenstraat 3.
Een mooie vorm van lokaal en duurzaam te realiseren voor de speciale fietsen
De informatiebijeenkomst wordt
ondernemen.” Met Pasen is ieder doosje van de hulpboeren. Op vrijdag 26 en
georganiseerd omdat er veel vragen en
zorgeieren gevuld met vijf in plaats van zaterdag 27 april zijn de medewerkers
van Wienes met enkele hulpboeren
zes eieren. Op de plek van het zesde ei
aanwezig in de supermarkt.
heeft de boerderij een verrassing ver

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

Financieel up-to-date
zijn én blijven
Door: Maya Gipmans (l) en Francien Peeters (r)
Er is dit jaar een aantal veranderingen
doorgevoerd die fiscale gevolgen voor u kunnen
hebben. Zo gaat de AOW-leeftijd in stappen
omhoog en is er een aantal belastingwetten
veranderd. Regelmatig krijgen we hier vragen over:
“Wat betekent dit voor mij? Wat kan ik het beste
regelen voor mijn partner als ik er niet meer ben?
En wat als ik het zelf niet meer kan regelen?”
APK-keuring
wordt het krediet echter geblok- Wilt u uw bankzaken liever uitbesteLoopt u rond met deze vragen?
keerd. Er vindt altijd een gesprek
den aan bijvoorbeeld uw kinderen?
Dan is het verstandig om een
plaats met de nabestaanden om te
Dan is een volmacht een goede optie.
onderhoudsgesprek aan te gaan met
bepalen of er mogelijkheden zijn
De standaard volmacht kan geregeld
uw financieel adviseur. Zie het als een
om het krediet weer op te nemen.
worden bij uw bank. Misschien is het
soort ‘APK-keuring’ waarbij u direct
Wij adviseren om voor de begrafewenselijk om ook andere persoonlijke
een duidelijk beeld krijgt of alles goed
niskosten een aparte voorziening te
zaken te regelen. In dat geval
geregeld is.
treffen. U kunt hiervoor ook een
verwijzen we u door naar een notaris.
gedeelte van uw spaarrekening
Denk aan het actueel houden van uw
Beter voorkomen dan genezen
reserveren.
testament of het afsluiten van een
Het is in ieder geval belangrijk om de
levenstestament. Het levenstestadagelijkse bankzaken voor de
Wilt u financieel up-to-date zijn
ment is een combinatie van een
toekomst goed te regelen. We hebben
én blijven? Neem dan contact op met
notariële volmacht en een overzicht
een aantal zaken op een rij gezet:
uw financieel adviseur.
van uw persoonlijke wensen. In dit
- Het is verstandig om de betaal- en
levenstestament bepaalt u wie er
spaarrekening op beide namen te
namens u beslissingen neemt als u
laten zetten, als er sprake is van
dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld
een tweepersoonshuishouden.
bij dementie.
Valt een van de partners onver- In de praktijk merken we dat een
krediethypotheek vaak onterecht
wacht of tijdelijk uit, dan kan de
wordt gezien als een soort begrafeandere partner de bankzaken
www.rabobank.nl/horstvenray
nisvoorziening. Na een overlijden
blijven regelen.

zorgen zijn van buurtbewoners en win
keliers. PSW wil iedereen die meer wil
weten over de nieuwe locatie op de
hoogte stellen. Tijdens de bijeenkomst
kunnen aanwezigen kennismaken met
PSW als organisatie en er wordt meer
verteld over de cliënten en de activitei
ten die de organisatie gaat aanbieden
in Sevenum. Ook is er de gelegenheid
om vragen te stellen.
Voor meer informatie, kijk op
www.psw.nl

Starters in de regio
Fructoosje
Bedrijf
Fructoosje
Eigenaar Christa
Kunzeler-Lemmen
Toon Hendriksstraat 4
Adres
Plaats
Horst
Telefoon 06 - 48 27 97 85
E-mail
info@fructoosje.nl
Website www.fructoosje.nl
www.glutoosje.nl
www.lactoosje.nl
Sector
Voeding
Start
16 maart 2015
(webshop)

lijks bekend is op de
Nederlandse markt en geleverd
wordt door startende of kleine
ondernemers.
Doelgroep
Kinderen en volwassenen
die intolerant zijn voor fructose,
gluten of lactose.

Onderscheidend vermogen
Het leven met een voedingsintolerantie is niet leuk, daarom
probeert Fructoosje dit op een
Activiteiten
luchtige manier te benaderen en
Bij Fructoosje kunnen mensen het positieve ervan in te laten
terecht die met een voedingsinzien. Want je kunt wél gewoon
tolerantie (fructose, gluten of
lekker blijven eten, alleen moet
lactose) te maken hebben.
je even de juiste weg hierin
Fructoosje voorziet mensen van
vinden. De vrolijke poppetjes
informatie, recepten en het
Fructoosje, Glutoosje en
laatste nieuws. Voor in de
Lactoosje die symbool staan voor
webshop is Fructoosje constant
fructose, gluten en lactose
op zoek naar goede, smaakvolle toveren bij menig kind en ook
producten die mensen met een
volwassene een lach op het
voedingsintolerantie missen
gezicht. Persoonlijke benadering
of lastig kunnen krijgen.
en het zoeken naar een oplosDe voorkeur gaat uit naar een
sing staat op nummer 1 bij
product dat nog niet of nauweFructoosje.

Heb jij of ken jij
iemand met een
voedingsintolerantie?
(fructose, gluten of lactose)

Vind wat je hebt gemist bij

Gebruik de kortingcode HALLO en krijg éénmalig 10% korting
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Vogelmarkt in Meerlo
Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

DE NIEUWE COLLECTIES
ZIJN BINNEN!
o.a. dames- en herennachtkleding,
Ten Cate ondergoed
derondergoed!

ook mooie nieuwe collectie kin

Vogelvereniging De Geveugelde Vrienden uit Wanssum e.o organiseert op maandag 28 maart haar maandelijkse vogelmarkt. De vogelmarkt duurt van 09.30 tot 12.00 uur en wordt gehouden in sport en feestzalencomplex ’t Brugeind in Meerlo.
Op de markt kunnen bezoekers
vogels kopen, maar ook zelf verko
pen. Er is ook een aantal vogelhande
laren aanwezig. Tevens zijn er
vogelbenodigdheden zoals vogelvoer
en nestkastjes te koop. Verder is er de

gelegenheid om met andere vogellief
hebbers te praten over de vogelsport.
Het is toegestaan om maximaal twee
vogels per kooi te bezitten. Duiven en
kwartels worden niet op de vogelmarkt
toegelaten.

De Geveugelde Vrienden is
een vogelvereniging gehuisvest in
Wanssum. Elke maand organiseert
de club een vogelmarkt waar vogels
en vogelbenodigdheden gekocht én
verkocht kunnen worden.

Paaswandeltocht door
Kasteelse Bossen
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray organiseert wederom de jaarlijkse paaswandeltocht rondom clublokaal Trefhove en het Parkhotel in de Kasteelse Bossen in Horst. De wandeltocht vindt plaats op zondag 27 maart.
Het gaat om een paaswandel
tocht met diverse leuke opdrachten
voor zowel volwassenen als voor
kinderen. Hieraan zijn ook een
aantal leuke prijzen verbonden.
Tijdens de prijsuitreiking ontvangen
alle kinderen een leuke attentie.

Voor de volwassen deelnemers,
met het beste resultaat van de
opdrachten, stelt het Parkhotel diverse
leuke prijzen beschikbaar.
Inschrijven en starten kan tus
sen 13.30 en 14.30 uur in clublokaal
Trefhove in Horst. Op de parkeer

plaatsen van SV Wittenhorst aan de
Wittebrugweg in Horst is parkeerge
legenheid. De pauze wordt gehouden
bij het Parkhotel. De finish is in het
clublokaal en ook de prijsuitreiking
zal hier tussen 17.00 en 18.00 uur
plaatsvinden.

Handboogschutterij Ons Genoegen Amerika

Koningschieten

Handboogschutterij Ons Genoegen uit America hield op zaterdag 19 maart het Koningsschieten. Jan Camps won
dit jaar de koningstitel. Tijdens het evenement werden ook verschillende jubilarissen gehuldigd.

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

ACTIE:

Maak uw huis extra veilig!
SKG*** SLOTEN EN DEURBESLAG
van € 465,00 nu tijdelijk voor de

ACTIEPRIJS € 359,00
inclusief montage en BTW

Dit voorjaar vragen wij extra aandacht
voor inbraakpreventie van uw woning.
Graag controleren wij de veiligheid van uw woning en upgraden het
hang- en sluitwerk van uw deuren/ramen naar de huidige eisen
van het Politie Keurkmerk Veilig Wonen (PKVW).
Wij leveren nu voor al uw buitendeuren:
HMB meerpuntsluiting SKG***
Ami veiligheidsbeslag voorzien van kerntrekbeveiliging SKG***
De actieprijs is van toepassing op bijna alle houten deuren en wordt geleverd met
standaard F1 deurbeslag. Deurbeslag naar eigen keuze is tegen meerprijs leverbaar.
Deze actie duurt van 1 april t/m 30 juni 2016.

bouw
beslag

BARTELS SLOTEN & SLEUTELSPECIALIST
Leutherweg 55, 5915 CB Venlo
077-3511641
info@bartels-sloten.nl

WWW.BARTELS-SLOTEN.NL

In een strijd over 2x 25 wedstrijd
pijlen werd er uitgemaakt wie zich
een jaar lang koning, prins en ridder
van betreffende vereniging zou mogen
noemen. Jan Camps kwam met grote
overmacht als winnaar van de konings
titel uit de strijd. Naaste belager Jos
Vervoort, werd op maar liefst
33 punten achterstand getrakteerd.
Die op zijn beurt Lies Camps met 7
punten voor wist te blijven. Morale
winnaar van de dag was echter Dré
Vervoort, die voor het bekend maken
van de uitslag werd gehuldigd voor

zijn maar liefst 60-jarig lidmaatschap
van de NHB, maar tevens ook nog eens
beslag wist te leggen op de vierde
plaats. Hij is meteen vanaf dat hij in
1966 lid werd, één van de leden van
het eerste uur. Heeft diverse koning
schappen op zijn naam gezet en was
begin jaren 80 één van de drijvende
krachten achter het realiseren van
het eigen clublokaal de Krekel aan de
Kerkbosweg. Daarnaast was hij vele
jaren verantwoordelijk voor het onder
houd en reparatie van de technische
installaties van de accommodatie.

Nog wekelijks is hij op wedstrijdniveau
actief beoefenaar van zijn geliefde
handboogsport. Hij ontving diverse
aandenkens van de voorzitter namens
de Vereniging en de Nederlandse
Handboog Bond. Tevens werd Huub
Geurts gehuldigd voor zijn 25-jarig
lidmaatschap. Huub is al vele jaren
actief geweest als scheidsrechter
tijdens de officiële wedstrijden.
Helaas moet hij de laatste jaren in
verband met een haperende
gezondheid vaker verstek laten
gaan.
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Nieuwe
Landschapsambassadeurs
Horst aan de Maas is 22 landschapsambassadeurs rijker. De deelnemers werden de afgelopen tijd geïnformeerd
over het lokale cultuurhistorische erfgoed, landschapsontwikkelingen en natuurgebieden, ontwikkeling van de
landbouw, de lokale streekgewassen en streekproducten en de toeristische hoogtepunten.

Jaarvergadering
Schutterij St. Jan
De cursus Landschapsambassadeur
werd zaterdag 19 maart afgesloten
met een veldexcursie, onder leiding
van meerdere specialistische gidsen,
langs diverse natuurgebieden

binnen de gemeentegrenzen van
Horst aan de Maas. Met de cursus
Landschapsambassadeur hebben de
cursisten het verhaal leren vertellen
van de regio.

De cursus Landschapsambassadeur
wordt aangeboden door Stichting
Landschap Horst aan de Maas en richt
zich op ondernemers en werknemers
van recreatiebedrijven.

Lenteconcert in Grubbenvorst
Het Grubbenvorster Mannenkoor organiseert zaterdag 9 april een lenteconcert in ’t Haeren in Grubbenvorst.
De aanvang van het concert is om 20.00 uur.
Tijdens het concert zijn er ver
schillende gastoptredens. Zo is Martin
Hurkens, winnaar van ‘Holland’s
got talent 2010’ aanwezig. Ook de

gemengde zangvereniging Egelsheim
uit Hegelsom onder leiding van John
Wauben is er deze avond bij. Margreet
Wesseling begeleidt het geheel op

Reserveren is
vanaf nu mogelijk
via abelle.nl of via
077 230 0010
dinsdag en woensdag gesloten

orgel en piano terwijl de muzikale
leiding in handen is van de dirigente
Oksana Bos-Baljva. Voor meer infor
matie, kijk op www.gmk88.nl

Bij schutterij St. Jan uit Grubbenvorst is zaterdag 19 maart het schuttersseizoen 2016 weer op traditionele wijze begonnen met haar jaarlijkse
teerdag en jaarvergadering.
Na een schuttersontbijt op
de Schuttershof werd het nieuwe
koningspaar Jo en Annie NooijenGiesen officieel aan de schutterij
gepresenteerd. Na het ontbijt was
er de Schuttersmis in de parochie
kerk van Grubbenvorst. De mis werd
ondersteund met zang van vocal
groep Hoor’s uit Horst en er werd een
eerbetoon gebracht aan de overleden
schutters op het kerkhof. Aansluitend
was er de jaarvergadering in het ver
enigingslokaal, café de Vonkel.
Tijdens deze jaarvergadering vond ook
de huldiging plaats van de jubilarissen

8 april 20u1ur6
vanaf 18:00

Jos van den Bercken, Jan Gielen en
Jan Rootbeen vanwege hun 25-jarig
lidmaatschap. Zij ontvingen de zilve
ren verenigingsspeld van schutterij
St. Jan en ook de zilveren draag
medaille met oorkonde van de Oud
Limburgse schuttersfederatie.
Het ere-bestuurslid Ger Versleijen
werd gehuldigd vanwege zijn 40-jarig
lidmaatschap van schutterij St. Jan.
Hij ontving daarvoor de vergulde
verenigingsspeld en ook de gouden
eremedaille van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie met de daarbij
behorende oorkonde.

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

Autobedrijf

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

www.TipHorstaandeMaas.nl

Helft inwoners Horst aan de Maas
wil op 6 april naar stembus

Nederland, en dus ook Horst aan de Maas,
mag zich op 6 april via een raadgevend
referendum uitspreken over het associatieverdrag met Oekraïne. Het referendum is alleen
geldig als minstens 30 procent van de
Nederlanders gaat stemmen. In Horst aan de
Maas is precies de helft van de inwoners van
plan te gaan stemmen, blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.
“Dit is je kans om je mening te geven en
invloed uit te oefenen”, zegt iemand in het
onderzoek. “Ik ga altijd stemmen en verdiep me
in de materie. Doe je dat niet, dan moet je ook
niet klagen als het tegendeel wordt besloten”,
vertelt iemand anders. 18 procent van de onder
vraagden geeft aan niet te gaan stemmen.
“Er wordt toch niets mee gedaan”, is een van de
reacties. “Waarom gaan we naar de stembus voor

Inwonerspanel

1.672 leden

24
03

Weet
niet
32%

Ja
50%

Nee
18%
Ga je stemmen over
het associatieverdrag?

het toch al aanzienlijke wantrouwen nog groter.”
een geintje van Geenstijl”, zegt iemand anders
Bijna de helft (48 procent) van de onder
over de initiatiefnemers. 32 procent twijfelt nog.
vraagden is voorstander van referenda en vindt
Veel mensen zeggen kennis van het associa
dat deze vaker mogen worden gehouden.
tieverdrag genomen te hebben: 34 procent weet
“Maar wel alleen als er iets mee gedaan wordt”,
waar ze over stemmen en 42 procent geeft aan
is een mening.
deels te weten waar over
‘Ligt aan de opkomst’
“Wie draait dan voor
gaat. Er is ook een grote
groep die het niet weet:
‘Het is goed om mening van de de kosten op?”, vraagt
iemand anders zich af.
24 procent. De uitslag
bevolking te peilen’
van het referendum is
TipHorstaandeMaas
raadgevend. Dat betekent ‘Er zijn al genoeg mogelijkheden is een samenwerkings
dat de regering niet
verband tussen
om je mening te geven’
verplicht is er iets mee te
HALLO Horst aan de
doen. Een derde van de mensen vindt daarom
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
dat het referendum eigenlijk geen zin heeft.
of aanmelden voor de volgende enquête,
“De regering doet toch wat ze wil”, zegt iemand. kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Anderen denken weer dat het kabinet de uitslag
Reageren?
niet naast zich neer kan leggen. “Anders wordt
www.hallohorstaandemaas.nl

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

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS
T/M 3 APRIL:
KEUKENROBOT
CADEAU
T.W.V. 649,bij aankoop
van een keuken.*

ALLE
VESTIGINGEN

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

2e PAASDAG
GEOPEND

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

24
03

opinie 13

Bespreking Poll week 10

Studenten uit de spits weren is een goed idee
NS ging een paar weken geleden in overleg met universiteitsbesturen
over het mogelijk verspreiden van collegetijden over de dag. De NS hoopte op
die manier ervoor te zorgen dat studenten niet meer allemaal tijdens de spits
rijden, waardoor er mogelijk een einde komt aan de te drukke treinen.
Het merendeel van de stemmers uit Horst aan de Maas (76 procent) is het
niet eens met deze stelling. Zij vinden het bijvoorbeeld niet helemaal eerlijk
om de studenten op te laten draaien voor een probleem van de NS. Studenten
zijn misschien wel flexibel, maar ook zij hebben in de avonduren verplichtin

gen zoals bijbaantjes.
Ongeveer een kwart van de stemmers (24 procent) vindt het wel een
goede oplossing. Als colleges in de avonduren kunnen plaatsvinden, dan
scheelt dat een hoop drukte in de ochtendspits, verwachten zij. Studenten
vormen een groot deel van de reizigers tijdens de spits en meestal hebben zij
een vrij flexibel rooster. Het andere gedeelte van de spitsreizigers, de mensen
die met het openbaar vervoer naar hun werk gaan, zijn een stuk minder
flexibel.

Aanslagen in het verre buitenland zijn onderbelicht
in de media
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Europa werd op dinsdag 22 maart opgeschrikt door aanslagen in haar poli
tieke hoofdstad Brussel. Op verschillende plekken gingen explosieven af waarbij
er tientallen doden vielen. Het nieuws was direct via allerlei kanalen te volgen:
social media, de journaals en de websites stonden er bol van. Ook bij de aansla
gen in Parijs was er volop media-aandacht. Dit terwijl er tegelijkertijd in Beiroet
zich ook een horrorscenario afspeelde waarbij tevens doden vielen. Ook nu weer
lijkt de aandacht ongelijk verveeld: in Syrië vallen dagelijks doden door een gru
welijke oorlog. Daar is minder aandacht voor. Aanslagen in het verre buitenland
zijn dus onderbelicht in de media

Voorstanders kunnen zeggen dat er in het buitenland verhoudingsgewijs
meer doden vallen dan hier, terwijl er minder aandacht voor is. Die balans is dus
oneerlijk. Waarom zou een mensenleven hier bovendien meer waard zijn dan een
mensenleven daar?
Tegenstanders vinden aanslagen in het buitenland minder nieuwswaardig.
Het is verder weg, en dus staat het verder af van onze belevingswereld.
Elke journalist leert immers: nieuws is het aantal doden gedeeld door de afstand.
Het is daarom logisch dat er voor de aanslagen hier meer aandacht is.
Aanslagen in het verre buitenland zijn onderbelicht in de media. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 11)
> ’De KNVB hoort harder in te grijpen bij incidenten in het amateurvoetbal’ > eens 99% oneens 1%

FABRIEKSVERKOOP
Design out- en indoormeubelen
Comfortabel zitcomfort en waterdicht
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12.00-16.00 UUR

Voetklachten en Podotherapie Hermanns

Scheefstand grote teen
(Hallux abducto valgus)

Een Hallux valgus of Hallux abducto valgus (HAV) is een term
die wordt gebruikt bij scheefstand van de grote teen. Een
bijkomend gevolg is het ontstaan van een gewrichtsknobbel
(bunion) bij het begin van de teen. Vaak is de knobbel rood,
verdikt en voelt pijnlijk aan tijdens het lopen.
Door de scheefstand van de grote teen en de
extra botvorming wordt de beweeglijkheid van
de grote teen beperkt en kunnen er klachten
ontstaan. Deze klachten zijn: hamerteenstand
van de tweede (en soms derde en vierde) teen,
likdoorns en eeltvorming.
Eén van de oorzaken van het ontwikkelen van
een Hallux valgus is het doorzakken van de voet,
waarbij verhoogde druk ontstaat op het grote
teengewricht. Ook het dragen van hoge hakken en te smalle schoenen
kan de klacht in de hand werken. Dit is dan ook de reden dat de klacht
vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.
De podotherapeut is dé specialist als het om voeten gaat. Door het
toepassen van de juiste therapie worden pijnklachten verminderd of
zelfs helemaal verholpen en wordt ervoor gezorgd dat een verdere
ontwikkeling van de Hallux valgus wordt beperkt.
Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën
vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie
is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken
zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op
www.podotherapiehermanns.nl
Tel. 077 397 13 18

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

Ursulinenweide 3
5971 ED Grubbenvorst
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Pastoor Vullingsstraat 10

5975 AP Sevenum
Keizersveld 9F
5803 AM Venray

Voor info: 06 - 53196709
Voor info: 06 - 51991252
ENERGIESTRAAT 11 IN HORST

HH

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

Hermanns

(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl

In de
stemming
Dat moment, heel even
alleen. Heerlijk, rustig. Het
rode potloodje bungelt aan de
tafel waarop je leunt. Je pakt
het schrijfhout op, niemand
kan meekijken. Je leest de
twee keuzes toch nog even
door. Ja of nee? Of zal ik toch
niets doen? Ik weet het niet
meer.
Je hebt je beslissing genomen en klemt je vingers om het
hout. Langzaam beweeg je je
hand naar het papier. De punt
van het potlood raakt het vel
aan. De splinters van het grafiet
schieten alle kanten op. Een rode
waas verschijnt op het biljet.
Ja, ik weet het zeker, dit wordt
mijn keuze. Ik leg het potlood
weer terug en pak het perkament. Mijn vingers glijden over
het kartonnen schriftuur en ik
voel het reliëf van droog hout.
Ik vouw hem op en duw de
rechthoek in de gleuf.
6 april, dat is de datum dat
we onze stem mogen uitbrengen. We mogen ja of nee zeggen
tegen het associatieverdrag van
Oekraïne. Onlangs kwam nog in
het nieuws dat veel mensen niet
weten wat het referendum
inhoudt. Nou, ga achter je pc
zitten en zoek het op! Gebruik je
recht om te stemmen, want het
is gewoon ongelofelijk belangrijk. Vrijheid van meningsuiting
is cruciaal, net als het kiesrecht.
Je weet wat je te doen staat.
Dat moment, heel even
alleen. Gebruik het moment,
heerlijk, rustig. Het rode
potloodje is je recht. De twee
keuzes zijn je vrijheid. Samen
zijn ze je stem. Gebruik ze.
Stem ze,
Niels

14

en zo
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GEPLUKT Helga Verheijen

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.

jaar wonen. Hier heeft Helga een eigen
naaiatelier aan huis.
“Ik heb van mijn grootste hobby’s
mijn werk mogen maken. Altijd ben ik
bezig geweest met het vermaken van
kleding, dit is mijn passie. Ik heb nooit
na hoeven denken over iets anders.
Al vanaf jongs af aan werkte ik aan de
naaimachine van mijn moeder. Na heel
hard sparen kon ik na een tijdje mijn
eigen naaimachine kopen en toen is
het allemaal echt begonnen.” Na de
huishoudschool te hebben afgerond
is Helga naar de opleiding mode en
kleding gegaan. Uiteindelijk heeft ze
de stap genomen om voor haarzelf te
beginnen met een eigen naaiatelier.
“Ik heb nog nooit een sollicitatiebrief
geschreven. Het is nu precies tien jaar
geleden dat ik me inschreef bij de
Kamer van Koophandel. Het was een
grote stap voor me maar ik ben er heel
blij mee dat ik die toen toch genomen
heb.”

Reden voor een
feestje
Sinds vijf jaar heeft Helga een hel
pende hand erbij gekregen. “Ik kreeg
er steeds meer klanten bij en ik kon het
niet meer aan alleen. Het is en blijft
natuurlijk handwerk en alles wat ik
moet doen is tijdgebonden.” Door het
plaatsen van een advertentie vond ze
Marion, met wie ze nu al vijf jaar lang
samenwerkt. Donderdag 3 maart 2006
was de dag dat Helga voor haar zelf
is begonnen en inmiddels is het tien
jaar geleden. “Reden voor een feestje
was het zeker. Maar dat het zo’n leuke
dag zou worden had ik niet verwacht.
Marion had zonder dat ik het wist taart
besteld en een aantal vrienden en
familie uitgenodigd. Ik loop nu wel een
beetje achter op schema, maar dat is
niet erg. Het was een super gezellige
dag.”

Naaimachine, lappen stof, naald en draad en niet te vergeten, de centimeter. Dit zijn de dingen die veel
voorkomen in het leven van Helga Verheijen (47) uit Horst. Ze heeft een atelier aan huis en deze week wordt ze
geplukt.
Helga groeide op in Maasbree.
Ze komt uit een gezin met drie broers.
Haar vader had een tuindersbedrijf
waar Helga vaak meehielp. “Ik ben

een echte boerendochter. Toen ik net
bij het stuur kon, reed ik al tractor,”
vertelt ze lachend. In 1985 leerde ze
haar man Patrick kennen en samen

kregen ze twee kinderen Tom (17) en
Amber (15). Na een aantal keren ver
huizen zijn ze terecht gekomen op de
Meterikseweg in Horst waar ze nu vier

Verschillende
verhalen
Sinds een aantal jaren zijn het niet
alleen de ondernemers waar Helga
voor werkt. Inmiddels wordt het atelier
ook druk bezocht door particulieren.
Dit zijn vooral mensen uit de regio.
“Door de vele mensen die langsko
men in het atelier horen we ook veel
verschillende verhalen. Zo heb ik een
aantal weken geleden nog kleding
mogen vermaken voor een jong meisje
dat lichamelijk gehandicapt was.
Veel waardering kreeg ik hiervoor terug
toen ik haar blije gezichtje zag. Ook heb
ik een jas afkomstig uit de tweede
wereldoorlog mogen vermaken, wat
ook een super leuke ervaring was.”
Of het nu een broek is die 15 euro
heeft gekost of 600, dat maakt voor
Helga niets uit.” Ik ga er net zo zorgvul
dig mee om.”

Wel eens een stukje
hardlopen
Helga is elke dag aan het werk.
“Ik werk van maandag tot vrijdag elke
dag tot 17.00 uur. Daarna loop ik naar
binnen en sluit ik het werk af zodat
ik ook echt thuis ben. Doordat ik het
atelier aan huis heb is het natuurlijk
makkelijk om toch nog even snel bin
nen te wandelen maar dit probeer ik
zo min mogelijk te doen.” Veel andere
hobby’s heeft Helga niet. Als ze tijd
over heeft dan gaat ze nog wel eens
een stukje hardlopen. Of ze kruipt
toch weer achter het naaimachine
maar deze keer om iets voor haarzelf
te maken. “De naaimachine mag wat
mij betreft aan mij worden vastgebon
den”, vertelt Helga. “Ik word het werk
echt niet moe en ik zal doorgaan tot
dat ik het niet meer kan zien. Kleding
vermaken is mijn passie. En dat neemt
niemand mij af.”
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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2e PAASDAG 28 maart 2016
van 11.00 t/m 16.00 uur

Oplossing vorige week:

8

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

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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HANSEN
VENRAY

0478-550990
info@autobedrijfhansen.nl

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

Paasmaandag
28 maart

In verband met ons 20-jarig bestaan, en bedrijfsoverdracht,
is er gelegenheid voor felicitatie, onder het genot van een
hapje en een drankje, van 15.00 uur tot 17.00 uur in Venray.

MEGA
ROMMELMARKT

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

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

www.vanlipzig.nl info@vanlipzig.nl
■

Carbootsale Horst
Voor meer informatie zie:

www.carbootsalehorst.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
24 maart 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis gesloten op
Bezorging stempassen en
2e Paasdag
aanvragen vervangende stempas
Informatie Raadgevend Referendum op woensdag 6 april 2016

U ontvangt een stempas om overal in Horst aan
de Maas mee te kunnen stemmen. De stempas
toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Neem naast uw stempas ook een geldig
identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit
te tonen aan de voorzitter van het stembureau.
Voor het referendum geldt dat het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Als het goed is heeft u op donderdag 10 maart
uw stempas ontvangen. Mocht dat nog niet
het geval zijn of bent u uw stempas inmiddels
kwijt geraakt? Vraag dan een vervangende
stempas aan.
Schriftelijke aanvragen vervangende stempas
U kunt schriftelijk een vervangende stempas aanvragen door het aanvraagformulier (J8) te downloaden via: www.horstaandemaas.nl/referendum
en het formulier uiterlijk vrijdag 1 april 2016 te
mailen naar: gemeente@horstaandemaas.nl.
Persoonlijk aanvragen vervangende stempas
U kunt ook persoonlijk een vervangend exemplaar aanvragen tijdens de openingstijden (zie
onderaan deze publicatie) van unit burgerzaken
tot dinsdag 5 april, 12.00 uur. Op de dag van het
referendum kunt u dus géén vervangende stempas meer aanvragen. Mocht u alsnog uw “oude”
stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet
stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Mogelijkheid om iemand anders voor u te
laten stemmen (volmacht verlenen)
‘Onderhandse volmacht’ door overdracht van de
stempas aan een andere kiezer uit de gemeente
Horst aan de Maas. U kunt (na ontvangst van de
stempas) tot en met de dag van de stemming,
zelf een andere kiezer uit de gemeente Horst
aan de Maas machtigen door uw stempas over
te dragen. Hiervoor vult u de achterzijde van
uw stempas in. Vergeet niet een kopie van uw
geldige legitimatiebewijs mee te geven aan de
gemachtigde (=degene die voor u gaat stemmen).
Dit dient namelijk overlegd te worden aan de
voorzitter van het stembureau bij het uitbrengen
van de volmachtstem.
‘Schriftelijke volmacht’ aan een andere kiezer
in Nederland
Voor het machtigen van een andere kiezer omdat
u bijv. zelf tijdelijk in het buitenland verblijft in
de periode voor de datum van het referendum.
Hiermee kunt u ook een andere kiezer machtigen die zijn stem moet uitbrengen in een andere

Nederlandse gemeente. Het formulier (L 8) kunt
u downloaden via: www.horstaandemaas.nl/
referendum en uiterlijk vrijdag 1 april 2016 mailen
naar: gemeente@horstaandemaas.nl. U hoeft
in dit geval geen kopie van uw identiteitsbewijs
digitaal bij te voegen.
Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de
gemachtigde een ‘geel’ volmachtbewijs.
De gemachtigde kan de volmachtstem alleen
tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen
en mag niet meer dan twee volmachten
aannemen.
Het aanvragen van een schriftelijke
volmacht is alleen van belang als u:
• iemand anders wilt machtigen die zelf niet in
de gemeente Horst aan de Maas woont.
• zelf geen identiteitsbewijs heeft en toch iemand
wil machtigen. Er hoeft voor de aanvraag en bij
het uitbrengen van de stem namelijk geen kopie
van het identiteitsbewijs overlegd te worden.
• in de periode vanaf 7 maart (of eerder) tot en
met de dag van het referendum bijvoorbeeld op
vakantie bent. U bent dan namelijk niet thuis om
uw stempas te ontvangen en tijdig een onderhandse machtiging aan iemand te verlenen.

Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn gesloten op 28 maart 2016.
Op Goede Vrijdag 25 maart 2016 zijn wij geopend volgens de normale openingstijden.

Hebt u een dringende melding voor gemeentewerken, die niet kan wachten tot de
eerstvolgende werkdag, dan kunt u het
storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.

Let op:
het gaat alleen om dringende
meldingen, waarbij direct gevaar voor
de omgeving dreigt.

Wijziging stembureaulocatie
Er wijzigt een locatie van een stembureau.
Voor het referendum op woensdag 6 april 2016 is het volgende stembureau gewijzigd ten
opzichte van de vorige verkiezingen:
Stembureau 14
was:
Woonzorgcomplex Grootoord

wordt:
’t Haeren, voormalige bibliotheek,
Irenestraat 22 Grubbenvorst

Op uw stempas wordt aangegeven wat voor u het dichtstbijzijnde stembureau is. Maar u kunt
uw stem uitbrengen in elk stembureau binnen de gemeente Horst aan de Maas. Een overzicht
van alle stembureaus vindt u op de bijsluiter bij uw stempas of via onze website:
www.horstaandemaas.nl/referendum

Zelf uw stem uitbrengen in een andere
Nederlandse gemeente
Als u uw stem voor het referendum in een
andere Nederlandse gemeente wilt uitbrengen,
dient u een zogenaamde ‘kiezerspas’ aan
te vragen.
Schriftelijk aanvragen kiezerpas
U kunt schriftelijk een kiezerspas aanvragen
door het aanvraagformulier (K 6) te downloaden
via: www.horstaandemaas.nl/referendum en
dit uiterlijk vrijdag 1 april 2016 te mailen naar:
gemeente@horstaandemaas.nl. Er wordt u dan
een kiezerpas per post toegestuurd, waarmee u
uw stem kunt uitbrengen. Uw stempas wordt ongeldig verklaard. Deze dient u zelf te vernietigen.
Mondeling aanvragen kiezerspas
U kunt ook persoonlijk een kiezerspas aanvragen
tijdens de openingstijden (zie onderaan deze
publicatie) van unit burgerzaken tot dinsdag
5 april, 12.00 uur. U neemt hiervoor uw stempas
mee, deze wordt vervangen door een kiezerspas.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door team
KCC/Burgerzaken, tel. 077 - 477 97 77.
Openingstijden unit Burgerzaken:
ma: 09.00-20.00 uur
di-vrij: 09.00-12.00 uur.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Broekhuizen
Genenberg 24
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 1
Grubbenvorst
Burg Temeerstraat 29
Hegelsom
Kogelstraat 35
Stationsstraat 125

Horst
Helmesstraat 18
Kavel 111 en 112, de Afhang
Lottum
Baron van Aerdtlaan 15
Melderslo
Konijnswarande 5
Herenbosweg 45

Tienray
Nehobolaan 8a
Sevenum
Steeg 20
Saardijk 7
Maasbree
Struiken 3a

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.
Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30
tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.

16

politiek

24
03

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.

Aan tafel
En dan zit je opeens op een zondagmorgen Aan Tafel bij Pieter Janssen
voor TV Reindonk. Samen met collega-raadslid Bart Cox (SP). Voor ons
beiden zit de eerste helft van onze allereerste raadsperiode erop. Ik kan
tot heden terugkijken op een periode waarin ik een enorm leuk en
interessant netwerk heb opgebouwd. Ik heb veel geleerd, en vooral ook
meer respect gekregen voor iedereen die op welke manier bestuurlijk
betrokken is bij onze gemeente Horst aan de Maas.
Op de vraag van Pieter of het me
gebracht had wat ik ervan had ver
wacht heb ik volmondig ja gezegd.

Maar wat belangrijker is bij deze vraag
is of ik de verwachtingen heb waarge
maakt bij de 449 mensen die op mij

gestemd hebben. Want daar doe je het
voor. Voor mij is dat het allerbelang
rijkste. De komende twee jaar worden
er belangrijke beslissingen genomen,
waarbij het belangrijk is aan tafel te
zitten met betrokkenen. Denk aan
het accommodatiebeleid, Gasthoês,
sportzone, zwembad, en inrichting bui
tengebied. Daarom is het prettig dat er
ruimte is voor doeners. Ik ga graag op
pad met een collega CDA-raadslid om

te kijken wat er leeft. Signalen mee
nemen en omzetten in goede acties of
beslissingen. Het is een voorrecht om
als volksvertegenwoordiger letterlijk
en figuurlijk Aan Tafel te zitten, niet
alleen voor de tv, maar nog meer
om u van dienst te zijn, voor nu en
straks. Ik ben klaar voor de tweede
helft.
Alex Janssen,
CDA Horst aan de Maas

SP staat voor politiek samen met de mensen
“De SP mensen kiezen voor deze partij, omdat ze actief zijn en werken
vanuit het belang van diezelfde mensen. Na twee jaar in de raad gezeten
te hebben voor de SP is dit nog steeds de goede insteek”, aldus Riek
Janssen, raadslid namens de SP in Horst aan de Maas. “Mensen bellen vaak
met problemen en door tips te geven, te luisteren en op huisbezoek te
gaan kan de SP proberen het probleem op te lossen en een goede richting
te geven voor het antwoord op hun vragen.”
De redenen dat mensen bellen of
contact zoeken zijn erg divers. Enkele
voorbeelden zijn het blokkeren van

een informatiebord door een vracht
wagen en het realiseren van een eigen
invalidenparkeerplek voor een inwoner

of gewoon dat mensen niet weten
bij wie in het gemeentehuis ze met
hun vraag terecht kunnen.
Soms zijn problemen snel op te lossen
door het rechtstreeks met de wethou
der te bespreken. Door samen met
mensen aan de bel te trekken, proble
men op te pakken, de situatie goed te
bekijken en te zoeken naar gerichte
oplossingen kan een probleem vaak
opgelost worden.

Er zijn momenten dat oplossingen
voor het oprapen liggen, zolang
ze maar gezien willen worden.
Een invalidenplek weigeren vanwege
een groenstrook kan als voorbeeld
hierbij dienen. “Het is heel begrijpelijk
dat ambtenaren niet zomaar groen
gaan weghalen. De inwoner in kwestie
belde mij op juist omdat de SP vanuit
de mensen kijkt en politiek bedrijft.
Ik beloofde de inwoner dat ik met de

verantwoordelijke wethouder zou
praten en richting zou geven tot een
goede oplossing. Dit gebeurde en
de inwoner was er blij mee”, vertelt
Riek enthousiast. “Politiek dichtbij de
mensen en niet alleen raadsstukken
goed- of afkeuren, dat is waar ik voor
sta!”
Michael van Rengs
en Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

2e paasdag 20% korting!
Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

20% korting!

20% korting!

op gordijnen in onze
LivingsTone collectie!*

op vers vlees!*

open van 12.00 - 17.00 uur

open van 10.00 - 17.00 uur

Horsterweg 34, Sevenum

20% korting!

op één product naar keuze!*
open van 10.00 - 17.00 uur

Horsterweg 64, Sevenum

20% korting!

op één product naar keuze!*
Óók op zaterdag 26 maart!

zie www.sevenum.hubo.nl voor openingstijden

Horsterweg 68, Sevenum

*Op vertoon van deze advertentie ontvangt u
Vraag naar de voorwaarden in onze winkels. Uitsluitend te gebruiken op 28 maart 2016.

Horsterweg 42, Sevenum

20% korting
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WOZ-waarde
Via kranten en radio worden oproepen gedaan om de WOZ-waarde van
het huis aan te vechten. Op verschillende wijze wordt hier (gratis) hulp
voor aangeboden. Het tarief dat Horst aan de Maas hanteert voor deze
belasting, is weliswaar relatief hoog (niet verhoogd de laatste jaren), maar
dat heeft niets te maken met de vastgestelde WOZ-waarde op zich.
Natuurlijk is het zo dat u de
gemeente erop kunt aanspreken wan
neer u ervan overtuigd bent dat de
WOZ-waarde ver af ligt van de waarde
die volgens u terecht is. Doe dat dan

niet om een kleinigheid, maar alleen
wanneer u denkt dat het echt helemaal
mis is. Als er echt een mismatch is, dan
moet u uw recht halen.
Een probleem wordt het voor

de gemeente, wij dus, als er acties
gestart worden en mensen worden
opgeroepen in verzet te komen tegen
de waardebepaling waar er niet echt
sprake is van een te verwachten groot
verschil. Voor u kan dat dan heel mis
schien een klein voordeel van één of
enkele tientjes uitmaken (100 procent
nauwkeurig is een taxatie nu eenmaal
nooit), maar de grootste winst gaat in
de meeste gevallen naar degenen die

oproepen om in actie te komen. Dan
verdient u misschien een klein beetje,
maar het kost ons als gemeenschap
een veelvoud om de mensen te beta
len die u ‘helpen’.
U bent in staat om te beoordelen
of u echt uw recht moet halen (en dat
kan rechtstreeks bij de gemeente) of
dat het misschien de ‘hulpverlener’ is
die met het grote geld wegloopt. U en
uw buurman betalen dus uiteindelijk

toch via de gemeentelijke belasting
voor de gratis hulp die u voorgespie
geld krijgt. Ook hier geldt het alom
bekende principe ‘gratis is niet gratis’.
Wilt u hierover, of over andere
zaken, met ons in gesprek, dat kan
onder andere elke eerste zaterdag van
de maand van 11.00 tot 12.00 uur in
de bibliotheek in Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Samen werken aan een gezonde boombeplanting
Het thema van de jaarlijkse boomplantdag, die jaarlijks plaatsvindt
op de derde woensdag van maart, was dit jaar Bomen en Bossen. In onze
gemeente was het middelpunt van de boomplantdag 2016 in Sevenum
waar de kinderen van basisschool De Dobbelsteen de handen uit de
mouwen staken. De locatie was een groenstrook waar de gemeente
onlangs diverse bomen die erg ongunstig stonden weg wilde halen.
Dit plan leidde tot onrust bij de buurbewoners. In goed overleg is men
gekomen tot een gedragen plan wat inhield dat minder bomen gekapt
werden dan oorspronkelijk het plan. Verder werd afgesproken dat er
nieuwe aanplant zou komen. Dit is dus nu gebeurd. Overleg leidt hier tot
draagvlak en een mooi resultaat voor de toekomst.

Onrust over de mogelijke kap
van bomen is er op dit moment ook
in Griendtsveen. Hier ligt een plan
om de historische laanstructuur waar
Griendtsveen om bekend stond te
verjongen. Deze historische lanen
bepalen in grote mate het aanzien van
Griendtsveen. Een goede communicatie
en overleg met de omwonenden zijn
dan ook belangrijk om draagvlak te
krijgen voor deze rigoureuze aanpak.

Op dit moment zijn nog lang niet
alle inwoners ervan overtuigd dat
de voorgestelde aanpak de juiste is.
Binnenkort gaat de commissie Ruimte
op bezoek om een beeld te krijgen
van de plannen en om de mening van
voor- en tegenstanders mee te nemen.
Meenemen naar de raad waar uiteinde
lijk een definitief plan vastgesteld gaat
worden. Belangrijk voor ons als PvdA
is draagvlak voor een plan dat leidt

tot een gezonde natuurontwikkeling
in Griendtsveen. In goed overleg die
bomen weghalen die weg moeten,
gezonde bomen kunnen daar waar
mogelijk blijven staan. Bepalend
moet niet het budget zijn maar een
gedragen plan om het historische
aanzien van Griendtsveen voor nu
en de toekomst te behouden.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching
www.anbise.com, Sevenum

NIEUW IJssalon De Zeuten Inval
Markt 15, Velden

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Venrayseweg 11, Horst

Beej Mooren

Groenewoudstraat 1, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum
NIEUW Intratuin Venray
Langstraat 133, Venray

Blauwebessenland

Lunchroom Lekker Gewoën

Boerderijwinkel Lenders

Museum de Kantfabriek

Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

ABB Trading B.V. is een nog jonge firma die zich bezig houdt
met de import, export en handel van blauwe bessen en asperges
uit diverse landen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika.
Aan de Fabrieksstraat in Horst staat een moderne verpakkingshal
waarin het jaarrond blauwe bessen worden verpakt.
Vanwege de forse groei zijn wij op zoek naar een:

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

COMMERCIEEL
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Bootcamp Power

www.bootcamppower.nl, Horst

Americaanseweg 8, Horst
My-LifeSlim www.mylifeslim.com
Sevenum en Swolgen

Camps Optiek

Paramedische Voetzorg Horst

Center Parcs Het Meerdal

Pearle Opticiens Horst

DMS-Service

Praktijk Ik Leer

Duet Kappers

Slender You Fit

Eetcafé Ald Vors

Staatsie 1866

Eethuis BRaM

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

FotoID

Studio for Hair

Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst

Steenstraat 3, Horst

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

Hofstraat 2, Meerlo

Vlasvenstraat 4c, Melderslo
NIEUW Theater De Garage
www.theaterdegarage.nl, Venlo

Het LoopCentrum

Toffedag.nl

Hof van Kronenberg

Toffe Dagstrand

HUIS van de STREEK

Ut Snoephuuske

Stationsstraat 137, Hegelsom
Kronenbergweg 19, Kronenberg
NIEUW Hostellerie De Maasduinen
Markt 15, Velden
Steenstraat 2, Horst
NIEUW Into Beauty
Keizersveld 13c Venray

M/V

Hof te Berkel 1-9, Horst

Goed Haar en Visagie

voltijd

Als administratief-commercieel medewerker ben je mede verantwoordelijk
voor het relatiebeheer bij onze bestaande klanten. Je staat onze relaties te
woord in het Duits en Engels en je weet de wens van de klant te vertalen
naar het benodigde product. Daarnaast verwerk je alle informatie op de
juiste wijze in ons automatiseringssysteem. Ook zorg je voor de facturering
en de afrekeningen met de telers.
Verder ondersteun je de productieafdeling bij het vastleggen van een aantal
meetpunten. Kortom, een afwisselende baan waarin je snel moet schakelen.
Functie-eisen
• afgeronde HBO-opleiding;
• minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
• klantgericht;
• communicatief vaardig;
• accuraat;
• goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
in woord en geschrift.

www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
NIEUW Tuincentrum Peeters
Lingsforterweg 84, Arcen

Wat wij bieden
Wij bieden een uitdagende werksfeer met enthousiaste collega’s
in een dynamische branche met een hoge mate van zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid.
Salaris volgens CAO Groothandel AGF.

Kerkstraat 26, Horst
NIEUW Wauw speciaal voor jou
Oranjestraat 20, 5802 BH Venray

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

blueberries & asparagus

Voordeelpas

Ben je geinteresseerd, stuur dan je sollicitatie naar
ABB Trading B.V. Fabrieksstraat 6 te 5961 PK Horst.
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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

Fleur van der Sterren
15 jaar
Hegelsom
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Het nummer He’s a Pirate van de film
Pirates of the Caribbean. De film heb
ik niet gezien, maar het liedje vind ik
erg leuk. Er zit een lekker tempo en
veel spanning in. Via mijn gitaarleraar
leerde ik dit liedje kennen en nu kan ik
het spelen op mijn gitaar.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik zou naar mijn ouders rijden denk ik,
om te laten weten dat ik eindelijk mijn
rijbewijs heb gehaald. Mij kennende
gaat dat namelijk wel even duren.
Maar ik ben er nog niet mee begon
nen. Ik ben van plan om mijn rijbewijs
te halen als ik ongeveer achttien jaar
oud ben.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Dat is een lastige vraag, want er zijn
veel historische periodes in de geschie
denis die ik interessant vind. De mid

deleeuwen spreken me het meest aan.
Het leven in de middeleeuwen was zó
anders dan het leven nu, bijvoorbeeld
de manier van denken en wonen in
een kasteel.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik wil heel graag een keer naar
Australië gaan. De natuur is er
namelijk heel mooi en verschillend.
De eerste mensen die er woonden,
de Aboriginals, vind ik erg interessant.
Ik het er al veel over gelezen. Ook wil
ik het koraalrif the Great Barrier Reef
bezoeken. In Nederland heb je namelijk
niet echt een zee met veel bijzondere
vissen en koraal, dus dat lijkt me leuk
om te zien.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik een hele dag met al mijn
vriendinnen willen doorbrengen. Ik
houd van klimmen in een klimpark
tussen de bomen, dus dat zou ik graag
met al mijn vriendinnen willen doen.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?

aan Fleur
van der Sterren

Ik zou heel graag willen leren om goed
te kunnen tekenen en schilderen. Dat
vind ik erg leuk, maar ik kan het niet
zo goed.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Ilse de Lange, want ze kan heel goed
gitaar spelen zonder dat ze bladmuziek
erbij heeft. Zelf speel ik ook gitaar,
maar ik heb nog wel bladmuziek nodig
als ik speel. Ook kan ze heel goed
zingen. Ik zou wel willen weten hoe ze
is begonnen met muziek maken en hoe
ze zo goed en bekend is geworden.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind tekende en knutselde ik heel
erg veel. Dat vind ik nog steeds erg
leuk om te doen, maar ik heb er niet
meer zoveel tijd voor. Dit jaar ben ik
van vmbo naar havo gegaan, waardoor
ik meer huiswerk heb en meer tijd
moet besteden aan school.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Ik vind de talen het leukst. Ik zou het
namelijk erg leuk vinden om straks een
andere taal goed te kunnen spreken.

Kom op 1e en 2e paasdag

paaseieren zoeken!

Het stomste vak vind ik natuurkunde.
Ik ben er niet zo goed in en ik vind het
vaak erg lastig om te begrijpen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Na de middelbare school wil ik ergo
therapie gaan studeren. Dan leer je
hoe je mensen kunt helpen revalideren
na bijvoorbeeld een auto-ongeluk. Het
spreekt me erg aan om met mensen
te werken en het is ook heel dankbaar
werk. Ik ben al gaan kijken op de
HAN in Nijmegen, maar de opleiding
is op veel andere plekken te volgen.
Verder zou ik later in een dorp willen
wonen, want een stad lijkt me te druk.
Ik woon al mijn hele leven in een dorp
en ik zou er niet weg willen.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
In de laatste week van groep acht heeft
de hele school voor ons een lied gezon
gen. Dat was voor velen in onze klas
een hele emotionele dag. Ik denk dat
we die dag ons allemaal realiseerden
dat we echt nog maar kort bij elkaar
waren. We waren een hele hechte klas
en we hebben nu nog wel eens contact
met elkaar.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Al mijn vriendinnen betekenen veel
voor mij. Ze zijn allemaal stuk voor stuk
heel bijzonder. Sommige vriendinnen
ken ik al vanaf de basisschool, maar de
meeste wat minder lang. Ze zijn heel
erg aardig en als er problemen zijn,
luisteren we naar elkaar en proberen
we elkaar altijd te helpen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou iedereen willen kunnen helpen
als ze het moeilijk hebben. Want als ik
het zelf moeilijk heb, vind ik het fijn als
iemand me helpt. Het geeft ook een
heel goed gevoel om iemand te helpen
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Aan een rit naar het Concertgebouw.
Ik heb het Concertgebouw vaker op tv
gezien en het lijkt me echt geweldig
om daar te mogen staan en op te
treden.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik eindelijk weekend heb. Het was
afgelopen week toetsweek, dus was
het fijn om eindelijk een vrije dag te
hebben.

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

➤ (pannenkoeken)restaurant
➤ speeltuin, kinderboerderij
➤ 1e en 2e paasdag paasbrunch
Gelieve te reserveren

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Lorbaan 1 Veulen| www.platteland.nu/restaurant

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Pech
Voor de archieven van
gemeente Horst aan de Maas
ziet het er niet goed uit.
Zij worden aangevallen door
zogenaamde micro-organismen.
Om deze ‘belangrijke’ archieven
te redden wordt er een reddingsplan op touw gezet.
Kosten: 41.000 euro per jaar.
Na het plan voor de verbouwing van het gemeentehuis,
het altijd blijvende lek in het
gemeentehuis is nu de volgende
uitgavenpost al gevonden.
Volgens de archiefwet moeten
deze oh zo belangrijke archieven
in goede staat zijn. Dat was de
gemeente helaas ‘eventjes’
(15 jaar) vergeten en daarom
is er wat werk in te halen.
De archieven zijn na 15 jaar al
bijna ontbonden, dus haast is
nodig. De restauratie moet nu
binnen 2 jaar afgerond zijn,
waardoor de gemiddelde kosten
per jaar uitkomen op 41.000
euro.
Maar waarom die archieven
nu zo belangrijk zijn, blijft voor
mij een raadsel. Volgens de
archiefwet ‘vertegenwoordigen
ze een cultuurhistorische
waarde, zijn ze uniek en
onvervangbaar en moeten
daarom volgens het restauratieplan behouden worden.’
Hoe kunnen blaadjes een
cultuurhistorische waarde
hebben? Het gaat toch om wat
er óp staat? Deze informatie
kan men ook digitaal opslaan.
Wat de gemeente dus ook
‘eventjes vergeten’ is, is het feit
dat we in 2016 leven en dat
papier zó 1995 is. Bovendien
willen ze een duurzame
gemeente worden, maar daar
zie ik eerlijk gezegd weinig van
terug. Gebruik eens computers,
weet je wel: die dingen waar je
digitaal archieven op kunt slaan.
Duurzamer én goedkoper.
Ik kan me verder ook niet
voorstellen, dat archieven die al
15 jaar liggen weg te rotten,
binnen 2 jaar opgepoetst kunnen
worden tot nette archieven.
Dus wellicht is het de eigen
schuld van de gemeente en blijft
er van de archieven niets meer
over. Dat is pech, archief weg!
Liefs,
Anne.
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Fusie RKSV Melderslo
en De Merels
Voetbalvereniging RKSV Melderslo en korfbalvereniging De Merels uit Melderslo gaan fuseren. Met ingang van
het komend sportseizoen gaan zij verder onder de naam SV Melderslo.
De twee clubs zijn in het huidige
sportseizoen steeds meer met elkaar
gaan samenwerken en dit heeft
geresulteerd in een officiële fusie. Met
die fusie willen beide verenigingen de
sportmogelijkheden binnen Melderslo

blijven waarborgen, versterken en
optimaliseren.
Op zondag 3 april wordt de
komende fusie gevierd en wordt het
nieuwe logo van de sportclub gepre
senteerd. Om 14.00 uur vindt een

korfbalwedstrijd plaats tussen De
Merels 1 en SVOC ’01 1. Een half uur
later, om 14.30 uur speelt het eerste
team van RKSV Melderslo tegen Bieslo 1.
Om 17.00 uur onthult wethouder Bob
Vostermans het nieuwe logo.

HZPC-aspiranten

Winnaar internationaal
waterpolo toernooi
Door: zwemvereniging HZPC Horst
In zwembad de Berkel vond zondag 20 maart een internationaal mini waterpolotoernooi plaats, georganiseerd
door HZPC. In dit Euregionaal toernooi speelden jeugdteams van Maastricht, Venray en Horst, maar ook teams uit
België en Duitsland. Er werd gestreden in twee poules, jeugd tot tien jaar, en een poule voor jeugd onder dertien jaar.
Het verschil met regulier waterpolo is dat de wedstrijden wat korter duren en op een kleiner veld gespeeld worden.
Na twee lastige poulefases wisten
beide jeugdteams van HZPC Horst
zich te plaatsen voor de finale. De
tegenstander bij de jeugd onder de
tien werd de Orca uit Bilzen (België)
en na een spannende wedstrijd werd

de Orca kampioen in deze poule.
Bij de jeugd tot en met twaalf jaar
werd een klassieke derby tussen Spio
Venray en HZPC Horst. Deze wedstrijd
werd gewonnen door de aanstor
mende talenten van HZPC.

Het was voor de jeugdleden
van HZPC Horst een erg geslaagd
toernooi, niet alleen sportief maar
ook ervaring om tegen buitenlandse
teams te spelen gaf extra
motivatie.

Vroege openingsgoal

U bent van harte welkom
op zaterdag 2 april van 12.00 uur – 15.00 uur
Graag laten wij u kennismaken met de
samenwerking tussen de verschillende
organisaties in het Zorghoes.

HUISARTSEN
DE ZORGGROEP
Dit doen we aan de hand van de onderwerpen: LOGOPEDIE/DYSLEXIE
Chronische pijn
PSYCHOLOGIE
CVA
FYSIOTHERAPIE
Valpreventie
CESARTHERAPIE
Stressincontinentie
ERGOTHERAPIE
Oncologie en oedeemtherapie
DIËTETIEK
Zwangerschap gerelateerde klachten
VIECURI
Hart en longproblematiek
Sportrevalidatie
Gewrichtsklachten
Arbeid en gezondheid
Wijkverpleging
Het Zorghoes
Logopedie
Westsingel 100
Stress te lijf
5961 DH Horst

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Sporting ST klopt VCH

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

Door: voetbalvereniging Sporting ST
Door de lentenachtevening op het noordelijk halfrond was de lente aangebroken en was Sporting ST versus
VCH uit Blerick het eerste lenteduel van 2016 op zondag 20 maart. De planten gingen bloeien, de bomen werden
groener en het zonnetje speelde verstoppertje. Dit deerde beide clubs niet en klokslag 14.30 uur floot scheids
rechter Diebels uit Venray op zijn fluitje en ging de wedstrijd van start.
Het werd al snel duidelijk dat
Sporting ST niet helemaal wakker uit
de catacomben van sportpark Kerkebos
was gekomen nadat ze door balverlies
op het middenveld een counter van
VCH in het netje zagen belanden:
0-1 door Ronny van de Velden. De wed
strijdklok stond toen pas op minuut 1.
Na deze vroege openingsgoal herpakte
Sporting ST zich en ging het beter voet

bal op de grasmat presenteren,
wat resulteerde in de 1-1 in de
33e minuut door een doffe knal van
aanvoerder Tim van Rijswick.
Dit was tevens de ruststand.
Na de rust ging het voetballend
enigszins op en neer en was het niet
erg hoogstaand. Desalniettemin kwam
er in de 55e minuut een opleving van
Thijs Gerrits die de bal op een presen

De nieuwe
lentemode
is binnen!

teerblaadje bij de tweede paal neer
legde waar Nick van Well alleen nog
maar zijn dikke teen tegen aan hoefde
te zetten. De kers op de taart kwam
aan het einde van de wedstrijd toen
Sven Kerstjens diep werd gestuurd,
de keeper een illusie bezorgde en de
bal breed legde op Stan Theeuwen.
Deze had hier geen moeite mee: 3-1.
3 punten voor Sporting ST in eigen huis.

Voorjaarsjassen
vriendelijk geprijsd!
Alles onder één dak:
dames- en herenmode, schoenen,
bodywear (o.a. Beeren ondergoed),
nachtkleding en stomerijservice

Hard werken en discipline

Verdiend punt voor
Melderslo
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Niet dat het allemaal sprankelend was, maar het zag er weer allemaal wat degelijker uit bij Melderslo op
zondag 20 maart. Met de gebroeders Kallen achterin was er om in trainerstaal te spreken meer balans in het elftal
van trainer Leon Vievermans. Ook het meespelen van ‘stofzuiger’ Marc van de Munchof was voor de eerder
genoemde balans zeer belangrijk. Om voor meer balvastheid te krijgen had trainer Leon Vievermans Bart Verheyen
weer in de voorhoede geposteerd. De wedstrijd op sportpark de Roode Egge begon voorzichtig maar bouwde zich
gaandeweg op tot een spannend geheel. Kessel met het iets betere voetbal en de betere kansen, Melderslo dat hier
hard werken en discipline tegenover zette.
Zelfs het uitvallen van Bart
Verheyen (lies) kon de ploeg uit
Melderslo niet uit zijn evenwicht
brengen, hier moet wel bij vermeld
worden dat doelman Bas Westerveld
zijn ploeg na circa 30 minuten spelen
op de been hield met een redding
die in de eredivisie niet misstaan zou
hebben.

Na de pauze eenzelfde beeld: een
beter Kessel en een hard werkend
Melderslo. Het werd langzaam duide
lijk dat 1 punt het maximaal haalbare
was. Hoe dichter bij het einde de
wedstrijd kwam, hoe spannender het
werd. Uiteindelijk kreeg Melderslo zijn
verdiende punt nadat een zeer goed
leidende scheidsrechter Kerkhofs er na

90 minuten voetbal een einde
aan maakte.
Het is afwachten of de man
nen van trainer Vievermans genoeg
zelfvertrouwen hebben getankt om
komende zaterdag tegen Koningslust
een goed resultaat te behalen. Mocht
dit gebeuren staat Melderslo er weer
goed voor in deze lastige klasse.

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

Gratis
parker en
voor de
deur!

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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Ontevredenheid bij rust

De Valk de meest gelukkige ploeg
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste herenteam van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst ging op zondag 20 maart met enig
optimisme richting Valkenswaard na het goede resultaat tegen hoogvlieger Bekkerveld. De Valk daarentegen moest
vorige week in blessuretijd een onverdiende 3-2 nederlaag incasseren. Dus wie stond er het beste voor?
De wedstrijd werd wat tam
aangevangen. De Valk mocht het spel
openen. Snel hierna nam Wittenhorst
het over. Een voorzet van Bart Zanders
werd schitterend op het hoofd gelegd
van de inkomende Willem Heijnen.
Geheel vrijstaand werd de bal ingekopt,
de doelman kon de bal echter tot
corner promoveren. Uit deze corner

leken de oranjemannen toch nog te
scoren. In een wirwar van spelers kon
Bart Spreeuwenberg net niet afronden.
Een schot van Willem Heijnen ging net
over. Dit waren dan de hoogtepunten in
het eerste bedrijf. De ruststand werd
bereikt met een ontevreden Witten
horstelftal.
De tweede helft leek te gaan zoals

het eerste bedrijf. Wittenhorst had het
achterin eigenlijk dicht. Totdat Brian
Vermeer voor de thuisclub ongehinderd
op kon rukken. Deze speler koos
voor een afstandsschot. Het schot
verdween in de rechterbovenhoek.
Wittenhorst stond erbij en keek ernaar.
Deze onnodige tegenvaller moest toch
maar eens goedgemaakt worden.

De Valk koesterde deze voorsprong en
Wittenhorst stond voor een moeilijke
opgave. In de laatste fase werd de
tactiek veranderd om meer stootkracht
te creëren. Dit offensief leverde
enkele gevaarlijke momenten op,
maar aan de andere kant kon De Valk
met counters gevaarlijk worden. De
tweede tegenvaller voor Wittenhorst
ontstond toen Daan Verlijsdonk zijn
tweede gele kaart ontving. Met veel
theater werd deze kaart jammerlijk
aangesmeerd. Dit moment kwam
dus dubbelhard aan. De ploeg wilde

wel, maar was niet bij machte om
een gelijkspel te bewerkstelligen.
De spanning steeg bij de aanhang
van De Valk toen Willem Heijnen het
treuzelen in de achterhoede bijna af
kon straffen. Willem bemachtigde de
bal, werd aangetikt maar helaas floot
de scheidsrechter deze keer niet.
Een nederlaag die met meer lef
en daadkracht voorkomen had kunnen
worden. Komende zaterdag speelt
Wittenhorst in Nuth het vervolg van de
gestaakte wedstrijd bij een tussenstand
van 1-1. Resterende tijd: 60 minuten.

Doelman blinkt uit

Meterik wint van koploper DEV Arcen
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Meterik behaalde op zondag 20 maart een zwaar bevochten overwinning op DEV, het team van oud-Meteriktrainer
Rick Bonten uit Arcen. De wedstrijd voor de winter was DEV de gelukkige winnaar, op deze grauwe, bijna lentedag
zegevierde Meterik met 2-1.
Meterik begon fel en deelde
speldenprikken uit zonder echt
gevaarlijk te worden. DEV hield de
verdediging goed gesloten en werd
door zwak ingrijpen van Meterikse
verdediging gevaarlijk. Meterik keeper

Luuk Haenen wist in de twintigste
minuut met een geweldige actie nog
redding te brengen. Een paar minuten
later maakte Dennis de Koning een
overtreding binnen de zestien op de
slimme Diewe Geurts. Rick Broeren

schoot de toegekende penalty beheerst
binnen. Een minuut later had Sam
Derks DEV op 0-2 moeten brengen
maar hij schoot in vrije positie hoog
over. Meterik was even van slag, maar
Gijs van Rengs bracht na een mooie

solo broer Dirk in stelling en die schoot
met een bekeken lob de 1-1 binnen.
Vlak voor rust schoot alleskunner Huub
Kleuskens na een goed opgezette
aanval de 2-1 binnen. Al dit spektakel
beloofde een boeiend schouwspel voor
de tweede helft. DEV zette vanaf de
aftrap Meterik onder druk en was een
aantal keren gevaarlijk, maar onder
aanvoering van keeper Luuk Haenen
hield Meterik stand. Het was in de

tweede helft eenrichtingsvoetbal.
Pas na een aantal wissels werd Dirk
van Rengs nog een keer goed in
stelling gebracht maar zijn kopbal
miste de juiste richting om DEV de
genadeklap toe te dienen. Zo bleef
het tot de laatste seconde spannend.
De groenwitten waren uiteraard dolblij
met het laatste fluitsignaal van de
goed leidende scheidsrechter Franssen
uit Boekel.

SVEB blijft ongeslagen in 2016
Door: John van Helden, voetbalvereniging SVEB
Nadat pupil van de week Sam Hendrix de keeper van Hegelsom kansloos heeft gepasseerd, kan de wedstrijd
SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst tegen Hegelsom van start gaan op zondag 20 maart. Zoals ook in de
vorige wedstrijden neemt SVEB vanaf de aftrap het initiatief. Dit levert in de tweede minuut al resultaat op.
Giel Seuren krijgt de bal aangespeeld en kan ongehinderd het strafschopgebied inlopen waar hij ten val wordt
gebracht. Joris de Mulder schiet de strafschop binnen: 1-0.
Het is vooral Giel die in de ope
ningsfase voor gevaar zorgt met snelle
passeeracties. In de twaalfde minuut
is Hegelsom dichtbij de gelijkmaker:
een omhaal van Jordi Geurts gaat
enkele meters langs het SVEB doel. Tien

minuten later scoort Hegelsom dan toch
de gelijkmaker. Een voorzet van Joris
Seuren wordt door Jordi Geurts prima
ingekopt: 1-1. Hierna dringt Hegelsom
meer aan wat resulteert in enkele
kansen. Vlak voor rust wordt Maik

Vermazeren net buiten het strafschop
gebied onreglementair van de bal gezet
waarna de scheidsrechter een vrije trap
toekent aan SVEB. De keeper kan de
vrije trap van Tim Geurts niet onder con
trole krijgen en Joris de Mulder kan een

voudig intikken: 2-1. Met een verdiende
voorsprong gaat SVEB de rust in. Na
de rust moeten we tot de 63e minuut
wachten voor er gevaar komt voor
een van de doelen. De ingevallen Rick
Tissen gaat op links langs zijn tegen
stander en schiet rakelings langs. Even
later wordt Rick door Bas Stappers op
een ongeoorloofde manier afgestopt.
De toegekende vrije trap wordt door
Joris de Mulder ingekopt: 3-1. Enkele
minuten later weet Sjors Schatorjé de
bal op het middenveld te onderschep

Allround
onderhoudsmonteur
Varkenshouders staan voor grote
uitdagingen. Bij Nijsen/Granico werken
wij dagelijks aan oplossingen op maat
voor onze relaties, de varkenshouders.
Samenwerken staat daarbij centraal.
De bedrijfsdoelstellingen en -situatie van
onze relaties vormen het uitgangspunt
voor begeleiding, advisering en
productontwikkeling. Daarbij gaan wij voor
het beste resultaat. Onze voeders met
de unieke Food-grondstoffen (gemaakt
van hoogwaardige voedingsmiddelen,
volgens het unieke Food-For-Feed
procedé) en onze visie op en de wijze
van bedrijfsbegeleiding, spelen hierbij
een cruciale rol. Met onze ruim 100
medewerkers werken wij bij Nijsen/Granico
in Veulen (gemeente Venray) aan het
bieden van een substantiële meerwaarde
voor onze relaties.

Wat ga jij doen? Als allround
onderhoudsmonteur ben je samen
met de andere medewerkers van de
technische dienst verantwoordelijk voor
het onderhouden en wijzigen van het
machinepark binnen Nijsen/Granico.
Wie zoeken wij? Jij bent bovenal
iemand die positief is ingesteld in
denken en doen. Elke situatie benader
je opnieuw vanuit een creatieve en
oplossingsgerichte zienswijze. Jij kunt
zowel zelfstandig als in teamverband
op een professioneel niveau werken.
Je hebt een MBO werk- en denkniveau
en bent in het bezit van een afgeronde
technische opleiding met relevante
werkervaring. Kennis van electro is een
pré. Daarnaast ben jij bereid om mee
te draaien in de storingsdienst en ben
je woonachtig in de regio Venray en
omstreken.

pen. Door een steekbal van Sjors komt
Tim Geurts alleen voor de keeper te
staan en hij verhoogt de score naar
4-1. In de 74e minuut is het weer raak.
De op een lijn spelende verdediging
van Hegelsom wordt weer door een
steekbal verrast. Maik Vermazeren
werkt beheerst af: 5-1. De mooiste actie
bewaart SVEB tot het laatst. Tim weet
op een prachtige manier twee tegen
standers in het strafschopgebied te
omspelen waarna hij, na een een-twee
met Rick, de 6-1 binnenschiet.

MULDERS BV
aannemingsbedrijf wellerlooi

M/V

Wij bieden Werken bij Nijsen/
Granico is bijzonder. Wij verwerken
voedingsmiddelen tot unieke
grondstoffen voor de varkensvoeders
die wij zelf produceren. Van prestarters
tot zeugenvoeders, vloeibaar en droog.
Wij bieden een uitdagende functie in
een organisatie met korte lijnen, waar
wij je volop ruimte bieden voor initiatief,
persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid
en eigen verantwoordelijkheid.
Solliciteren? Jouw motivatie met CV
kun je richten aan hr@nijsen-granico.nl
of per post Nijsen/Granico, t.a.v. afdeling
HR, Veulenseweg 20, 5814 AC te
Veulen. Voor inhoudelijke vragen over de
vacature kun je terecht bij Paul van den
Munckhof (hoofd technische dienst). Hij is
bereikbaar op pvdm@nijsen-granico.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voor al uw
bouwwerkzaamheden!
T (0478) 5 018 97
info@mulderswellerlooi.com

www.mulderswellerlooi.nl
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Horstenaar
Guido Kauffeld
kampioen biljarten
Guido Kauffeld uit Horst is onlangs in Afferden Nederlands kampioen
biljarten libre groot 1e klasse geworden.

AVV wint van SV United
Door: Hay Mulders, voetbalvereniging AVV America
Voetbalvereniging AVV America was op zondag 20 maart met 2-0 te sterk voor SV United uit Meerlo.
Door deze nuttige overwinning op United houdt AVV America aansluiting bij de subtop in de vijfde
klasse F.

Richting kampioenschap

Horster volleyballers
zetten belangrijke stap
Door: volleybalvereniging Hovoc
De Horster volleybalheren van Hovoc hebben op zaterdag 19 maart een belangrijke stap gezet richting het
kampioenschap in de promotieklasse. In de Dendron sporthal won het team met 3-1 van ADC uit Urmond, dat
tweede staat.

Met de maximale 14 punten, het
maximale aantal van 2.100 caram
boles in slechts veertien beurten
behaalde hij een algemeen moyenne
van 150,00. Daarmee eindigde hij als
eerste. In de zesde ronde versloeg
hij zijn tegenstander in drie beurten
en hij was op basis van het op dat
moment behaalde aantal matchpun
ten en alg.emeen emiddelde al kam

pioen. De promotiegrens ligt bij een
moyenne van 90. Door zijn behaalde
gemiddelde van 150 wist hij promotie
af te dwingen naar de Ereklasse libre
groot. De allerhoogste klasse was het
doel dat hij zich aan het begin van
het seizoen voor ogen had gesteld.
Guido speelt in het Eredivisie team
Benelux Biljarts/Horeca Snellen
Service bij ABC ’t Töpke in Afferden.

zondag 3 april | 15.00 - 17.00 uur | kerk Lottum

Voorafgaande aan de wedstrijd
waren beide team druk bezig met de
voorbereiding. “Met spanning werd
er naartoe geleefd, misschien wel
met te veel spanning”, aldus coach
J. Willemsen van ADC. Hovoc had een
verlies van het vorige treffen goed te
maken. “We weten dat het een goed
team is met een paar sterke aanvallers,
blokkerend proberen we daar zoveel
mogelijk op in te spelen”, was B.
Soberjé’s commentaar aan het begin.
Hovoc begon met een achterstand,
maar wist die in te halen. De Horster
aanvallers kregen de bal vaker op de
grond dan ADC. Tegen het einde van
de set werd een niet te dichten gat

geslagen met 25-21 in het voordeel
van Horst.
Met één gewonnen set was
het niet meer mogelijk om na deze
wedstrijd door ADC op de ranglijst
ingehaald te worden. Deze ontspanning
bracht slordig spel mee. De heren van
Hovoc gingen wat minder speler en
maakten relatief veel persoonlijke
fouten. Er werd nog wel een eindsprint
ingezet, maar te laat: 22-25 voor ADC.
Weer helemaal op scherp gesteld
begon Horst de derde set, vol erop.
Dat was te zien. ADC werd overklast
en kwam niet aan spelen toe. Met een
riante voorsprong werd er wat vrijer
gespeeld. Voor het Horster publiek was

het wat minder spannend, want met
25-17 werd het 2-1 voor Horst.
De vierde set zou de laatste
kunnen zijn als Horst die binnen
haalde. ADC gaf zich niet gewonnen en
leverde een mooie serviceserie af. Een
voorsprong voor ADC was het gevolg.
Nodeloos om te zeggen dat Hovoc
zich weer een weg naar boven moest
vechten. De scherpte kwam terug
en langzaam werd het gat gedicht.
Langzaam maar onstopbaar werd
een minieme voorsprong opgebouwd
en met 25-21 werd de laatste set
gewonnen door Hovoc, dat nu met zes
punten voorsprong de ranglijst in de
promotieklasse aanvoert.

met muziek van o.a.

Adèle, Bruno Mars,
Led Zeppelin,

Enya, Claudia de Breij
en Sister Act

Voor al uw witte, groene
en geschilde asperges
ook voor streekproducten

Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
entree:
€ 12,50, incl. 1 consumptie
kinderen t/m 12 jaar gratis
kaarten zijn online en bij
Bloome Huuske Rosa verkrijgbaar

een verrassende mix van
pop, musical en klassiek

meer info:
koninklijkeharmonielottum.nl
lerossignollottum.nl

Vanaf 26 maart
zijn wij weer dagelijks geopend!

Mackayweg 2, 5865AL Tienray - Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Paasratelen
Op paaszaterdag 26 maart gaan jongens uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst traditioneel langs de huizen om
ratelend eieren en geld op te halen.

www.haardstede.nl

KOZIJNEN

ramen en deuren
terrasoverkappingen
zeer goed isolatie

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

ROLLUIKEN

service en garantie

altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Het ontstaan van deze traditie
staat in verband met de kerkelijke
plechtigheden van de Goede Week.
Als op Witte Donderdag onder de
Heilige Mis het Gloria gezongen werd,
luidden de klokken en rinkelden de
bellen. Daarna zwegen de klokken,
orgel en bellen tot het Gloria van
paaszaterdag. Velen zullen zich
nog het verhaal herinneren van
de klokken die naar Rome gingen
en die op paaszaterdag eieren
strooiend terugkeerden. De klokken
en altaarbellen werden gedurende
deze dagen door de ratel vervangen.

De kerkdiensten werden nu door
misdienaars met ratels bekend
gemaakt. Waarschijnlijk op het verzoek
van de kasteelheren ontstond de
gewoonte dat op donderdag en vrijdag
van de Goede Week de misdienaars
naar de kastelen toe trokken om met
ratels het begin van de middagpauze
aan te geven en een half uur na
zonsondergang gingen zij weer op
pad om het einde van de werkdag
aan te kondigen. Op paaszaterdag
trokken de koster en de misdienaars
naar de kastelen om de beloning voor
de bewezen diensten in ontvangst te

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

Vervolgavond ambitieboeken
De Risselt
In de wijk De Risselt in Horst zijn eind 2015 een aantal ambitieboeken verspreid onder de bewoners, waarin
zij ideeën, dromen en ambities konden noteren voor de toekomst van de wijk. Op woensdag 6 april vindt een
vervolgavond plaats waarin de hieruit voortgekomen thema’s samen met de bewoners uitgewerkt gaan worden.
De avond start om 19.30 uur in Dienstencentrum Mikado.
De ambitieboeken waren een
initiatief van de dorpsraad van Horst,
Dichterbij en Vereniging Kleine Kernen
Limburg. Met de boeken willen zij
dat alle mensen zich betrokken
voelen bij de wijk. In de wijk
wonen mensen met verschillende
achtergronden. Een deel van de
inwoners is bijvoorbeeld woonachtig
in een vestiging van zorgorganisatie
Dichterbij. Deze vestiging krijgt in de
nabije toekomst een andere vorm

en invulling, waarmee Dichterbij meer
een onderdeel van de wijk hoopt te
worden.
Uit de ambitieboeken en een eerste
vervolgbijeenkomst op 30 november
bleek dat de volgende thema’s
naar voren kwamen: de toekomst
van Mikado Dienstencentrum en de
Risselt, groen en omgeving, verkeer
en parkeren, buurtactiviteiten en de
oprichting van een buurtcomité. Een
nieuwe vervolgavond in december

ging wegens een tekort aan
aanmeldingen niet door. Omdat
alle betrokkenen ervan overtuigd
zijn dat de vrijgekomen ideeën en
energie niet verloren mag gaan is
besloten een nieuwe bijeenkomst
te organiseren. Tijdens deze avond
worden de thema’s uitgewerkt in
concrete plannen en acties. Ook wordt
het boek gepresenteerd waarin alle
inzendingen uit de ambitieboeken zijn
samengevoegd.

Pokertoernooi in Meerlo
In ’t Brugeind in Meerlo wordt op vrijdag 1 april de voorronde van het tweede seizoen van het Open Nederlands Kampioenschap Poker gehouden. De voorronde begint om 18.30 uur.
Verspreid over heel Nederland
worden er honderdvijftig voorrondes
gespeeld waar spelers zich kunnen
plaatsen voor de grote landelijke
finale. Ook in gemeente Horst aan
de Maas kunnen pokerliefheb
bers een gooi doen naar de titel
Pokerkampioen van Nederland 2016.
De winnaar van deze voorronde mag

een jaar lang de titel dragen, krijgt een
beker en kwalificeert zich direct voor
de landelijke finale. Daarnaast gaat de
beste 5 procent door naar de semifi
nale. Iedereen vanaf 18 jaar kan mee
doen aan het kampioenschap. “Door
mee te doen krijgen ze niet alleen de
kans om een gooi te doen naar de titel
Pokerkampioen van Nederland, maar

ook om een leuk en laagdrempelig
toernooi te spelen. Er wordt dus niet
om geld gespeeld maar om de eer.
We willen poker naar de mensen
toebrengen en we zijn blij dat de
pokeraars in de gemeente Horst aan
de Maas kunnen meedoen”, aldus
Mathijs Jonkers. Voor meer informatie,
kijk op www.onkpoker.nl
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U2 tribute night
bij Blok 10

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

Bij café Blok 10 in Horst staat op eerste paasdag, zondag 27 maart de
band Crystal Dream op het podium. Het optreden van de U2 coverband
begint om 22.30 uur.
Dit muzikale eerbetoon wordt
uitgevoerd door de Nederlandse
band Crystal Dream. Deze band
bestaat uit vier muzikanten die
de herkenbare U2-sound en het

gevoel van de band laten horen.
Crystal Dream is uitgegroeid tot een
van de meest gevraagde en best
gewaardeerde U2 Tribute bands van
Nederland.

Woodworks treedt op
bij Boëms Jeu
De band Woodworks treedt op zaterdag 26 maart op bij café Boëms Jeu
in America. Het optreden begint om 22.00 uur.
Woodworks is een akoestische
band uit Zeeland. De band is in
2010 opgericht en trad al op bij
verschillende grote evenementen.
Als akoestische groep zijn ze
begonnen met rockcovers uit de

jaren 90 tot en met nu, maar ze
breiden nog steeds hun repertoire
uit. De band speelt nummers
van onder andere Johnny Cash
tot Michael Jackson en van
The Dubliners tot Nirvana.

Kiendertoko
America

Smedendag en Palmpasen
bij De Locht
De smedengroep van museum De Locht in Melderslo organiseerde op zondag 20 maart de jaarlijkse Grote
Smedendag. Het hele binnenterrein van het museum stond op deze dag vol met smidsvuren en aanbeelden
waarop gewerkt werd. Er werd onder meer een paard ter plekke beslagen. Daarnaast konden kinderen in het
kader van Palmpasen palmhaantjes maken van deeg en ze laten bakken in een oven.

De Kiendertoko America vindt plaats op zondag 3 april van 10.00 tot
12.00 uur in het Peelmuseum.
Op de Kiendertoko worden
tweedehands kleren en nieuwe
kleren aangeboden. De kleding wordt
aangeboden van babymaat 50 tot en
met de grote kindermaten (152) voor

jongens en meisjes. Daarnaast is er
speelgoed en diverse accessoires te
koop.
Voor meer informatie, mail naar
kiendertoko@gmail.com

Pasen bij Museum
De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert zondag 27 en maandag
28 maart verschillende activiteiten en demonstraties. De demonstraties
beginnen om 11.00 uur.
Een nieuwe lente, een nieuw
geluid. In dit geval gaat het om
het geluid van de kuikentjes die
pas uit het ei tevoorschijn zijn
gekomen. In museum De Locht
staat daarvoor zowel op eerste- als
op tweede paasdag een speciale
broedmachine opgesteld. Daarnaast
mogen kinderen op beide dagen

eieren zoeken die door de paashaas
zijn verstopt. Op eerste paasdag is
er een optreden van Bo en Maud
met gitaar en zang. Bezoekers
kunnen tevens kennis nemen van
de nieuwe wisselexpositie Joodse
Onderduikkinderen.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl
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Painsong trad sinds de jaren 70
steeds in wisselende samenstellingen
op rondom beide folk-rock veteranen
Matthews en Roberts. Het nieuwe album
‘Re-inventing Richard Farina’ is een
eerbetoon aan Richard Farina, die samen
met zijn vrouw Mimi Farina (zus van
Joan Beaz) deel uitmaakte van de Folk
Revival in de jaren 60. Nadat producer
Joe Boyd het nummer ‘Reno Nevada’
van Richard Farina voorstelde aan
Fairport Convention, raakte met name

Lain Matthews geïntegreerd door Farina.
‘Reno Nevada’ prijkt prominent op
Lain’s eerste solo-cd ‘If You Saw Through
My Eyes’ en is nooit uit het repertoire
verdwenen. Richard Farina overleed in
1966 na een tragisch motorongeluk en
groeide voor de folkscene uit tot een
icoon. Matthews en Roberts blijken echte
fans en putten met veel zorg en enthou
siasme de drie albums uit die Richard
Farina maakte. Voor meer informatie,
kijk op www.cambrinusconcerten.nl

13.95

13.95

2e PAASDAG GEOPEND 11.00 - 16.00

2e
PAASDAG GEOPEND
GEOPEND11.00
11.00
- 16.00
2e PAASDAG
11.00
- 16.00
2e PAASDAGGEOPEND
- 16.00

Robert Klomp Veranda’s & Zonwering
www.verandawinkel.nl
info@verandawinkel.nl
Robert 2a
Klomp
Veranda’s
& Zonwering
www.verandawinkel.nl
info@verandawinkel.nl
Zuivelweg
Leunen
Showroom
geopend Ma 13.00
- 17.00 Za 10.00 - 15.00
en op afspraak
Robert
Klomp
Veranda’s
&
Zonwering
www.verandawinkel.nl
info@verandawinkel.nl
Robert Klomp
Veranda’s
Zonwering
www.verandawinkel.nl
info@verandawinkel.nl
Zuivelweg
2a Leunen& Showroom
geopend Ma
13.00 - 17.00 Za 10.00 - 15.00
en op afspraak

2a Leunen Showroom geopend Ma 13.00 - 17.00 Za 10.00 - 15.00 en op afspraak
ZuivelwegZuivelweg
2a Leunen
Showroom geopend Ma 13.00 - 17.00 Za 10.00 - 15.00 en op afspraak

Plainsong
bij Cambrinus
Lain Matthews en Andy Roberts van de band Plainsong staan zondag
27 maart op het podium van Cambrinus in Horst. Het optreden begint om
16.00 uur.
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Dodie Spittal Award voor
Marijn Poels
Marijn Poels uit Swolgen ontving zondagavond 20 maart de Dody Spittal Award voor zijn documentaire
‘Kanthari, Change from Within’ tijdens het internationaal Filmfestival in Calgary, Canada.

Kampioenschap voor
broers Vloet
Tijdens de Limburgse Kampioenschappen voor slagwerkers in
Geleen op zondag 20 maart zijn de broers Bas Vloet en Joost Vloet van
de Koninklijke Harmonie van Horst Limburgs kampioen geworden.
Joost Vloet haalde 85 punten (Multipercussion vierde divisie) en Bas
Vloet haalde 88 (Marimba eerste divisie) punten. Jorn Beeren behaalde
de eerste prijs met 81 punten (marimba vierde divisie).

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Marijn Poels volgt de blinde
Duitser Sabriye Tenberken (Nobelprijsgenomineerde) en haar Venrayse
partner Paul Kronenberg in een trip
door Kenia, Uganda, Tibet en Zuid-India.
Beiden runnen in het zuiden van India
het Kanthari-instituut, een opleiding
voor ‘social changemakers’. In de
film bezoekt het tweetal voormalige
deelnemers in Kenya en Uganda die

indrukwekkende sociale veranderingen
realiseren in hun eigen gemeenschap
pen.
In oktober vorig jaar ging de
film ‘Kanthari, change from within’
in première in Danzig (Polen). Lech
Walesa, voormalig president van
Polen en Nobelprijswinnaar, ontving
het eerste exemplaar uit handen van
Poels. “Een film die door iedereen

gezien moet worden”, sprak Walesa.
Voor Marijn Poels is het de tweede keer
dat hij de Dody Spittal Award wint.
In 2011 kreeg hij de prijs voor zijn film
‘The voice of 650 million’, over mensen
met een handicap in Vietnam en Kenia.
‘Kanthari, Change from Within’
wordt 10 april voor het eerst vertoond
in de Nieuwe Scene in Venlo tijdens het
jaarlijks wereldfilmfestival.

Een fruitig en gezond Pasen...
Beide Paasdagen geopend van 9-17 uur

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 21 st!
in Hor

-25%

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

Fruitbomen
Laag- en hoogstam,
zuil-, klein-, patioof leifruit, - 25%

GRATIS*

fles vers appelsap

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945

* op goede vrijdag en beide
paasdagen bij aankoop
t.w.v. € 30,* max 1 fles/klant
* zolang de voorraad strekt

Bekijk al onze aanbiedingen op:

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

www.plantencentrumvelden.nl

cultuur 25

24
03

Boomplantdag 2016

Zonnedauw in Sevenum
wordt opgevuld
De open ruimtes aan Zonnedauw in Sevenum werden donderdag 17 maart opgevuld met boomvormende
struiken in verband met de Boomplantdag 2016.

Nieuw in Sevenum

MOOIE PAAS WIJNEN !

Domaine de Castelnau Viognier Frankrijk € 6,50
Heim Impérial Pinot gris Frankrijk € 7,99
Puerta Adalia Rueda Spanje € 5,99
Misty Cove Sauvignon Blanc Nieuw Zeeland € 7,99
Baglio Del Conte Nero d`Avola Italie € 4,99
Messeri Negroamaro/Primitivo Italie € 5,99
Covila II Reserva Rioja Spanje € 9,50

VOOR BIJ HET PAASONTBIJT
EEN HEERLIJKE BUBBEL

Bonaval Brut Cava Methode Traditionelle € 5,99

HEERLIJKE DRINKS VOOR MET PASEN
Licor 43 0,7 € 13,99
Dujardin vieux 1l € 10,99
Coebergh Classic 1l € 9,99

Grants Whisky 1l € 16,99
Goblet jonge 1l € 10,99
Bacardi Rum 1l € 15,99

De Pastoor Wine & Drinks
Pastoor Vullinghsplein 14 Sevenum 077 390 37 06
open van woensdag tm zaterdag

Aktie geldig tot 27 maart 2016

Na uitleg door de gemeente en
stichting Groengroep Sevenum ging
school De Dobbelsteen actief aan de

slag. Ook werd een Anna Paulownaboom
geplant nabij Zonnedauw in Sevenum.
Het bruidspaar van het Athos

Crist Coppens

Boerenbruilofdsgezelschap 2016
plantte deze boom samen met stichting
Groengroep in Sevenum.

Hagelramp

Inzegening veldkruis
’t Heierhäöfke
Een veldkruis in het voormalige Grubbenvorster buurtschap Heierhoeve wordt op 25 maart tijdens Goede Vrijdag
opnieuw ingezegend. Dit wordt voltrokken door pastoor Peeters. De inzegening begint om 18.30 uur.

op=op Tot ziens!

geldig t/m zaterdag
26 maart 2016

Heerlijke paasrollade
500 gram €5,95

VLEESWARENKOOPJE

Gekookte achterham
2e ons halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Gratis voetchecks
Pijnlijke of vermoeide voeten?
Last van uw enkels of knieën?
Heeft u reuma of diabetes?

Kom dan langs op
donderdag 31 maart
Een specialist van Penders Voetzorg beoordeelt de algehele
conditie en stand van uw voeten. Na de voetcheck krijgt u
geheel vrijblijvend een persoonlijk advies.
U bent van harte welkom op tussen 13.30 en 18.00 uur.
Een afspraak maken is niet nodig.

PAST schoenen
Hoofdstraat 14
5961 EZ Horst
T: 077 39 70 197
Nu de laatste boerderijen plaats
moeten gaan maken voor Venlo’s
industrieterrein, wordt het veldkruis
dat bij een van die boerderijen stond
herplaatst nabij het nieuwe kappelletje.
Met de herplaatsing en inzegening van
het veldkruis wordt de inrichting van

’t Heierhäöfke voltooid. Er staat al een
veldkapel ter herinnering aan de voor
malige Onze Lieve Vrouw van Fàtima
kapel, de symbolische ‘grenspaöl’ van
het Grubbevorster Plaggenhouwersriëk
en een plaquette met de geschiedenis
van buurtschap Heierhoeve.

Het veldkruis is opgericht in 1886
nabij de toenmalige boerderij Hanssen
van familie In ’t Zandt-Hanssen.
De reden om dit te doen was een
hagelramp waarbij het centrum van
het noodweer boven Grubbenvorst en
Lottum lag.

www.pastschoenen.nl
www.pendersvoetzorg.nl
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Broekhuizen

Horst

za 26 maart
Locatie: Broekhuizen en
Broekhuizenvorst

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

Paasratelen

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Voorstelling ’t Is ówwen
daag, Eddie

Aftrap zomerseizoen
zo 27 maart 10.00 – 18.00 uur
Locatie: Blue Berrie Hill

vr 25, za 26, zo 27 en ma 28
maart 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging
Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal

Grubbenvorst
Inzegening veldkruis
’t Heierhäöfke

Expositie
BoekDoeLab

Vogelmarkt

zo 27 maart 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

ma 28 maart 09.30-12.00 uur
Org: vogelvereniging De Gevleu
gelde Vrienden Wanssum e.o.
Locatie: sport- en feestzalencomplex ‘t Brugeind

Optreden
Horster formatie Emotion

Themaweekend
lentekriebels

zo 27 maart 21.00 uur
Locatie: café Cox

vr 25 maart t/m ma 28 maart
Locatie: Centrum Horst

MEGA Carbootsale

Borduurcafé

Melderslo

Pasen bij Museum De Locht

ma 28 maart 08.30-15.30 uur
Locatie: Ruiterterrein Kasteelpark
Horst
Organisatie: MCC Events

vr 25 maart 18.30 uur
Locatie: Heierhoeve

vr 25 maart 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Hegelsom

Optreden Yada Yada
(Herman Brood Coverband)

ma 28 maart 12.00
Locatie: Centrum Horst

za 26 maart 21.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Expositie Jan van de Beuken

Crystal Dream plays U2

ma 28 maart 14.00-17.00 uur
Locatie: Mèrthal

zo 27 maart 11.30 uur
Locatie: Blok 10

Kinderworkshop punchen

Paaswandeling

wo 30 maart 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Optreden Woodworks
Winterverbranding
Paaswandeling

vr 25 maart 15.00
Locatie: OJC Phoenix

ma 28 maart 09.00 uur
Organisatie: vogelwerkgroep
’t Hökske
Startlocatie: Aan de Drift

Tour de Soos: Las Vegas

Presentatie voettocht naar
Santiago de Compostela

za 26 maart 19.00 uur
Organisatie: Tour de Soos
Locatie: OJC Phoenix

Toffe Paaswandeling
zo 27 maart en ma 28 maart
09.00 uur
Locatie: Staatsie 1866

AGRO AMERICA BV

zo 27 maart 13.30 uur
Organisatie: scheidsrechters
vereniging Horst-Venray
Startlocatie:
clublokaal Trethove

Meerlo
Merlinpop

zo 27 maart 14.30 uur
Locatie: OJC Merlin

zo 27 maart en ma 28 maart
10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Koopzondag

za 26 maart 22.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

do 31 maart 19.00 uur
Locatie: Aan de Brug
Aanvang 22.00 uur.
Entreevrij.

Optreden Plainsong

Prilpop

vr 25 t/m ma 28 maart
Locatie: OJC Walhalla

Thema-avond Mantelzorg 2.0
wo 30 maart 19.30-21.30 uur
Organisatie: Vur Oow
Locatie: café Sevewaeg

Swolgen

Swolgen Rocks
za 26 maart 20.00 uur
Org: Stichting Swolgen Rocks
Locatie: Zaal Wilhelmina

Administratief
medewerker (m/v)
Fulltime MBO+ / HBO niveau

De laatste jaren zijn wij als organisatie flink gegroeid en daarmee
ook onze administratieve werkzaamheden. Om onze organisatie
te versterken zijn wij op zoek naar een allround administratief
medewerk(st)er die zowel administratieve als organisatorische
werkzaamheden gaat verrichten voor onze afdeling verkoop en
productie.
Je houdt je in deze functie bezig met o.a. het bijhouden van ons
operationele systeem, het invoeren van in- en verkooporders,
het controleren en verwerken van registraties, archivering en
diverse andere administratieve werkzaamheden. Het is een
veelzijdige en afwisselende functie binnen een kleine en informele
kantoororganisatie.
Gezocht:

scholieren

m/v

voor het verpakken van snacktomaten op zaterdagen en vakanties
Ben jij:
gemotiveerd, 16 jaar of ouder en wil jij 8 uur per dag werken?
Zoek jij:
afwisselend verpakkingswerk met doorgroeimogelijkheden
tot machine operator?
Neem dan contact op: Ton@westburgbv.nl
Westburg BV is een bedrijf dat langs de productie van diverse
snacktomaten is gespecialiseerd in de verwerking van de snacktomaatjes. Op zeven inpakmachines verwerken we de tomaatjes
in bakjes, zakjes, mix schaaltjes, shakers, emmertjes etc.

Voor meer info
kijk op onze website:
www.westburgbv.nl

Wij zijn voor deze functie op zoek naar een zelfstandige en flexibele
persoonlijkheid die uitdaging zoekt en ambitie heeft om te willen
meegroeien met onze organisatie.
Profiel
• Je bent klantgericht, betrouwbaar en integer
• Je hebt kennis en ervaring met MS office en bent vaardig met de PC
• Je bent gedisciplineerd en hebt een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden
• Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur
kennis van de Engelse en Duitse taal.
• Je bent woonachtig in de gemeente Horst a/d Maas of nabije
omgeving
Wij bieden
Wij bieden een zelfstandige functie met ruimte voor eigen initiatief in
een groeiende en innovatieve organisatie. Je maakt deel uit van een
gemotiveerd team van enthousiaste en erg betrokken medewerkers.
Verstappen Verpakkingen biedt een goed salaris en uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Verstappen Verpakkingen is een
familiebedrijf dat is opgericht in 1979
en is uitgegroeid tot
een professionele producent van
thermogevormd verpakkingsmateriaal.
Ter versterking van onze kantoororganisatie
zijn wij op zoek naar een collegiale en
nauwkeurige teamwork(st)er.
Herken jij jezelf in de profielschets,
dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatiebrief
vóór 31 maart 2016 naar:
Verstappen Verpakkingen B.V.
t.a.v. Mieke Verstappen
Broekveldweg 2
5961 NP HORST
of per e-mail naar
personeel@verstappenverpakkingen.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
25 t/m 31 mrt 2016
Tandartspraktijk 2 J’s
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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

Hoogmis

11.00

Broekhuizen
zondag
Heilige mis
11.00
zaterdag
Heilige mis
19.00
aansluitend afscheidsreceptie
		

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Hoogmis

11.00

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Heilige mis
Stille leesmis
Hoogmis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
08.30
10.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
zondag
woensdag
		

Heilige mis
Hoogmis
Rozenkrans

17.30
09.30
17.30

zaterdag
zondag
		

Heilige mis
Hoogmis

19.00
09.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg

112

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

Zeventiende editie Truckrun
De zeventiende editie van de Truckrun Horst vindt plaats op zondag 3 april. ’s Ochtends om 09.00 uur wordt
gestart met het opstellen van ruim driehonderd trucks op het industrieterrein Hoogveld in Horst met in de cabine
een chauffeur en iemand met een beperking.
Joekskapel ‘Labberjoeks uit
Sevenum verzorgt de muzikale
omlijsting vanaf 12.15 uur bij de
start van de Truckrun. Wethouder
Paul Driessen van gemeente Horst
aan de Maas gaat om 12.40 uur de
menigte toespreken en om ongeveer
12.45 uur zet de Truckrun zich in
beweging. Vanaf dat moment trekt de
ruim 60 kilometer durende run door
de vele kerkdorpen in de gemeentes
Horst aan Maas en Venray.
De Truckrun vertrekt vanaf Lumar
Horst aan de Energiestraat richting
Hegelsom. De verwachte terugkomst
op het industrieterrein is 16.15 uur.
De hal van Lumar wordt omgetoverd
tot feesthal, waar een grote tombola
wordt georganiseerd. Kinderen zich
kunnen laten schmincken en waar een
springkussen staat. Onder begeleiding
van lokale artiesten wordt in deze hal
gefeest. Onder andere Ivan & Frank
treden deze dag op, maar ook Aaltiëd
Noeït te Laat staat op het podium.
Als bezoekers de Truckrun vanaf
12.45 uur tegenkomen op de route,
dan moeten zij rekening houden met
een wachttijd van ongeveer 30 tot
45 minuten. Ook vraagt de organisatie

bewoners langs de route hun auto
deze middag niet langs de route
te parkeren.

Voor meer informatie over de
Truckrun, het programma en de route,
kijk op www.truckrun.nl

Lottum

Ontdek met Vice Versa de cultuurschatten van het eiland

Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 27

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

CYPRUS
Bestemming: Cyprus
Reisperiode: 19 t/m 29 juni 2016

Infoavond Cyprus
Maandag 4 april 2016
Witte Hoeve Venray
Aanvang 19.00 uur | Entree gratis
Aanmelden via maja@reisbureauviceversa.nl

Reisbureau Vice Versa | Henseniusplein 3 | Venray | 0478-515155 | maja@reisbureauviceversa.nl | www.reisbureauviceversa.nl

WASSEN & DROGEN INRUILWEKEN!
HOGE KORTING BIJ INRUIL VAN UW OUDE WASMACHINE OF DROGER!
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1600

799,-

TOEREN

899,-

KORTING

-/SAMSUNG
VOORLADER WW80J6600

200,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

r*OWFSUFSNPUPSNFUKBBSHBSBOUJF
r&DP#VCCMFmCFTQBBSPQFOFSHJFWFSCSVJL
r&DP%SVN$MFBOmIPVEUEFUSPNNFMTDIPPO

KORTING

-/-

NU

599,-

200,-

GRATIS

SIEMENS

BEZORGEN &
INSTALLEREN

WARMTEPOMPDROGER WT45W490

r;FMGSFJOJHFOEFDPOEFOTPS
rBVUP%SZmWPPSLPNUEBUXBTHPFELSJNQU
rNJOVUFOTOFMESPPHQSPHSBNNB

INRUIL
ACTIES!

NU

699,-

OPENINGSTIJDEN
TIJDENS PASEN
1e PAASDAG (27 MAART)
ROERMOND GEOPEND: 11.00 – 17.00
PANNINGEN, TEGELEN, ECHT: GESLOTEN

2e PAASDAG (28 MAART)
ROERMOND GEOPEND: 11.00 – 17.00
PANNINGEN GEOPEND: 10.00 – 16.00
TEGELEN, ECHT: GESLOTEN

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

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

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

