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Zweten voor zuivere lucht
Groep 7 van basisschool de Doolgaard uit Horst heeft
afgelopen maandag op het Floriadeterrein in Venlo twee
vruchtbomen geplant tijdens de bomenplantactie. Onder
toeziend oog van Leon Litjens, loco-burgemeester van de
gemeente Horst aan de Maas staken de leerlingen de
handen uit de mouwen tijdens de wereldwijde bomenplantactie.

Op het terrein van de Floriade is
een boomcirkel geplaatst van twaalf
vruchtbomen. Wereldwijd planten kinderen en jongeren in minstens twaalf
landen bomencirkels. Elke vruchtboom
vertegenwoordigt een land in de
wereld en wordt vergezeld door een

Procedures Nieuw Gemengd
Bedrijf gaan door
De procedures voor het bouwen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst gaan gewoon door.
Tijdens de raadsvergadering op dinsdag werden de standpunten uit het burgerinitiatief ’Gezondheid Eerst’ door
een meerderheid in de gemeenteraad van de hand gewezen.
De indieners van het burgerinitiatief, vereniging Behoud de Parel,
haalden dinsdagavond samen met
bezorgde burgers alles uit de kast om
hun voorstellen er door te krijgen.
Met spandoeken, protestborden en
zelfs een in koor gezongen protestlied probeerden ze de politici van
hun zaak te overtuigen. Dat was
echter zonder resultaat.
’Gezondheid Eerst’ is het eerste
burgerinitiatief in Horst aan de Maas
waarvoor voldoende handtekeningen waren verzameld om in de

gemeenteraad te worden behandeld.
In het burgerinitiatief uit Behoud de
Parel zijn zorgen over de gezondheidsrisico’s rondom de komst van
het Nieuw Gemengd Bedrijf, een
zogenaamde megastal, naar het LOG
Witveld in Grubbenvorst. Zij stellen
in hun burgerinitiatief onder andere
voor om alle procedures voorlopig stil
te leggen totdat de resultaten van
landelijke onderzoeken naar de risico’s
voor de gezondheid van dergelijke
bedrijven bekend zijn. Alle fracties in
de gemeenteraad benadrukten dat

ook zij de gezondheid van de burgers
van de kernen rondom het NGB
belangrijk vinden. Het stopzetten van
de procedures vond een meerderheid
van CDA, Essentie en PvdA-PK te ver
gaan. Richard van der Weegen, fractievoorzitter van de PvdA-PK, gaf wel
aan dat zijn partij in principe tegen
de komst van megastallen en bedrijven als het NGB is. Hij wilde echter
niet zover gaan om de procedures
nu stop te zetten, omdat dat ook zou
gelden voor familiebedrijven die uit
willen breiden.

vlaggenmast. Op de ritmische klanken
van de muziek van de Guineese zanger
Kanté Kerfonsede hesen de kinderen
van de Doolgaard twee vlaggen: die
van Oeganda en de vlag van Ghana.
Leerlingen van diverse scholen uit
Noord-Limburg en hun gemeentelijke
vertegenwoordigers staken gezamenlijk de schop in de grond om de
overige tien vruchtbomen te planten.
Twaalf verschillende bomen, gekoppeld aan twaalf verschillende landen.
Zo werd er een Hemelboom geplant
voor Guatemala, een Notenboom voor
Frankrijk en een Mispelboom voor
Duitsland.
Studente Malou Buddiger uit Venray
van de Universiteit Wageningen heeft

RODE LOPER MODESHOW,
MUZIEK EN SPRINGKUSSEN
VOOR DE KIDS!

samen met het centrum voor Natuuren Milieu Educatie Noord-Limburg een
bijzonder lespakket voor de kinderen
samengesteld over bomen. De kinderen
komen deze dagen in actie voor een
groenere wereld en gezond voedsel.
Documentairemaker Marijn Poels uit
Swolgen heeft tijdens deze actie videoen foto-opnames gemaakt. De documentaire wordt tijdens de Nationale
Boomfeestdag op woensdag 23 maart
vertoond.
Anne en Demi uit groep 7 van de
Doolgaard helpen locoburgemeester
Leon Litjens graag met het aanstampen
van de grond rondom hun net geplante
boom. “Vooral de muziek vinden we
heel erg leuk”, zeggen de jonge dames.
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Herman van Aalst nieuwe
hoofdredacteur

Twaalf
koopzondagen
voor
winkelcentra

Herman van Aalst (34) is de nieuwe hoofdredacteur van HALLO Horst
aan de Maas. Hij volgt hiermee Jeroen van de Nieuwenhof op, die heeft
gekozen zich te gaan specialiseren als camerajournalist en blijft op
freelancebasis artikelen schrijven voor dit gratis nieuwsblad.
Herman van Aalst is opgegroeid
in het Zuid-Limburgse Eijsden en
bleef na zijn studie journalistiek aan
de Windesheim Hogescholen Zwolle
in Eindhoven wonen. Hij schreef
freelance nieuwsbrieven en verrichte

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
(hoofdredacteur)

06 41 38 96 23
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
Jolanda Poels
077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
06 20 04 07 25
Gé Peeters
077 396 13 56
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
norbert@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Linda Cox
077 396 13 56
linda@hallohorstaandemaas.nl

redactiewerkzaamheden voor verschillende bedrijven en instellingen. Ook
was hij een jaar lang verslaggever
voor het Zondagsnieuws in Eindhoven.
“Bij HALLO Horst aan de Maas ga ik
verder met mijn liefde voor het schrijven”, aldus Herman.
In een eerste reactie zegt Eric
van Kempen, directeur van Kempen
Communicatie B.V., onder andere
uitgever van HALLO Horst aan de
Maas: “Het is jammer dat we afscheid
nemen van Jeroen als hoofdredacteur.
Hij heeft veel vooruitgang voor de
HALLO geboekt. Gelukkig blijft hij als
freelance redacteur verbonden aan
HALLO. Met Herman zal het nieuwsblad zich verder blijven ontwikkelen
in de stormachtige groei die we tot op
heden hebben doorgemaakt. Herman
is een gedreven persoon met heel veel

Met een nipte meerderheid
stemde de gemeenteraad
dinsdag in met de nieuwe
Verordening Winkeltijden voor de
gemeente Horst aan de Maas.
Dat betekent onder andere dat
de winkels in Horst, Sevenum en
Grubbenvorst maximaal twaalf
zondagen per jaar open mogen
zijn.
passie voor zijn vak”.
Na een inwerkperiode neemt
Herman het stokje vanaf week 13
definitief over van Jeroen. Herman wil
graag van de lezers horen en lezen
wat er speelt in deze gemeente. En

om nog meer feeling met het gebied
te krijgen, staat een verhuizing van
Eindhoven naar de gemeente Horst
aan de Maas op de planning. “Ik ben
benieuwd in welk kerndorp het mooiste wonen is”, aldus Herman.

Nieuwe naam Stichting Behoud
Cultureel Erfgoed Horst
Onlangs is de naam van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Horst gewijzigd in Stichting Kasteel Huys ter
Horst. De reden voor deze naamsverandering is de gewijzigde opzet van de stichting.
Tien jaar geleden werd de
Stichting Behoud Cultureel Erfgoed
Horst opgericht als samenwerkingsverband tussen de stichtingen Oud
Kerkhof, Molen Eendracht Maakt
Macht, Kruisen en Kapellen en de
voormalige werkgroep kasteelruïne.
Het eerste project was de kasteelruïne Ter Horst. Gestart werd met het
rapport ‘Naar een toekomst voor een
ruïne’. Op basis van dit rapport kwamen onder andere met Europese middelen de geconsolideerde voorburcht
en een uitkijktoren met poortgebouw
tot stand. Medio 2005 kon gestart
worden met het consolideren en restaureren van de hoofdburcht. Op basis
van een ‘Uitvoeringsplan Hoofdburcht’
reserveerde de gemeente Horst aan
de Maas middelen voor materialen en
konden de vrijwilligers aan de slag. Dit

uitvoeringsplan beslaat een periode
tot 2013. Vanaf 2009 vond een discussie plaats in het stichtingsbestuur of de
opzet van Stichting Behoud Cultureel
Erfgoed Horst de lading nog wel dekte.
Geconstateerd werd dat in al die jaren
alleen gewerkt is aan de kasteelruïne,
dat de afzonderlijke stichtingen hun
eigen identiteit wilden behouden en
dat een verdere samenwerking geen
meerwaarde had. Besloten werd
daarom de Stichting Behoud Cultureel
Erfgoed Horst om te vormen naar
Stichting Kasteel Huys ter Horst waarin
de meest opvallende wijziging de
bestuursinvulling is.
Waren in de ‘oude’ stichting de
voorzitters uit de voornoemde stichtingen lid van het bestuur, in de nieuwe
stichting is deze opzet verlaten en zijn
de volgende bestuursleden benoemd:

Jos Jenniskens (voorzitter), Xavier van
Dijk (secretaris), Toon Kuijpers (penningmeester) en de leden Giel Martens
en Wout Hermans. Verder heeft het
bestuur een viertal adviseurs. Deze adviseurs vertegenwoordigen het Horster
Landschap, LGOG Ter Horst, Museum de
Kantfabriek en de gemeente Horst aan
de Maas.
Met enthousiasme gaat het
bestuur aan de slag met het verder
uitvoeren van het meerjarenplan
zodat het kasteel weer opengesteld
wordt voor de Horster inwoners en er
allerlei (culturele) activiteiten kunnen
plaatsvinden. Bovendien neemt een
werkgroep uit het bestuur het initiatief
van de overleggroep Nabben over en
gaat zoeken naar verdere invullingen
voor kasteel Huys ter Horst en zijn
omgeving.

Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

“ Onze rol in een scheiding:
scheiden van emoties
en argumenten.”
mr. Susanne Custers-Kuijpers

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Verdeeldheid
binnen politieke
partijen
Enkele partijen in de
gemeenteraad waren onderling
verdeeld over dit onderwerp, met
name bij de fracties Essentie en
PvdA-PK stemden enkele raadsleden tegen het plan omdat zij
in principe het bepalen van het
aantal koopzondagen geheel willen
overlaten aan de ondernemers
zelf. Toch stemde een kleine
meerderheid in de raad in met het
voorstel van het college voor de
Verordening Winkeltijden.

Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Voor bouwmarkten, tuincentra
en meubelzaken in het buitengebied gold de afgelopen weken
al, dankzij een bestuurlijke truc, dat
ze iedere zondag open mogen zijn.
Dat is nu bekrachtigd in de nieuwe
verordening. Het besluit zorgt
echter voor veel onrust bij andere
ondernemers, zoals de afgelopen
weken al in HALLO Horst aan de
Maas was te lezen. Zij vrezen
concurrentievervalsing door het
brede assortiment van grote
winkels in het buitengebied die wel
iedere zondag open mogen zijn,
terwijl winkels in de dorpscentra
dan meestal gesloten zijn.

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

25
jaar

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
Tegelvloer vanaf 45m²
met gratis vloerverwarming (vraag naar
de aktie voorwaarden).
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Werken in Hegelsom en wonen in Tienray

Jo en Tinij Wijnands nemen
afscheid van Zaal Debije
Na tien jaar neemt het echtpaar Jo en Tinij Wijnands per 1 april afscheid als beheerder van Zaal Debije in
Hegelsom. In 2001 traden zij als beheerder in dienst bij de Stichting Parochiehuis Hegelsom. Op zaterdag 26 maart
biedt de Stichting Parochiehuis Hegelsom het echtpaar Wijnands een receptie aan van 20.30 tot 22.30 uur in Zaal
Debije. Tevens kan men dan ook kennis maken met Jac en Truus van Ooijen, de opvolgers en nieuwe beheerders van
de zaal.

Gelders
volkoren

echt 100% volkoren
HORST • MAASBREE

Jo en Tinij Wijnands zijn
respectievelijk 67 en 66 jaar oud.
Tinij is eigenlijk nog niet helemaal 66
want zij hoopt die leeftijd op zaterdag
26 maart te bereiken wanneer de
afscheidsreceptie plaatsvindt.

Receptie op zaterdag
26 maart
Tien jaar lang heeft het echtpaar
als beheerder van Zaal Debije bijna alle
verenigingen over de vloer gehad. Hun
band met diezelfde verenigingen is dan
ook groot. Alleen de voetbalclub, de
beugel- en korfbalclub en jongerensoos
Phoenix maken geen gebruik van de
zaal. Die verenigingen hebben immers
een eigen onderkomen.
Zaal Debije is eigendom van Stichting Parochiehuis Hegelsom. De stichting regelt alle zaken met betrekking tot
Zaal Debije waarbij de beheerder op de
loonlijst staat van de stichting.

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

Het echtpaar Wijnands kijkt met gemengde gevoelens terug naar de laatste
tien jaar als beheerder van Zaal Debije.
“Het was niet altijd even gemakkelijk
voor ons omdat we in Tienray woonden
en in Hegelsom werkten. Dus reden we
elke dag op en neer naar Hegelsom en
wel met twee auto’s omdat we natuurlijk ook geregeld in Tienray moesten
zijn. Zo ben ik bij het gemend koor van
Tienray en dan moet je ook regelmatig
repeteren”, zegt Jo.

Zeven dagen per
week open
Zijn echtgenote vult hem aan: “En
het feit dat we zeven dagen per week
open zijn in Hegelsom maakte ons
leven er in Tienray niet gemakkelijker
op”. Het echtpaar Wijnands heeft een
dochter en die woont in Maastricht. Met
grote activiteiten in Zaal Debije komt zij
regelmatig naar Hegelsom en helpt dan
mee. “Weet je, wij doen alles zelf, van
inkoop van spullen, het poetsen van het
gebouw, alle kleine reparaties, tot het
klaarzetten van tafels en stoelen voor
een vergadering. Daardoor maken we
meer dan 120 uur per week. Ja mag dan
wel een contract hebben voor 38 uur,
maar daar redt je het niet mee. Omdat
verenigingen nergens anders terecht
kunnen, is er altijd wel een organisatie
of club die gebruik maakt van Zaal
Debije”, zegt Jo. Zijn echtgenote merkt
daarbij wel op dat bij grote (carnavals)
evenementen ook leden van verenigingen de handen uit de mouwen steken
om mee te helpen.

70.000 kilometer op
en neer gependeld
En juist die sociale contacten met
de leden van de verschillende verenigingen zullen Tinij en Jo gaan missen.
“We hebben samen ongeveer 70.000
kilometer op en neer gereisd van
Tienray naar Hegelsom in de afgelopen
tien jaar. Dat heeft D’n Tuutekop ons

voorgerekend”, zegt Jo. Voor hun inzet
binnen de Hegelsomse gemeenschap
krijgt het echtpaar Wijnands een receptie
aangeboden door het stichtingsbestuur.
“En we mochten op zaterdag 19 februari
de Vergulde Orde van Verdiensten ontvangen van de Hegelsomse carnavalsvereniging”, vult Tinij haar man aan. Ook
ontvingen Jo en Tinij een medaille (Orde
van Verdienste) van basisschool Onder
de Linde. Van de leerlingen van groep
0, 1 en 2 van diezelfde school ontving
het echtpaar een kunstwerk. Dat kregen
ze als bedankje voor een algehele
rondleiding in Zaal Debije. De zaal stond
geheel in het teken van carnaval. Met
het naderend afscheid in het vooruitzicht
kunnen Jo en Tinij het wat rustiger aan
gaan doen. Meer dan 120 uur werken is
dan verleden tijd. “Het zal wel afkicken
worden want wanneer je gewend bent
lange dagen te maken, zullen we nu
moeten wennen aan alle vrije tijd.
Maar ook dat gaat lukken, we hebben
nog plannen genoeg”, besluit Tinij het
interview.

Reumafonds
bedankt
regio
Grubbenvorst
Met de landelijke collecte van
het Reumafonds in de week van
27 februari tot en met 5 maart
is in Grubbenvorst in totaal
1.406,40 euro opgehaald.
Hiermee levert deze regio een
belangrijke bijdrage aan de
reumabestrijding in Nederland.
Het Reumafonds bedankt
alle collectanten, comitéleden en
inwoners in de regio Grubbenvorst
voor de grote inzet en bijdrage aan
het resultaat van de collecte.

Benieuwd naar de
cursussen die u bij

Hobby-Gilde
Horst e.o.
kunt volgen?

Kom naar de Open Dag
op zaterdag 26 maart a.s.
in ’t Gasthôes tussen
13.00 en 17.00 uur.

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor alle
ruitschades!

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Mevrouw Jans uit Horst

Uitgeprocedeerd

Gouden huurster van Wonen Limburg

Mevrouw Jans neemt samen met haar
achterkleinkind Bas de cadeaucheque in ontvangst
Op vrijdag 25 februari zette Monique Regli, woonadviseur van Wonen
Limburg, mevrouw Jans in de bloemetjes. Mevrouw Jans woont al vijftig jaar
met plezier aan de Deken Creemersstraat in Horst. Reden voor Monique Regli
haar te verrassen met een cadeaucheque ter waarde van één maandhuur
gratis en een prachtig boeket bloemen. Een beloning voor vijftig jaar trouw
huurderschap.

Geboren

Geboren 11 maart 2011

Iris

11 Maart 2011
Zusje van Lynn
en dochter van
Roy Drissen en Moniek Seuren
Pieter Belsstraat 38
5961 DW Horst

Dean

Broertje van
Luke en Jessi, Demi en Nikki
Denis Clevers en Marjon Heijer
Hoofdstraat 39
5973 ND Lottum

De goedlachse huurster vertelt dat
zij samen met haar man en acht kinderen in deze woning heeft gewoond.
Inmiddels geniet ze van zeventien
kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen. De eerste betaling van de
huur kan ze zich nog prima herinneren.
Mevrouw Jans: “We moesten 4,50 euro
huur per maand betalen. Dat is in deze
tijd niet meer voor te stellen. Maar voor
toen was dat heel veel geld. Er waren
ook nog tien monden die gevuld
moesten worden.”
Mevrouw Jans heeft haar stekje
helemaal naar eigen smaak ingericht.
Een aantal jaren geleden bood Wonen
Limburg aan om haar woning te renoveren. Maar mevrouw Jans vindt het
prima zo. Een aantal dingen is in de
loop van de jaren wel vernieuwd. Zo
was in de woonkamer nog een lavet
aanwezig. Deze is vervangen door een

douche op de eerste etage. Een verwarmingsketel hoeft voor mevrouw
niet. Ze warmt zich lekker aan haar
gaskachel. Ook geniet ze nog steeds
elke dag van haar tuintje. Ze voert er
de vogeltjes en zorgt ervoor dat alles
er fleurig en gezellig uitziet. In de
zomer kan ze, zittend op haar terras,
lekker genieten van het zonnetje.
Binnenkort zet Wonen Limburg
nog vier gouden huurders in de
gemeente Horst aan de Maas in het
zonnetje. Bent u ook zo’n trouwe
huurder of weet u iemand in de
gemeente Horst aan de Maas die al
vijftig jaar of langer dezelfde woning
van Wonen Limburg huurt? Neem dan
contact op met één van de woonadviseurs van Wonen Limburg, telefoon 077 397 42 00. Zij belonen alle
gouden huurders met een cheque en
een prachtig boeket.

Geboren

Geboren

Sjors

Thomas Gerard
14 Maart 2011
Dochter van
Rick & José Peelen-Mulders

Stuksbeemden 149
5961 LL Horst

Lisdodde 5
5966 TG America

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 - 22 67 65 05

Bedankt!
Vur alle belangstelling,
vur alle kaarte,
vur alle bloome,
vur alle leeve wäörd,

Voor groenteplanten, aspergeplanten,
aardbeienplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys, Langstraat
64, Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.

Piet Minten
Det haet os good gedaon!

Ruim 6.000 2e hands boeken!
Curiosa uit jaren 50/60/70.
Steeds wisselende voorraad.
TerugBlik, Veemarkt 7a Horst
NIEUW: de WebWinkel van TerugBlik.
www.terugblikhorst.nl

Per 1 april a.s. zullen wij afscheid nemen van de beheerders
van ons gemeenschapshuis:

Jo en Tiny Wijnands

Als dank voor hun 10 jaar lange inzet voor de Hegelsomse
gemeenschap zullen wij hen een receptie aanbieden op: zaterdag
26 maart a.s. in Zaal Debije te Hegelsom van 20.30 tot 22.00 uur.
Wij nodigen u hierbij uit het echtpaar Wijnands persoonlijk een
handje te komen geven, waarbij u dan tevens kennis kunt maken met de nieuwe beheerders: Truus en Jac van Ooijen.
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs!
Het Bestuur,
Stichting Parochiehuis Hegelsom
Secretariaat: Bosstraat 44, 5963 NZ Hegelsom

STICHTING PAROCHIEHUIS HEGELSOM

Jacqueline
Bobby
Mieke en May

Uitnodiging

Bij Kinderopvang OKKI is
persoonlijke aandacht in een
huiselijke sfeer vanzelfsprekend...

Gezondheid optimaal! Laat uw
leven niet langer door uw gezondheid beinvloeden en ga voor optimale
kwaliteit! Optimaal Vitaal helpt u om
uw welzijn naar een optimaal nivo te
brengen. Zie www.optimaalvitaal.com
voor meer info!

toën hae zeek waas en nao ut ouverlijden van
miene mins en ozze pap

Hegelsom, maart 2011

Saar

06 Maart 2011
Dochter van
Stefan Derks en Helmie Cox
Zusje van Sepp

Nu tijd voor bomen Leiplataan/linde
nu €52,50 Dakplataan nu €59,50
Leipeer, Liriodendron, Sierappel (ook
zuilvorm), Magnolia Yellow river, enz.
HORTENSIA’S (130 srt.) Buxus €0,50,
laurier v.a. €1,50, Coniferen v.a. €2,00,
taxus v.a. €1,50 Oude Heldenseweg
Maasbree Open: Zaterdag 9.30-16.30 u.
06 40 32 71 08/ 077 465 32 83
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Proefles KidWalk KidWalk is sporten
in de buitenlucht met kind en wandelwagen! Na bevalling weer fit worden.
Gratis proefles op vrijdag 25 maart.
Voor meer info: www.cesar2move.nl

Te huur bedrijfs/atelier/opslagruimte
vanaf 60 m2 gelegen op zichtlocatie
aan doorgaande weg. Alle voorzieningen aanwezig 077 398 75 76 of
06 16 81 53 11
Te koop studieboeken opleiding ICT
niveau 2 Gilde opleiding. Twee
maanden gebruikt. Prijs: 150,00
(Nieuwprijs 277,00).
Tel: 077 467 26 46 (na 18.00)
Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 67 80.

De 11-jarige Muzhgan Sharifi
van groep 8 van basisschool De
Weisterbeek moet samen met
haar ouders, broertje en zusje
terug naar het asielzoekerscentrum in het Groningse Ter
Apel.
Muzhgan vluchtte drie jaar
geleden uit Iran. Samen met haar
ouders, haar broertje Siwar en zusje
Paria werd ze opgevangen in het
asielzoekerscentrum in Tienray. De
drie kinderen gaan naar basisschool
De Weisterbeek in Horst.

Leerlingen en
medewerkers zwaar
aangeslagen
Het is nog niet zeker dat ze het
land moeten verlaten, maar directeur Jos Gubbels van de basisschool
vreest het ergste. “Ik twijfel niet
aan de beoordeling van de IND over
de veiligheid in Iran. De kinderen
krijgen nooit dezelfde kansen als
in Nederland.” Muzhgan scoorde
onlangs op haar CITO-toets 540
punten. “De leerlingen op de school
en de medewerkers zijn zwaar aangeslagen”, zegt de directeur.

Technisch probleem
nieuwe machine
Iedere woensdag
inloopavond van
18.00-20.00 uur
Meer info: www.okkisevenum.nl
of 06 - 15 59 20 64

De klus is geklaard!
Hartelijk dank aan allen die
meegeholpen hebben met de
grote schoonmaak van zaal
De Meulewiek.
Alles ziet er weer
“spic en span” uit!
Stichting Gemeenschapshuis
Meterik

Timmerman biedt zich aan voor alle
voorkomende timmerwerkzaamheden.
Tel. 06 22 08 55 24.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, (draadloos) internet,
netwerken, overstap Windows7.
06 14 51 11 20.

Muzhgan
moet terug
naar Iran

Hét adres voor uw feest,
koffietafel, vergadering…
Exclusieve koude en warme
(tappas)buffetten uit eigen
keuken, ook voor thuis!
Wist u dat wij over een zeer grote
Toscaanse tuin (400 m2) beschikken aan
de achterzijde van ons pand?
Ideaal voor uw barbecue, bruiloft,
familiedag of feest!
www.delestegeulde.nl 077-3984190

Demonstratie
vislijnenmachine in
Sevenum
uitgesteld
De demonstratie van een
automatische vislijnenmachine
die voor de tweede helft van
maart bij Hengelsport Catch Up in
Sevenum gepland stond, wordt
voor onbepaalde tijd opgeschort.
Door een technisch mankement
bij het inlussen en vervaardigen
van op maat gemaakte vislijnen
ontstaan zwakke plekken in de
vislijn. Henk Gooren, eigenaar van
Hengelsport Catch Up in Sevenum,
wist het dealerschap voor de
machine binnen Europa in de
wacht te slepen. Het is nog niet
bekend wanneer de demonstratie
kan doorgaan. Pas wanneer de
machine feilloos werkt, wil Gooren
een demonstratie geven. Verwacht
wordt dat het probleem binnen
enkele weken wordt opgelost. Het
streven is om nu eind maart een
bijeenkomst te houden waarvoor
geïnteresseerden zich nog op
aanvraag kunnen aanmelden, ook
groepen.
Aanmelden kan bij Catch Up
Sevenum. Telefoon 077 467 11 53.
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Een uur later was de kathedraal een grote puinhoop

Lottummer verbleef
in Christchurch tijdens
aardbeving

Samen met nog 27 anderen vertrok Louis Sauvageot (70) uit Lottum op 3 februari voor een Trekkerreis-vakantie
naar Nieuw-Zeeland. De Lottummer kon toen nog niet bevroeden dat zijn reis een onvergetelijke wending zou
krijgen. Op de laatste dag van zijn verblijf in Christchurch op het zuidereiland begon de aarde te beven. Een uur
voordat de verwoestende aardschok de kathedraal van Christchurch in een ruïne veranderde, stond Louis met zijn
medereizigers nog voor het gebouw voor een groepsfoto. Hoe Louis, die sinds 2003 meerdere georganiseerde
‘levensreizen’ maakte de aardbeving beleefde, vertelt de voormalig rozenkweker aan HALLO.

De vakantie van Louis Sauvageot in
Nieuw-Zeeland verliep tot het moment
van de beving zonder problemen. Zo
bezocht het gezelschap nog het stel
Geert van de Laak en Wilma Verhaegh
uit Lottum die er enkele jaren geleden
een rozenkwekerij zijn begonnen.
Louis: “Tot de laatste dag (21 februari,
red.) op het zuidereiland heb ik alleen
maar genoten van alle bedrijfsbezoeken. Niets deed vermoeden dat onze
terugreis vertraging zou oplopen door
wat dan ook. We hadden ons om 10.00
uur die ochtend verzameld voor de
kathedraal in Christchurch en maakten
er een groepfoto. Enige tijd later namen
we een kijkje in de kerk. Een priester
vertelde ons nog over de aardbeving
in september 2010 en liet ons aan de
buitenzijde van het gebouw de sporen
van die beving zien. Daarna hebben we
in een winkeltje bij de kathedraal nog
wat souvenirs gekocht. Afgesproken
werd dat we ons om 13.00 uur zouden
verzamelen voor het Canterbury museum. Ik ben met enkele medereizigers
naar het museum gewandeld en we
hebben daar op de tweede verdieping
nog iets gegeten.

We kregen de deur
niet open
Het was bijna 13.00 uur en we wilden aanstalten maken om naar beneden te gaan toen het gebouw begon
te schudden. Ik was toen net op de
begane grond en hoorde geschreeuw
en gegil van mensen en kinderen.
Het licht viel uit en er was veel stof.
De deur naar buiten kregen we niet
open, zelfs niet met geweld. Uit een
nabijgelegen kantoortje kwamen twee
medewerkers van het museum die de
deur wel open kregen. Waarschijnlijk

was de deur ontzet en kon deze alleen
maar op een speciale manier geopend
worden maar zeker weet ik dat ook
niet”, zegt Sauvageot.
De beving duurde een minuut en
Louis was inmiddels uit het museum.
Terwijl hij z’n verhaal doet komen
de herinneringen en emoties weer
bovendrijven. Louis heeft het er
zichtbaar moeilijk mee maar herpakt zich weer snel. Eenmaal buiten
voelt de Lottummer zich meer op zijn
gemak.”Buiten in de vrije natuur voel
ik me gewoon veilig en dat was ook in
Christchurch het geval”, zegt hij. Wat
hem altijd zal bijblijven is de kathedraal
die vernield werd en die hij een uur
voor de beving nog had bezocht. “Op
de terugweg naar ons hotel konden
we in de verte de puinhopen van de
kathedraal zien. Ook was er een groot
standbeeld van een sokkel gevallen en dat terwijl een deel van onze
groep daar enkele minuten eerder nog
bijstond. Wat me verder nog helder
voor de geest staat zijn de scheuren
langs de berm van de weg. En een
riviertje vlakbij dat helemaal verkleurde
tot cementachtige vloeistof. Tijdens
een van de naschokken stroomde het
riviertje plotsklaps de andere kant op”,
aldus Louis. Onderweg naar hun hotel
heeft hij slechts één persoon gezien
die gewond was. Dat kwam omdat de
hulpverlening vrij snel de gebieden met
zware schade afsloten voor iedereen.
De schade aan het hotel waar Louis
verbleef was relatief gering.

Slapen met kleren
aan en open deuren
“Omdat dit grotendeels uit hout
was opgetrokken. Wel moesten we in
het hotel met onze kleren aan en met

de deur open slapen in verband met
mogelijke naschokken. Ook al onze
spullen moesten ingepakt klaarstaan
zodat we in geval van nood direct het
hotel konden verlaten. Ik heb niet veel
geslapen want de aarde bleef rommelen. Nee, wij wisten niet dat er
zoveel slachtoffers waren, dat beseften we pas een dag later toen we de
enorme schade zagen aan vooral de
oudere gebouwen. Vergeet niet dat
de aardbeving slechts een kracht van
6.3 op de schaal van Richter had en
op vijf kilometer diepte plaatsvond
precies onder Christchurch. Je kunt dit
niet vergelijken met een beving van
pakweg 8 op de schaal van Richter en
die in zee plaatsvindt. Dan bestaat immers het gevaar van een tsunami, en
dat was in Christchurch niet het geval”,
kijkt Louis terug. Hij vervolgt: “Door
kordaat optreden van de leiding van
het reisgezelschap zijn we uiteindelijk
met een vertraging van drie dagen
kunnen vertrekken. Door tussenkomst
van het Rode Kruis en de Nederlandse
Ambassade konden we met een militair
Hercules-toestel naar Auckland. Daarna
zijn we via Brisbane, Dubai en Athene
naar Dusseldorf gevlogen. Tijdens de
vlucht van Dubai naar Athene hadden
we enorm last van turbulentie en dat
vond ik veel beangstigender dan de
aardbeving in Christchurch”, aldus de
Lottummer.

We hebben echt
geluk gehad
De reis naar Nieuw-Zeeland werd
georganiseerd door Trekkerreizen.
Deze organisatie verzorgt wereldreizen
waarbij deelnemers dan boerderijen,
kwekerijen en fabrieken bezoeken in
relatie tot de land- en tuinbouw en de
sierteelt- en boomkwekerijsector. Louis
Sauvageot kreeg op zijn 45e last van
een hernia. Hij had altijd al last van zijn
rug maar uiteindelijk leidde dit later tot
een gedeeltelijke afkeuring. De liefde
voor het kwekersvak met de daarbij
behorende machinerieën bleef hij
behouden. Tot op de dag van vandaag
is Louis met regelmaat te vinden bij
zijn neef Leon Sauvageot die ook een
rozenkwekerij in Lottum heeft. De gebeurtenissen tijdens zijn laatstgenoten
grote reis naar Nieuw-Zeeland zal hij
echter nooit vergeten. “Ach, als je wat
wilt zien van de wereld moet je reizen.
Er gebeuren altijd en overal natuurrampen en wanneer je dan toevallig in
dat gebied bent, ben je gewoon op het
verkeerde moment op de verkeerde
plaats. Ik laat me er in elk geval niet
van weerhouden ook een volgende
keer weer mee te gaan”, besluit de
nuchtere Lottummer het interview. Wie
een kijkje wil nemen in het dagboek
van de reis kan dat doen via www.trekkerreizen.nl

BuitenZinnig
veel voordeel
bij GroenRijk!
16 t/m 20 maart

Zondag 20 maart open van 11:00 tot 17:00 uur.
GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrĳk.nl

bij inlEVERing Van DEzE aDVERTEnTiE DE VolgEnDE aanbiEDing:

130 JAAR

wafels
3 + 1 gRaTis
Halve linzenvlaai
E 4,00
gesorteerde harde brodjes 4 + 1 gRaTis
geldig t/m donderdag 24 maart

DiT jaaR bEsTaaT DE zaak 130 jaaR.
DaaRom sTaRTEn wE mET lEukE aanbiEDingEn.

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl

Linders
Linders
BEUK - HAAGBEUK
maat 50/80 80/120 120/150 150+

BOSPLANTSOEN maat 60/90

06 22944564 of 077 4678186

GEZOND AFSLANKEN
MET POWERSLIM
WAAROM HET DEZE KEER
WEL LUKT:
• Intensieve persoonlijke
begeleiding
• Snel en doeltreffend 6 tot 9 kg
gewichtsverlies in 1 maand
• Duurzaam behoud van je gewicht
• Geen hongergevoel
• Medisch onderbouwd
• Behoud van spiermassa
• Gemakkelijk en comfortabel

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

06

nieuws

17
03

Mogelijke herbouw
voorburcht
kasteelruïne
De stichting Kasteel Huys ter Horst beraadt zich volop over de mogelijkheden die de kasteelruïne in de Kasteelpark Ter Horst te Horst biedt.
Vorig jaar was daar plots het
bericht dat er overwogen zou worden
om het voormalige kasteel helemaal
te herbouwen. Een werkgroep ging
aan de slag met vragen als welke
functies dat gebouw zou kunnen
krijgen en of herbouw financieel
haalbaar is. De conclusie op die laatste vraag is op dit moment negatief,
zo maakte de stichting deze week
bekend. Alle pijlen worden nu gericht
op de voorburcht. Dat is het stuk vóór
het eigenlijke kasteel. Op dit moment is dat vlakke stuk onbebouwd.
De stichting heeft een aantal opties
hiervoor geformuleerd, uiteenlopend
van de situatie laten zoals die nu is
tot het maken van een gebouw met
hetzelfde volume als de voormalige
voorburcht.

De Horster bevolking
wordt ingeschakeld
Jos Jenniskens, voorzitter van de
genoemde stichting: “We zitten wat
dat betreft nog in een pril stadium.
Het streven is dit jaar nog de opties
te detailleren. Daarvoor willen we de
Horster bevolking in gaan schakelen.
Op welke wijze exact weten we nog
niet, maar we willen wel luisteren
naar wat er onder de mensen leeft.
Pas daarna kunnen we een volgende
stap gaan ondernemen.” Of dat
gaat leiden tot de herbouw van het
eigenlijke kasteel, kan Jenniskens nog
niet zeggen: “We gaan stap voor stap
te werk. Eerst maar eens kijken wat
de mogelijkheden met de voorburcht
zijn.”

Bruidsparen gooien snoepgoed
tijdens het balgooien
Afgelopen zondag vond in Horst, Meterik, Hegelsom en America weer het traditionele balgooien plaats.
Enkele pasgetrouwde stellen hadden zich hier voor opgegeven en gooiden op de eerste zondag na carnaval
snoepgoed en fruit uit het raam naar de kinderen die “bal, bal” stonden te roepen. Het boerenbruidspaar uit
Horst deed dit niet vanuit hun kamerraam, maar kwam met hun mooie carnavalswagen het centrum van
Horst binnengereden en gooide vanaf de wagen snoepgoed, mandarijnen en speelballen.
Kijk voor meer foto’s van het balgooien op www.hallohorstaandemaas.nl/foto

Ingezonden brief

Vastenaktie 2011: Project in de Filippijnen (1)
Vastenaktie besteedt in 2011 speciaal aandacht aan enkele projecten
in de Filippijnen. De Filippijnen is een eilandenrijk in het westelijke deel
van de Stille Zuidzee. De archipel telt ruim 7000 eilanden, waarvan er
slechts 2000 bewoond zijn.
Er zijn veel bergen van 2000
meter of hoger. Het land telt zo’n 20
vulkanen en er komen regelmatig
aardbevingen voor. De Filippijnen
heeft ruim 90 miljoen inwoners. De
bevolkingsaanwas- en dichtheid is
hoog. Het land is een smeltkroes van
culturen. Eeuwenlang was het een

Het grootste deel van de Filippijnen
was ooit begroeid met tropisch regenwoud. Nu is dat nog maar zo’n 5 procent. De snelle bevolkingsaanwas en
de groeiende industrialisering vormen
Spaanse en later een Amerikaanse
een grote bedreiging voor het milieu en
kolonie. Daarom heeft het land veel
de grote biodiversiteit. Een naoorlogse
westerse kenmerken. Het is in Zuidoost- bevolkingsexplosie heeft ertoe geleid
Azië het enige overwegend katholieke
dat boeren zonder land massaal de
land. Engels is er een officiële taal. De
berg- en bosgebieden introkken om er
Filippijnse cultuur is ook sterk beïnvloed bos te kappen om (zwerf)-landbouw te
door Mexicanen, Chinezen, Arabieren
bedrijven. Samen met commerciële en
en Maleisiërs.
illegale houtkap heeft dit tot groot-

Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

29 maart start in
Meterik nieuwe
cursus Nederlands
voor Poolse
medewerkers.

schalige ontbossing geleid. De snelheid
waarmee het bos verdwijnt is een van
de hoogste in Azië.
In de Filippijnen wonen meer dan
110 verschillende inheemse groepen.
Samen vormen zij ongeveer 10% van
de totale bevolking. Er worden meer
dan 100 talen gesproken. Acht van
deze inheemse groepen wonen op het
eiland Mindoro. Mindoro telt ongeveer
1 miljoen inwoners, waarvan zo’n
100.000 mensen behoren tot een van
de acht inheemse bevolkingsgroepen.

Samen worden deze groepen de
Mangyan genoemd. Twee van deze
stammen hebben niet alleen een
eigen taal, maar ook nog hun eigen
eeuwenoude schrift. De overige
groepen spreken een eigen taal, maar
gebruiken het Romeinse schrift.
Vastenaktie zet zich in 2011
in voor het behoud van de
Mangyancultuur op Mindoro.
Volgende week meer hierover.
U doet toch ook weer mee met
Vastenaktie?

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas

Ter introductie
van de eerste winter,

Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs
Voor particulieren
en bedrijven!

Info.06-21978311

geen 10% maar 15%
winterschilderkorting
voor binnenwerk.
Vraag vrijblijvend om een offerte.

Bel voor meer informatie:
06-23 99 77 30 of mail naar
was-strijkservice@hotmail.com

www.Bernadeta.nl

America Tel. 06-28919547

ket
n
a
B
&
d
rs” Broo
1:

“Ovenveieding weekep1it

aanb ranen/zonn 4 voor
eerg
en
l
M
enbol od pakje
n
j
i
z
o
r
ro
ckenb
12:
schin
week

ieding

aanb brood

tarvo roodjes
b
harde rood
b
rogge

100 jaar

!

r
4 voo
pakje

e 2,10
e 1,95
e 1,10
e 1,65
e 1,00
e 1,10

631690
l. 077-4 702
e
T
7
2
traat
78-503
- Hoofds
- Tel. 04
LOTTUM Kasteellaan 8a smits.nl
akkerij
WELL www.b

Uw veelzijdige
hovenier voor
uw tuin

• Tuinonderhoud
• Tuinrenovatie
• Tuinaanleg
• Tuinontwerp
• Aanplantgarantie
• Sierbestrating

Al 10 jaar een begrip in de regio!
Ron Seuren
Mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl

DE 3VROUWEN

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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Aangewezen vislocatie leidt tot ongenoegen

Lottumse sportvissers
vangen bot bij Limburgs
Landschap

Gratis dakinspectie
platte daken
i.v.m. strenge winterperiode

Tel. 077-3663084

Mobiel 06-38646761

Donderdagmiddag 10 maart vond een gesprek plaats tussen een afvaardiging van de Lottumse visclub Willem
Barendsz en Stichting Limburgs Landschap. Namens de stichting was districtsbeheerder Noord-Limburg Michael van
Roosmalen bij het gesprek aanwezig. Inzet van het overleg was een ingericht gebied voor de sportvissers door
Limburgs Landschap. De Lottummers willen een andere plek langs de Maasoever die hen beter geschikt lijkt om
viswedstrijden te houden en van oudsher bekend staat als ‘de oude loswal’. Limburgs Landschap wil daar echter
niet aan.

Het overleg op locatie bracht de Lottumse visclub niet wat ze ervan hadden gehoopt
De sportvissers vinden de
aangewezen en ingerichte visplek
door Limburgs Landschap maar niks.
Een brede strook langs de Maasoevers
wordt ingezet als begrazingsgebied
voor galloway runderen. Ook de
aangewezen visplek voor de sportvissers wil Limburgs Landschap hiervoor
inzetten. Prikkeldraad moet voorkomen
dat de runderen buiten hun gebied komen. De vissers delen als het ware het
terrein met de runderen en een deel
van de hengelaars ziet dat niet zitten
omdat ze bang zijn voor de galloway’s.
Ook willen de sportvissers met hun
auto op het terrein kunnen om zo dicht
mogelijk bij hun geliefde visstek te
kunnen komen.

Geen auto’s
bij de Maasoever
Om uit de impasse te komen stelde
de visclub voor om eventueel zelf de
vislocatie te beheren maar daar heeft
Limburgs Landschap geen oren naar. Zo
gaf de visclub aan eventueel dubbele
roosters te willen plaatsen met een
toegang naar de Maasoever. Zowel de
vissers als ook de runderen zouden
zich dan kunnen verplaatsen. Een vrije
strook tussen de Maasoever en de met
prikkeldraad omheinde aangewezen
vislocatie zou dan alleen voor de
sportvissers gebruikt kunnen worden
inclusief het parkeren van auto’s.
Districtbeheerder Michael van
Roosmalen van Limburgs Landschap:
“Wij zullen niet toestaan dat er auto’s
tot bij de Maasoever geparkeerd worden. Wel willen wij meedenken met
de vissers om het ingerichte gebied zo
goed mogelijk bereikbaar te maken.
Zo zouden de vissers met een platte
aanhangwagen achter een tractor ook
hun visspullen naar hun visstek kunnen
vervoeren. Het toelaten van auto’s op
het afgebakende terrein gaat zeker niet

gebeuren. Het wedstrijdparcours voor
vissers, het terrein waar we nu over
praten, wordt met een proefperiode
van vijf jaar ingezet, daarna volgt een
evaluatie”, aldus Van Roosmalen. Over
de angst van vissers voor de gallowayrunderen zegt hij: “De runderen die in
het gebied komen zijn een lief soort,
geselecteerd op karakter en kindvriendelijk. De dieren vormen geen enkel
probleem, ook niet voor vissers”, zegt
de districtbeheerder. “Wel wil ik kijken
of we de kleine toegangspoortjes in het
bewuste gebied wat kunnen aanpassen
voor een betere doorgang”, aldus Van
Roosmalen.

Visclub laat het er
niet bij zitten
De Lottumse vissers voelen zich
echter tekort gedaan en laten het er
niet bij zitten. “We gaan de gemeentelijke politiek vragen naar hun
mening. In het overleg met Limburgs
Landschap hebben we weinig vertrouwen. Wat meer input van Sportvisserij
Limburg is dringend gewenst”, aldus
Henri Gommans, voorzitter van visclub

Willem Barendsz. Ondanks het feit
dat het gesprek niet het resultaat
bracht wat de vissers ervan hadden
gehoopt, komt er een vervolggesprek
op uitnodiging van Limburgs Landschap.
Hierbij wordt ook Sportvisserij Limburg
uitgenodigd. Dit gesprek zal binnen
afzienbare tijd plaatsvinden.

Vissers voelen zich
niet serieus genomen
Limburgs Landschap voert in opdracht van Rijkswaterstaat het natuurbeheer uit langs de oevers van de
Maas. Naast Rijkswaterstaat heeft ook
Staatsbosbeheer er enkele strookjes
grond evenals de gemeente Horst aan
de Maas. Voor de Lottumse sportvissers
lijken alle goedbedoelde initiatieven
om tot een oplossing van het probleem
te komen, nutteloos.
De tot nu toe geopperde ideeën en
voorstellen richting Limburgs Landschap
hebben geen veranderingen teweeg
kunnen brengen ten gunste van de
vissers. Tot er een oplossing wordt
gevonden zal er nog wel veel water
door de Maas stromen.

/HWRS
REINTJESADVIES
Al jaren een
betrouwbare partner
voor ondernemers en
particulieren
•;ůŽŽŶͿĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞƐ
•ũĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶ
•ďĞůĂƐƟŶŐǌĂŬĞŶ
•ďĞĚƌŝũĨƐĂĚǀŝƐĞƌŝŶŐ
•ƐƚĂƌƚĞŶĚĞŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ
•ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐƐƉůĂŶŶĞŶ

Opknapbeurt tuin
De tuin van Groenewoudstraat 4 in Horst krijgt een flinke opknapbeurt. Deze wens werd door de begeleiders van deze locatie van
Stichting Dichterbij bij NL-DOET ingediend. De Katholieke Bond van
Ouderen (KBO) in Horst heeft gereageerd op deze hulpvraag en gaat
zaterdag om 10.00 uur aan de slag.
Woonbegeleidster Mariet
Jenniskens is zeer verheugd dat de
KBO het initiatief voor de woongroep
voor verstandelijk gehandicapten
heeft opgenomen. “Ook de plaatselijke PvdA had zich aangemeld.
Fijn dat zoveel mensen ons willen

helpen”, aldus Mariet Jenniskens.
Een plaatselijke hovenier draagt ook
zijn steentje bij.
Een uitgebreid verslag van
deze opknapbeurt lezen? Kijk dan
volgende week ook in HALLO Horst
aan de Maas.

ƌĞŝŶƚũĞƐĂĚǀŝĞƐ͘Ŷů
>ĞƵŶƐĞǁĞŐϱϯ͕ϱϴϬϮ'sĞŶƌĂǇ
dϬϰϳϴϱϱϬϰϳϰ
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Hulp bij belastingaangifte
voor jongeren
Het jongerenwerk van Synthese organiseert op dinsdag 29 maart
tussen 19.00 en 22.00 uur in OJC Niks in Horst een avond voor jongeren
om hun belastingaangifte via het T-biljet in te laten vullen. Tijdens deze
avond krijgen de jongeren direct te horen of ze iets terugkrijgen, en zo
ja wat ze terugkrijgen. Van dit geld kunnen ze wellicht mooi op vakantie
in de zomer of de openstaande rekening van hun telefoonabonnement
betalen.
Het jongerenwerk van Synthese
signaleert dat er veel jongeren zijn die
het hele jaar hard werken maar zich er
niet van bewust zijn dat ze belastinggeld terug kunnen vragen. Met de
activiteit in OJC Niks wil het jongerenwerk de jongeren prikkelen om hun eigen belastingcenten terug te vorderen.
Synthese krijgt deze avond hulp van
betrokken vrijwilligers van het FNV die
de jongeren graag willen helpen.
De avond is bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar uit de
gemeenten waar Synthese werkzaam
is. Het gaat om de gemeenten
Horst aan de Maas, Venray, Mook en

Middelaar, Gennep en de voormalige
gemeente Arcen en Velden. Jongeren
die graag deelnemen dienen zich voor
dinsdag 22 maart aan te melden bij
de jongerenwerker in de buurt. Bij
voldoende aanmeldingen in de betreffende gemeente zal het jongerenwerk
voor twee euro per persoon een bus
regelen naar OJC Niks in Horst. Kijk op
www.synthesejongerenwerk.hyves.
nl voor aanmelding bij de jongerenwerker bij jou in de buurt. Hier is ook
meer informatie te vinden over wat
er nodig is voor het invullen van het
T-biljet. Voor meer informatie kijk ook
op www.belastingterug.com

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Vrijwillig schoonmaken in Kronenberg
Tijdens de Landelijke Opschoondag in Nederland op zaterdag 12 maart stond de jeugdorganisatie
KJEM met maar liefst 35 vrijwillige Kronenbergers bij de kerk klaar om eens flink op te ruimen in
Kronenberg.
Veel kinderen en vrijwilligers van de KJEM en ouders hebben aan de Landelijke Opschoondag bijgedragen
door bewapend met vuilknijpers, handschoenen en vuilniszakken heel Kronenberg op te schonen. Geen beek
werd overgeslagen en ieder struikje of perkje werd schoongemaakt.
Iedereen is flink bezig geweest met opruimen en na ongeveer anderhalf uur was iedere groep klaar met
zijn route. Bij Café Ummenthun konden de vrijwillige schoonmakers terecht voor een lekker stuk vlaai en wat
drinken. De orgnaisatie van KJEM dankt elke deelnemer aan de schoonmaakdag voor deze zeer geslaagde
opruimmiddag in Kronenberg.

Laat uw weiland

OPHEFFINGSUITVERKOOP!!!

GRATIS
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bemesten!

Bel: 06 181 164 80

EN NATUURLIJK HEBBEN
WE OOK VIS:

UNCLE SAM'S
GRILLED SALMON
Gegrilde zalm à 250 gram
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€
met heerlijke saus

NU
OPEN HUIS
DAGEN BIJ
MARIËTTE
MODE

VARGAS BLUES BAND
HET BESTE WAT SPANJE TE BIEDEN HEEFT!

ONCERTEN.N
SCONC
INUSC
R
B
M
L
A
C

RT ZIJN
A
A
M
0
2
G
A
D
A.S. ZON
7.00 UUR
-1
0
.0
1
1
N
A
V
p)
WIJ OPEN
u bij uw aankoo
(U ontvangt dan

een leuk cadea

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT)

nieuws 09

17
03

Gift van 5.000 euro voor Maria Auxiliatrix Run
Grubbenvorstenaar Hans van den Brandt, voorzitter van de Maria Auxiliatrix Run (MA-Run) mocht afgelopen
dinsdagmiddag een cheque ter waarde 5.000 euro in ontvangst nemen. Van den Brandt ontving de gift uit handen
van André Lemmen, directeur Regionale Ambulance Voorziening Limburg Noord (RAVLN). De uitreiking vond plaats
in het nieuwe hoofdkantoor van de RAVLN op Traffic Port Venlo.

gedragen evenement is. Een toertocht voor mensen met een beperking in een zijspan van een motor. Ik
wist niet dat daarvoor motorrijders
elk jaar vanuit Denemarken naar
Venlo komen om daaraan mee te
doen. De vrijwilligers en motorrijders
spraken zo enthousiast en vol passie
over de MA-Run dat ik besmet raakte
met het MA-Run-virus.

Welkome gift
RAVLN
Dit bedrag is de opbrengst
van de openingsavond van het
nieuwe hoofdkantoor van de RAVLN
op 8 december 2010. Ik heb alle
genodigden voor die avond gevraagd
in plaats van bloemen een donatie te
doen voor de MA-Run. En ik kan met
grote tevredenheid vaststellen dat
die oproep een succes was”, aldus
Lemmen.

Economische
(sponsor)crisis
Hans van den Brandt neemt de cheque in ontvangst van directeur
André Lemmen, onder toeziend oog van beleidsmedewerker RAVLN Juliëtte Kruijen
wachten totdat de hele stoet van
motoren voorbij was en wist eerst
niet wat het voor moest stellen.

Directeur André Lemmen legt
uit hoe de gift tot stand kwam.
“Ik moest bij een vorige MA-Run

Tijdens een gesprek met een van hun
mensen werd me duidelijk dat de
MA-Run een geheel door vrijwilligers

Als extraatje wil de RAVLN ook
enkele medewerkers en auto’s beschikbaar stellen om deel te nemen
aan de MA-Run. “Om het extra bijzonder te maken voor de passagiers”, zegt
directeur André Lemmen.
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Het bedrag dat MA-Run-voorzitter
Van den Brandt in het bijzijn van
Harrie Bastings (de oprichter van de
MA-Run) mocht ontvangen is meer
dan welkom. Dit jaar vindt de MARun op 17 september plaats en wordt
de run voor de 25e keer verreden.
“Wij zijn hier als organisatie ontzettend blij mee. Ik weet niet goed wat
ik moet zeggen maar dit is geweldig”, stamelde MA-Runner Van den
Brandt.
Het bedrag is een welkome aanvulling op de balans van de stichting
MA-Run. Door de economische crisis
kwamen de sponsorbijdragen bij de
laatste editie van de run onder druk
te staan. Er werd zelfs getwijfeld of de
jubileumrun van 2011 wel kon doorgaan. Met de gift van RAVLN wordt
die twijfel van de MA-Run-organisatie
Vakgarage Gommans & de Wit
grotendeels
weggenomen. “We
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
| E info@gommansendewit.nl
zullen
de komende
maanden meer
www.gommansendewit.nl
sponsoracties organiseren want de
MA-Run is inmiddels een traditie
geworden. Alle hulp en ideeën zijn
daarbij welkom. Wij willen onze passagiers niet hun mooiste dag van het
jaar afnemen”, zegt Van den Brandt.
De opmerkingen van de MA-voorzitter
vinden een instemmende hoofdknik
van RAVLN-bestuurder Tjerk Hiddes,
directeur André Lemmen en beleidsmedewerker Juliëtte Kruijen.
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Uw kind in groep 6,7 of 8?

BANDPLOOI BROEKEN
IN DIVERSE KLEUREN

DE NIEUWSTE EN LEUKSTE

‘n Goede voorbereiding op de
middelbare school
6 april starten weer
9 bijeenkomsten in Horst

interieur
verzorging

Sociale Weerbaarheid

ZOMERJURKJES!Vakgarage Gommans & de Wit
*

9-12 jaar: nog 4 plaatsen
6-9 jaar: nog 1 plaats

Verkrijgbaar in diverse motievenGezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)

Hoofdstraat 12
Horst a/d Maas
(aan het parkeerterrein)

T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl Info en opgave: Michaële de Vreede

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
w w w . b r o e k e n h owww.gommansendewit.nl
ek.nl
Bladel - Horst a/d Maas - Valkenswaard - Veldhoven
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Gyros reepjes
Heerlijk met rijst of frites

Varkenssausijzen
Rundersausijzen

€ 4,95
100 gram € 0,60
100 gram € 0,75

500 gram

DE ZON SCHIJNT WEER !!!

Barbecue worstjes
Preskop
Kipfilet met bospaddestoelen

100 gram
100 gram
100 gram

Duuvelkusvleis wegens groot succes
Kipvlees met heerlijke saus

100 gram

06-12560963

Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

www.devreedetrainingen.nl

Ruime keuze in diverse voorjaarsbloeiers
o.a. narcissen, blauwe druifjes, hyacinten etc.
tulpen
freesia’s
primula’s
hortensia

€ 0,95
€ 1,25
€ 1,15

per bos € 2,95
per bos € 2,95
per stuk € 0,95
3 kop € 2,95

2 bossen voor €
2 bossen voor €
6 voor € 5,00

5,00
5,00

AL 30 JAAR!
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Hoofd

gekruid gehakt met paddestoelen

Zondag zijn wij geopend
van 12.00-17.00 uur.
Graag tot ziens bij Villa Fleur.

100 gram

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Haal het voorjaar
in huis bij Villa Fleur!!

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Boswandeling
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€ 0,95

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

ZONNESTUDIO
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl
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Vrijwilligers gezocht

Burgerhulpverlening moet mensenlevens redden

Horst aan de Maas gaat een netwerk voor burgerhulpverlening opzetten. Bedoeling: het redden van mensenlevens. In Sevenum werkt het systeem al en heeft het reeds diverse mensenlevens gered.
Waar gaat het om? Horst aan
de Maas wil in de hele gemeente
voldoende Automatische Externe
Defibrillators (AED’s) ophangen om een
dekkend netwerk te hebben. Een AED is
een apparaat waarmee de hulpverlener
een slachtoffer van een hartaanval een
elektrische schok kan geven, waardoor
het hartritme weer op gang kan komen.

Daarvoor heeft de gemeente behoefte
aan voldoende vrijwilligers.
Voorbeeld voor de opzet van
de burgerhulpverlening is de oude
gemeente Sevenum. In september
2009 is men daar begonnen met het
plaatsen van AED’s en het opleiden van
voldoende vrijwilligers. In augustus
2010 werd de zevende AED geplaatst,

waardoor Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord volledig voorzien waren.
Drijvende kracht hierachter was Jan
Schattevoet, die namens de dorpsraad
van Sevenum handelde: “Samen met
Leon Joris van de gemeente hebben we
een geweldig resultaat kunnen boeken.
We hebben ervoor kunnen zorgen dat
er in Sevenum liefst 80 vrijwilligers zijn,

die dag en nacht beschikbaar zijn. Elke
seconde telt. Hoe eerder we bij het
slachtoffer zijn, hoe groter de kans van
slagen. We hebben al diverse mensenlevens kunnen redden. Het exacte
aantal mag ik vanwege de privacy niet
noemen, maar elk leven dat je redt is
toch fantastisch?”
In de praktijk werkt dat als volgt:
op het moment dat de meldkamer 112
een melding krijgt van een slachtoffer,
worden er behalve twee ambulances
ook twee soorten sms’jes naar vrijwilligers, die in de buurt van het slachtoffer wonen of werken, gestuurd. De ene
groep krijgt een bericht om onmiddellijk
naar het slachtoffer te gaan en eerste
hulp te verlenen, de tweede groep
krijgt de opdracht meteen de dichtstbijzijnde AED op te halen.
Sinds september 2010 treedt Jan
Schattevoet op als adviseur namens het
Rode Kruis afdeling Horst aan de Maas/
Venray. In die hoedanigheid kwam
hij vorige maand in contact met de
gemeente Horst aan de Maas, die graag
gebruik maakte van zijn expertise.
Schattevoet is blij met de samenwerking: “Natuurlijk, als je mensenlevens
kunt redden, moet je alle mogelijkheden aangrijpen. Ik ben blij dat Horst aan
de Maas nu meedoet. Samen met Ellis
Spikmans van de gemeente hebben we
een plan opgezet. Er zijn verschillende
bedrijven die een AED hebben en die nu

beschikbaar stellen voor de gemeenschap. Daarnaast zal de gemeente nog
enkele AED’s moeten kopen. Daarmee
hopen we de hele gemeente te dekken.
Die AED’s kosten al gauw 1.500 tot
2.000 euro per stuk. Waar die komen te
hangen weten alleen de vrijwilligers.
Dat doen we omdat de AED’s nogal
diefstalgevoelig zijn. Terwijl je er niks
aan hebt, er zit een code op die niet te
kraken is.”
Afgelopen maandag heeft
Schattevoet, met de gemeente, de
dorpsraden ingelicht over de plannen:
“Zij reageerden enthousiast. Ze staan te
popelen om mee te helpen.”
Komende maandag vindt de zogenaamde kick-off bijeenkomst plaats. In
de raadszaal van het gemeentehuis in
Horst zal de gemeente haar plannen
nader toelichten en vrijwilligers zoeken.
Schattevoet: “Iedereen kan en mag
reanimeren. Dus iedereen is welkom.
Alle vrijwilligers kunnen opgeleid
worden. Ik hoop dat we tot zo’n 300
tot 350 vrijwilligers kunnen komen. Als
Sevenum er al 80 heeft, en als wij als
Rode Kruis met zo’n 60 personen willen
helpen, dan moet dat toch kunnen?
En denk eraan, iedereen kan met een
hartstilstand te maken krijgen.”
Wethouder Birgit op de Laak zal
de kick-off starten. De avond begint
om 20.00 uur. Opgeven kan via e-mail:
e.spikmans@horstaandemaas.nl

KOPERSMARKT
Wanneer: zaterdag 19 maart
van 11:30 - 13:30 uur
Locatie: Kloosterstr. 62
Grubbenvorst
(naast de NOVY)

Kopen voor 1 juli 2011 met € 5.000,- subsidie!

Wonen “Op Santfort” te Grubbenvorst
InterMakelaars
T. 077 398 90 90

www.opsantfort.nl

Van Kempen Makelaars
T. 077 352 43 33
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Was Rowwen Hèze
ook een wonderdokter?
Door André de Bruin

De volksgeneeskunde was jarenlang wijdverbreid in Noord-Limburg. Inmiddels zijn over dat onderwerp al bijna
400 publicaties verschenen. In zijn boek ’Noord-Limburg integraal bekeken’ wijdt André de Bruin een hoofdstuk
aan het onderwerp. In een kader besteedt hij ook aandacht aan de Americaanse ’wonderdokter’ Rowwen Hèze.

Opa, wat is dat?
Een rondleiding door museum De Locht, niet door een gids, maar door
je eigen opa en oma. Dat is het idee achter een nieuw project van het
streekmuseum in Melderslo.
Afgelopen dinsdag was de eerste
proefrondleiding. Kinderen van de St.
Sebastianusschool uit Velden trokken samen met hun opa’s en oma’s
door het museum. Leerlingen van de
Groene Campus uit Helmond hadden
een soort speurtocht met vragen door
het museum uitgewerkt. Terwijl de
kinderen uit Velden op zoek gingen
naar de antwoorden op de vragen,
vertelden hun grootouders alles over
het leven, wonen en werken van

vroeger. “Opa’s en oma’s kunnen een
heleboel vertellen over de spullen in
ons museum”, vertelt museumdirecteur Jos de Kunder, “en op deze manier
blijft die informatie goed hangen bij
de kinderen.” De Kunder was dinsdag
al tevreden met het verloop van het
project. De museumdirecteur gaf aan
dat ook een omgekeerd project wordt
gestart, waarbij bewoners van een
verzorgingstehuis hun kleinkinderen
meenemen naar het museum.

VERDELLEN

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

feesttenten
verhuur
www.verdellen.nl

www.horstverhuur.nl

is onderdeel van Horst Verhuur

Telefoon (077) 398 64 26

Telefoon (077) 398 64 26

zo in zijn lege oogkas”. Kleding? Een
stuk ijzerdraad belette dat zijn broek
afzakte. Met scheuren en gaten en
een uitzicht op zijn geslacht. Bijna een
potloodventer. Pruimtabak? Eén pond
in de week! Kauwend en sap spugend.
Als het kon op de grond, zo niet dan in
zijn broek. Toch is Christiaan getrouwd
geweest. Hij werkte toen als opperman
en dagloner. Hij kreeg vijf kinderen,
zijn vrouw overleed al op 39-jarige
leeftijd. De kinderen kwamen daarna in
Rijksopvoedingsgestichten. Christiaan
verzeilde tenslotte in een plaggenhut,
waar ook nog wat stinkende geiten
rondliepen. Hij at zelfs van hun kadavers,
zei men. Toch kreeg ook hij het aureool
van wonderdokter. Beweerd werd dat
hij bloedende wonden kon stelpen en
baby’s kon genezen. Zelfs zou hij heksen
op afstand houden. Wie zijn geit liet dek-

Over wie zich op het NoordLimburgse platteland afwijkend
gedroeg, werden al snel de merkwaardigste verhalen verteld. Niet zo vreemd
in een tijd waarin mensen - zo nabij
de Peel en heidevelden levend – ook
nog lang geloofden in spoken, heksen,
aardmannetjes en de wonderbaarlijkste genezingen. Zelfs aan Rowwen
Hèze, de naamgever van de nu alom
bekende dialectband, werden paranormale krachten toegeschreven. Wie
was deze ruige Hèze, bij de burgerlijke
stand bekend als Christiaan Hesen,
geboren in America in het jaar 1853?
Die, ondanks zijn ruig leven, 93 jaar
zou worden.
Christiaan was een stevig gebouwde, grote vent, met lange haren
en een stoppelbaard. Hij had door een
ongeval nog maar één oog. “Je keek

ken door zijn bok was verzekerd van
een gezond nageslacht. Wel gold onze
zonderling als een trouw kerkganger.
De pastoor had zelfs een zwak voor
hem. Maar na de mis ging hij direct
naar de kroeg. Om vervolgens ladderzat langs een sloot zijn roes uit te
slapen. Verhuisd naar Tegelen stuurde
hij zijn kinderen op het dievenpad. Eén
dochter belandde zelfs in de prostitutie. Tenslotte kwam Christiaan in een
bejaardenhuis. Zelfs tóén zou hij nog
gestonken hebben. Bijzonderheden zijn
onder meer ontleend aan: dr. André
de Bruin. Noord-Limburg integraal
bekeken. Zoektocht naar de wortels
van een cultuur. Het rijk geïllustreerde
boek, dat te koop is bij de boekhandel,
kost € 24,95. Het is gesubsidieerd door
alle Noord-Limburgse gemeenten en
de provincie Limburg.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
Op uw verjaardag all-in arrangement

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

GRATIS!*

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

topVoordeel
Goblet

Jonge Graanjenever
LITER

10.

99

10.99
70cl

9.99
70cl

ropiteau

Vin de Pays d’Oc
Frankrijk
Chardonnay
Pinot Noir

10.99
15.99
18.99
14.99
8.99
LITER
70cl
LITER
70cl
LITER

7.99
70cl

eXClusieF

7.99
LITER
eXClusieF

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

Per fles 75 cl
5.49

3 fLEssEN
vooR

14.

99

eriStoff
VoDka

eriStoff
reD & GolD

De keizer
keizerBitter

Southern
Comfort

weijs
w w w.uw topslijter.nl

Ballantine’S
SCoth WhiSky

herstraat 58

haVana CluB añejo
eSpeCial & BlanCo

StooCker
Vieux

De kuyper
DropShot & hotShot

StooCker
liChte Borrel

hoRSt tel. 077-3981463

Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 14-3-2011 t/m 26-3-2011

mooi haar
Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

www.kapperscompanyhorst.nl
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Goed voorbereid een bedrijf
starten met Starterscafé Horst
Op woensdag 30 maart wordt voor de tweede keer het Starterscafé Horst georganiseerd. De avond begint
om 19.00 uur en is bedoeld voor iedereen die met plannen rondloopt om een eigen bedrijf te beginnen en
ondernemers die de afgelopen drie jaar een bedrijf zijn gestart.
De avond is een vervolg op de
succesvolle vorige bijeenkomst met
nieuwe sprekers en onderwerpen
voor startende ondernemers. Starters
die op de vorige bijeenkomst zijn
geweest kunnen hun kennis en
netwerk verder uitbreiden maar ook
nieuwe starters kunnen uiteraard
deelnemen.
In een informele en ontspannen sfeer kunnen starters informatie
vergaren. Ze bepalen zelf wat ze
willen weten door een adviseur
aan te spreken. Ondernemers van
jonge bedrijven kunnen met anderen ervaringen delen, hun kennis
verdiepen en hun netwerk verder
uitbreiden.

Gedurende de avond komen
verschillende onderdelen aan bod. Er
zijn adviseurs die tips en suggesties
geven over het starten van een bedrijf.
Een ervaren ondernemer vertelt over
zijn eigen start. Wat zou hij nu anders
doen? Wat ging goed? Wat viel tegen?
Welke tips heeft hij nu voor starters?
Er is een Speakers’ Corner ingericht,
een starter krijgt de gelegenheid om
binnen twee minuten zijn product of
dienst aan te prijzen.
De initiatiefnemers van Starterscafé
Horst zijn Tristan Smits en Joris Wijnen.
Tristan Smits is jurist en belastingadviseur. Joris Wijnen is relatiebeheerder en
adviseur. Smits en Wijnen zijn werkzaam bij Lenssen te Hegelsom.

Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

Uitbreiding van het Kindcentrum in Hegelsom

Rond de zomer bieden wij in ons Kindcentrum:
• Dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en
Peuterspeelzaalwerk 2-4 jaar

ENDERMOLOGIE

de manier voor het behandelen van:
• cellulitis;
• vastzittende vetophopingen;
• verslapte huid;
• verlies van centimeters.

• Volledige BSO en Vakantie opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar
Meer informatie kunt u opvragen via
info@dynamieksamenspel.nu en 077-8508703.
Of kom gerust eens binnenlopen. U vindt ons nu nog aan
de Pastoor Debijestraat 6a in Hegelsom.

Jan en Henny Hermkens uit Broekhuizen kunnen de concurrentie met de
grote bouwmarkten niet meer aan. Ze sluiten op 30 maart na 23 jaar de
deuren van hun verfwinkel aan de Sef van Megenlaan.

Starterscafé Horst wordt ondersteund door Gemeente Horst aan
de Maas en KvK StartersCentrum.
Voor informatie kunnen starters
terecht bij het startersloket van de
gemeente Horst aan de Maas. Deze
baliefunctie zal ook tijdens de avond
in het Starterscafé Horst worden
gefaciliteerd. Het Starterscentrum
van de Kamer van Koophandel is ook
aanwezig in het Starterscafé Horst en
mensen die een bedrijf willen beginnen worden direct met raad en daad
bijgestaan.
Het Starterscafé wordt gehouden
in Liesbeth’s Grand Café te Horst
en het einde is om circa 21.00 uur.
De toegang is gratis.

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval

Het Kindcentrum De Speeldoos in Hegelsom gaat verhuizen naar
basisschool Onder de Linde. Vanaf de zomer bieden wij gezamenlijk
Onderwijs, Buitenschoolse opvang, Speelzaal en Dagopvang onder
één dak. Nieuw, maar toch heel vertrouwd!

Verfwinkel Hermkens
in Broekhuizen stopt

NU in combinatie met het Powerslim proteïne dieet E 100,- korting
of bij een losse kuur

Graag tot ziens!

10+1 GRATIS

Het team Kindcentrum De Speeldoos en
Basisschool Onder de Linde.

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42
www.beautynjoy.nl

VACATURES
** Keukenassistent ( +/- 24 u p/w)
** Medewerkers bediening (weekenden en vakanties)
Antraciet grijs
Oranje/geel
Reacties vanaf 16 jaar, per mail,
post of telefoon.
* Pantone 433 U, 100%
* Pantone 116 U, 100%
* C = 33%,
M = 3%,
= 0% AE
en K
= 95%
* C = 0%, M =-16%,
Y = 100% en K = 0%
Veerweg
15,Y5872
Broekhuizen
- tel. 077-4631444
fax 077-4631777
* R = 22, G = 39 en B = 50
* R = 225, G = 210 en B = 0

info@maaspaviljoen.nl - www.maaspaviljoen.nl

De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
van Het Maaspaviljoen.

Vooral voor Henny is de sluiting van de winkel een grote stap.
Jarenlang verzorgde zij de winkel terwijl Jan en later ook hun zoon Geert de
baan op waren voor het schilderwerk.
Jan: “De winkel hebben we er altijd
bij gedaan, als extra service naar onze
klanten. Die wilden dezelfde verf als
de schilder ook had. Daarom hebben
we eerst wat schappen met verf in
ons kantoortje gemaakt. Later werd de
speelkamer omgebouwd tot winkel.”
De sluiting van de winkel is bijna
onvermijdelijk. Waar grote bouwmarkten mensen naar zich toe kunnen lokken met stuntprijzen, is dat voor een
kleine ondernemer als Hermkens niet
te doen. De omzet is zo sterk gedaald
dat het niet meer interessant is om de
winkel open te houden. “Vroeger kon
je er nog voor thuis blijven, maar nu

is dat niet meer te doen”, vertelt Jan.
Henny: “Ook al komen er maar weinig
mensen op een dag, je moet evengoed van negen uur ’s ochtends tot zes
uur ’s avonds thuis blijven voor als er
een klant komt”, aldus Henny. “Maar
dat wil niet zeggen dat nu de winkel
sluit ik zes dagen per week de hort op
ben”, voegt ze er gauw aan toe. “Maar
ik kan nu wel meer tijd besteden aan
mijn kleinkinderen.”
Op 30 maart is de winkel voor
de laatste keer open. “We wilden
het eerst op 1 april doen, maar dan
denken mensen dat het een grap is”,
aldus Henny. Tot die tijd verkopen
Jan en Henny hun voorraad verf met
kortingen. Klanten kunnen ook na
sluiting van de winkel bij Hermkens
terecht voor de kleuren uit de mengmachine en de basiskleuren.

Munckhof ontvangt
‘Best Business Travel
Agency Award’
Airberlin heeft aan Munckhof Business Travel de ‘Best Business Travel
Agency Award 2010’ uitgereikt. De uitreiking vond plaats op de ITB in
Berlijn, de grootste Travel vakbeurs ter wereld.
Deze ‘Best Business Travel Agency
Award 2010’ wordt jaarlijks aan een
aantal Nederlandse zakenreisorganisaties uitgereikt die uitblinken in
onder andere samenwerking en het
ontplooien van succesvolle salesactiviteiten. Dit is het tweede jaar op rij dat
Munckhof Business Travel de award in
de wacht sleept.
Jörgen de Jong, manager
Munckhof Business Travel, is zeer
content met de award. ”We werken al
vele jaren tot wederzijdse tevredenheid samen met Airberlin. De waardering in de vorm van deze Award toont
aan dat we over meedenkend vermogen, kennis en expertise beschikken
die niet alleen grote luchtvaartmaatschappijen maar ook onze klanten van

ons eisen. Dat we de prijs nu al twee
jaar op rij hebben gewonnen, bewijst
dat onze medewerkers die kwaliteit
weten te continueren”.
Ook Airberlin-topman Peter
Hunold is zeer te spreken over deze
keuze: “Munckhof is een strategische partner van ons door haar
ligging op 45 autominuten van
Düsseldorf, de belangrijkste Airberlinvertrekluchthaven voor Nederland.
Airberlin richt zich in toenemende
mate op de zakenreiziger, wat te
zien is aan de ontwikkeling van het
routenetwerk en het algehele serviceconcept. Om deze reden zijn we zeer
tevreden met Munckhof als sterke en
betrouwbare partner in het zuidoosten van Nederland.“
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Starters
in de regio
Athese

winkel&bedrijf 13

Twee decennia hoveniersbedrijf
Veldpaus
Hoveniersbedrijf Wilfred Veldpaus uit Sevenum bestaat deze maand 20 jaar. Tijd voor een bescheiden feestje.

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Athese
Ben Hesen
St. Jansstraat 34
Meterik
06 34 92 95 23
info@athese.nl
www.athese.nl
elektrotechniek
1 januari 2011

Activiteiten
Athese houdt zich bezig met
alle woon-, werk- en leefaanpassingen voor het bedrijf en/
of woning. Hierbij kan men
denken aan elektro-installatie,
woonbeveiliging (homesafety),
automatisering (domotica) en
datacommunicatie (netwerk)
inclusief advisering en alle
andere technische werkzaamheden binnen een bedrijf,
woning en/of machinepark. Zo
kan een klant er ook terecht
voor het installatiewerk in de
keuken, badkamer, toilet en
voor de centrale verwarming.
Tevens bestaat de mogelijkheid
tot het inhuren van deze kennis
en kunde ter (tijdelijke)
versterking van de bedrijfsactiviteiten.
Doelgroep
Midden-en kleinbedrijf en
particulier.

brede kennis van
techniek
Onderscheidend vermogen
Het onderscheidend
vermogen is de brede kennis
van techniek. Hierdoor kan de
klant voor diverse werkzaamheden een beroep doen op
Athese. Of het nu gaat om
elektra, installatiewerk, CV
alsmede besturings- of werktuigbouwkundige werkzaamheden.
Athese onderscheidt zich in
haar uitstekende kennis, kunde
en kwaliteit ten opzichte van
andere grotere bedrijven in
deze branche. Klanten kunnen
vrijblijvend een afspraak
maken om hun wensen te
bespreken.

Nadat Wilfred (43) in 1986 de
middelbare tuinbouwschool had
afgerond, werkte hij enige tijd voor
een hoveniersbedrijf in Helden. Toen
hij vervolgens in dienst moest, ging hij
nadenken over wat hij in de toekomst
graag wilde doen. Wilfred: “Mensen
zeiden tegen me dat ik voor mezelf
moest beginnen. Dat was niet zo een-

voudig, want ik woonde nog bij mijn
ouders in het dorp. Gelukkig kreeg ik
de kans om bij een kennis achter de
boerderij een container te plaatsen.
Dat werd mijn loods”, aldus Veldpaus.
Inmiddels is Wilfred Veldpaus zijn
container al lang ontgroeid en heeft
hij een ruime loods met kantoorruimte
en flink wat ruimte voor zijn planten

en zijn showtuin aan de Zeesweg in
Sevenum. En hij runt het bedrijf ook
niet meer alleen, maar samen met
zijn vrouw Esmeralde, die zaken als de
administratie en het personeelsbeleid
voor haar rekening neemt. Daarnaast
hebben ze nog drie werknemers
in dienst. Dat is volgens Veldpaus
voorlopig voldoende. “We hebben

bewust de keuze gemaakt om niet
groter te worden. Ik wil gewoon buiten
blijven werken. Als je groter wordt, zit
je fulltime op kantoor en kan dat niet
meer.”
Het hoveniersbedrijf houdt zich
bezig met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen.
Het ontwerpen is daarin de laatste
jaren steeds belangrijker geworden.
“Het contact met de klant is steeds
belangrijker geworden”, vertelt
Esmeralde. “Klanten zijn bewuster
bezig met hun tuin. Ze weten dankzij
internet beter wat ze willen.” De stijl
van de tuinontwerpen van Wilfred
Veldpaus omschrijft hij zelf als strak of
romantisch, maar met een landelijke
tint. “Ik gebruik veel natuurlijke materialen, gebakken klinkers, natuursteen,
hout, etcetera. Als ik al ijzer gebruik,
dan is het verroest. Maar ook die stijl
verandert in de loop van de jaren. Net
als bij kleding is ook een tuin trendgevoelig. Nu worden bijvoorbeeld veel
meer rechte lijnen in een tuin toegepast en leggen we grotere tegels.
En de keuze in planten en materialen
is de afgelopen jaren flink uitgebreid.
Maar als mensen rondlopen in onze
showtuin zien we vaak al snel welke
materialen en planten hen het meeste
aanspreken”, aldus de hovenier.

ZONNEPANELEN

OOK
ZA
INTE KELIJK
RESS
ANT

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

Wij zoeken voor het seizoen

april t/m september de volgende versterking:

Campingmedewerker (m/v)
Leeftijd 18+. Voor alle voorkomende (schoonmaak)werkzaamheden. Terrasbediening en barwerkzaamheden behoren ook
tot de werkzaamheden. Werktijden in overleg; maar zeker in de
weekenden.

Kokshulp (m/v)

Leeftijd 18+. Moet kunnen koken.
Stressbestendig. Ervaring in
cafetaria of restaurant vereist.

Ervaren barkeeper (m/v)
Leeftijd18+. Een echte teamplayer.
Stressbestendig. Voor de drukke
weekenden, Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren en voor de rest minimaal
2 weekenden per maand.
Broekhuizerdijk 27 Melderslo tel.: 077-3983350
e-mail: motorcamping@toerstop.nl www.toerstop.nl
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A.s. zondag KOOPZONDAG in Horst
extrA HOGe KOrtiNGeN!

20 mA Art

van 12.00 - 17.00 uur.

AL 75 JAAR EEN ZAAK VAN VERTROUWEN
Bij onze 23 winkels in het zuiden van het land kunt u terecht voor de unieke combinatie
van deskundig advies, persoonlijke aandacht en tóch de laagste prijzen in de markt!
Deze ingrediënten vormen de solide basis van de hoge klanttevredenheid en onze
grote groep trouwe klanten. Onze vriendelijke medewerkers staan hiervoor garant!

Honderden stuntaanbiedingen mét deskundig advies én Super-Service

ACTIEWEKEN
Wilt u dus écht slim kopen? Kom dan naar MAXWELL, een zaak van vertrouwen!

107 CM

1400 TOEREN WASAUTOMAAT
•
•
•
•

Vol-elektronisch bediening.
Meervoudige waterbeveiliging.
Programmaverloop-indicatie.
10% zuiniger dan A-Klasse!

TOPKWALITEIT!

699

499
DEZE WEEK:

FULL HD LCD TV

Digital Crystal Clear.
28.9 miljard kleuren.
Dynamisch contrast 50.000 : 1.
Incredible Surround geluidsweergave.
2 JAAR GARANTIE.

Mét deskundig advies
én Super-Service!

549

320 GB
3 GB

66
CM
= 26 inch

379
Mét deskundig advies
én Super-Service!

WEBCAM

HARDE SCHIJF

INTERN GEHEUGEN

15,6”
BEELDSCHERM

499
LCD TV

• Geintegreerde DVB-T tuner voor digitale televisie.
• Clear Voice geluidsweergave.
• Invisible speakers, 2x HDMI.
• Dynamisch contrast 30.000:1.
• 2 JAAR GARANTIE!

20

299
óf 10x €

399

599

499

NOTEBOOK

• Intel® Core™ i3 processor 370M
(2.4 GHz).
• 320 GB harde schijf.
• 3 GB DDR3 RAM intern geheugen.
• ATI Mobility Radeon™ HD 5470
512 MB DDR3 VRAM.

29,90*

óf 10x €

49,90*

275

CONDENSDROGER
GEEN AFVOER NODIG
6 KILO INHOUD
•
•
•
•

Automatische cooldown.
Links / rechts draaiend.
Beveiligd tegen oververhitting.
Draaiknopbediening.

óf 10x €

27,50*

.

0L

91

L.

TOPKWALITEIT!
KOEL / VRIES
COMBINATIE

80

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

•
•
•
•

200 liter koelgedeelte.
80 liter vriesgedeelte.
LED temperatuurdisplay.
18 uur bewaartijd bij
storing.

L.

SYNN-LUX

699

VAATWASSER

499
óf 10x €

12 COUVERTS
• Draaiknopbediening.
• 2 programma’s.
• Energieklasse A.
• Overzichtelijk
bedieningspaneel.

49,90*

KEUKENAPPARATUUR

349

30 LITER RVS
COMBI-OVEN

245
óf 10x €

• Magnetron, hetelucht
oven en grill.
• 900 Watt magnetronvermogen.
• 5 vermogensstanden,
kinderbeveiliging.

24,50*

199

149

INBOUW SPECIALIST
159

129

66

STEREO-SET +
CD-SPELER

• Dynamic Bass Boost voor een
diep, indrukwekkend geluid.
• CD-speler speelt CD, CD-R en
CD-RW.

99

STOFZUIGER
1600 WATT

GRATIS PARKETBORSTEL
• Hygiënische 3.5 liter stofzak.
• Geschikt voor parket / laminaatvloer, telescopische buis,
uitermate wendbaar.
• 9 meter actieradius, stofzak
vol indicatie.

499
69

49

ALLES-IN-ÉÉN PRINTER
AFZONDERLIJKE INKTPATRONEN
• Afdrukken, scannen en
kopiëren.
• Tekstdocumenten en foto’s
van fotolabkwaliteit.
• Epson DURABrite Ultra-inkt.

379
INBOUW KOELER
HxBxD: 102 x 55,7 x 54,5 cm
• 185 liter inhoud.
• Glazen draagplateaus.
• Automatische ontdooiing.

499

399

INTEGREERBARE
VAATWASSER
HxBxD: 82/90 x 59,5 x 57 cm
• Wind Drying droogsysteem.
• Waterstop, eenvoudige bediening.
• Energieklasse AAA.

299

91 LITER
VRIESKAST
ENERGIEKLASSE A
• 3 vriesladen waaronder
een Maxibox.
• snelvriesfunctie.
• Morsvrij ontdooien.

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen

188

Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald

Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 500

€ 15

15,0%

43

€ 637,68

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

€ 1.500

€ 45

15,0%

43

€ 1.913,04

Kredietsom

Eenmalige
kredietvergoeding

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

Maandlast

Totale prijs
van het
krediet

* een doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en merknaam van Santander Consumer
Finance Benelux B.V.. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel
of raadpleeg deze op www.comfortcard.nl. Santander en Maxwell geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)

VENRAY
Merseloseweg 7-11
(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

Kijk ook op www.maxwell.nl

m160311

•
•
•
•
•

DEZE WEEK:

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 20 maart 2011).

= 42 inch

en zo 15
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GEPLUKT

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

Hans Seuren
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Op een van de eerste lentedagen ontmoet onze HALLO-redacteur Hans
Seuren uit Horst. Even later wordt hij Geplukt voor deze week. Hans Seuren
is 40 jaar oud en getrouwd met Mieke Seuren-Vullings die 34 lentes telt.
Samen hebben ze twee kinderen: Cas is 5 en Gijs is bijna 3 jaar oud.

Konijn
in zoetzuur

Bereiding:
· Meng alle ingrediënten, behalve
de konijnendelen en de boter of
olie, goed met elkaar in een ruime
schaal met deksel zodat er een
azijnmengsel ontstaat;
• leg de konijnendelen hierin en
laat ze tenminste één nacht
afgedekt in dit azijnmengsel
marineren; haal de konijnendelen
uit de marinade en dep ze goed
droog;
• smelt de boter of verhit de olie in
een braadpan en braad de
konijnendelen in circa 10 minuten
rondom bruin;
• zeef het azijnmengsel en voeg
2 deciliter van dit azijnvocht toe
aan de aangebraden konijnendelen; temper de warmtebron en
laat het konijn in ongeveer 1,5 uur
gaar sudderen;
• voeg regelmatig wat azijnvocht
toe zodat de konijn goed kan
sudderen.

De naam Moelbaerenbos moet blijven
Hans vindt Horst bijzonder omdat
altijd wel iets te doen is. “Horst heeft
veel faciliteiten en als het centrum
straks helemaal klaar is, ziet het er
ook nog erg mooi uit. Horst is wel
groot maar heeft gelukkig nog geen
stadse allures. Veel mensen kennen
elkaar hier nog.” Voor hem hoeft
er in Horst niet veel te veranderen.
Alleen mogen ze wat hem betreft het
centrum wel versneld afmaken en
her en der wat meer aan onderhoud
doen. Maar in grote lijnen vindt hij
dat het prima gesteld is met Horst, al
zou een servicebioscoop welkom zijn
volgens Seuren. Een specifiek mooi
plekje in Horst heeft Hans niet echt.
“Ja, misschien de Moelbaerenbos. Ik
noem bewust Moelbaerenbos omdat
het geen Kasteelpark Ter Horst hoeft
te heten wat mij betreft. We hoeven
toch niet benamingen in het dialect in
het Nederlands te benoemen onder
het mom dat het zogenaamd sjieker
klinkt”, meent Seuren.

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Benodigdheden:
1,5 kilo konijnendeel
100 gram boter
2 stuks uien, in ringen
7,5 deciliter water
2,5 deciliter azijn
5 eetlepels citroensap
6 blaadjes laurier
4 stuks kruidnagels
20 stuks peperkorrels, zwarte
8 stuks citroenschijfjes

voor mijn oogappels te hebben. Ik ga
nog wel één keer in de week squashen.
Verder zit ik in de presentatiecommissie
bij D’n Dreumel. Deze commissie regelt
onder andere de act waarbij de prins
uitkomt. Op zaterdag ben ik werkzaam
bij TNT. Dit doe ik al bijna dertien jaar
en zolang ik het nog leuk vind, blijf ik
dat nog doen”, zegt Hans. Ook doet hij
regelmatig klusjes in en rondom hun
huis. Voor het uitzoeken en boeken van
een vakantie zit hij soms uren achter
de computer.

Hans woont en werkt in Horst.
Voor de dagelijkse kost is hij
werkzaam bij ACE Re-Use technology.
“We reviseren seriematig elektromotoren en doen daarbij zoveel mogelijk
aan hergebruik. Grondstoffen worden
schaarser en door onze manier van
werken, dragen wij ons steentje bij
aan het reduceren van de afvalberg.
Bedrijven willen en moeten tegenwoordig duurzaam ondernemen”,
aldus de Horstenaar. Heel ander werk
doet zijn echtgenote Mieke. Zij werkt

met mensen met (verstandelijke)
beperkingen. Hans: “Ik heb grote
bewondering voor Mieke, want het is
zowel lichamelijk als geestelijk zwaar
werk”. Hij omschrijft zijn Mieke als een
lieve, zorgzame en spontane vrouw
die zelden een slecht humeur heeft en
de dingen vaak van de positieve kant
bekijkt.
In zijn vrije tijd besteedt hij veel
aandacht aan zijn kinderen. “Vroeger
speelde ik zaal- en veldvoetbal maar
daar ben ik mee gestopt om meer tijd
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Kijk voor de oplossing op
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7

9

9

4

7

3
6

6

9

1

9
1

9

8

In de avonduren kijkt Hans tv en
daarbij is voetbal veruit favoriet, zeker
als Oranje of Ajax moet voetballen.
Ook Voetbal International, de Mentalist,
actualiteitenprogramma’s, de Lama’s
en Paul de Leeuw weet hij wel te waarderen. De Horstenaar heeft een hekel
aan mensen die liegen en we mogen
hem midden in de nacht wakker voor
chips. “Het maakt niet uit wat voor
soort chips, als ik er dan ook maar een
dipsaus bij krijg”, lacht hij.
Uitgaan doet Hans tegenwoordig
niet meer zo vaak. “Maar als we gaan
dan is het meestal gewoon hier in Horst
bij ’t Centrum, Liesbeth of De Lange.
Met name de kermis is erg gezellig en
ook het Boemelweekend is erg leuk. In
de zomerdag een terrasje pikken is ook
niet verkeerd.”

Chips met dipsaus
Hans zou Marco van Basten wel
eens willen ontmoeten, in zijn ogen de
beste voetballer die Nederland ooit gehad heeft. Zijn meest gedenkwaardige
gebeurtenis is zijn trouwdag. “Maar
ook de geboorte van onze kinderen.
Minder mooie dagen zijn de sterfdag
van mijn eigen moeder en die van mijn
schoonmoeder”, zegt Hans.
Een bos bloemen zou hij aan Mieke
willen geven. “Zij is er altijd voor mij
en met haar kan ik echt veel lol hebben. Maar ook als ik me rot voel kan
ik bij haar terecht. Zij is een geweldige
moeder voor onze kinderen, ze doet
het toch maar allemaal”, besluit Hans
Seuren het interview.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Schoten in Kasteelpark ter Horst

Meense in Hôrs ni te beminne,
Durve gen wandeling miër te beginne,
Ma zoonder geknal,
Lukt d’r gen bal,
Hoe mot Wittenhorst da oëit nag winne?

In the picture deze week:

NIEUW
SCHADIJKER VLAAI

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Servicebioscoop
in Horst
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appel-abrikozen of kersen
actieprijs €

6.95

ROZIJNEN BROOD
800 gram

KAASBROODJES
3 voor

€ 3,25

€ 2,00

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
17 maart 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Themabijeenkomst
Duurzaamheid
Regelmatig vinden er themabijeenkomsten voor de gemeenteraad plaats. Doel daarvan is dat
de gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt over diverse uiteenlopende onderwerpen.
Dinsdag 22 maart 2011 om 20.00 uur is er een themabijeenkomst over Duurzaamheid.
Op deze avond zijn er vooraf geen presentaties of lezingen, maar geven de raadsleden een
eigen beeld over duurzaamheid. Deze discussie vindt plaats onder leiding van Simone van Trier.
Vervolgens reageren enkele externe personen op de diverse beelden van raadsleden.
Over de aanpak van duurzaam beleid geeft Dirk-Wim in ’t Hof, ambtenaar duurzaamheid
gemeente Oss zijn visie. Voor het Waterschapsbedrijf Limburg gebeurt dit door Guus Pelzer,
plaatsvervangend directeur en voor de provincie Limburg door Paul Levels, programmamanager
duurzaamheid. Wethouder Birgit op de Laak doet dit voor onze gemeente.
Ook is er een interview met 8 ondernemers in Horst aan de Maas die in het kader van duurzaamheid al de nodige initiatieven hebben genomen.
In de pauze is in de ontvangsthal van het gemeentehuis een minibeurs over duurzaamheid.
De eerder genoemde initiatiefnemers uit de gemeente vertellen bij hun ministand wat zij aan
innovatie doen in relatie tot duurzaamheid.
Tot slot is er een 2e discussie waarbij ook de externe personen en de standhouders van de
minibeurs hun mening kunnen geven.
Het belooft een interessante avond te worden.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een beeld vormen? Kom dan luisteren op dinsdag 22
maart 2011 om 20.00 uur. U bent van harte welkom! Het gemeentehuis is open vanaf 19.30 uur.
Overigens kunt u deze themabijeenkomst ook thuis live volgen via www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie:
De agenda van deze themabijeenkomst kunt u inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis
en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Uitgifte 5 woningbouwkavels aan Kamplaan
De gemeente Horst aan de Maas heeft 5 woningbouwkavels aan de Kamplaan in de kern Hegelsom
beschikbaar voor uitgifte. De kavels zijn bedoeld voor de bouw van vrijstaande woningen.
Wij nodigen u uit vanaf 18 maart a.s. de verkoopbrochure te downloaden via www.horstaandemaas.nl.
De brochure ligt met ingang van deze datum ook in de informatiehoek van het gemeentehuis te Horst.
Interesse kan kenbaar worden gemaakt via een inschrijfformulier. De inschrijving sluit op 18 april 2011.
Voor informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw I. Hagens via telefoonnummer (077)477
97 77 of e-mail adres i.hagens@horstaandemaas.nl.

Start werkzaamheden aanleg
Bergbezinkbassins Vondersestraat en
Van Schaesbergstraat
Volgende week starten we met de werkzaamheden aan de BergBezinkBassins, incl. bijkomende rioleringswerkzaamheden. De aannemer zal
in week 12 starten met de aanleg van het bassin
aan de Vondersestraat te Horst en in week 14
starten met de werkzaamheden aan het bassin
in de Van Schaesbergstraat. De planning is dat
de werkzaamheden in de maand mei worden
afgerond.
De aannemer die deze werkzaamheden voor de
gemeente gaat uitvoeren is BLM Wegenbouw
uit Wessem. Het dagelijks toezicht en de directievoering wordt uitgevoerd door bureau Breijn
uit Roermond.
De heer Jérôme Verbruggen, uitvoerder van
BLM Wegenbouw is belast met de technische
uitvoering van de beide werken, hij is bereikbaar
onder tel. nr. 06 – 20010371.

De heer Joop Janssen, van bureau Breijn,
is belast met het dagelijks toezicht van deze
werken en is bereikbaar onder tel. nr. 06 –
51384271.
Tijdens de aanlegwerkzaamheden van deze
BergBezinkBassins en tijdens het vervangen
en vergroten van een gedeelte van de riolering
nabij de BBB’s, zullen er géén straten aan
het verkeer worden onttrokken. Door de aard
van de werkzaamheden zal er enig overlast
ontstaan in uw woonstraat/wijk. Uiteraard zullen
we trachten deze overlast tot een minimum te
beperken.
Mocht u nog vragen hebben t.a.v. de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de heer W. Konings van
de afdeling IBOR tel. 077 – 477 94 92.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 18 maart
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 19 maart
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 21 maart
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen, Tienray
Dinsdag 22 maart
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik
Woensdag 23 maart
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray

• Inzameling gft-afval Evertsoord,
Kronenberg, Sevenum
Donderdag 24 maart
• Inzameling restafval omgeving Horst-Oost
Vrijdag 25 maart
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst,
Kronenberg, Meterik, Sevenum
Zaterdag 26 maart
• Inzameling oud papier America, HorstNoord, Lottum, Meerlo, Meterik, Swolgen,
Tienray
• Inzameling oude metalen
Norbertusparochie, Meterik
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
TIP: Inzameling plastic: zet de zakken goed
zichtbaar aan de weg, om wegwaaien te
voorkomen de lussen aan elkaar binden.

Brandweertips!!
Stop! Bos brandt!
Geniet u ook zo van de natuur? Die natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Een klein brandje in het bos of
op de hei kan al gauw uit de hand lopen, natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Natuurbrand
is wel te voorkomen, want zeventig procent van de natuurbranden ontstaat door menselijk gedrag.
Hoe?
Iedereen weet het eigenlijk wel: roken in een droog bos mag niet. Maar ook rommel, zoals een weggegooide fles, kan brand veroorzaken. Verder kan een auto brandgevaar opleveren. De katalysator bv
wordt erg heet. Als u de auto in droog, hoog gras wegzet, kan het gras daardoor in brand vliegen.
Wanneer?
De kans op een natuurbrand is niet het hele jaar door even groot. Dat heeft te maken met:
Jaargetijde; In de winter en het vroege voorjaar is de sapstroom in de bomen nog niet op gang gekomen. Dat betekent dat ze erg droog zijn en daardoor snel in brand kunnen raken.
Luchtvochtigheid; Hoe vochtiger de omgeving, hoe kleiner de kans op branden.
Soort begroeiing; Heide is erg brandbaar. De meeste branden in natuurgebieden ontstaan dan ook
daar.
Wind; Lage begroeiing en takken die op de grond liggen, drogen door harde wind snel uit. Als er dan
brand ontstaat, kan die zich snel uitbreiden.
Seizoen; In vakantietijd is het druk in de natuurgebieden. Omdat het merendeel van de branden door
menselijk handelen ontstaat, is de kans op brand dan ook groter.
Het grote gevaar van natuurbranden is de onbeheersbaarheid. Ieder klein brandje in een natuurterrein
kan uitlopen op een alles verwoestende brand. Je kunt nooit voorspellen hoe het vuur zich gaat ontwikkelen, met welke kracht en met welke snelheid.
Wat kunt u doen om brand te voorkomen?
• Let op waar u uw auto neerzet
• Rook niet in het natuurgebied.
• Gooi geen rommel weg

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het renoveren van het dak van 25 woningen (Wonen Horst) op diverse locaties in
America, Griendtsveen, Hegelsom,
Meterik en Melderslo.
• Het plaatsen van een veranda op het perceel
gelegen aan de Veerweg 25 te Broekhuizen.
• Het tijdelijk plaatsen van 2 containers op
het perceel gelegen aan Mercuriusplein 1 te
Grubbenvorst, ingekomen 2 maart 2011.
• Het renoveren van het dak van 25 woningen
(Wonen Horst) op het perceel gelegen aan de
Vinkenstraat 19 t/m 69 te Horst.
• Het kappen van bomen langs de N554 en N556
te Horst.
• Het slopen van de achterwoning gelegen aan
de Herstraat 40 en 40a te Horst, ingekomen 2
maart 2011.
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Blauwververstraat 28 te Horst.
• Het oprichten van een woning op het perceel
gelegen aan de Hoofdstraat 18 te Meerlo,
ingekomen d.d. 2 maart 2011.
• Het slopen van 3 schuren gelegen aan de
Spoorstraat 61 te Tienray, ingekomen 2 maart
2011.
• Het plaatsen van een overkapping op het
perceel gelegen aan de Nieuwe Baan 31 te
Tienray.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend
Verleende omgevingsvergunning met
afwijking
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het oprichten van een monument op het
perceel gelegen aan de Kloosterstraat ong.
(Carillon) te Grubbenvorst, met toepassing
van art. 2.12 lid onder a onder 2˚ van de Wabo.
• Het oprichten van een garage op het perceel
gelegen aan de Molenstraat 30 te Sevenum
met toepassing van art. 2.12 lid onder a onder
2˚ van de Wabo.
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
• Het plaatsen van een overkapping op het
perceel gelegen aan de Nieuwe Baan 31 te
Tienray.
Bovengenoemde omgevingsvergunning is verstuurd op 17 maart 2011.
Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na
bekendmaking, bezwaar worden aangetekend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA te
Horst. De beschikking treedt in werking nadat de
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel
belang bij dat dit besluit niet in werking treedt,
dan kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd, bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ te
Roermond. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking
pas in werking nadat hierover een beslissing is
genomen.
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het realiseren van 4 vakantie-appartementen
op het perceel gelegen aan de Driekooienweg 3
te Evertsoord.
• Het verwijderen van asbest in combinatie met
het uitvoeren van binnenonderhoud op het
perceel gelegen aan de Burg. Gielenstraat 4 te
Grubbenvorst.
• Het renoveren van huisnr. 1 en 3 op het
perceel gelegen aan de Ursulinenweide 1 te
Grubbenvorst.
• Het aanbouwen van een erker op het perceel gelegen aan de Kloosterstraat 47 te
Grubbenvorst.
• Het slopen van de achterwoning op het perceel

gelegen aan de Herstraat 40 te Horst.
• Het verwijderen van asbest in combinatie met
het uitvoeren van binnenonderhoud op het
perceel gelegen aan de Kempkensstraat 30 te
Kronenberg.
• Het vervangen van een asbest golfplatendak op
het perceel gelegen aan de Legert 5 te Swolgen.
• Het slopen van 3 schuren op het perceel gelegen
aan de Spoorstraat 61 te Tienray.
Bovengenoemde omgevingsvergunning is verstuurd op 17 maart 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning
niet. De indiener van een bezwaarschrift kan
tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan
het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Horst, 17 maart 2011.
De burgemeester,
Ir. C.H.C. van Rooij.

Milieu
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen gelden
algemene regels, die nodig zijn ter bescherming
van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel
verplicht om hun activiteiten te melden. Deze
melding dient Burgemeester en wethouders
bekend te maken. Daarom maken zij bekend dat
bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
25 januari 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
Melding besluit glas
tuinbouw
Aanvrager:
Keizers Mts.
Adres Inrichting:
Berghemweg 2
Sevenum
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
27 januari 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
Melding besluit
landbouw
Aanvrager:
Loonbedrijf v/d Sterren
v.o.f.
Adres Inrichting:
Venloseweg 32
Sevenum
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
29 september 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Melding Besluit
Glastuinbouw
Aanvrager:
Eurotree BV
Adres Inrichting:
Onkelweg 14 Melderslo
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
20 juli 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Landbouw
Aanvrager:
J. Schoeber
Adres Inrichting:
Heuvelweg 10
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 18 maart 2011 tot en met
14 april 2011. U kunt de betreffende stukken
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis
aan het Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag
van 8.00 tot 20.00 uur en dinsdag tot en met
vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer

informatie of wanneer u de stukken op een ander
tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen met de heer J. Huijs van team Vergunningen
bereikbaar onder nummer 077-477 97 77.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
intrekking Omgevingsvergunning milieu
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Bij Burgemeester en wethouders is ingekomen
het verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning milieu. Zij willen meewerken aan het
intrekken van deze omgevingsvergunning en
hebben hiertoe in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. Het betreft de volgende
ontwerpbesluiten
Bedrijfsactiviteiten: varkenshouderij
Aanvrager:
C.W.M. Winkelmolen
Adres inrichting:
Wevertweg 11 Horst
Datum aanvraag:
10 februari 2011
Bedrijfsactiviteiten: varkenshouderij
Aanvrager:
J.P.L. Wagemans
Adres inrichting:
Hombergerweg 21
Lottum
Datum aanvraag:
1 december 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 18 maart
2011 tot en met 28 april 2011. U kunt de
betreffende stukken inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 9.00 tot 20.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de
stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u
het beste contact opnemen met de heer J. Huijs
van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer 077-477 97 77.
Zienswijzen
Eenieder kan gedurende de inzage termijn mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het indienen van
zienswijzen per email is vooralsnog niet mogelijk.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan
Burgemeester en wethouders. Voor het inbrengen
van uw mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van de afdeling
Vergunningen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 077-477 97 77.
Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden dan kunt u dat aangeven in uw brief waarin u uw zienswijze weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders stellen de inrichtinghouder zo nodig in de gelegenheid om te
reageren op de zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.
Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor
belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar
voren heeft gebracht, kan geen beroep instellen.
Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep
kan worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn
van plan deze milieuvergunning te verlenen en
hebben in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. In het belang van de bescherming
van het milieu zijn in de ontwerpbeschikking
voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Pluimveehouderij
Aanvrager:
van Leendert bv
Adres inrichting:
Mackayweg 4 Tienray
Betreft:
WM milieuvergunning 8.1 veranderingsvergunning
Datum aanvraag:
30 september 2010

Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 18 maart
2011 tot en met 28 april 2011. U kunt de
betreffende stukken inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van
het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur
tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer J.
Huijs van team Vergunningen bereikbaar onder
nummer 077-477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester en wethouders. Voor het inbrengen van uw mondelinge
zienswijze dient u een afspraak te maken via de
heer J. Huijs van team Vergunningen. Wanneer
u het niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden dan kunt u dat aangeven in
uw brief waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij/zij geen zienswijze tegen de
ontwerpbeschikking naar voren heeft gebracht,
kan geen beroep instellen. Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep kan worden
ingesteld als ook zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Horst, 17 maart 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Bekendmaking APV /
Bijzondere Wetten
Evenementenvergunning
• Ruiterclub Bucephalus en Ponyclub Die
Sevenrijders te Sevenum voor het organiseren van een ruitersportweekend op 14 en
15 mei 2011 nabij manege D’n Umswing,
Schorfvenweg 3 te Kronenberg.
• Stichting Ruiterbelangen Sevenum voor
het organiseren van een paardenkeuring
op 9 juli 2011 nabij manege D’n Umswing,
Schorfvenweg 3 te Kronenberg.
• Stichting Aangespannen Evenementen
Noord-Limburg i.s.m. de Noord-Limburgse
Aanspanning voor het organiseren van
Menwedstrijden in recreatieve zin op zondag
17 april 2011 op het evenemententerrein
Kasteelse Bossen te Horst.
• Voetbalvereniging Sparta ’18 voor het organiseren van F-weekend op 4 en 5 juni 2011 op
het terrein van Sparta ’18 te Sevenum.
• Ponyclub Wittenhorst, voor het organiseren
van een ponyconcours op 22 mei 2011 op
het terrein Kasteelpark Ter Horst te Horst.
(kasteelse bossen).
• Volleybalvereniging Hovoc voor het organiseren van het Horster Weifeest op zaterdag
21 mei 2011 op de Gebr. Van Doornelaan 128
(nabij sporthal Dendron) te Horst.
U kunt de betreffende stukken inzien van
18 maart 2011 tot en met 1 april 2011 tijdens
de openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling bij de
Afdeling Vergunningen en schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling Vergunningen.
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Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van Rabobank
Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

E-commerce
vloek of zegen?

gezorgd voor een explosieve toename van
e-commerce. In de eerste plaats doordat
aanbieders en afnemers tegen betrekkelijk
geringe kosten een wereldwijde markt
kunnen betreden die door internet
bovendien veel transparanter is geworden.

My

Order

Mobiel bestellen én betalen

Jac Geenen
Consumenten gebruiken internet steeds
vaker ter voorbereiding op hun aankoop.
Het is voor een ondernemer van belang
om bij deze oriëntatie gevonden te
worden. Ruim 60% van de MKB-winkels
heeft een eigen website. Slechts 22% zet
de webwinkel ook daadwerkelijk in als
extra verkoopkanaal. Hierdoor profiteren
zij nauwelijks van de aanhoudende groei
in online aankopen. Juist onze klanten
met een traditionele ‘stenen winkel’
kunnen de klantbehoeften op virtueel en
fysiek terrein combineren.
Op dinsdagavond 1 maart 2011 waren
Edwin de Ron en Jac Geenen namens de

Rabobank aanwezig als gastspreker
tijdens de BedrijvenKontaktdagen in
Venlo. Voor leden van de businessclub
MKB Limburg verzorgden zij een presentatie over e-commerce en e-payment.
Edwin de Ron, productmanager
e-commerce Rabobank Nederland,
schetste de mogelijkheden op gebied van
e-commerce. Denk hierbij aan digitale
verkoop, digitale betaling en andere
digitale media.
E-commerce is de verzamelnaam van alle
manieren waarop via internet handel
bedreven kan worden, en is de benaming
van de studie hiervan. Internet heeft

Een financiële strategie zo
scherp als uw visie.
Dat is het idee.
Om uw visie te realiseren, heeft u een betrokken partner
nodig voor de lange termijn. Iemand die uw visie deelt en u
ondersteunt met kennis, verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. Een partner die niet alleen naar de cijfers
kijkt, maar die samen met u de toekomstplannen in het juiste
financiële perspectief plaatst. Kijk bijvoorbeeld naar de
oplossing voor Eurotech op www.rabobank.nl/zakelijk.
Wilt u ook uw toekomstplannen waarmaken? Neem dan
contact op met Rabobank Maashorst.

Jac Geenen, adviseur financiële logistiek
Rabobank Maashorst, informeerde de
aanwezigen over de ontwikkelingen op
gebied van mobiel bankieren. Die ontwikkelingen nemen een enorme vlucht, denk
maar eens aan het gemak van mobiel
betalen met de telefoon via:
• SMS (Met één sms geld overmaken naar
vrienden of een klein bedrag betalen.
Het kan met Rabo SMS Betalen. U kunt
eenvoudig geld versturen naar iedere
mobiele telefoon in Nederland. Iedereen
kan er gebruik van maken, ongeacht bij
welke bank u bankiert of welke provider u
heeft)
• My Order (hiermee kunnen gasten zelf
hun bestelling doorgeven én afrekenen
met hun mobiele telefoon. Daarvoor
moeten kassasysteem en menukaart
worden gekoppeld aan MyOrder. Klanten
vragen met hun mobieltje de menukaart
op, maken hun keus maken en geven de
bestelling door. Betaling is dan gelijk
geregeld en de bestelling wordt klaargemaakt)

• Near Field Communication (een
techniek waardoor apparaten draadloos
bepaalde informatie kunnen versturen en
ontvangen over een afstand van ruim tien
centimeter. Door middel van een simpele
handeling bij de kassa kan er met NFC
betaald worden).
Tien bezoekers konden zelf eens testen
hoe SMS betalen werkt, ze ontvingen van
de Rabobank een tegoed van € 2,-- op
hun telefoon en boekten dit bedrag over
aan een bekende. Zij reageerden
enthousiast op deze nieuwe techniek.
Razendsnelle ontwikkelingen
De ontwikkelingen in het mobiel bankieren gaan razendsnel, mede dankzij de
doorbraak van de smartphones. Pas een
jaar geleden is het programma Rabobank
op Mobiel gestart om massaal gebruik van
de mobiel voor de bancaire dienstverlening (niet alleen bankieren, maar ook
mobiel betalen en contact met de bank) te
promoten. Inmiddels zijn er 155.000
mobielbankierders en loopt 14% van de
internetbankierensessies via mobiel.
Wekelijks melden zich tussen de 6000 en
de 7000 nieuwe gebruikers aan.
Ondernemers die meer willen weten over
e-commerce en e-payment, kunnen
contact opnemen met Rabobank
Maashorst (077) 397 93 33. |

Scholieren strijden opnieuw in de BankBattle 2011
In 2009 en 2010 organiseerde Rabobank Maashorst de
BankBattle, de internetgestuurde kennisquiz voor groep 8
van het basisonderwijs. Ook in 2011 vindt een race tegen de
klok plaats op donderdag 7 april 2011 tussen de basisscholen
uit ons werkgebied. Zij gaan met elkaar de strijd aan voor wat
betreft hun (parate) kennis en computervaardigheden. Het
succesvol afronden van de BankBattle vereist tactiek,
strategie en vooral klassikaal samenspel.
Bijzonder daarbij is dat gebruik van internetverbindingen het
mogelijk maakt om per klas actief deel te nemen vanuit het eigen
vertrouwde school- c.q. computerlokaal. BankBattle is voor veel
leerlingen een leuke manier om hun kennis en vaardigheden te
meten met die van de leerlingen van andere basisscholen. Er zijn
twee clusters benoemd binnen de regio Maashorst. In beide
clusters wordt een winnende school benoemd. De prijs bestaat
uit een cheque van € 500,--.
In het werkgebied van Rabobank Maashorst nemen de volgende
scholen deel aan de BankBattle 2011:
In cluster A zijn ingedeeld:
Basisschool Onder De Linde
OBS Weisterbeek
Basisschool de Dobbelsteen
OJBS De Krullevaar
RK Basissch De Schakel (team 1)

Hegelsom
Horst
Sevenum
Sevenum
Broekhuizenvorst

BS De Kameleon (team 1)
RK b.s. Meuleveld (team 1)
b.s. De Doolgaard (team 1)
In cluster B zijn ingedeeld:
Basisschool De Brink
RK b.s. Onder de Wieken
Mariaschool
RK Basisschool de Kroevert
RK Basisschool De Schakel (team 2)
BS De Kameleon (team 2)
RK b.s. Meuleveld (team 2)
b.s. De Doolgaard (team 2)

Grubbenvorst
Horst
Horst
Melderslo
Meterik
Tienray
Kronenberg
Broekhuizenvorst
Grubbenvorst
Horst
Horst

Rabobank Maashorst wenst de deelnemers veel succes toe! |

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

is een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Solidariteit als uitgangspunt bij sociaal
meldpunt
In de afgelopen periode werd het nieuws met name beheerst door de
Provinciale Staten-verkiezingen en de mogelijke gevolgen van de
verkiezingsuitslag voor de landelijke politiek. Daarom maar weer eens
naar de gemeentelijke politiek in Horst aan de Maas.
We zijn iets meer dan een
jaar onderweg in deze raadsperiode. Onze wethouders, raads- en
commissieleden verrichten veel en
goed werk. Nagenoeg alle grote
projecten, die in het coalitieprogramma zijn vastgelegd, liggen
prima op schema. Tegelijkertijd ligt
er een stevige klus om te komen tot
een efficiëntere overheid. Ondanks
bezuinigingen, willen we dat er voor

de inwoners van onze gemeente geen
zaken tussen wal en schip vallen.
Eén van de CDA-uitgangspunten
is solidariteit. Dit uitgangspunt zegt
ons onder andere dat de overheid
moet zorgen voor de basis van sociale
zekerheid. Met deze basis moeten
we als mensen voor elkaar zorgen.
Om die reden heeft de CDA-fractie in
2010 een motie ingediend om een
sociaal meldpunt in te richten voor

ondernemers die, mede als gevolg van
de economische crisis in de problemen zijn geraakt. Vaak kunnen deze
ondernemers wel met hun financieeleconomische vraagstukken bij de
reguliere instanties terecht, maar is er
voor de sociaal-emotionele gevolgen
die dat voor henzelf en hun gezinnen
soms met zich meebrengt, geen
voorziening getroffen. Bovendien zijn
ondernemers gewend om de ‘eigen
boontjes te doppen’, en schakelen om
die reden vaak geen hulp in voor deze
problematiek. Een sociaal meldpunt
moet deze ondernemers traceren en
hulp bieden bij het oplossen van deze

problemen. Alle belanghebbende
partijen hebben positief gereageerd
op dit CDA-initiatief.
Binnenkort start de gemeente
Horst aan de Maas daarom in
zeer nauwe samenwerking met
diverse relevante organisaties,
deze dienstverlening. Het CDA
vertrouwt er op dat hiermee nuttig
werk gedaan kan worden voor de
getroffen ondernemersgezinnen. In
combinatie met een zich langzaam
herstellende economie biedt dit
perspectief. Dat is wat telt.
Henk Weijs
CDA-fractie Horst aan de Maas

WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

Wijnhuis van de maand: Las Huertas uit Chili

Zeer gerenommeerde wijnen voor een speciale prijs.

S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Rood: Het fruit van de Cabernet Sauvignon ‘spat’ het glas uit. In de complexe maar
elegante smaak, vullen cassis, kruiden en tannines elkaar perfect
:
aan. De afdronk doet verlangen naar een volgend glas.
Actieprijs
r ﬂes
e
Wit: Chardonnay, aangenaam droog van smaak en
€ 7,99 p 37,99
voorzien van een licht exotische toets.
sprijs €

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

Doo

U kunt bij ons terecht voor:
- Een klikgebit
- Het plaatsen van implantaten
- Een kunstgebit
- Reparaties, klaar terwijl u wacht
- Gratis controle en informatiegesprek

Bespreking Poll week 09

Het is niet goed dat bij ludieke acties etenswaren worden verspild
Met een ludieke actie aandacht vragen voor een evenement is prima, maar
niet als daarbij etenswaren worden verspild. Daar is een duidelijke meerderheid van 80 procent van de stemmers op onze poll het over eens. De actie van
Jong Nederland Horst om door op diverse plekken in Horst wortels te strooien
en daarmee aandacht te vragen voor de door hen georganiseerde boerenbruiloft lijkt dus niet helemaal geslaagd. W.P.J. Vogelzangs uit Grubbenvorst
is stellig in zijn mening: “Met voedsel knoeien en straten vervuilen kan niet.

De gemeente was niet te vroeg maar Jong Nederland te laat. Hoeveel meer
overlast vond men eigenlijk nog acceptabel?”. Yolanda Caspers uit Horst zag de
actie van Jong Nederland ook niet zitten, maar niet omdat er etenswaren mee
gemoeid waren. “Wortelen staan altijd in de grond, worden niet verpakt, en
zijn gewoon afwasbaar. Indien men ’honger’ lijdt, had men de moeite moeten
nemen op te staan uit de stoel en het gratis aangeboden voedsel op kunnen
rapen.”

Alle middelbare scholieren moeten een AED
kunnen bedienen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeente Horst aan de Maas heeft behoefte aan vrijwilligers die weten
hoe ze met een Automatische Externe Defibrillator (AED) omgaan en mensen
die als eerste bij een slachtoffer kunnen zijn om te reanimeren. Want hoe eerder
iemand met een hartstilstand wordt geholpen, hoe groter de kans op overleven.
In het artikel ‘Burgerhulpverlening moet mensenlevens redden’ op pagina 10

zegt Jan Schattevoet van het Rode Kruis dat iedereen mag en kan reanimeren.
Maar hij zegt er wel bij dat vrijwilligers opgeleid moeten worden. Het is daarom
wellicht een goed idee om de instructie van het bedienen van een AED standaard in het lespakket van middelbare scholen op te nemen. Dit kost extra geld,
maar weegt dat op tegen het redden van mensenlevens?

Cactus
Column

Volksfeest

Het carnaval is door de
eeuwen heen een volksfeest
geweest dat z’n weerga niet
kent. Maar alles wat boven de
grote rivieren probeert het
carnaval te imiteren is niet
alleen tweederangs bezig nee,
bij onze oosterburen en
Maastricht vergeleken, is het
zelfs ver richting tien. De
pracht en praal zoals die uit
Mainz, Keulen en Aken tijdens
en voor de carnaval tot ons
komt is qua kleur en presentatie ongeëvenaard . En wat
zeggen wij dan van het
gebeuren in Horst aan de Maas
en omliggende dorpen?
Natuurlijk, een aantal enthousiastelingen is lang van te
voren bezig om gemeentelijke
zaken uit het afgelopen jaar
duidelijk en ad rem in de
carnavalsoptocht te brengen.
En het moet gezegd, voor
de toeschouwers even een
moment om te lachen en om
daarna als een haas het café in
te schieten. Die uit de rest van
het land zien alles een beetje
meewarig aan, woensdag is
het weer over, zie je ze
denken. De Limburgers en
Brabanders kunnen weer een
jaar sparen voor de volgende
biertest, half-vasten is destijds
ingesteld “om het niet af te
leren” zeggen ze dan. In Horst
zijn er een paar slimmeriken
geweest die nu in juli zelfs een
zomercarnaval willen organiseren.
Uiteraard zullen deze
organisatoren daarvoor de
juiste geest moeten hebben en
vervolgens de smaak van bier
niet verloren moeten hebben.
Voor deze lieden is het jammer
dat de prijs van het gerstenat
bijna niet meer op te brengen
is. De optochten waren in elk
geval in onze dorpen kleurrijk
en vol muziek. De toeschouwers konden, mede dankzij het
fraaie weer meeklappen en
mee hossen. Vooral de jeugd
liet zich daarbij niet onbetuigd
en is duidelijk de vaste kern
voor latere optochten. Ach, die
paar dolle, dwaze dagen zijn zo
weer voorbij en nu is het weer
tijd om op het serieuzere werk
over te gaan. We wachten wel
af.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 10) > In een wandelgebied mag niet gejaagd worden > eens 82% oneens 18%
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Floris Boers behaalt
Sporting ST verliest
3e plaats NK indoor tennis ruim van Sparta’18
Afgelopen weekend zijn in Rotterdam de Nederlandse kampioenschappen indoor tennis tot en met 18 jaar
gespeeld. De 16-jarige Floris Boers uit Grubbenvorst heeft hierbij de derde plek behaald.

Floris speelde in de eerste ronde
tegen een bekende. Jan-Willem Felzer
speelde eerder tegen Floris tijdens de
Nederlandse kampioenschappen van

2010. Floris verloor toen nipt. Het was
dus een gewaagde tegenstander die
hij desondanks versloeg in drie sets.
Na deze overwinning begon het

echte werk. Zijn tweede tegenstander
was Marlon Brand. De jongens
stonden maar liefst twee en een half
uur op de baan. Uiteindelijk is Floris
hier als winnaar uitgekomen met een
uitslag van 5-7, 6-4 en 7-6.
Na deze zware partij kwam hij
tegenover de Nederlands kampioen
categorie jongens tot en met 16 jaar,
Jelle Sels, te staan. Deze versloeg
Floris makkelijk in twee sets. Hierna
volgde de halve finale tegen de
gedoodverfde favoriet Moos Sporken.
Deze partij verloor hij met 6-3 en
6-4.
Dit was echter nog niet het einde
van het toernooi. De plaatsen 3 en 4
moesten nog verdeeld worden. De
spannende partij voor de derde plek
won Floris met 7-6 en 6-4. Een goed
resultaat dat mede te danken is aan
Freddy Hemmes Junior, die sinds
een half jaar in samenwerking met
Tennisschool Maascourt de hoofdtrainer van Floris Boers is.
Vanaf komende zomer speelt
Floris bij tennisclub ELTV in
Eindhoven. Hij gaat hier landelijke
competitie spelen in de tweede
klasse gemengd.

Door: Bram Willems (Sporting ST)
Sporting ST heeft geen goed vervolg kunnen geven na de zevenklapper van twee weken geleden. De manschappen van Henk de Bijl verloren
van Sparta’18 in Sevenum met duidelijke cijfers: 3-0.
Voor de wedstrijd was het
voor Sporting al duidelijk dat men
een lastige wedstrijd zou krijgen.
Sparta’18 uit Sevenum is in 2011 zo
goed als ongeslagen en maakte in de
klasse 4F de meeste doelpunten van
allemaal.
De gastheren maakten meteen
duidelijk dat er hard gestreden
moest worden voor de punten, want
Sporting ST werd vastgezet op eigen
helft. Dit resulteerde na een kwartier
voetballen in de openingstreffer.
Een aanval via de linkerflank kon
doorgang vinden door een fout in de
verdediging bij de gasten. Een lage
voorzet bereikte Roy Vullings die
eenvoudig binnen kon tikken: 1-0.
Na een klein halfuur voetballen
kreeg Sparta een vrije trap net buiten
het strafschopgebied na een fair duel
om de bal. Pim Nellen krulde vervolgens de bal schitterend in de kruising,
doelman Gert Custers stond aan de
grond genageld: 2-0.
Tien minuten na de rust werd het

duel op slot gegooid. Een misverstand
op het middenveld van Sporting was
er de oorzaak van dat Jan Mertens
diep gestuurd kon worden. Vanaf een
meter of twintig schoot ook hij op
schitterende wijze de bal achter de
verbouwereerde Custers en werd het
3-0.
De zwarthemden uit Swolgen/
Tienray gingen daarna alles op
alles zetten om nog enigszins iets
te kunnen doen aan deze ruime
achterstand. Maar ook een eretreffer
werd hen niet gegund. Al had Tim
van Rijswick nog de grootste kans
van allemaal. Tien minuten voor het
einde van de wedstrijd kregen de
gasten namelijk een strafschop. Deze
werd niet slecht ingeschoten maar
werd prima gepareerd door de Sparta
doelman.
Een ruime en verdiende overwinning derhalve voor Sparta. Volgende
week gaan zij op bezoek bij het
Venlose VOS terwijl Sporting ST het
opneemt in Hout-Blerick tegen HBSV.
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SV United – Melderslo

Melderslo neemt drie
punten mee naar huis
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Eerste autocross
van Nederland start
in Horst
Autocrossclub De Paradijsracers uit Melderslo organiseert op zondag
20 maart een autocross aan het Peeldijkje in Horst.
Op deze dag wordt onder
andere gereden om het Nederlands
Kampioenschap voor de jeugd van
12 tot en met 18 jaar van de Auto
Sport Unie Zuid (ASUZ). Zes rijders
van De Paradijsracers nemen hieraan
deel, zij maken zeker kans om
kampioen te worden.
Verder strijden de crosskarts,
toerwagens, sprintklasse tot 2000cc,
sprintklasse boven 2000cc, keverklasse tot 1600cc, sportklasse plus,
standaardklasse tot 2000cc om het
kampioenschap van de ASUZ. Ook
starten op 20 maart gastrijders, de
balkenklasse en de alom bekende
Melderse balkenklasse. Hierin staan
veertig auto’s uit Melderslo aan de
start.

Op sportpark De Broekweg in Meerlo werd zondag de inhaalwedstrijd van voetbalclub RKSV Melderslo tegen SV
United gespeeld. Beide ploegen waren gebaat bij de volle winst. Terwijl Melderslo in de bovenste regionen mee wil
blijven doen, heeft United de punten hard nodig om uit de gevarenzone te blijven. Het was uiteindelijk de club uit
Melderslo die aan het langste eind trok en met drie punten op zak huiswaarts keerde.
Beide ploegen begonnen fel aan
de wedstrijd en SV United kreeg na
10 minuten de eerste grote kans van
de wedstrijd. De lat bracht redding
voor Melderslo. Na deze gevaarlijke aanval werden de mannen van
Melderslo wakker geschud en hierna
waren ze duidelijk de betere ploeg. Dit
was echter van korte duur.
SV United kwam terug in de
wedstrijd en van beide zijden waren er
kleine kansjes over en weer die echter
niet tot een doelpunt leidden. Vlak
voor de theepauze kwam Melderslo

toch op voorsprong. Een overtreding
op Bart Theeuwen werd gezien door
de scheidsrechter die de voordeelregel
toepaste. Na een goede voorzet schoot
Caspar de Swart in eerste instantie op
de lat maar in de rebound werd de bal
alsnog vanuit een zeer moeilijke hoek
binnengeschoten.
De tweede helft werd gekenmerkt
door veel overtredingen door beide
teams. Dit resulteerde in een aantal
gele kaarten voor zowel SV United als
Melderslo. Ook de begeleiding van
SV United moest vermanend worden

toegesproken. Beide ploegen gaven
elkaar niets cadeau in deze fase van
de wedstrijd en pas na een half uur
loste SV United het eerste schot op
goal. De wedstrijd werd grimmiger en
in de slotfase van de wedstrijd moest
de scheidsrechter nog een opstootje
sussen.
Door deze winst is Melderslo
voorlopig weer lijstaanvoerder in de
5e Klasse E. Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat Egchel met twee wedstrijden minder gespeeld slechts op
twee punten achterstand staat.

Dit jaar is er een baan met een
lengte van 650 meter aangelegd.
Gezien de vele voorinschrijvingen worden op 20 maart 220 tot
250 auto’s aan de start verwacht,
waarvan 71 coureurs van ACC De
Paradijsracers zelf. Het Peeldijkje is
vanaf de Herenbosweg vanaf 9.30
tot 18.00 uur geheel afgesloten voor
verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Er is voor een omleiding
gezorgd.
De entree bedraagt voor jeugd
van 12 tot en met 15 jaar 2 euro.
Volwassenen betalen 6 euro en
kinderen hebben gratis toegang.
Parkeren is gratis.
Voor meer informatie zie
www.paradijsracers.nl

Seizoensopening
bij TC Grubbenvorst
Aan de start van het nieuwe seizoen organiseert tennisclub TC
Grubbenvorst een seizoensopening op vrijdagavond 25 maart. De diverse
commissies delen op deze avond graag alle nieuwtjes met alle leden en
andere belangstellenden. De seizoensopening vindt om 19.00 uur plaats
in tenniskantine Kenk’s In.
Er is op deze avond een
programma waarbij onder andere
de nieuwe trainer geïntroduceerd
wordt en de nieuwe website wordt
onthuld. Aansluitend zal er een toast
gebracht worden op het nieuwe

seizoen. Naast actieve jeugd- en
seniorenspelers zijn ook niet-actieve
leden, ouders, begeleiders en
geïnteresseerden van harte uitgenodigd om deze seizoensopening bij te
wonen.
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Jeugd infomiddag HSV
de Put America
Afgelopen seizoen heeft de Americaanse visclub HSV de Put tal van activiteiten georganiseerd om de jeugd de
weg naar het viswater weer te laten vinden. Ook in het komend seizoen worden er weer verschillende evenementen georganiseerd voor de jonge vissers.

Siem van den Homberg ving afgelopen seizoen een snoek van 69 centimeter
Komend seizoen kan de jeugd gaan
leren hoe je een karper kunt vangen
en hoe je hem zo goed mogelijk weer
terug kunt zetten. Verder kunnen de
jeugdige vissers die afgelopen seizoen
de cursus ‘Vissen voor kids’ gedaan
hebben een vervolg van de cursus
volgen. Hiermee beheersen ze aan

het einde van het seizoen het ‘vaste
stok vissen’ en kunnen ze hier nog
meer plezier aan beleven. Zaterdag 19
maart wordt in Station America aan de
Nusseleinstraat het gehele programma
voor het komend visseizoen gepresenteerd. Verder word er informatie
verstrekt over de nieuwe cursus ‘Vissen

voor kids’. Ook de ouders wordt aangeraden deze middag te bezoeken, want
ook voor hen zal interessante informatie worden verstrekt. De aanvang is
om 15.30 uur en om ongeveer 17.30
uur wordt de middag beëindigd. Kijk
voor meer informatie op hsvdeput.nl of
hsvdeput.hyves.nl

Grote ﬁnale BSK
Tafeltennis in De Riet
Zondag 20 maart is Party en Sportcentre De Riet in Horst het toneel van
de finale van het Basisscholenkampioenschap Tafeltennis (BSK). Ruim
zeventig kinderen van basisscholen uit Horst aan de Maas, Venray en
Swalmen gaan dan niet alleen strijden om de individuele prijzen, maar ook
om het Scholenklassement. De prijzen worden uitgereikt door Freek Seelen,
wethouder Sport in Horst aan de Maas.
In De Riet staan op deze zondag
maar liefst zestien tafels opgesteld,
waarachter de leerlingen zich in het
zweet kunnen werken. Verdeeld over
de groepen 5 tot en met 8 zullen de
basisschoolleerlingen strijden om in
hun groep kampioen te worden.
Leerlingen uit groepen 3 en 4
spelen een apart spellencircuit, de
Table Stars genaamd. Dit is een serie
behendigheidsspellen, waarbij op
speelse wijze de oog-handcoördinatie
wordt geoefend met bal en bat.
Tenslotte is er nog een aparte klasse
voor leerlingen, die al lid zijn van een
van de organiserende tafeltennisverenigingen. Naast de individuele titels
zijn er ook punten te verdienen in het
Scholenklassement. Tijdens de BSKvoorronden in Sevenum, Horst, Venray,
Wanssum en Swalmen konden hiervoor
door de deelnemende basisscholen
punten verdiend worden.
Vooralsnog staat basisschool
De Keg uit Venray bovenaan met

59 punten, maar Onder de Wieken uit
Meterik volgt op de hielen met 55 punten. Estafette (Venray), De Doolgaard
(Horst) en Lambertus (Swalmen)
volgen op afstand, maar de vorm van
de dag kan altijd voor verrassingen
zorgen. De winnende school krijgt
een Table Stars-pakket ter waarde van
450 euro (www.tablestars.nl). Verder
heeft speelparadijs Ballorig in Venlo
een pakket entreebewijzen beschikbaar gesteld voor dit klassement.
Om 10.00 uur begint de dag met
de meerkampen. Hierna volgen de
kruisfinales om uiteindelijk tot de grote
finales in de diverse leeftijdsgroepen te
komen. Wethouder Freek Seelen reikt
na afloop van de finale de prijzen uit.
Iedere deelnemer ontvangt overigens
een aandenken aan deze finaledag.
Dat zal omstreeks 16.30 uur gebeuren.
Tijdens de finale BSK Tafeltennis is
er ruimschoots de gelegenheid voor
ouders en grootouders om hun (klein-)
kinderen aan te moedigen.

Rabobank
Maashorst zoekt:
een Intern Specialist Verzekeren

voor 36 uren per week voor het team Bedrijven en Instellingen
Als jij de ondernemer in jezelf alle ruimte wil geven, dan vind je bij ons de vrijheid om dat te doen. Wij houden van ondernemen. En van elkaar inspireren. Maar vooral om samen nieuwe
ideeën te ontwikkelen en nieuwe kansen te creëren door anders te kijken, anders te denken en anders te doen. Samen? Ja, want daar ligt onze kracht. Het maakt ons sterk bij het waarmaken van de dromen en ambities van onze leden en klanten. Het biedt jou volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen, om meer voldoening uit je werk te halen.
Als jij samen met ons de dromen en ambities van onze leden en klanten wilt realiseren, dan willen wij met jou graag praten over de functie van Intern Specialist Verzekeren.

Werken bij Rabobank Maashorst
Vanuit oprechte betrokkenheid is Rabobank Maashorst een stuwende en vernieuwende
kracht die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van zowel welvaart en welzijn als de omgeving. Het realiseren van de huidige en toekomstige ambities en dromen van mensen en
gemeenschappen is daarbij het doel. Het versterken van onderlinge samenwerking en het
aandragen van de best mogelijke financiële oplossingen zijn daarbij de middelen. Het is de
ambitie van Rabobank Maashorst om - zeker op financieel terrein - de beste, de meest
klantgerichte en meest vernieuwende instelling in de regio te zijn. Wij willen daarnaast excelleren op het gebied van duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bankieren, passend bij onze identiteit en maatschappelijke positie.

Verzekeren. Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor de periode van zes
maanden. In deze periode besteden wij aandacht aan ontwikkeling en gaan wij
samen met jou op zoek naar een passende functie binnen onze organisatie.

Je bagage
Je bent een stevige persoonlijkheid en beschikt over de volgende competenties om deze
functie op een kwalitatief hoog niveau in te vullen: commerciële instelling,
analytisch vermogen, impact, klantfocus, teamspeler, communicatief sterk en luistervaardig. Je hebt minimaal drie jaar ervaring op het gebied van verzekeren en bent gecertificeerd op assurantiegebied. Je beschikt over een HBO+ werk- en denkniveau.

Functie

Inlichtingen

Als Intern Specialist Verzekeren Bedrijven ondersteun je de Specialist Verzekeren.
Jouw rol is het voorbereiden, verrichten en uitvoeren van risicoanalyses en afhandelen van verkopen van verzekeringen in de groot zakelijke markt zodat de Specialist
Verzekeren zich kan concentreren op zijn verkooptaken. Op deze manier draag je bij
aan de realisatie van de groeidoelstellingen van het team. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor klanten en leidt klantwensen en signalen door naar de Specialist Verzekeren. Je voert zelfstandig je werkzaamheden uit in afstemming met de Specialist

Bij Judith Pijnenburg, Manager Bedrijven en Instellingen telefoon 077-3979293 of/en
06-13550406. Kijk voor de complete beschrijving op: http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/maashorst/werken_bij_rabobank_maashorst/

Sollicitaties
Mail je brief en CV vóór 28 maart 2011 naar werken@maashorst.rabobank.nl onder
vermelding van “vacature intern specialist verzekeren”.

Word jij de Rabobank?
www.rabobank.nl/werken

Rabobank. Een bank met ideeën.
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Teampresentatie Kevin van Leuven Nederlands
Kampioen Beugelen
De Swolgense motorcoureur Kevin van Leuven van het Start-racingteam houdt op zaterdag 19 maart zijn
teampresentatie in Café Zaal Wilhelmina aan de Mgr. Aertsstraat in Swolgen.

De 16-jarige Renée Coenen uit Melderslo is Nederlands Kampioen
Beugelen in de jeugd A-klasse. In de finale versloeg Renée haar tegenstander Bob van Nienhuijs met 16-30. Chris Heggen won de bronzen plak.

Op deze avond zal worden verteld
over de plannen van het team voor
het naderende raceseizoen en de
samenwerking met teamgenoot
Pepijn Bijsterbosch. Van Leuven en
Bijsterbosch nemen beide deel aan het
Internationale Duitse kampioenschap
en het Open Nederlands kampioenschap in de klasse Supersport 600. De
motoren van beide heren zullen tevens
te bewonderen zijn. Ook wordt een
loterij met mooie prijzen georganiseerd waarmee u Kevin kunt steunen.
Natuurlijk kunnen belangstellenden ook
lid worden van de fanclub, een echte
‘day at the races’ is een van de dingen
die hier tegenover staan. De teampresentatie is voor iedereen die geïnteresseerd is in motorsport en een regionaal
talent wil steunen vrij toegankelijk. De
aanvang is om 19.30 uur. Voor meer
informatie kijk op www.kevin-34.nl

Beugelen is een volksspel dat
vooral in de zuidelijke provincies van
Nederland wordt gespeeld. Op een
baan van 10 bij 5 meter, staat op zeven
meter een ijzeren ring: de beugel. Het
doel van het spel is om de bal van
vier kilo met een houten schopje door
de beugel te spelen. De tegenstander
heeft dezelfde missie met zijn eigen
bal en probeert de ander vooral te
hinderen, bijvoorbeeld door de bal

van de ander in de greppel te spelen.
De kersverse kampioene benadrukt
dat het absoluut geen saaie sport is.
“Het is een combinatie van tactiek en
techniek”. Diegene die als eerste 30
punten haalt heeft de pot gewonnen.
Het is vooral een mannenwereld maar
dat belette Renée niet om het vijf jaar
geleden eens te proberen. Renée is
dan ook een van de weinige dames die
deze volksport beoefend.

Seuren ATB-tocht in Melderslo
In samenwerking met RKSV Melderslo organiseert MTB Neet Fit op zondag 20 maart de Seuren
ATB-tocht.
Er worden tijdens de Seuren
ATB-tocht twee volledig uitgepijlde routes uitgezet van 30 en
45 kilometer. Na de tocht kan er

in de kantine onder het genot van
een stukje vlaai nagepraat worden.
De start is op sportpark De
Merel aan de Eikelenbosserdijk in

Melderslo.
De inschrijving is tussen
8.45 en 10.00 uur en het inschrijfgeld bedraagt 4 euro.

HORST
077 398 59 05 T

www.ikzoektuingrind.nl

06 12 99 23 43 M
wiek@bouwconsultance.nl E

tel. (077) 320 97 00

wiekbouwconsultance.nl W

B O U W B E G E L E I D I N G

E N

A D V I E S

Kent u iemand...
...die geïnteresseerd is in een
leuke bijbaan? Die vanuit zijn
eigen huis zou willen werken?
Die zijn eigen uren zou willen
werken? Die wil verdienen wat
hij waard is?

www.werkvanhuis.nl
code 001

n
As zondag open va
12.00 tot 17.00 uur
Mannequins tonen u de nieuwste collectie

ZONDAG 20 MAART
VAN 12.00 - 17.00 UUR
Exclusief dealer voor Horst

Uw komst wordt beloond met een gratis ketting!
En bij besteding vanaf € 99,95 aan Frank Walder
kleding ontvangt u een luxe Frank Walder Shawl kado!
(zolang de voorraad strekt)

COENDERS ELECTRO KERKSTRAAT 11 5961 GC HORST 077 3981388

Spoorstraat 1, Tienray
Ervaar het verschil dat Bose technologie maakt.

Tel: 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl
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SVEB wint thuis tegen VCH
Door: Herman Hendrix (SVEB)

SVEB boekte een hele nuttige en zwaar bevochten overwinning op één van de concurrenten voor de titel. En
aangezien de twee andere concurrenten, Venlo en Belfeldia, beiden gelijk speelden, is de marge met twee punten
gegroeid.
Het begin was voorzichtig wat SVEB
betreft en VCH nam dan ook meteen
het initiatief met de wind mee. Tot echt
gevaarlijke momenten brachten zij het
echter niet en aangezien SVEB aanvallend ook niet echt voor gevaar kon
zorgen, hadden de beide sluitposten
het niet echt moeilijk deze middag.
Het eerste wapenfeit voor SVEB was
in de 15e minuut uit een vrije trap voor
de zestien, maar deze werd geblokt en
weggewerkt. Daarvoor had VCH in de
10e minuut een kleine mogelijkheid
maar het schot dat hieruit volgde ging
naast. De mooiste aanval voor rust was
in de 35e minuut. Rick Tissen glipte op
links voorbij zijn tegenstander, maar
de voorzet die er uit volgde was net
iets te hoog voor Joris de Mulder zodat
zijn kopbal naast ging. Bijna ging VCH
met een voorsprong de rust in want
vlak voor tijd moest John Tissen uit
een hoekschop handelend optreden en
deed dit uitstekend door het schot van
dichtbij fraai te stoppen.
In de tweede helft werd VCH steeds
sterker. SVEB kon er aanvallend bitter
weinig tegenover stellen. Keihard knokken en met een grote inzet werden
de ballen naar voren gestuurd, maar
daar stond Maik Vermazeren heel vaak

Wedstrijd voor menners
met een lichamelijke
beperking
Op 9 en 10 april vindt de 27e editie plaats van de Nationale
Menwedstrijden in Horst. Dit jaar verwelkomt de organisatie voor het
eerst deelnemers in de rubriek ‘Mennen aangepast sporten’ op de
terreinen van Kasteelpark Ter Horst. Deze speciale rubriek voor menners
met een lichamelijke beperking wordt mede mogelijk gemaakt door
Scelta Mushrooms.

alleen tegenover een grote overmacht.
Tot de 72e en uiteindelijk beslissende
minuut. Rick Tissen werd over rechts
met een lange bal aangespeeld en
begon aan een razendsnelle solo. Drie
man liet hij zijn hielen zien en met links
schoot hij snoeihard en onhoudbaar

binnen. Een doelpunt eigenlijk uit het
niets maar daar maalde SVEB niet om.
Ondanks dat Erik van Rijswick tien
minuten voor tijd met twee keer geel
van het veld werd gestuurd, haalde
SVEB ongeschonden het eindsignaal.

Vijf deelnemers hebben zich
gemeld voor deze rubriek, die volledig is geïntegreerd in het reguliere
wedstrijdprogramma. Onder de
deelnemers bevindt zich oud-wereldkampioen en bronzen medaillewinnaar op het WK in Breda 2010,
Jacques Poppen. Poppen’s zilveren
teamgenoot in Breda Jan Ranzijn
verschijnt eveneens aan de start in
Horst. Zij nemen het op tegen de
Duitse deelnemer Markus Beerhues
die in Breda tweede werd in de marathon. WK-deelnemers Corrie Wegerif
en Adriaan Struyck completeren het
deelnemersveld. De menners komen
aan de start met een enkelspan
paard of enkelspan pony en rijden
dezelfde marathonhindernissen en
vaardigheidsparcours als de reguliere
deelnemers.
Scelta Mushrooms maakt de
rubriek voor de menners aangepast

sporten mede mogelijk. Zij dragen
de gehandicaptensport al jaren een
warm hart toe en zijn de initiatiefnemers van deze nieuwe rubriek.
Scelta Mushrooms is internationaal
erkend als leider in de ontwikkeling
en levering van champignonproducten
voor de voedingsmiddelenindustrie.
De nationale menwedstrijden
in Horst is een gratis toegankelijk
evenement dat veel meer biedt dan
alleen mensport van het hoogste
niveau. Op zondag heeft de stichting
Koudbloed in beweging een spectaculair programma samengesteld met
diverse demonstraties. Ook kunnen kinderen zich laten schminken
of maskers maken en is er een
mogelijkheid om te pony te rijden.
Kortom, de Menwedstrijden in Horst
bieden voor ieder wat wils.
Kijk voor meer informatie op
www.menwedstrijdenhorst.nl
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15 VRAGEN aan Hans Minten

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

Hans Minten
18 jaar
Horst
Gestopt met opleiding

Waar word jij later een talent in?
Na de havo ben ik de opleiding applied Science gaan doen, maar ik ben
gestopt. Het was gewoon echt niks
voor mij. De mensen daar waren allemaal anders. Dus ik heb nu alle tijd
om na te denken over de volgende
opleiding.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is gym. En eigenlijk
had ik niet echt een vak wat ik het
vreselijkst vond. Muziek of CKV of zo,
dat vond ik echt onzin altijd, haha.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Met iedereen in de vriendengroep kan
ik het wel goed vinden. Maar Maarten
is toch wel een goede vriend, al sinds
de eerste jaren op de basisschool. Hij
is bijzonder omdat we allebei dezelfde
droge humor hebben, samen hebben
we lol om de meest droge dingen.
In het weekend ben jij te vinden in?
Elke vrijdagavond is het meestal
ergens indrinken en daarna naar
De Lange en Blok10. Op zaterdag
heb ik eerst een hockeywedstrijd en
’s avonds ga ik naar m’n vriendin.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Chips en bier of cola. En dan soms een
goede film erbij.

Belangrijke mededeling
Het woningaanbod van Wonen Limburg vindt u voortaan
op www.thuisinlimburg.nl. Staat u bij ons ingeschreven
als woningzoekende maar heeft u van Thuis in Limburg
geen brief ontvangen? Neem contact op met Wonen Limburg!

www.wonenlimburg.nl

Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Omdat ik met mijn opleiding gestopt
ben, moet ik mijn moeder de studieboeken en alles nog terugbetalen. Dus
daar gaat mijn gewonnen geld heen,
denk ik.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Soms als ik iets gezegd heb waarvan
ik later of de dag erna bij mezelf denk:
waarom heb ik dat gezegd!? Of als ik
voor een grote groep moet staan en ik
maak een blunder. Bijvoorbeeld als ik
van een podium af zou vallen, me zou
verslikken als ik moet praten of niet
zou weten wat ik moet zeggen, haha.
Ik ga op vakantie en neem mee?
M’n zwembroek, vrienden, geld.

Zo van die standaard dingetjes denk ik.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Liever geen Hollandse kost. Dat heb
ik echt al veel te vaak gehad. Het is
zo gewoon en altijd hetzelfde. Ik heb
liever spaghetti of pizza of zo.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een joggingbroek met een T-shirt.
Gewoon voor de luie bui als ik thuis
ben.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Het liefst besteed ik tijd aan slapen,
uitgaan met vrienden, sporten en
leuke dingen doen samen met mijn
vriendin. Maar de meeste tijd besteed
ik toch aan werken nu, 40 uur in de
week, pff.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou wel een KFC willen, daar
hebben ze zo’n lekker eten.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Ehm, eentje die net uit is, met veel
actie of een met droge humor.
De Hangover was bijvoorbeeld wel
’n goede.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik rijd naar m’n vriendin die in Velden
woont. Hoef ik niet meer te fietsen,
haha.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Dat maakt me niet zo veel uit, als ik er
maar de hele dag in m’n zwembroek
kan lopen. De Malediven of zo lijkt me
wel wat.

Mies
Column
Hospiteren
Hospiteren is meestal iets
heel spannends. Op keuring bij
allemaal enge mensen die je
van top tot teen bekijken en
maar hopen dat je in de smaak
valt en je kamertje krijgt.
Afgelopen week stond ik
eindelijk eens ’n keer aan de
andere kant van de lijn, een van
de huisgenootjes ging verhuizen en er kwam dus een kamer
vrij in ons huis. Het werk achter
de schermen van hospiteren
was nu dus mijn taak.
Een makkie, dacht ik altijd. Wat
is er nou moeilijk aan een babbeltje
met verschillende mensen maken
en uiteindelijk kiezen wie je het
leukst vindt? Dit bleek toch lastiger
dan ik dacht. Ik vond alle eerste
indrukken leuk en het liefst stopte
ik het hele huis gewoon vol met
gezellige mensen en bouwde een
feestje. Helaas kwam dit idee er
niet door bij de rest van mijn
huisgenoten en kon er maar eentje
de gelukkige zijn die bij ons mocht
komen wonen. Een ander lastig
punt was dat ik nog niet helemaal
in mijn rol als ontvanger zat, ik
bekeek het hospiteren nog steeds
door de ogen van de kijker. Ik wilde
het hele huis brandschoon, gezellig
en mooi hebben, zodat het een
goede eerste indruk gaf. Gewapend
met stofzuiger huppelde ik het hele
huis door en ruimde tussendoor
alles netjes op, een hele klus was
het nog. Blijkbaar was dit niet
helemaal de bedoeling en had ik
het een beetje fout begrepen. Toen
ik thuis kwam van school stond de
hele tafel vol glazen, borden,
kommen en weet ik veel wat voor
rommel nog meer. “O ja, ik moest
even wat dingen sorteren en
opruimen dus ik denk ik zet het
even hier neer.” Huh!? Had ik net
alles opgeruimd en schoongemaakt
voor onze kijkers, is de hele kamer
binnen een paar uur weer omgetoverd tot een slagveld waar volgens
mij net een bom tot zijn ontploffing
is gekomen. Hoeft het dan niet
helemaal schoon en mooi te zijn?
Later kwam ik erachter dat we ons
hier helemaal niet druk over
hoeven te maken. Eindelijk snapte
ik de rol van de ontvanger, je hoeft
alleen maar te kiezen en verder
niks. Alleen voor de kijkers is het
van belang zich van hun beste kant
te laten zien. Alle kijkers riepen
namelijk wel duizend keer in een
gesprek dat ze de kamer heel erg
graag wilden hebben. Genoeg keus
dus en helemaal geen gestress over
of het huisje wel mooi genoeg is
nodig. Het kamertje willen de
kijkers toch wel. Uiteindelijk
hadden we keus uit een heleboel
mensen en hebben wij vanaf 1 april
een super leuk nieuw huisgenootje
erbij.
Mies

26

jongeren

17
03

DECULTUURRECENSENT
Een intiem moment met het publiek

De cultuurrecensenten: Mirjam Hoeijmakers (17) en Geert Zegers (19)
Voorstelling: Binnen de lijntjes – Ronald Goedemondt (13 maart)
Theater is: ‘zo mooi dat er niet op mag worden bezuinigd.’
Vertel eens iets meer over uzelf,
wie bent u en wat doet u?
Ik ben Ronald Goedemondt, ik
ben geboren in Tegelen en ben nu
35 jaar oud. Momenteel woon ik

in Amsterdam. Ik ben sinds 1999
cabaretier, dus al 12 jaar.
Wist u al uw hele leven dat u
cabaretier wou worden?
Toen ik 6 jaar oud was wilde ik acteur

worden. Op tienjarige leeftijd zag ik
een film met Eddie Murphy en toen
wist ik dat ik komiek wilde worden.
Ik wilde net als Eddie een stand-up
comedian worden.

Waar haalt u uw inspiratie vandaan?
Baseert u uw tekst op wat u zelf hebt
meegemaakt?
Vaak gebruik ik dingen die ik zelf
heb meegemaakt, maar ik gebruik in
mijn optredens meestal geen actuele
gebeurtenissen. Die vind ik niet interessant. Het is leuk als ik iets wat ik zelf
heel grappig vind, ook door het publiek
goed ontvangen word.
Richard Pryor zei eens de mooie zin:
‘’it’s a gift to be able to laugh.’’
Wie is uw grote voorbeeld en
waarom?
Mijn grote voorbeeld is Gene Wilder, hij
speelde Willy Wonka in de oude film
Charlie and the chocolate factory.
Gene Wilder kan heel grappig overkomen en ik wil net zo worden. Daarnaast
zijn natuurlijk ook Eddie Murphy en
Richard Pryor voorbeelden voor mij.
Wat vind u zelf het leukste aan
optreden?
Ik vind het zelf het leukste als er verrassende momenten in de voorstelling zitten. Dat je met je grappen een
soort intiem moment beleeft met het
publiek.
Wat is voor u het belangrijkst in uw
leven?
Voor mij is het belangrijk dat er altijd

genoeg mensen zullen zijn om liefde
aan te kunnen geven. Dit klinkt misschien heel erg filosofisch maar zo voel
ik het wel.
Als mensen u tegenkomen, doen ze
dan soms een van uw grappen na?
Meestal als ik mensen ergens tegen
kom dan doen ze mij gelukkig niet na.
Maar ik heb eens meegemaakt dat
iemand van het theater waar ik toen
speelde, me na deed. Net voor de
voorstelling stonden we backstage en
toen deed hij een grapje van mijn show
na, maar hij maakte de grap helemaal
verkeerd, dus dat was vervelend.
Is er nog iets dat u zeker wil
bereiken in uw leven?
Ik zou heel graag ooit met een
voorstelling in het Circustheater in
Scheveningen willen staan, daar kunnen iets van 1.500 mensen in.
Ook zou ik graag een keer een sketchprogramma willen opnemen voor op tv,
maar dat is nog afwachten.
De voorstelling volgens Mirjam en
Geert in 3 woorden:
gek, hilarisch, super!
De volgende voorstelling van Kukeleku
is ‘Als ik het niet doe doet niemand
het‘ – Dolf Janssen, zondag 17 april

1990 | 2011

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

Kruisjassen:

zaterdag 26 maart 2011

Aanvang 20.30 uur
In café de Herströat
Herstraat 45 Horst
€ 10,- per koppel
Opgave bij Twan of Jeanine
Tel 06 12 46 57 44
of 077 398 76 68
Mondeling aan de bar kan ook.

Tot ziens bij
Twan & Jeanine
Herstraat 45 5961 GH Horst

Gevraagd medewerkster
horeca/bediening
ter ondersteuning
en uitbreiding van ons team.
Ben jij op zoek naar een
afwisselende baan
voor ca. 8-10 uur per week
neem dan contact op
en vraag naar Patricia.

De Leste Geulde 077-3984190
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Zonnige
vooruitzichten!

Welkom

Krijgt u bij het zien van de nieuwe lentemode ook zo’n zin in het voorjaar?
Verwen uzelf bij Modecentrum
Frans Theelen. Kleding, jassen,
tassen, schoenen, lingerie en
modeaccessoires voor dames,
heren, tieners en kinderen.

jongeren 27

Eerste ronde
van de Band Battle
in OJC Knor
Zondag 20 maart start de eerste ronde van de Band Battle 2011,
waarbij drie bands strijden om een plaats in de finale op 10 april.
Vanaf 20.30 uur start de eerste
band starten, vervolgens speelt elke
band één set van zo’n 35 minuten.
De bands die de eerste avond zullen
optreden zijn New York Diesel, The
Morgan Affair en Seven Below Zero,
een bandje uit de regio. De jury zal
dan rond 23.30 uur beslissen wie de
winnaar is van deze avond.
De volgende twee ronden van

de Band Battle zijn op 27 maart en
3 april. De uiteindelijke drie winnaars
strijden op zaterdag 10 april om de
titel met als prijs een optreden op
Knorpop 2011 en een studio opname
van hun singel. Dit alles wordt mede
mogelijk gemaakt door Brickwall music & audio productions.
Voor meer informatie kijk op
www.ojcknor.nl

Aanmelding M@XXFACTOR gestart

Nieuwsgierig? Kom dan gauw
langs, want de eerste 1000

Jeugdvereniging M@xx organiseert dit jaar op zaterdag 9 april samen
met jeugdvereniging USEE de M@XXFACTOR, een talentenjacht voor jeugd
vanaf twaalf jaar. De jongeren laten zien wat ze kunnen, playbacken,
live zingen, cabaret, goochelen, een muziekinstrument bespelen,
dansen enzovoort.

klanten ontvangen bij besteding vanaf € 100,- (kinderen
€ 50,-) gratis een zonnebril
t.w.v. € 19,95 kado (zolang

Op de dag van de optredens
komen de deelnemers enkele uurtjes
eerder naar ’t Gasthoes. Bij binnenkomst staan visagisten en kappers
klaar om de jeugd onder handen
te nemen. Daarna wordt achter de
schermen kennis gemaakt met de
jury en komt het publiek de zaal binnen. Op het moment dat de deelnemers aan de beurt zijn komen ze met
veel rook en lichteffecten de bühne
op. Na afloop van de wedstrijd maakt
de vakkundige jury de winnaars
bekend en deelt de prijzen uit.
Jongeren van twaalf tot en met

de voorraad strekt op = op).

Doe er uw
voordeel mee!

achttien jaar die iets speciaals kunnen, een liedje, een dansje of een
andere act, en die graag willen optreden op een megagrote bühne met
veel licht en geluid en voor groot
publiek kunnen zich aanmelden
voor M@XXFACTOR. Dit kan via het
inschrijfformulier op onze website
www.maxxhorst.nl of via een e-mail
naar event@maxxhorst.nl
Voor iedereen die zelf ook een
activiteit wil organiseren of vrijwilliger wil worden bij M@xx, dat kan.
Stuur dan een mailtje naar
vent@maxxhorst.nl

KOOPZONDAGEN
20 maart - openingseizoen
van 12.00 tot 17.00 uur
10 april - Koopzondag
van 12.00 tot 17.00 uur

HORST

St. Lambertusplein 12
T 077-3986464

30 april - Koninginnedag
hele dag geopend

Flying Dutchman &
High Speed Dirt
in OJC Canix
Op zondag 20 maart treden in
het Rock Café van OJC Canix in Lottum
twee lokale rockbandjes op: High
Speed Dirt en Flying Dutchman. High
Speed Dirt is een knallende rockband
uit Venlo en ze spelen in de stijl van
Metallica, AC/DC en Godsmack. Ze
hebben knallende shows gedaan met

Beatallica en Peter Pan Speedrock. Uit
Broekhuizen en Hegelsom komt de
rockcoverband Flying Dutchman. De
band speelt covers van onder andere
Green Day, Guns N’ Roses en Nirvana.
OJC Canix gaat open om 15.00 uur, de
aanvang is om 17.00 uur. De entree
bedraagt 4 euro.

28
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Kleine draaiorgels
in Museum De Locht
Het weekend van 19 en 20 maart staat Museum De Locht in het teken
van kleine draaiorgels.

Het gaat om een hobbydemonstratiemiddag waar bezoekers kennis
kunnen maken met de techniek van
het bouwen van kleine draaiorgels en
het maken van draaiorgelboeken. Er
wordt vakkundige toelichting gegeven
bij deze interessante hobby. Natuurlijk

is er ook vrolijke draaiorgelmuziek te
beluisteren. Het museum is geopend op
woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur
en zaterdag en zondag tussen 11.00 en
17.00 uur. Demonstraties beginnen om
13.00 uur. Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

KELDER LEKKAGE
VOCHTPROBLEMEN
BETONSCHADE
Dat lossen wij
graag voor u op!
MEERSELSEPEEL 7 | YSSELSTEYN | T 0478 64 04 41 | INFO@ VOSSENBERGBV.NL | WWW.VOSSENBERGBV.NL

Koopzondag
centrum
Horst

Rode
lopershow

Tijdens de koopzondag op
20 maart zal er een rode
lopershow midden in het
centrum van Horst plaatsvinden.
Door het hele centrum ligt de
rode loper uit waar diverse
Horster ondernemers gezamenlijk hun nieuwe voorjaarscollectie
zullen tonen.
De nieuwste collecties en
trends in kleding, schoenen,
sportartikelen, sieraden en kapsels
worden op ludieke wijze getoond.
Bezoekers kunnen op deze dag in
het centrum muziek, diverse ‘give
away’s’, een springkussen en een
schminkteam voor de kids verwachten. De koopzondag begint om
12.00 uur en de eerste show is om
13.30 uur. De winkels zijn tot 17.00
uur geopend en parkeren in Horst is
op deze dag gratis.

Heideroosjes sluit
theatertour af in horst
De Limburgse punkband Heideroosjes sluit haar succesvolle theatertournee af in ’t Gasthoes te Horst. Dat gebeurt met twee voorstellingen op
donderdag 12 mei en vrijdag 13 mei. De voorstelling op vrijdag is uitverkocht, voor de donderdag zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
Heideroosjes speelde haar
theatershow Manie! Manie! meer
dan honderd keer. De show is een explosieve cocktail van maatschappelijk
bewogen muzikaal cabaret. Doorspekt
met verhalen, lompe acrobatiek en
liedjes uit het omvangrijke oeuvre van

de Heideroosjes. In een andere vorm,
soms zelfs breekbaar, maar altijd met
diezelfde kenmerkende energie en engagement. Manie! Manie! is het eerste
muzikale cabaretprogramma van een
Nederlandse punkband ooit. Voor kaarten ga naar www.kukeleku.com

vrijdag 18 MrT
BLOK 10
WEEKEnd KicK OFF
ZaTErdag 19 MrT
dEuTSchE aBEnd
BiErgarTEnBOYS
vrijdag 25 MrT
dirTY FridaY
ZaTErdag 26 MrT
duTch BaTTLE OF
ThE cOvErBandS
Z.O.d. TriBuTE
YELLOW
LuKaZZ
SnOW cOnTrOL
BLac-jacK
Maandag 28 MrT
Sing/SOng WriTEr
chriS cOOK
Wij Zijn OP
ZOEK naar EEn
inTEriEurvErZOrgSTEr
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

complete boekhouding limburg

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

Gratis spreekuur dagelijks 0478-512195

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

TE KOOP
Royaal vrijstaand geschakeld woonhuis.
Ericaplein 16, Grubbenvorst
Bouwjaar: 1998

Perceeloppervlakte: 302 m2.
Inhoud: 550 m3.
Vraagprijs: 279.000 k.k
TEL: 077-3661420
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Museum de Kantfabriek

Expositie over
middeleeuwse riem
Van 20 maart tot en met 15 mei is in Museum de Kantfabriek de
tentoonstelling ‘De Chatelaine Ontsloten’ te zien. Dit is een expositie van het
Veel-Zijde-g Collectief, een landelijk geformeerde groep textielkunstenaars,
die zich vanuit diverse achtergronden en op verschillende manieren bezig
houdt met textiel.
Het Veel-Zijde-g Collectief exposeert
in Museum de Kantfabriek in Horst vrije
en persoonlijke interpretaties van de
chatelaine. Onder de bezielende leiding
van docente en beeldend kunstenaar
Iny Hummelink maakt het kunstenaarscollectief prachtige eigentijdse creaties
van textiel. Het Franse woord châtelaine
verwijst naar de middeleeuwse
burcht- of kasteelvrouwe, die de
sleutels van het kasteel aan een riem of
gordel om haar middel met zich mee
droeg. In die tijd ontbraken immers
(rok)zakken en damestasjes. Die
kettingen met sleutels, die vrouwen
met een haak aan hun riem of rokband
hingen, noemde men chatelaines. In
latere eeuwen maakten behalve
sleutels ook ander toebehoren deel uit
van de chatelaine, zoals schaartjes,
beurzen, waaiers, parfumflesjes en nog
veel meer. In de loop der tijd werd ook
de uitvoering van de chatelaine steeds

sierlijker en luxueuzer. Het Veel-Zijde-g
Collectief zag in dit vergeten accessoire
aanleiding voor een eigentijdse
interpretatie. Meer dan twintig
textielkunstenaars creëerden met textiel
en uiteenlopende niet-textiele
materialen, zoals koper, klei en
handgeschept papier, een vrije en
persoonlijke vertolking van de chatelaine. De tentoonstelling ‘De Chatelaine
Ontsloten’ loopt parallel met de
tentoonstelling ‘Er loopt een rode draad
doorheen’, eveneens in Museum de
Kantfabriek. In deze tentoonstelling, die
tot en met 15 mei duurt, is eigentijdse
en experimentele kant- en textielkunst
te zien van Experikant uit Nederland en
Kantelink uit België. De openingstijden
van Museum de Kantfabriek aan de
Americaanseweg in Horst zijn op
dinsdag tot en met zondag van 14.00
tot 17.00 uur. Voor meer informatie kijk
op www.museumdekantfabriek.nl

Vintage House
bij De Lange Horst
Zaterdagavond 19 maart zal de
zaal van De Lange Horst in het
teken staan van Vintage House,
ofwel de beste house van de jaren
negentig. House zoals, volgens

cultuur 29

Kandidaten Funfactor tussen
Jan Smit en Ben Saunders
Dit jaar hebben zich twintig kandidaten opgegeven voor Funfactor 2011. Negen van hen staan op zondag
29 mei in het hoofdprogramma van Funpop. Voor het eerst staan de kandidaten van Funfactor op het hoofdpodium
en niet op een aparte bühne ernaast. Tussen Jan Smit, Ben Saunders en andere grootheden uit de Nederlandse
muziekindustrie in, treden de Funfactor-kandidaten op.

Danny Smoorenburg,
de winnaar van Funfactor 2010
De voorronde van Funfactor is op
19 maart in ’t Roadhoes in Blerick.
Vanaf 11.00 uur worden de twintig
kandidaten beoordeeld op hun zangen entertainmentkwaliteiten. Een
deskundige jury neemt die taak op zich.

Eén van de juryleden is de winnaar van
vorig jaar, Danny Smorenburg. Hij weet
als geen ander hoe de artiesten in spé
zich voelen. Aan het einde van de dag
maakt de jury de negen deelnemers
aan Funfactor bekend.

Voor het eerst in de geschiedenis
van Funpop zijn de Funfactor-optredens
ook op het hoofdpodium. Dat betekent dat de Funfactor-artiesten hun
muzikale kwaliteiten voor een groot
publiek gaan tonen. Ook om die reden
wordt er op 14 mei nog een generale
repetitie gehouden, ook in ’t Roadhoes
in Blerick.
Samen met de band FEZZ en een
aantal andere deskundigen uit de
showbizz-wereld worden de optredens
verder geperfectioneerd. Want als je
tussen Ben Saunders en Jan Smit mag
optreden, dan moet je wel goed zijn
voorbereid. De vrijwilligers van Funpop
en van Funfactor gaan er dit jaar weer
alles aan doen. Dankbaarheid en plezier is hun beloning.
Iedereen die van dat plezier
getuige wil zijn is van harte welkom
als toeschouwer bij de voorrondes of
de generale repetities. Funpop zelf
wordt dit jaar gehouden op zaterdag
28 en zondag 29 mei, opnieuw op het
ruiterterrein in Kasteelpark Ter Horst in
Horst.
Voor meer informatie over Funpop
en Funfactor kijk op www.funpop.nl

velen, house hoort te zijn. De dj’s
die deze avond gaan verzorgen
zijn Sickmob, Luke V. en R-Ror. De
deuren openen om 21.00 uur en
de entree bedraagt 5 euro.

Vrijdag 18 maart

‘THE SHUFFLE
DOES IT AGAIN’
We gaan weer eens lekker los
als vanouds!
Met o.a.: diverse DJ’s,
party-contest en surprise-act
Entree: E 5,- inclusief 1 consumptie
Kaarten verkrijgbaar bij:
The Shuffle Horst, Restaurant Terlago
en John’s Foodstore

Vargas Blues Band
in Cambrinus
Zondag 20 maart staat de Vargas Blues Band op het podium in
Cambrinus in Horst. Spaanse blues is niet veel te bewonderen in Nederland,
maar met de Vargas Blues Band komt meteen het beste dat het Iberisch
schiereiland te bieden heeft naar Horst.
Javier Vargas trekt in de zeventiger
jaren naar de Verenigde Staten en leert
er de blues kennen. Begin jaren negentig gaat Vargas terug naar z’n vaderland
en vormt onmiddellijk de Vargas Blues
Band. Hij brengt het eerste album ’All
Around Blues’ uit, dat gevolgd zou worden door nog negentien albums.
De blues die Vargas met z’n band
brengt is een mix van de guitarvibes

van Stevie Ray Vaughan en de Latino
klanken van Carlos Santana. Dat
grootmeester Santana het werk van de
Spanjaard wel kon waarderen bewees
hij door muziek van Javier Vargas op te
nemen.
Het concert begint om 16.00 uur en
reserveren is aan te bevelen. Voor meer
informatie bel 077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Meer info:
shuffledoesitagain.hyves.nl
mailto:shuffledoesitagain@live.com

18+!

Welkom bij De Paddestoelerij
Lunchrestaurant en paddenstoelenproeverij
Een keer iets ánders!

Tegen inlevering van deze bon krijgen u en uw gezelschap
een GRATIS kop huisgemaakte soep, indien u en uw gezelschap
gebruik maken van de Lunchproeverij of Proeverij De Luxe.
Deze actie geldt op iedere eerste zondag van de maand.
Bon is geldig tot en met december 2011.

De Paddestoelerij is uniek. Ontdek het zelf!
Openingstijden maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
en iedere eerste zondag van de maand
Horsterweg 80 • 5971 NG Grubbenvorst • tel. 077 3661708 • depaddestoelerij@primechamp.com • www.depaddestoelerij.com
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Voorstelling Elckerlijc in kerk Evertsoord

Een spel over leven,
dood en hoop
In april wordt in de kerk van Evertsoord de voorstelling Elckerlijc opgevoerd. Het stuk gaat over leven, dood en
hoop en neemt de bezoekers even weg uit de hectiek van deze wereld. In de voorstelling wordt de toeschouwer
meegevoerd op een pelgrimsreis.

zit
10
daagse

2½-zits bank Feline van 1189,-

949,Het spel Elckerlijc heeft zijn oorsprong in de middeleeuwen maar het
blijft actueel. Het thema in het stuk is
de dood. Hoe hard we ook rennen, druk
bezig zijn en tijd tekort hebben, ooit is
het ook onze tijd om te sterven. Hoe
gaan we daarmee om als onze tijd daar
is? Elckerlijc geeft een antwoord. In de
voorstelling Elckerlijc draait alles om
het personage ‘Iedereen’. Hij neemt

u mee op zijn pelgrimsreis, zijn reis
wordt ook de reis van de toeschouwer. ‘Iedereen’ wordt gespeeld door
Erik Snel. De regie is in de vertrouwde
handen van Miek Raedts.
Tijdens de voorstelling kan het
publiek tot rust komen met gregoriaans
gezang. Op 8, 9 en 10 april wordt dit
uitgevoerd door de Schola Cantorum
van het Ward instituut en op 15, 16 en

17 april door het Venray’s Gregoriaans
Koor. Elckerlijc wordt mede mogelijk
gemaakt door het Huis voor de Kunsten
en de provincie Limburg.
De aanvangstijd van de voorstelling
is om 20.00 uur en de entree bedraagt
10 euro. Reserveren kan via telefoonnummer 06 19 26 39 75 of 077 467 24
52 (tussen 18.00 en 19.00 uur) of via
www.stichtingiedereen.nl

Sta-op relax Wesley
1 motor 1799.-

1599.-

IROK Horst

Changing Season
Zondag 20 maart opent IROK galerie in Horst een voorjaarsexpositie met als naam ‘Changing Season’, naar de
titel van een schilderij van Caroline Havers. Tijdens de expositie die tot 23 april te zien is, worden werken
gepresenteerd van zeven kunstenaars.
Paz Sanz Fle is geboren in
Zaragoza, Spanje en woont en werkt in
Nederland. Haar beelden zijn van keramiek. Haar werk bestaat uit beelden
van vrouwen met hun volledige kracht
en innerlijke energie, zonder pretenties,
midden in het leven vol van geschiedenis en gevoelens.
Marjanne Beeuwkes is geboren in
Zaandam en als beeldend kunstenaar
gevestigd in Alphen aan den Rijn. Ze
werkt in grote vlakken met uitschakeling van het detail. In haar werk heeft
zich als het ware een nieuw landschap
ontwikkeld, het vlakke land met zijn
oneindige schakeringen in licht, kleur
en vorm.
Lieuwke Loth wordt geboeid door
culturen die dichtbij de natuur staan.
Door Lieuwkes intuïtieve en associatieve werkwijze ontstaan speelse beelden. Haar werk bezit zowel tederheid
als kracht. Lieuwke maakte haar de
ambacht van het bronsgieten eigen.
Ingrid van der Kamp werkt altijd
met vele lagen acryl waarin ze illustreert met houtskool en/of potlood.
Knoopjes, bladgoud, lovertjes en tekstjes uit oude boeken worden in haar
doeken of panelen verwerkt.
Caroline Havers, geboren in
Nederland maar woonde en werkte in
vele delen van de wereld en thans in
Londen. Haar schilderijen zijn de laatste
jaren groot van formaat. Caroline lijkt
de ruimte nodig te hebben voor haar

Leefhoek Melissa
1001
excl. hoofdsteun 2569.mogelijkheden

2059.-

2½ zits Bellier 1785.- 1429.Fauteuil Bellier 969.-

775.-

Een greep uit het werk van enkele kunstenaars van de expositie
energie. Deze abstractere landschappelijke series worden afgewisseld met
figuratief/realistische schilderijen.
Arthur Bernard schildert zijn figuren
en landschapen in volle actie. Daarom
ook zijn de contouren nooit duidelijk
weergegeven. Arthur Bernard doet
dit echter met opzet, om aldus de
beweeglijkheid te benadrukken. De
ietwat geabstraheerde figuratie toont
een zekere verwantschap met sommige Amerikaanse kunstschilders uit de
jaren zestig, in het bijzonder Willem de
Kooning. Ans Bakker is glaskunstenaar.
Ze werkt met glas in combinatie met

verschillende materialen als hout, ijzer,
koper en recycling things. Altijd een
combinatie van verschillende materialen. Als theatervormgever denkt ze in
beelden, in films en stukjes film. Alle
objecten zijn een onderdeel uit die film.
Bezoekers zijn van harte welkom op zondag 20 maart van
13.00 tot 17.00 uur. De expositie is
te bezichtigen tot en met 23 april.
De openingstijden zijn dinsdag tot en
met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 17.30 uur, zaterdag
van 9.30 tot 16.00 uur en zondag van
13.00 tot 16.00 uur.

Eetkamerstoel
Jort van 199.-

169.-
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Kronenberg
Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
Den Bunder 1 Kronenberg
T 077 467 28 29
Spreekuur inloop:
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 16 75
W www.lottum-broekhuizen.huisartsen.nl
Spoedlijn: 077 463 14 96
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a 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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

America
Blizz

za 19 maart 21.30 uur
Locatie: Station America

Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
18 t/m 24 maart
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10 Horst
T 077 398 12 44

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

zo 20 maart 18.00 uur
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Lottum

Kerkdiensten
America

High Speed Dirt

zondag

zo 20 maart 17.00 uur
Locatie: OJC Canix

Broekhuizen
zondag

Horst
Kingsize

vr 18 maart 22.00 uur
Locatie: De Beurs

Melderslo

vr 18 maart 22.00 uur
Locatie: The Shuffle

Vintage House
za 19 maart 21.00 uur
Locatie: De Lange

Foute Deutsche abend mit
Biergarten Boys
za 19 maart 22.00 uur
Locatie: Blok 10

zo 20 maart 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Horst

Open dag en clubdag
ponyclub Wittenhorst
zo 20 maart
Organisatie: ponyclub
Wittenhorst
Locatie: manege Wieneshof

zaterdag

za 19 maart 21.00 uur
Locatie: café Paradijs

Grubbenvorst
zaterdag

ATB-tocht

10.00

Heilige mis

Heilige mis

19.15

19.00

Griendtsveen

zo 20 maart 8.45 uur
Organisatie: NeetFit
Locatie: Melderlso en
omstreken

zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Demonstratie draaiorgels
bouwen
za 19 en zo 20 maart 13.00 uur
Locatie: Museum de Locht

Meterik

Band Battle 2011
zo 20 maart 20.45 uur
Locatie: OJC Knor

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

Sevenum

zaterdag

Dansvoer

Lottum

Changing Season in IROK

Sing Challange

Meerlo

zo 20 maart t/m za 23 april
Locatie: IROK galerij

za 19 en zo 20 maart
Organisatie:
Stichting Sing Challange
Locatie: De Schatberg

zondag
donderdag

zo 20 maart t/m zo 15 mei
Locatie: de Kantfabriek

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst

za 19 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Expositie middeleeuwse
riemz

Heilige mis

Rock & Metal Night

The Shufﬂe does it again

Koopzondag
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

AGENDA

Murphys’ Quiz Night

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

zondag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten
Lage prijzen, uitzoeken op het
1 ha grote perceel,veel eigen kweek!
g 1,39
1 klimop aan stok in pot, 120 cm lan €

Grote violen, prim
ula’s, plantzaden

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 077 - 3982681 - E-mail: bluestone@live.nl

donderdag vrijdag zaterdag
★ 2 Koffiebroodjes
voor e 1,50
★ Lammetjesvlaai
van e 9,95 voor e 8,75
maandag dinsdag
woensdag
★ Lentebol
van e 2,50 voor

e 2,25

van e 7,60 voor

e 6,75

★ Appelkruimelvlaai

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij
u naar de desbetreffende
parochie.

32

cultuur

17
03

Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs Sevenum

De Schatberg Sevenum

Sing Challenge evenement
Zaterdag 19 en zondag 20 maart vindt de Sing Challenge 2011 plaats. Dit evenement voor zangkoren wordt
voor de derde keer georganiseerd door Stichting Sing Challenge, in samenwerking met Shantygroep De Maashave
en het Horster Mannenkoor.

Op zondag 3 april organiseert MaMaloe de jaarlijks terugkerende
voorjaars-/zomerbeurs voor tweedehands kinderkleding en speelgoed.
Steeds meer mensen ontdekken
dat tweedehandskleding nog heel
goed een ronde mee kan en weten
de weg naar MaMaLoe te vinden.
Hierdoor kan MaMaloe jaarlijks een
beurs organiseren met ruime keuze
in leuke, moderne en vooral betaalbare kinderkleding. Er wordt kleding
aangeboden in de maten 74 tot en
met XS/S. Tijdens de beurs is er ook
een royaal aanbod van speelgoed,

spellen en boeken.
De kinderkleding- en speelgoedbeurs wordt van 10.00 tot
12.00 uur gehouden in partycentrum De Schatberg aan de Midden
Peelweg in Sevenum. In een mooie
grote zaal wordt de op kwaliteit
gecontroleerde kleding op maat in
rekken en op tafels gepresenteerd.
Kijk voor meer informatie op
www.mamaloesevenum.nl

Kingsize in
Café de Beurs in Horst
Op 18 maart geeft Kingsize (voorheen Neet Onaeve) een optreden bij
Café De Beurs in Horst. Tijdens dit optreden zullen de bandleden laten
zien dat ze niet stil gezeten hebben de afgelopen maanden.
Kingsize is een band met een veelzijdig repertoire dat bestaat uit top-40
nummers van de laatste twintig jaar.
Wat de band speciaal maakt is de
instrumentele bezetting. Kingsize heeft

niet alleen drums, gitaren, keyboard
en zang maar ook een tenor-saxofoon,
alt-saxofoon en drie trompetten. Door
deze bezetting maken ze van elk nummer iets speciaals.

Ook de vorige editie van de Sing Challenge vond plaats in De Schatberg
De Sing Challenge is een verrassend evenement voor zangkoren met
voor ieder wat wils, van smartlappen
tot en met klassiek en van gospel tot
shanty. Er zullen 500 tot 600 deelnemers uit Nederland, Duitsland en
België aan het evenement deelnemen.
De koren vertegenwoordigen verschillende genres waaronder klassiek,

gospel, barbershop, smartlappen en
natuurlijk shanty. Na het succesvolle
evenement van vorig jaar, heeft de organisatie van Stichting Sing Challenge
er ook dit jaar voor gekozen om het
evenement plaats te laten vinden
bij Recreatiecentrum en Camping De
Schatberg. Het doel van dit muzikale
weekend is om de luisteraar te laten

zien hoe leuk en gezond zingen is. Op
verschillende podia zullen de koren
de liederen ten gehore brengen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid
om mee te doen, dus schroom niet en
kom ook genieten van dit bijzondere
evenement. Voor meer informatie
en het programma kijk op
www.seasongchallenge.nl

