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Jos draagt stokje over
Museum De Locht in Melderslo krijgt per 1 augustus
2012 een nieuwe directeur. De huidige directeur Jos de
Kunder draagt het stokje over aan Henk Kemperman.
Een gesprek met beide heren over verleden, heden en
toekomst van Museum De Locht.

“Ik heb vanmorgen even een lijstje
gemaakt”, vertelt Jos de Kunder, terwijl
hij een papiertje uitvouwt. “Daarop
heb ik geprobeerd te verzamelen wat
ik in de afgelopen vier jaar bij Museum

Rhinovirus schokt paardenwereld
Op zaterdag 3 maart zouden de Nederlandse indoorkampioenschappen dressuur voor pony’s verreden
worden in Ermelo. Uit Horst aan de Maas maakten diverse deelnemers kans op een titel. De wedstrijden zijn
afgelast in verband met nieuwe mogelijke uitbraken van het zogenoemde Rhinopneunomie-virus.
De Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie (KNHS) legt
bij monde van algemeen directeur
John Bierling op haar website uit: “De
KNHS heeft het welzijn van paarden
en pony’s hoog in het vaandel staan.
Wij willen elk risico op verspreiding
van het Rhino-virus uitsluiten. Daarom
hebben wij besloten onze indoor
kampioenschappen van dit weekend
en volgend weekend af te gelasten.
Wij adviseren onze verenigingen hetzelfde te doen met hun wedstrijden.”
Bij de wedstrijd op 3 maart zouden
zo’n honderd pony’s bijeengekomen
zijn. De KNHS onderzoekt nog of de

afgelaste kampioenschappen op een
ander tijdstip door kunnen gaan. Zij
adviseert haar leden geen risico’s te
nemen en niet onnodig paarden te
vervoeren. Volgens de KNHS is de enige
manier om het virus tot stilstand te
brengen het contact tussen dieren tot
een minimum beperken of zelfs geheel
voorkomen. Ook mensen kunnen het
virus overdragen. Door goed douchen
en schone kleding en schoeisel kan ook
dit risico beperkt worden. Ruiterclub
De Pijts uit Grubbenvorst zou afgelopen
weekend haar indoor dressuurconcours
voor pony’s en paarden houden in hun
manege Krombosch. Ook zij hebben het

advies van de KNHS ter harte genomen
en het driedaagse concours afgelast.
Het rhinovirus is erg besmettelijk
en kan dodelijk zijn voor paarden.
Paardenhouders wordt geadviseerd
om de dierenarts te bellen als hun
dieren koorts krijgen of griepachtige
verschijnselen vertonen. De infecties
kunnen bij het paard griepachtige
verschijnselen, abortus of neurologische verschijnselen zoals ataxie of
verlamming veroorzaken. Besmetting
vindt plaats via de luchtwegen.
Voor verdere informatie over dit virus,
de verspreiding en het besmettingsgevaar, kijk op www.knhs.nl

De Locht heb gedaan. En da´s toch
meer dan ik zelf gedacht had.” Vijf jaar
geleden trad Jos aan bij het museum.
Na een jaar stelde hij een huishoudreglement in om het enthousiasme van
de vrijwilligers van Museum De Locht in
goede banen te leiden.

En toen stond daar
ineens 2012
“Daar had ik onder andere in gezet
dat personeel na een aanstelling van
maximaal vier jaar moest afvloeien.
Laatst keek ik op de kalender en toen
stond daar ineens 2012”, grinnikt hij.
“Het was overigens een geweldige

uitdaging om in het museum van start
te gaan. In de vier jaar dat ik hier leiding mocht geven hebben we met een
enthousiast team allerlei activiteiten
uitgerold. Ik noem Flashback, waarbij
wij samenwerkten met drie Duitse
musea en het Limburgs Museum. We
hebben gezamenlijk een audiotour
opgezet in het Duits en Nederlands.
De bezoekers konden een virtuele tour
door de musea maken. Verder ben ik
vooral trots op ons succesvolle Driegeneratieproject. Grootouders fungeren
daarbij in ons museum als gids voor
hun kleinkinderen. Wij noemen het hier
het opa- en omaproject.”
Lees verder op pagina 02
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Jos draagt stokje over
”Tja, ik kan nog veel projecten
noemen, zoals de workshops en Menu
2010. Stuk voor stuk ideeën die wij
in samenwerking met verschillende
partners en met wisselend succes in de
markt hebben gezet.”

Zo ben ik er ingerold
Henk Kemperman startte vrijwel
tegelijkertijd met Jos bij Museum De
Locht. “Toen ik in Horst aan de Maas
kwam wonen, heb ik gezocht naar
mogelijkheden om snel in te burgeren en zonder cursus mijn band met
de regio te versterken. Mijn vriendin
kwam met de tip om eens bij De Locht

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
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

te gaan praten. Vrij snel daarna ben ik
daar begonnen als lid van de commissie ontvangst en ging rondleidingen in
het museum geven. Mijn achtergrond
als kind uit een boerengezin hielp mij
daar enorm bij. Na een tijdje vroeg Jos
mij of ik ook toe wilde treden tot de
pr-commissie. Zo ben ik er ingerold.”
Een van Henks´ wapenfeiten was een
enquête onder de museumbezoekers.
“We wilden weten waar onze bezoekers vandaan komen en hoe ze bij ons
terecht waren gekomen.

Leraren Horst aan de Maas
in protest
Op het Dendron College in Horst werd op dinsdag 6 maart wederom een dag geen les gegeven, vanwege een
landelijke staking van leraren. De school was in januari ook al een dag lesvrij vanwege nationale onderwijsstakingen. Het Dendron College was wel gewoon open en de directie was aanwezig.

Vertaalslag van
verleden naar heden
naar toekomst
Als je dat in kaart heb, kun je gerichte acties uitstippelen. Bijvoorbeeld
richting hotels en vakantieparken en
zodoende nog meer mensen naar het
museum krijgen. Verder heb ik tijdens
rondleidingen goed opgelet hoe de
bezoekers de informatie in het museum
opnemen. Daaruit bleek dat mensen
liever luisteren dan lezen en bewegende beelden en apparaten interessant vinden. Kortom de bezoeker wil
meer vermaakt worden. Daar zijn wij
ook mee aan de slag gegaan.” Jos de
Kunder voegt hier aan toe: “We gaan
ook een vertaalslag van het verleden
naar het heden en de toekomst maken.
Een heel interessante verandering,
die in de uitbreiding van het museum
duidelijk tot uiting gaat komen.” En
dat is misschien wel de belangrijkste
opdracht die Jos aan Henk overdraagt.
“Het Masterplan voor de uitbreiding is
klaar en dankzij Europese, provinciale
en gemeentelijke subsidies kan de
uitbreiding van start gaan.

Op basisschool de Weisterbeek in Horst werden de leerlingen
dinsdagmiddag uitgenodigd om de minister terug te fluiten

De directie van het Dendron College
laat weten: “Gezien het aantal te verwachten stakers is het voor de directie
onmogelijk om een lesrooster te maken
of om opvang te realiseren voor de lessen die uitvallen. Ook is er onvoldoende personeel aanwezig voor toezicht en
assistentie. Er zullen dus geen lessen
volgens het rooster worden gegeven.”
De situatie was vergelijkbaar
met die in januari. Docenten die niet
staakten waren op school aanwezig en
beschikbaar voor individuele begeleiding. Daarnaast hebben sommigen van
de niet-stakende docenten speciale
afspraken gemaakt met een klas of een
groep leerlingen. De betreffende leerlingen waren daarvan op de hoogte.
De landelijke onderwijsstaking
werd georganiseerd door de Algemene
Aan Henk en de vrijwilligers is het
nu de taak om de toekomstplannen van Onderwijsbond (Aob) Zij protesteerMuseum De Locht verder tot uitvoering den hiermee tegen de bezuinigingen
op Passend Onderwijs. Die wet werd
te brengen.” Op de vraag wat hij als
zijn grootste verdienste met betrekking afgelopen dagen in de Tweede Kamer
behandeld. De leraren zijn bang dat
tot Museum De Locht ziet, antwoordt
de geplande bezuinigingen van 300
Jos: “Ik heb het museum naar buiten
miljoen euro in grotere klassen, minder
getild.”

begeleiding en ontslagen zullen resulteren. Zij vrezen dat meer zorgleerlingen moeten worden opgevangen in het
reguliere basis- en voortgezet onderwijs, zonder ondersteuning vanuit het
speciaal onderwijs en zijn bang voor
een verhoging van de werkdruk.

Op het Citaverde College in Horst
gingen de lessen, net als in januari, gewoon door. Op basisschool de
Weisterbeek in Horst besloten een
aantal leraren te gaan staken, maar
de leerlingen werden door vervangers
opgevangen.

Het museum naar
buiten getild

Culinair Italiaans
3 gangen-diner
voor twee personen
Luxe haarverzorgingsarrangement

Ter Peel in Evertsoord

Paniek in de
vrouwengevangenis
In de penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoord ontstond woensdag 29 februari rond 11.30 uur paniek nadat in een vleugel een sterke
rookontwikkeling was ontstaan. Een vleugel werd ontruimd.
De oorzaak van de rookontwikkeling in een keukenblok op
de eerste verdieping van de gevangenis bleek een cake die te lang
in de oven had gestaan. Het automatisch brandalarm in de gevangenis ging af. Toen de meldkamer
de melding wilde verifiëren kreeg
men tijdelijk geen contact met de
inrichting. Uit voorzorg is de brand
door de brandweer opgeschaald naar
middelbrand en Grip 1. Grip betekent
Gecoördineerde Regionale
Incidentbestrijdingsprocedure, deze
zijn vastgelegd in schalen. Tijdens een

incident is aan de hand van de schaal
duidelijk welke hulpdienst wat moet
gaan doen. Bij een Grip 1 gaat het
om een groter incident waarbij de
burgemeester op de hoogte gesteld
wordt. Toen de brandweer ter plaatse
was, had de BHV-organisatie al enkele
mensen uit de vleugel ontruimd
en zijn de gevangenen tijdelijk
naar de luchtplaats overgebracht.
De inschaling Grip 1 bleek achteraf
niet nodig. Het incident is door de
brandweer afgedaan als ‘kleine
brand’. Er zijn geen mensen gewond
geraakt.

Slazenger trolly / rugzak
inclusief laptopcompartiment

Kaarten voor (theatertournee)
Frank Boeijen
in Schouwburg Venray
Natuurlijk bruin worden
in 20 minuten

€79,00

€39,90
€24,50

€12,25
€86,28

€43,14
€28,00

€14,00
€32,00

€16,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Feesten voor het goede doel
Zaterdag 25 februari vierde het echtpaar Peter en Wil van Dijck-Kleuskens hun 25-jarig huwelijk. Ook was het
feest omdat hun bedrijf, Van Dijck Groenteproducties BV uit Meterik, 50 jaar bestaat. Samen met kinderen en
familie vierden ze een groot feest en werd een bijzondere donatie gedaan.

Saucijzenbroodjes,
Heerlijk
en… de 4de gratis!
HORST • GRUBBENVORST

Wil en Peter vierden dit samen met
hun kinderen en familie en mensen die
privé of zakelijk veel voor hen betekenen. Als locatie werd gekozen voor
Boscafé het Maasdal. Maar Peter en
Wil van Dijck maakten nog een andere
keuze. Peter is zich als hardwerkende
ondernemer ook heel bewust dat
zonder een goede gezondheid veel
in het leven niet mogelijk is. Door
persoonlijke omstandigheden komt hij
regelmatig in het ziekenhuis. Hij ziet
dan anderen met hun problemen. Dat

maakt hem nog meer bewust dat, wanneer je iets voor een ander kunt doen,
je dat ook moet doen. Zo kwam hij tot
de keuze om zijn gasten deze avond
te vragen een donatie te doen aan de
Nierstichting. Deze boodschap werd
goed begrepen. De gasten doneerden
samen maar liefst 4.420 euro. Samen
met zijn vrouw besloot Peter daarop het
totaalbedrag te brengen op 7.000 euro
voor de Nierstichting. Frans Gommans,
collectecoördinator in Sevenum voor
de Nierstichting Nederland laat weten:

“Het werd een mooi feest, voor Peter
en Wil, voor hun familie en gasten,
maar zeker ook voor de Nierstichting.
Dankzij vele gulle gevers, dankzij mensen als Peter en Wil kan de Nierstichting
belangrijk werk blijven doen: onderzoek
hoe nierziekten kunnen worden voorkomen, hoe de beste behandeling te
bereiken voor hen, die door nierziekten
hun leven drastisch moeten aanpassen
en hulp bieden om de kwaliteit van
leven te verbeteren of acceptabel te
houden.” (Foto: Angy PhotoDesign)

Anny is terug uit Kenia
Anny Lenders-Haenraets uit Evertsoord vertrok eind december naar Kenia als gast van de zusters van Mary van
Kakamega, Zij ging de diverse hulpprojecten van deze Afrikaanse kloosterorde bekijken. Vorige week kwam ze
terug. “Ik kan u vertellen dat ik met grote bewondering terugdenk aan alles wat ik gezien heb van het goede werk
dat de zusters in de afgelegen gebieden in het zuidwesten van Kenia doen.”

Crist Coppens
Bij 4 gepaneerde schnitsels
4 gehaktballen voor € 1.00
Hachee pakket: 500 vlees, 500 gram
uien en kruiden samen € 5.95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

een nieuw bed voor de verloskamer.”
Anny vertelt: “Ik ging met de zusters
op pad om een vriezer, een koelkast en
warmhoudschalen te kopen voor de pas
gestarte cateringafdeling van St. Jude
Technical College in Mumias, een school
voor beroepsonderwijs.” Daarnaast
krijgt de coördinator van een groep
vrouwen die een klein bedrijfje hebben

om in hun levensonderhoud te kunnen
voorzien een deel van het bedrag om
de vrouwen te kunnen blijven ondersteunen, en kunnen acht meisjes hun
beroepsopleiding voltooien waardoor
ze verzekerd zijn van een baan. “Ik ben
met een voldaan gevoel teruggekomen
omdat ik echt iets voor de mensen heb
kunnen doen”, zegt Anny.

koopzondag
11 maart 2012
centrum venray
Y
RA
12.00-17.00 uur
diverse modeshows
gratis parkeren
VEN

Anny wil graag iedereen bedanken
die middels een spontane inzamelingsactie 7.500 euro bijeenbrachten. Dit geld
heeft ze samen met de zusters kunnen
besteden inaan diverse projecten. “Een
klein ziekenhuis in Musoli krijgt een
opknapbeurt. Ze hebben inmiddels al
stromend water, er is een generator
gekocht en bedlinnen, instrumenten en

www.coppens.keurslager.nl
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Eleonora’s Yoga-Dance start nieuwe
lessen, elke woensdagavond in Horst
van 19.00-20.00 uur. Combinatie van
Aerobic-Dance-Yoga, neem gerust een
gratis proefles en ervaar wat dit met je
doet! Info: Léonie 06 46 13 52 25
gediplomeerd aerobic & yogadocente
www.yogastudioreuver.nl

Ons 50 jarig Huwelijksfeest was een
onvergetelijk mooi feest!
Hartelijk dank voor de talloze felicitaties
die we hebben ontvangen.

Wim en Tiny Steeghs-Alards
Kinderen en kleinkinderen

50

Massenweg 15, 5962 NE Melderslo
Champignonmest:
Vanaf 10 maart iedere zaterdag
af te halen tussen 08.00 en 15.00 uur.
Afhaaladres: Saarweg in America.
Prijs vanaf ? 15,- los gestort op uw
aanhangwagen, verpakt is ook
mogelijk balen vanaf 700 kilo.
GESI Trans B.V. Tel. 06 24 53 18 98
Linders Interieur Voor al uw voorkomend interieur en fijn timmerwerk,
zoals keukens, maatwerk kasten,
meubels, binnentimmerwerk, enz.
Stationsstraat 127 5963 AA Hegelsom
Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden
en kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Gratis Proefpakket incl. begeleiding
voor meer energie e/o afslanken.
Meld u aan bij Team Herbalife Horst.
www.uwgratisproefpakket.nl
06 10 29 17 21.
Workshop ‘’Persoonlijk wonen’’
Laat je inspireren tijdens deze
interieurworkshop en haal de lente
in huis. Samen met je vriendinnen of
collega’s bezig zijn met de nieuwste
woontrends. Voor meer info:
studio-elf.nl of studioflair.nl
Do-vr-za div. tuinplanten en struiken,
fruitbomen (appels en peren).
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo
06 53 13 01 32.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
Windows 7, beveiliging!
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Steigerhout en Teakhout
Tafels, tv-meubels, dressoirs, enz.
Nu ook White Wash meubels.
Steigerhout-teakhout-meubels.nl
06 51 93 18 38

Dankbetuiging

De vele kaarten, bloemen, warme woorden
en aanwezigheid, bij het afscheid van

Hay Geurts

Verloren op zaterdag 3 maart
sleutelbos met 4 of 5 sleutels in Horst
of omgeving op weg van Kranestraat
naar Inter Chalet. Tel. 077 398 67 31.
Verloren op vrijdag 2 maart heren
polshorloge bij Plus. Tel. 077 398 44 53
Gevonden zondagmiddag 4 maart in
Schadijkerbossen een sleutelbos met
meerdere sleutels (o.a. autosleutel).
Tel. 077 398 86 11
Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: Breaking Dawn
part 1/Killer Elite/Drive/Don’t be Afraid
of the Dark/Kuifje. Huur actie:
3 dagfilms 3 dagen v. € 10. /
Koop actie: ex-verhuurfilms 5 voor € 10
of 10 voor € 15.
Op carnavalszondag verloren mijn
sleutelbos, hoogstwaarschijnlijk
tussen het centrum en de Afhang.
Er zitten 3 sleutels, een AH bonuskaart
en 2 openers, zwart en blauw aan.
Tel. 077 398 06 61.
Te koop zeer goed onderhouden
royale tussenwoning met mogelijkheid realiseren van een garage.
Pr. Bernhardstr. 5 Horst.
Info: poelsmakelaars.nl
Tel. 077 310 10 39.
Te koop bloeiende viooltjes en
madeliefjes, hangpotten en potgrond.
Aktie 12 viooltjes voor € 3,00
H. Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22.
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN

Voor veel mensen had Gerry een luisterend oor, een helpende
hand of een troostende arm. Zoveel werd ons nog eens duidelijk
uit de vele mooie kaarten met lieve woorden, de vele bezoeken,
de telefoontjes en de prachtige bloemen die wij tijdens het
ziekbed en na het overlijden van Gerry mochten ontvangen.
Graag willen wij via deze weg iedereen hartelijk bedanken
voor al die hartverwarmende steunbetuigingen.

Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

zoekt personeel
Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

www.kdvpoemelke.nl

* Dagopvang
Onze
deuren zijn geopend!
* Peuterspeelzaal
*Dagopvang
* Buitenschoolse
*Peuterspeelzaal
opvang
*Buitenschoolse
opvang

Gevonden op 3 maart
antracietkleurige rugzak bij VVV
Horst. Merk Kipling, met inhoud.
Tel. 077 397 61 80.
Moe? Tai Chi lopen, Chi Cong
beoefenen, heilgymnastiek en
super snel en gezond koken.
06 19 58 59 04 CL Tao Saan.
Stel van middelbare leeftijd zoekt
per direct woonhuis te huur voor de
periode van ca. 1 jaar. Geen kinderen,
geen huisdieren. Bij voorkeur in de
gemeente Horst a/d Maas.
Tel. 06 54 70 49 01.
Luxe/groot appartement met 350m2
grond te koop in omgeving Horst
(Hegelsom) 175.000 euro.
Tel. 06 51 36 18 65.

Grafmonumenten
en restauratie

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

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Tot ziens
één van
Totop
ziens
op
onze Kindcentra!

één van onze

kindcentra
in
Kindcentrum
DoolgaardKindcentrum
Meuleveldde regio!
Kindcentrum Weistebeek

Verloren tijdens de optocht in
Griendsveen grote zwarte sjaal met
gekleurde geborduurde bloemen.
Zeer waarschijnlijk terecht gekomen bij
cafe De Morgenstond. Deze sjaal is me
zeer dierbaar. Tel. 077 398 67 31.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Verloren 3 sleutels en flessenopener.
Tel 077 398 70 66.
Verloren nabij centrum Horst
fototoestel Canon ixus 220HS
in rood tasje. Tel. 077 352 26 22.
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden

Uitvaartonderneming Duijf

De zeswekendienst wordt op zaterdag 17 maart om 18.00 uur gehouden
in de H. Lambertuskerk in Horst.

Leunen

Vince

25 februari 2012
Zoon & broertje van
Tom, Vera & Lara
van Rossum-de Boer
Mgr. Hanssenstraat 22
5871 AN Broekhuizenvorst

“Basisonderwijs en Kinderopvang 0 tot 13 jaar onder één dak:
Een gezamenlijk aanbod, Nieuw, maar toch heel vertrouwd”

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Dré Bovens, kinderen en kleinkinderen.

www.briensveld.nl

Hoera geboren!!

Gevraagd accordeonleraar die
bereid is 1x per week les te geven.
Dirk Thijssen Sevenum 06 10 97 70 68.

Riek Geurts-Lenssen
Kinderen en kleinkinderen

Wie geeft, krijgt in veelvoud terug

geboren op
26 februari 2012
Zoon van
Rutger en
Dion Kessels - Dinghs
Touwslagerstraat 4
5975 XC Sevenum

Breien en haken helemaal hip
Leuke lente-ideeën vind je bij:
Breimode en handwerken
‘t Schippertje, Schoolstraat 6, Horst.
Donderdag breiavond, zaterdagmiddag
breicafé, voor informatie:
www.schippertjehorst.com

&

Dankbetuiging

Koos

Alleenstaande man (59 jaar) zoekt met
spoed in de regio een huurwoning met
1 of 2 slaapkamers wegens verkoop
eigen huis. Opknappen is geen
probleem en de locatie is eveneens
niet belangrijk. 06 50 20 89 30.

Gevraagd 4 collega’s voor het oogsten
van asperges. H.R.G. Schattevoet,
tel. 077 398 42 11.

hebben ons goed gedaan
en waren voor ons allen een grote steun.
“Iederiën bedankt”

daar is hij dan ons mannetje

HORST
AAN DE MAAS
HORST

04

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

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

Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Uw koffietafel
onze zorg

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

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Woonhuis uitgebrand in
Melderslo
Dinsdag 5 op woensdag 6 maart om iets voor 02.00 uur werd de brandweer Horst aan de Maas gealarmeerd. De
melding gaf aan dat het om een woningbrand op de Herenbosweg in Melderslo ging. Het betrof een leegstaand
pand waar geen personen in aanwezig waren.

nieuws 05

Inbraak verijdeld
Dinsdagavond heeft de politie in Melderslo drie Roemenen aangehouden. Dankzij een oplettende inwoner, die een verdachte situatie meldde,
kon de politie alert reageren en een inbraak voorkomen.
Na de melding werden drie mannen in een auto met Roemeens kenteken aangetroffen. Zij hadden inbrekerswerktuig bij zich en konden zich niet
legitimeren. Het drietal is aangehouden
en overgebracht naar Venlo. Daar werd
proces-verbaal opgemaakt en na de
overdracht aan de vreemdelingenpolitie
het land uitgezet. “Een prachtvoorbeeld
van samenwerking tussen bewoners
en politie”, vertelt een woordvoerder
van de politie. “Samen kunnen wij
bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Het project Waak

voor Inbraak in Horst aan de Maas
blijkt te werken. Bewoners worden
betrokken als de ogen en oren in de
wijken. Onderdeel is het uitreiken van
veiligheidshesjes en hondenpenningen.
Op deze wijze kan iedereen bijdragen
aan de veiligheid in de wijken.” De
hesjes en penningen zijn gratis af te
halen bij het politiebureau in Horst en
bij het gemeentehuis. “Ik wil iedereen
aansporen om zich in te zetten voor
Waak voor inbraak, want samen staan
wij sterk”, meldt de woordvoerder tot
besluit.

Gewapende overval
De politie stelt een nader onderzoek in nadat zondagavond 4 maart iets
voor 22.30 uur een gewapende overval plaatsvond op een cafetaria aan de
Kloosterstraat in Grubbenvorst. Bij de overval is niemand gewond geraakt.
De daders hebben een onbekend geldbedrag buitgemaakt.

De brandweer zette bij de
bestrijding van de brand twee
tankautospuiten, een personeelsmaterieelwagen met een losse pomp
en een autoladder in.

Om 02.20 uur werd het sein brand
meester gegeven. De woning moet
na de brand als verloren beschouwd
worden.
Woensdagochtend 6 maart is de

brandweer rond 09.30 uur nogmaals
richting de Herenbosweg vertrokken
om de brand na te blussen. De politie
doet nog verder onderzoek naar de
oorzaak van de brand.

Volgens de politie is de dader na
de overval per bromfiets vertrokken
richting Venlo. De dader is ongeveer
1.70 meter groot, ongeveer 20 jaar
en hij droeg een masker over zijn
hoofd. Daarnaast droeg hij een plastic
zak bij zich. De politie zoekt getuigen
die tussen 22.00 en 22.30 uur in en
rond de cafetaria aanwezig waren.

Het betreft een vrouw die sigaretten kocht, een oudere man die
vaste klant is en zijn bestelling kwam
ophalen en twee jonge mannen die
een frikandel bestelden en buiten een
man met fiets aanspraken.
Zij worden verzocht zich bij de
politie eenheid Horst te melden via
0900 88 44.

Kampioenschappen voor
jeugdige lassers
Van enige economische malaise in de techniekopleidingen in Nederland was donderdag 1 maart in Hapert
weinig te merken. Daar werd driftig gelast. “Het ijzer moet gesmeed worden als het heet is”, moeten Guus Lucassen
en Gijs van Lierop gedacht hebben.

JACKS
verkrijgbaar
in de maten

36 tot en met 52

WINTER

BARBECUE

gratis glühwein en
vuurkorf (incl. hout)
vanaf

Guus Lucassen en Gijs van Lierop
zijn vierdejaars vmbo-leerlingen van
het Dendron College in Horst. Aan het
eind van de dag bleken hun werkstukken van een zodanige kwaliteit
dat Guus Zuid-Nederlands kampioen
MAG-lassen is geworden en Gijs als
tweede is geëindigd. Het MAG-lassen

is tegenwoordig het meest gebruikte
lasproces door veelzijdigheid en
snelheid.
Guus Lucassen gaat nu door naar
de Nederlandse kampioenschappen op
30 maart in Heusden. Deze wedstrijd
wordt gehouden bij de Verenigde
Scheepswerf. Daar worden scheeps-

delen en baggerschepen gebouwd.
De deelnemers aan de wedstrijd zijn
vaklui in wording en kunnen op die
dag meteen kennismaken met de
bedrijfstak, waar veel behoefte is
aan geschoold personeel. De twee
Dendron-leerlingen hebben hiermee de
eerste stappen in hun loopbaan gezet.

12,35
p.p.

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Open dag Star Licht en Geluid in De Torrekoel in Kronenberg

Een barkeeper die plaatjes verkoopt
Je hebt een technische achtergrond en in je vrije tijd sta je achter een draaitafel. Het blijkt niet onverdienstelijk,
want de aanvragen stromen binnen. Je draait meer dan alleen verzoekplaatjes en daarnaast investeer je in een
decor, rekwisieten om het geheel aan te kleden, zoals lampen en boxen. Voordat je het weet verdien je een goede
boterham en weten naast particulieren ook bedrijven in de wijde omtrek je moeiteloos te vinden.

Dj Harrald Vullings (43), eigenaar
van Star Licht en Geluid uit Kronenberg
verzorgde al op 12-jarige leeftijd met
een cassetterecorder van zijn vader de
muziek op feestjes. “Ik zette een tafel
op zijn kant, timmerde op de poten
een plank, monteerde een lamp en
mijn Star-discoshow was geboren. Toen
en nu nog steeds vind ik het leuk om
mensen te vermaken, om mensen aan
het dansen te krijgen. Als zij een leuke
avond hebben, dan heb ik dat ook. De
dj moet samen met zijn publiek één

geheel vormen”, aldus Harrald.
Zijn achtergrond als elektricien
kwam Harrald goed van pas in de
verdere ontwikkeling van zijn bedrijf,
dat hij samen met zijn medewerkers
uitbouwde tot een onderneming gespecialiseerd in licht en geluid. “Een show
moet goed klinken, het geluid staat
dan zeker niet te hard en belangrijk is
om vooral binnen de grenzen van je
mengpaneel te blijven, anders gaat het
vervormen”, aldus Harrald. Het is deze
kennis die hij in de loop van de jaren

heeft opgedaan. “Het gaat om goede
techniek, waarbij je beheerst met de
apparatuur omgaat, maar dat je vooral
goed luistert naar wat je klanten en
publiek willen. Hetzelfde geldt voor
onze lichtprojecten”, aldus Harrald.
“Eén van onze grootste uitdagingen
was vorig jaar licht en geluid verzorgen
bij de show Magic on Stage van de
plaatselijke drumband in het theater
van Venray. Dit was een van de klussen
waar wij onszelf overtroffen hebben”,
aldus Harrald.

Door jarenlange ervaring kent
Harrald de markt goed. “Ieder moment
van de dag kunnen we op negen
verschillende locaties producties neerzetten. Naast vier disco’s hebben we
ook vijf verschillende themashows. De
vinylshow, waarbij gasten plaatjes aanvragen, de boerenrockshow om op boerenmuziek te rocken, de loungeshow
als het feest, bijvoorbeeld een bruiloft,
wat chiquer moet zijn. Liefhebbers van
Nederlandse meezingers kiezen voor
de Hollandshow en wil je de tent echt
op zijn op kop, dan is er de Amazing
Meezingshow met kadootjes en spelletjes voor het publiek, zoals een bingo
en een quiz. Twee dj’s zetten binnen
drie uur de tent op zijn kop”, zegt
Harrald.
De aanvragen komen vanuit het
hele land, zoals bijvoorbeeld vanuit
Goirle of Almere. “Vaak gaat het hierbij
om koppels waarbij één van de twee
uit onze regio komt.” Ook voor grote
projecten werkt Harrald graag samen
met zijn collega’s, zoals hij concurrenten
graag noemt. “Wij zijn gespecialiseerd
in feestje tot maximaal 1.200 personen,
maar bij ons geldt dat alles bespreekbaar is”, aldus Harrald. “We hebben
meerdere dj’s op de loonlijst staan,
die op verschillende feestjes kunnen
draaien. Zelf ben ik een allround-dj,
die graag verzoekplaatjes draait en
daar een leuke anekdote bij vertelt. Ik
ben zeg maar de barkeeper die op een
avond de plaatjes verkoopt.”
Star Licht en Geluid presenteert op
10, 11 en 12 maart van 11.00 tot 17.00
uur in gemeenschapshuis De Torrekoel
in Kronenberg de vijf verschillende
themashows.

24 uur ﬁtness in Sevenum
Ruim 17 procent van de Nederlanders doet aan fitness. Vanaf maandag 12 maart komen mensen die 24 uur per
dag, 365 dagen per jaar willen fitnessen in Sevenum aan hun trekken. Dan opent Anytime Fitness haar deuren.

Hans Ruijs, Ruud Geraedts en Bert Hillen
“De formule voor Anytime Fitness
komt uit Amerika. Het is een even uniek
als eenvoudig concept, waarbij leden
van Anytime Fitness letterlijk 24 uur per
dag en 365 dagen per jaar aan fitness
doen”, vertelt Ruud Geraedts.
Ruud is samen met haar partner
Hans Ruijs en Bert Hillen eigenaresse
van de nieuwe fitnessclub in Sevenum.
“Als lid krijg je een sleutel, waarmee je
altijd toegang hebt tot de fitnessruimte.

Dankzij camerabewaking kunnen wij op
afstand een oogje in het zeil houden.
Alleen overdag is ons personeel om er
de leden te instrueren. Anytime Fitness
is ideaal voor mensen, die overdag
werken en niet gebonden willen zijn
aan vaste openingstijden”, vertelt
Bert Hillen. “De locatie in Sevenum
is bewust gekozen. Wij hebben hier
geen concurrentie en het pand aan het
Raadhuisplein is een goed bereikbare

zichtlocatie, een absolute voorwaarde
volgens de Amerikaanse eigenaren van
de franchiseorganisatie.”
De verwachtingen van de initiatiefnemers van de nieuwe fitnessruimte
zijn hoog gespannen. “We hebben nu
al 100 inschrijvingen en wij verwachten in totaal zo´n 600 leden te mogen
inschrijven”, vertelt Ruud. “Die gaan
natuurlijk niet allemaal ´s nachts fitnessen. De verwachting is dat ruim 1%

van de leden na 22.00 uur ´s avonds
gebruik zal maken van de faciliteiten.
We gaan overigens actief verenigingen
en bedrijven benaderen. Een van de
uitgangspunten van Anytime Fitness is
het creëren van zogenaamde communities, gemeenschappen binnen
de gemeenschap.” Van het aantal
inschrijvingen tot nu toe is een groot
deel 55-plusser. “Ja, dat vonden wij ook
opvallend. Aan de andere kant heeft
deze groep mensen over het algemeen
meer tijd en zijn ze meer bezig met
fit zijn en gezond leven. De gunstige
ligging in Sevenum speelt wellicht ook
mee. Overigens kan iedereen lid worden van Anytime Fitness”, zegt Ruud
met een knipoog.
In de fitnessruimte is een aantal
herkenningspunten te vinden, zoals
de natuurstenen muur bij de ingang.
“Deze vind je bij alle filialen over de
wereld terug. Het leukste vind ik zelf de
´inspirationwall´, een soort schoolbord
bij de ingang waar onze klanten allerlei
boodschappen op kunnen plaatsen.
Ook bijzonder is dat leden met hun
sleutel toegang hebben tot alle filialen
van Anytime Fitness in de wereld. In
Nederland zijn wij overigens de vijfde
vestiging en een zesde is in aantocht.”
Maandag 12 maart opent Anytime
Fitness aan het Raadhuisplein 8 in
Sevenum haar deuren. De officiele opening wordt op zondag 15 april
verricht door wethouder Paul Driessen,
die sport in de portefeuille heeft.

Starters
in de regio
Bootcamp Power
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Bootcamp Power
Rianne Seijkens
Loevestraat 48
Horst
06 12 75 93 98
rianne_seijkens87@
hotmail.com
bootcamppower.nl
Sport
Februari 2012

Activiteiten
Bootcamp Power organiseert outdoor bootcamp-trainingen voor iedereen: intervaltraining, krachtoefeningen,
circuittraining en hardlopen op
wisselende locaties in de
natuur. In de bootcamp-trainingen ligt de focus op het
verbeteren van conditie, kracht,
uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid en behendigheid. Bootcamp is in groepsverband werken aan je eigen
lichaam. Tijdens de training
werkt een deelnemer niet
alleen aan zijn of haar fysieke
gesteldheid, maar ook aan de
mentale gezondheid. Bootcamp
is doorzetten. Ook geschikt als
teamuitje, familiefeest of
kidsparty.
Doelgroep
Van onervaren sporters tot
bodybuilders, van jonkies tot
mannen en vrouwen op
leeftijd, van conditieloos tot
topfit: bootcamp-training is
voor iedereen.
Onderscheidend vermogen
Bij trainen in de buitenlucht
is er meer zuurstof en dus
sneller resultaat. Deelnemers
hebben geen lidmaatschap bij
een sportschool nodig, maar
gewoon een Bootcamp Powerabonnement of credits. Dit
maakt deelname laagdrempelig. Deelnemers krijgen zowel
fysieke als mentale training, ze
moeten doorzetten en discipline opbrengen. Er zijn
meetmomenten tijdens de
training, zodat de geboekte
resultaten zichtbaar zijn. De
goede resultaten zullen hoe
dan ook een positieve invloed
hebben op het zelfbeeld en
zelfvertrouwen van de deelnemer. De training is in groepsverband, waardoor deelnemers
gemotiveerd worden door de
andere deelnemers. Bootcamp
biedt veel afwisseling in
trainingsvormen en -oefeningen, waardoor het niet saai
wordt. Deelnemers weten niet
wat ze te wachten staat.

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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HALLOaanbieding.nl
ontwikkelt verder
In juli 2011 is HALLO Horst aan de Maas van start gegaan met
HALLOaanbieding.nl Een uniek advertentieplatform, waarop consumenten
via internet van exclusieve aanbiedingen kunnen profiteren.
HALLOaanbieding.nl heeft recentelijk een aantal interessante vernieuwingen
ondergaan. In de eerste week werden de advertenties meer dan 2.500 keer
bekeken en is het eerste succes inmiddels geboekt. Een arrangement voor
Bourgondisch eten bij Boscafé het Maasdal in Horst was binnen enkele
dagen uitverkocht.
“Elk nieuw product vraagt om
gewenning en dat geldt ook voor
HALLOaanbieding.nl”, vertelt Bart
de Rooij, commercieel adviseur van
HALLOaanbieding.nl. “Na een uitgebreide testfase werd het advertentieplatform in de huidige vorm in de markt
gezet. Dankzij de input van consumenten heeft Kempen Communicatie de
gebruiksvriendelijkheid van de website
kunnen optimaliseren. Voor de klant
is nu nog meer voordeel te behalen,
doordat de aanbiedingen nog scherper
zijn.”
HALLOaanbieding.nl maakt het
de consument heel gemakkelijk om

via internet producten tegen aantrekkelijke kortingen te bestellen.
Via sociale media kunnen bezoekers
van de website vrienden, familie of
kennissen mee laten profiteren van
de interessante en unieke aanbiedingen. “Op HALLOaanbieding.nl kunnen
consumenten een spectaculair voordeel
behalen op de producten en diensten.
De aanbiedingen zijn overigens exclusief voor HALLOaanbieding.nl en alléén
online te koop via onze website. Het is
voor consumenten absoluut de moeite
waard om HALLOaanbieding.nl te
bezoeken, want het voordeel bedraagt
minimaal 50%.”, meldt Bart.

Inbraak bij Jumbo
De politie onderzoekt een inbraak die in de nacht van donderdag
1 maart op vrijdag 2 maart werd gepleegd in de supermarkt Jumbo
Phicoop-supermarkt aan de Horsterweg in Sevenum.

Opening Kloosterhotel

De daders hadden een gat gemaakt in het dak van de supermarkt.
Hierdoor konden ze naar binnen.

Burgemeester Kees van Rooij opende op zondag 4 maart officieel het Kloosterhotel/Restaurant St. Joseph
in Tienray. Directeur van het Kloosterhotel Twan Christiaens en uitbaatster van het restaurant Tineke Chitanie
ontvingen de geïnteresseerden die op de open dag waren afgekomen. Volgens een medewerkster van het
hotel bestaat het vermoeden dat er zo’n 2.000 bezoekers op de dag zijn afgekomen. “We zijn opgehouden
met turven rond de 1.200. Het was een geweldige opkomst. De kop is eraf en we zijn heel tevreden.” De dag
werd ingevuld met een modeshow van modeontwerpster Steffie Christiaens en de gospelband New Popart.
De rest van de middag werd muzikaal omlijst door de Solid Big Band.

Smaak- en proeflessen basisscholen

Uiteindelijk zijn ze er met sigaretten
vandoor gegaan. De waarde van de
buit bedraagt enkele duizenden euro’s.

Om een gezonde leefstijl voor kinderen leuk te maken biedt Albert
Heijn Horst groepen 6 en 7 van onder andere basisschool De Doolgaard uit
Horst en basisschool Onder de Linde uit Hegelsom smaak- en proeflessen
aan. In deze lessen wordt gezonde voeding onder de aandacht gebracht.

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

ROLLUIKEN EN ZONWERING
Mooi vakwerk
op maat!
Weer-U-Zon biedt diverse mogelijkheden op het gebied van rolluiken
en zonwering. Ze kenmerken zich
door de ingenieuze constructies en
eenvoudige bediening.
Maar kijkt u eerst eens rustig rond

Tijdens de smaak- en proeflessen
op donderdag 15 maart leren leerlingen van groep 6 hoe smaak werkt en
hoe ze verschillende smaken kunnen
onderscheiden. Ook leren ze waarom
gezond eten en drinken belangrijk is
voor hun lichaam. Leerlingen in groep
7 leren welke functies verschillende
voedingsstoffen hebben voor het
lichaam. Daarnaast ontdekken de leerlingen ‘als kleine professoren’ op een
interactieve manier in welke producten
van de Schijf van Vijf goede voedingsstoffen zitten. Om na de lessen nog

even gezond door te gaan deelt AH
Horst dit jaar zo’n 250 lege flesjes uit,
die de kinderen samen met hun ouders
eenmalig in de winkel kunnen komen
vullen met vers sinaasappelsap uit de
persmachine. De smaak- en proeflessen maken onderdeel uit van het Ik eet
het beterprogramma, een overkoepelend educatief platform van Albert
Heijn gericht op kinderen in de bovenbouw van basisscholen. De lesmaterialen zijn ontwikkeld in samenwerking
met externe onderwijsspecialisten en
met advies van het Voedingcentrum.

in onze showroom. Al meer dan

Netwerkontbijt
voor ondernemers

25 jaar ervaring!

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.

WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

Wijnsuggestie:

Elios Negroamaro (Italië)
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Deze Elios Negroamaro Salento is een absolute topper!
Zeldzaam veel wijn voor zeer weinig geld. Donker van
kleur, rijke neus met volop fruit, kruiden en een hint van eiken.
In de mond vol, warm en zacht, met een mooie structuur en
elegant rijp fruit “Elios, Bellisima”!

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

Vaste lage

prijs

Per ﬂes €

5,95

ESSEN
BIJ 6 FL
TING
10% KOR

MKB Limburg Horst aan de Maas organiseert op donderdag 29 maart
een informatie- en netwerkontbijt met het thema: Buiten winnen is
binnen beginnen, ‘Multidisciplinaire ondersteuning van ondernemen’.
Het ontbijt begint om 07.30
uur. Om 08.00 uur geven Carl
Schoonenberg en Joep Vossen van
stichting Hy-Perion een presentatie.
Daarna is er de mogelijkheid tot
discussie en netwerken. Onderwerpen
zijn onder andere educaties en innovaties, te realiseren voor een sociale
en economische duurzaamheid, de

verbondenheid tussen economie
en arbeidsmarkt en educatie en innovatie als bijdrage aan de gewenste
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
en als impuls aan de regionale economie.
Het ontbijt is in het Parkhotel in
Horst. Aanmelden kan tot 27 maart
via www.mkblimburg.nl
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MODE trends

De lente staat voor de deur. Inmiddels is de voorjaarsmodespecial van HALLO een goede traditie aan het worden voor dit
seizoen. Vier modellen tonen de nieuwste en hipste trends op
gebied van kleding en accessoires. De kapsels werden gestyled
door Maartje Raedts, Wendy Hendrickx en Sharon Martens van
Francis Hairdesign. De visagie werd verzorgd door Lisette
Linssen. Eugène van Hoof van Foto ID maakte de foto’s.

Indy is klaar voor het voorjaar! Ze draagt een vestje van
Supertrash, met gouden knopen. Het vestje is gecombineerd
met een geruit blousje voor een speels effect. Het blousje,
Scotch R’belle, heeft een kanten randje en zorgt voor een lieve,
stoere uitstraling. Het Bengh shortje maakt het compleet.
Romée heeft een set aan met mooie nude tinten. De broek
is helemaal van nu met bretels. Deze broek is gecombineerd
met een soepel vallend jasje, afgewerkt met leuke applicaties.
Onder het jasje draagt ze een loose-fit shirt. Om het af te maken
een kleurrijke sjaal. Deze set is van Scotch R’belle.

Het model Wendy draagt een korte blazer en een jurkje
van het merk Enjoy. De blazer is in diverse kleuren verkrijgbaar
(zwart, kobaltblauw, roze en felgroen). Het jurkje is een heerlijk
mouwloos zomers jurkje met een stoere grafische print.
De mooie zwart geplooide tas is ook verkrijgbaar in een grijs
en naturel tint, de tas heeft een leuke gebloemde voering.
Maar ook de tassen in de verschillende leuke zomerse kleurtjes
zijn binnen.
Benieuwd naar onze nieuwe zomerse kleding, tassen
en accessoires? Kom dan eens een kijkje nemen!’.

Myrthe draagt armbanden met munten van het hippe
merk TOV, die verkrijgbaar zijn in het zilver, rosé en goud!
Verder colliers van het bekende merk Zinzi! Moderne, echt zilveren
sieraden.
Ringen zijn van Melano, stalen ringen met verwisselbare
stenen. Grote rosé ringen zijn van Beauzin, een nieuw merk met
echt mooie rosé ringen! En nog trendy armbanden van het merk
Barong-Barong ook verkrijgbaar in zilver, rosé en goud. Het horloge
is van Ikki, hippe betaalbare en kleurrijke horloges!
Speciale dank aan Valentijn cadeau & wonen voor de Boudoir.

Kerkstraat 30 Horst 077 398 74 17 www.dwarzkidz.nl

Spoorstraat 1 Tienray 0478 69 12 71 www.modehuiscruysberg.nl

Kerkstraat 2 Horst 077 397 10 35

modetrends modetrends modetrends modetrends mode
Veemarkt 7A Horst
077 398 16 45
Markt 134 Panningen
077 323 07 95
info@fotoid.nl
www.fotoid.nl

Indy (Dwarz Kids)
Bij de young lady’s is het
vooral belangrijk om niet voor al te
gestileerde vormen te kiezen, maar
de finishing speels te laten. Bij het
toepassen van een beetje make-up kies
je ervoor om de ogen en de lippen aan
te zetten, maar de huid zo mooi en fris
te laten als deze al is.

Romée (Dwarz Kids)
De twee lovely lady’s Romée en
Indy die model stonden voor Dwarz
Kids, zijn twee topmodels in de dop!
Fotogeniek en sprankelend voor de
camera van Eugène. Hun haarstijlen
zijn van speels tot glad, opgestoken of
gevlochten looks, het staat ze allemaal.

Jèlena (Modehuis Cruysberg)
Wendy haar eerste look is een
grafisch kapsel met een op dezelfde
voet geïnspireerde make-up.
De looks met een minimalistische
uitstraling, waarbij de eenvoud zorgt
voor de kracht van het beeld, is een
trend van de hedendaagse looks op
de catwalk.
In de tweede look zie je een nog
subtieler beeld, waarin de eyeliner en
wimpers de eye catcher van de look
zijn, en je de sterke shape van het
kapsel terugziet.

Myrthe (Beau Belle)
De mooie Myrthe die de look voor
byouterie Beau Belle mocht neerzetten,
is een vertaling van de blonde Brigitte
Bardot in het donker. Bij lang haar
zie je veel inspiraties uit vervlogen
tijden, zoals Brigitte Bardot en Audrey
Hepburn, en de oude hippie looks met
vlechtwerk komen weer terug. Hier
heeft Myrthe de kruin wat hoger wat
dit modebeeld vertaald, de kruin mag
er ook echt zijn, dus niet te braaf! Lipjes
mooi aangezet in een diepe rode kleur
en de ogen lekker donker.

Gebr. v. Doornelaan 74
Horst
077 398 47 02
www.francishairdesign.nl
Volg ons ook op
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Afrikaanse wereldmuziek Rozensnoeiin Cambrinus
demonstratie
Zondag 11 maart staat de Ghanese multi-instrumentalist Adjiri Odametey met zijn band op het podium van
Cambrinus in Horst. Adjiri’s sfeervolle wereldmuziek wordt gekenmerkt door zeer verzorgde composities.

Onder het motto ‘van slapend oog tot koningin der bloemen’
organiseert rozen- en tuinplantenspecialist Tuincentrum Lottum in
samenwerking met de Nederlandse Rozenvereniging op zaterdag
10 maart rozensnoei-demonstraties.
Nu de tijd van snoeien weer is
aangebroken, wordt er gedemonstreerd hoe de verschillende type
rozen gesnoeid moeten worden.
Vaak is men te bang om te snoeien,
zeker als vroeg in het voorjaar de
rozenstruiken al vrij snel weer nieuwe
blaadjes maken. Een roos is een plant
die meestal bloeit op scheuten die
in het zelfde jaar gevormd worden,
dus snoei brengt niet alleen groei,
maar ook bloei. Er vinden op zaterdag
1 maart twee demonstraties plaats:

De virtuoze speelstijl van Adjiri
Odametey blijft niet beperkt tot
traditionele instrumenten en hij
ontfermt zich met net zoveel gemak
over de balaphone, de Cora, talking
drums, kalimba als over de westerse
gitaar en drums.
Hij vergaarde internationale
speelervaring in gezelschappen als het

Pan African Orchestra en het Ghanees
Dansballet. Hij toerde door Azië en
Zuid-Amerika met grootheden als
Miriam Makeba en Osibisa.
Adjiri’s muziek zit vol verrassingen.
Zijn songs lijken in het grote geheel
van een bedrieglijke eenvoud, maar
zijn complex in detail. Of zijn lied een
lovesong is of dat hij zaken aan de kaak

stelt, altijd is het zijn ritme dat spreekt
van groot speelplezier. Zowel de
liefhebber van ritmische percussie
als van poëtische en melancholische
lovesongs komen bij Adjiri en zijn band
aan hun trekken. Dit concert begint om
16.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Demonstraties bij BiblioNu

de eerste is om 10.00 uur en de
tweede om 14.00 uur. De demonstraties duren ongeveer een uur en
deelname is voor iedereen gratis en
voor iedereen mogelijk. Onder andere
het snoeien van grootbloemige, trosen miniatuurrozen komt aan bod,
maar ook van Engelse en ouderwetse rozen en heester-, klim- en
ramblerrozen. Voor meer informatie
en aanmelding, bel Vic Keltjens,
077 463 16 74 of mail naar
info@tuincentrumlottum.nl

Carbootsale Horst
Op maandag 9 april, tweede paasdag, organiseert MCC Events de eerste
carbootsale van het seizoen. Het tijdperk van recyclen en bezuinigen heeft
de carbootsales, de kofferbakverkoop, nieuw leven ingeblazen. Naast
Engeland is het milieuvriendelijke idee ook in Nederland razend populair.
In Horst zijn de markten op tweede
paasdag 9 april en op zondag 13 mei,
10 juni, 8 juli, 12 augustus en 9 september aan de Kasteellaan in Horst. De
markt op 10 juni is hier een uitzondering op: deze megacarbootsale wordt

op het evenemententerrein gehouden
van Kasteelpark ter Horst aan het
Peeldijkje. De markten zijn te bezoeken
van 08.30 tot 15.30 uur. Voor meer
informatie kijk op carbootsalehorst.nl of
bel 06 54 34 51 23.

Tijdens de BiblioNu meer bibliotheekweken worden er diverse demonstratie bij BiblioNu verzorgd. Het
gebruik van de nieuwe catalogus, e-books, tablets, iPads en het Makkelijk Lezen Plein wordt daarbij toegelicht.
De catalogus van de bibliotheek
is uitgebreid: naast het vertrouwde
verlengen en reserveren zijn er diverse web-toepassingen bijgekomen.
Bij de vestigingen in Grubbenvorst
en Horst wordt op 12 en 19 maart
van 14.00 tot 16.00 uur en op 9
en 23 maart van 17.30 - 19.30 uur

doorlopend uitleg gegeven.
Voor mensen die moeite hebben
met lezen heeft BiblioNu diverse mogelijkheden. Het Makkelijk Lezen Plein
(MLP) is voor kinderen van 8 tot 13 jaar
met leesproblemen.
Een speciale uitleg voor de jeugd
en ouders over het MLP bij BiblioNu

Grubbenvorst en Horst wordt gegeven
op woensdag 7, 14 en 21 maart om
14.00 en 16.00 uur.
Tenslotte geeft Marcel van Ewijk,
projectleider van TerHorstNet op
17 maart van 11.00 tot 12.00 uur
uitleg over de site van het cultureel
erfgoed van Horst aan de Maas.

Jos Vroegrijk vertelt over
Groene Brigade
De Groene Brigade organiseert maandag 12 maart een informatiebijeenkomst over het werk in Noord-Limburg.
Iedereen is vanaf 21.00 uur welkom in het Zoemhukske in Horst.

Gevraagd:

tuinman

m/v
voor gemiddeld 1 dag per week
Voor meer informatie: bel naar 077 3961350
en vraag naar Ingrid of mail naar
ingrid.van.kempen@kempencommunicatie.nl

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Hooikoorts (ook preventief!),
Voorjaarsmoeheid, Overgang
Tennisarm, Ischias, Migraine
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

Een das in een strik
Jos Vroegrijk vertelt tijdens de
informatieavond over zijn werk bij de
Groene Brigade. Hij is in zijn eentje
verantwoordelijk voor de natuur in
Noord-Limburg, ongeveer Limburg

ten noorden van de A67. Hij moet
alles in zijn eentje bijhouden en heeft
graag hulp van andere natuurvrienden
uit de omgeving. Hij legt tijdens de
informatiebijeenkomst uit waarom

het zo belangrijk is om de natuur te
verzorgen.
Voor meer informatie, bel Peter
Hammer, 077 373 50 37.
(Foto: www.natuurhulpcentrum.be)

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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RHCP-tributeband
Bij Blok10 staat op zaterdag
10 maart een tributeband van de
Red Hot Chili Peppers op het podium.
De band komt uit het Noorden van

Engeland en komt speciaal naar Horst
voor een eenmalig optreden. Zij heten
de Reet Hot Chili Peppers. Het optreden begint om 22.30 uur.

M@xx
gaat balkﬁght aan
M@xx organiseert op zaterdag 10 maart een avond paalzitten.
De avond begint om 20.00 uur in de M@xx in Horst.
Op de balkfight-avond staat er
een paal midden in De Vlies. Het is
de bedoeling dat iedereen zo lang
mogelijk op de paal blijft zitten. Van
te voren kan iedereen een even-

wichtige tegenstander uitzoeken die
men wil verslaan tijdens de battle.
Terwijl de jongeren op de paal zitten,
proberen ze elkaar eraf te slaan met
stokken.

Balpenverzamelaars
op pennenruilbeurs
In zaal De Leste Geulde in Horst
wordt zondag 11 maart een balpennenruilbeurs georganiseerd. Mart
Heldens uit Hegelsom organiseert de
beurs, dit jaar al voor de 19e keer.
Van 10.00 tot ongeveer 15.00 uur

kunnen balpenverzamelaars op de
beurs terecht om hun dubbele balpennen met opdruk te ruilen.
Voor meer informatie
neem contact op met Mart Heldens,
077 398 53 88.

Tijd voor het
Meterikse TEMA
Op zaterdag 17 en zondag 18 maart wordt de negende editie van het
tweejaarlijkse TEMA-toernooi voor harmonie- en fanfareorkesten
gehouden. Organisator is de Meterikse stichting Tielen Entertainment en
Music Award (TEMA).
TEMA stelt als doel om de harmonie- en fanfaremuziek te promoten.
Veertien verenigingen uit Nederland en
België presenteren zich als showorkest.
De korpsen spelen toegankelijke
muziek met een hoog entertainmentgehalte. Muzikale kwaliteit, aangevuld
met showelementen zijn de ingrediënten van TEMA. Een deskundige
vakjury bepaalt welk orkest de Tielen
Entertainment Music Award-trofee in
de wacht sleept. In een poging om de
harmonie- en fanfarewereld van haar
nogal oubollige imago te ontdoen,
werd in 1996 het eerste TEMA-toernooi
georganiseerd. Het toernooi werd voor

het eerst naar wens en met financiële steun van de in 1991 overleden
Meterikse muzikant Wiel Tielen georganiseerd. Als eerbetoon draagt het
muziekevenement zijn naam. Op 17 en
18 maart is theater de Maaspoort het
toneel van het muziekconcours. Elk
korps speelt een verplicht werk en
brengt daarnaast werken naar eigen
keuze. Solisten, zangers en zangeressen, percussionisten en dansers
vormen de aanvullende ingrediënten.
Een vakjury beoordeelt de deelnemende korpsen op diverse onderdelen.
Voor meer informatie kijk op
www.temaward.eu

Alcatrazz festival
op 9 juni
Het Alcatrazz festival vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 juni, dezelfde
dag waarop het Nederlands elftal haar eerste wedstrijd zal spelen tegen
Denemarken in de strijd om de titel van Europees Kampioen voetbal.
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“Geen probleem”, aldus de organisatie. Voor de voetballiefhebbers
wordt op het terrein een groot scherm
geplaatst. Maar Alcatrazz draait in
eerste instantie om de muziek en ook
dit jaar wordt op muzikaal vlak groots
uitgepakt.
Op vijf verschillende podia maken
tientallen deejays en live-acts hun
opwachting maken. Het is sinds de
komst van het Birdman Festival vorig
jaar dat Alcatrazz zich nog specifieker
richt op de hardere stijlen. Deze lijn

zal voortgezet worden.
Om minder weersafhankelijk te
zijn heeft de organisatie daarnaast
gekozen voor het overkappen van
onder andere het hoofdpodium.
De voorverkoop gaat op vrijdag
9 maart van start. De komende
weken zal de line up bekend worden
gemaakt. Voor meer informatie houdt
de social media van Alcatrazz in de
gaten of kijk op www.alcatrazz.nl
De volledige website gaat op 1 april
om 00.00 uur online.
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De soos die de Tienrayse kermis deed opbloeien

OJC Gaellus viert twintigjarig jubileum
OJC Gaellus bestaat eind maart twintig jaar. Dat is reden voor een feestje, maar ook zeker reden om eens terug
te blikken op de afgelopen tijd. HALLO ging in de soos van Tienray in gesprek met Tim van Rijswick, de vorige
voorzitter, Tim Dings, de huidige voorzitter en Sjuul Stultjens, verantwoordelijk voor de programmering van Gaellus
Open Air.

is. Sommige mensen denken daar
anders over: die denken dat we met
een clubje in een donker hol bij elkaar
komen. Maar iedereen is hier welkom en omdat er veel voor het dorp
gebeurt, krijgt Gaellus daar ook wel
veel respect voor terug”, aldus Tim van
Rijswick. Tim Dings: “Een eigen plaats
hebben waar iedereen zijn eigen ding
kan doen is niet alleen leuk, maar ook
belangrijk. Dus op naar de volgende
twintig jaar.”
In hetzelfde weekend dat Gaellus
is geopend, viert de soos nu ook haar

jubileum. Op vrijdag 23 maart speelt
de Rammstein-tributebad Stahlzeit,
waarna dj Tammi de afterparty draait.
Zaterdag is eerst receptie, waarbij
iedereen welkom is, waarna NoiZZ, een
pop-rockcoverband voor een feestje zal
zorgen in de Tienrayse soos.
Sjuul: “Mag er misschien dan ook
nog in dat aanstaande vrijdag om
21.00 uur de Road to Gaellus Open Air
is? Daar worden de eerste namen
bekendgemaakt en wie vrijdag de
bandwedstrijd wint mag het festival
openen.”

Folkband Timbershop
in De Beurs
Op zaterdagavond 17 maart treedt folkband Timbershop uit Sevenum
op in café De Beurs in Horst. Timbershop is de bekendste coverband van
Ierse folkmuziek in de regio.

Het huidige bestuur van Gaellus
Het begon allemaal in 1991 met
een spontane actie. Als er iets te
doen was in het dorp, was er voor de
Tienrayse jongeren in de kroegen niet
veel te beleven. Met een achttal jongeren werd toen besloten een jongerensoos op te richten. In een half jaar tijd
was er een akkoord met de gemeente,
maar toen was er nog een probleem
met de locatie. De oude huishoudschool
lag leeg, maar er waren twee beoogde
bestemmingen: een parochiehuis
en een oefenruimte voor de fanfare.
Omdat de ruimte die de jongeren hadden voorgesteld midden in het dorp
lag, en niet geschikt was voor een
jongerensoos, koos de gemeente om
de fanfare bij het parochiehuis onder
te brengen en het oude kooklokaal
van de huishoudschool ter beschikking
te stellen aan de jongeren. In maart
1992 opende OJC Gaellus haar deuren.
Het parochiehuis kwam overigens later
naast de soos.

Kermis bloeide op
door de soos
“Het was voor het eerst dat er met
carnaval of de kermis iets voor jongeren te beleven was. Vooral de Tienrayse
kermis bloeide op door inzet van de

soos. Er kwamen nieuwe eigenaren in
de kroeg en daarmee werd samengewerkt om de kermis in Tienray groter
te maken,” vertelt Tim van Rijswick.
“Er werden in de beginjaren ook veel
activiteiten georganiseerd die we nu
eigenlijk nog steeds hebben, zoals
Gaellus goes culinair, Alt Tienderse
kermis en Sterkste man en vrouw.”

D’r het en hoêp shit
gestoan
In al die tijd hebben er ook veel
bands in Gaellus gespeeld. “Ik weet
nog dat de Heideroosjes kwamen, die
speelden toen voor honderd gulden en
een krat bier,” zegt Tim. “Maar d’r het
ok en hoêp shit gestoan huur.” Door
geluidsoverlast verbouwde Gaellus het
pand in 1996: de ramen gingen eruit
en er kwam betere isolatie.
Met alle muzikanten die ondertussen in de soos hadden gespeeld
ontstond het idee van Gaellus Open
Air. “Zo’n idee ontstaat spontaan aan
de tap”, zegt Sjuul. “Een festival is iets
wat bij een soos hoort. Vanaf het begin
van Gaellus organiseren we dingen
voor het dorp. Een festival was dus een
mooie toevoeging.” Tim van Rijswick:
“Bij Gaellus Open Air zie je dat kleine

ideeën groot kunnen worden, zeker bij
een betrokken en ondernemende soos
als Gaellus.”

De band vindt hun inspiratie in
het repertoire van The Dubliners.
Met prachtige ballads en opzwepende
polka’s zorgt Timbershop geregeld
voor een puike Ierse avond.
Op hun onlangs verschenen cd

is te horen hoe de muzikanten ieder
hun eigen invulling aan de folknummers hebben gegeven.
Het optreden begint om 21.30 uur
en de entree is gratis.

De soos gaat voor
verjonging
Onlangs is er een wisseling geweest in het bestuur. De soos gaat voor
verjonging. Tim Dings: “We proberen
veel jeugd binnen te krijgen. We hebben nieuwe aanwas nodig. Onze doelgroep is ongeveer van veertien tot en
met dertig jaar, maar we merken dat
het in de praktijk vooral achttien tot en
met dertig is. We organiseren daarom
één keer in de maand Jeugdinstuif, een
activiteitenavond vanaf groep zeven en
acht. Zo maken de kinderen alvast kennis met de soos en weten ze wat wij
voor de jeugd in Tienray doen.”

Gaellus krijgt respect
terug
“In twintig jaar tijd hebben de
vrijwilligers van Gaellus best wel wat
bereikt: er is ruimte voor eigen initiatief
en er is een gevarieerd programma.
We proberen het dorp voor de jongeren
levendig te houden. Het mooiste aan
de soos vind ik dat het laagdrempelig

MATH PEETERS

Garagedeuren-Kunststof kozijnen-Zonweringen

GRATIS AANDRIJVING
Bij aanschaf van een
Sektionale garagedeur

ACTIE!










VERKOOP VAN SIER- en STRAATSTENEN

Hoebertweg 6, 5966 ND America Tel. (077) 464 17 55 Fax (077) 464 23 10
‘Afpilsen’ na de bouw

WWW.VANRENGSBESTRATINGEN .NL
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Toneelvereniging Tovri Meterik

Terug in d’n Tiêd
bij De Lange

MISSelijk, verkiezing van
Miss Meterik

De gemiddelde 25-plusser die zich afvraagt ‘waar moeten wij heen,
waar kunnen wij lekker, ouderwets stappen?’ kan op zaterdag 10 maart
terecht in de Lange in Horst. Zij organiseren Terug in d’n Tiêd.
De muziek van deze avond ligt in
handen van dj Paul van de Laar en de
swingende instrumenten van
coverband K.E.E.S. Paul van der Laar is
een topdj in zijn segment: allround en
brengt alle hits van toen en nu.

De voor- en slotronde van de eerste Missverkiezing in Meterik vinden plaats op zaterdag 10 en zondag 11 maart
in MFC de Meulenwiek. De Tovri-kids van toneelvereniging Tovri uit Meterik spelen een spannend stuk over de
achtergrond van de glamour van miss-verkiezingen.

De setlist van K.E.E.S. is ontzettend
divers, zij spelen van The Kinks tot
Jerry Lee Lewis en van Doe Maar tot
Fleetwood Mac.
De deuren van de zaal openen
om 21.00 uur.

Sevenumse kleuters
sparen pitten
In Sevenum kunnen kleuters elke eerste zondag van de maand naar
de Kleuterkerk. Kleuters komen dan met hun ouders of grootouders en
eventuele broertjes en zusjes om 10.30 uur naar het Parochiehuis in
Sevenum. Naast hun gebruikelijke activiteiten, zoals het ontsteken van
de grote Kleuterkerkkaars en het naspelen van het evangelieverhaal,
sparen ze nu ook appelpitjes.
De inzameling van appelpitjes
door de kleuters heeft twee redenen:
de jonge kinderen worden gestimuleerd om appels te eten en de kleuters doen iets voor anderen. De appelpitjes worden namelijk ‘verkocht’
aan een gever. Deze schenkt een
bepaald bedrag aan de Vastenactie in
ruil voor de appelpitjes.
Dit jaar wordt op een bijzondere
manier aandacht geschonken aan
de Kleuterkerk-vastenactie. Marion
Gielen, één van de begeleiders van
de Kleuterkerk, begint namelijk
op 29 maart aan een vierdaagse
Pelgrimstocht. Elke dag wandelt ze
met een groep pelgrims 20 kilometer,
gecombineerd met bezinning en ver-

stilling. Om aan die wandeltocht deel
te mogen nemen neemt Marion een
sponsorbedrag mee dat geheel ten
goede komt aan de Vastenactie.
“Juist in deze tijd staan we stil
bij wat we kunnen betekenen voor
andere mensen om ons heen, dichtbij
en ver weg. Want de wereld groeit als
we delen. En door zelf deel te nemen
aan de tocht en stil te staan bij alles
om je heen, maar ook bij jezelf, kun
je zelf ook groeien. Delen doet goed
en door inspanning te leveren, je
grenzen te verkennen en te verleggen en daarmee nog iets te kunnen
betekenen voor de medemens, moet
een geweldig gevoel geven”, aldus
Marion.

Aan de buitenkant lijkt alles
pracht en praal, maar achter de
schermen spelen allerlei intriges.
De kandidaten gunnen elkaar het
licht niet in de ogen en zorgen er
voor dat de ander in een kwaad
daglicht komt te staan. Een en ander
lekt uit en als een nieuwsgierige journaliste een kijkje komt nemen in de
kleedkamers, schrikt deze van wat ze
aantreft: een ravage. Er zijn kleren en
schoenen kwijt, jurken hangen aan

Fer van lin
Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

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

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

Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen

lavendel

€ 0.80

korting
op tuinplanten
in de
kortingshoek

St. Jansstraat 43, Meterik

Groot
assortiment
tuinplanten
tot wel

klimop

goedkoper

€ 1.49

100 cm lang
aan stok

50%

dan elders

•

T: 06 30 58 79 98

We hebben
weer volop

viooltjes,
primula’s en
groenteplanten

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur

•

Regisseuse Esther Jacobs speelt
met de jeugdleden van toneelvereniging Tovri een bewerking van
Raspaardjes van Anna Bilker. Zij wordt

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige
mediterrane planten voor uw tuin

80%

Een spannende belevenis voor jong en oud

daarin bijgestaan door Andra Baeten.
De meesten van de spelers hebben al
eerder op de planken gestaan, maar er
zijn ook enkele debutanten. Het belooft
een spannende belevenis te worden,
voor jong en oud.
Op zaterdag 10 maart begint de
voorstelling om 19.30 uur, op zondag
11 maart om 14.30 uur.
Voor meer informatie of
reserveringen kijk op kids.tovri.nl
of bel 077 398 67 49.

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

Autobedrijf

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.

flarden aan de kapstok. De organisatie zit met de handen in het haar
en probeert zich uit de hachelijke
situatie te redden.

E: bleustone@live.nl

Brasserie in de Witte Dame Grubbenvorst zoekt een:

Jonge zelfstandig
werkend kok m/v
Wil jij op korte termijn werken in een jong
en superenthousiast keukenteam?

Heb jij de nodige ervaring, en/of wil je laten zien wat je werkelijk
kunt, bel dan a.u.b of stuur een e-mail naar info@indewittedame.nl
We hebben jou snel nodig, dus tot gauw!
06-22396855

Waar Horeca
Beleving is

08
03

Stand-up comedy
in Lottum
Op zaterdag 24 maart organiseert café zaal den Hook in Lottum voor alle
liefhebbers van comedy een stand-up comedyshow. De avond begint om 21.00
uur en toont live stand-up comedy en cabaret met twee hoofdacts uit de wereld
van de comedy: Cristian Pielich toont zijn gortdroge humor voor de pauze en de
sterk improviserende Chris van der Ende sluit de avond af. Tussendoor brengt
Master of Ceremony Steven Stol het publiek in de stemming.

Cristian Pielich
Steven noemt de dingen graag bij
naam. Bij voorkeur de achternaam. En
dan liefst nog met meneer ervoor. Stol
is een rasechte import-Amsterdammer.
In november 2006 won Steven Stol
de publieksprijs van de prestigieuze
Culture Comedy Award. Een maand
eerder won hij de derde prijs van
het Knock Out Comedy Festival in
Amsterdam.
Sinds 2002 speelt Cristian
Pielich door Nederland en België zijn
sterk autobiografische cabaretshows:
programma’s vol met conferences,

anekdotes, spitsvondige versjes en
vooral heel veel droogheid. Tussendoor
bereikte hij nog de finale van de
Talentententoonstelling 2003 en won
hij de Cabakar-publieksprijs van het
cabaretfestival van Den Bosch.
Chris van der Ende is een echte duo
penotti-allochtoon: geboren in Brazilië,
geadopteerd door zijn Nederlandse
pleegouders en opgegroeid in de
glazen ghetto van het Westland. In
2004 won hij zowel de jury- als de
Publiekprijs van de Culture Comedy
Award.

cultuur 13

Flash! wint publieksprijs
Tijdens de showcase van PopSport Limburg stal de Sevenumse band Flash! de harten van het publiek. In een
drukbezochte Bosuil in Weert hebben negen Limburgse muzikale acts het publiek en jury laten zien wat ze de
afgelopen maanden geleerd en verbeterd hebben aan hun repertoire en hun act.

Samen met een volle bus supporters vertrok Flash! vanuit Sevenum
richting Weert, om daar, na een loting,
rond de klok van 22.00 uur het podium
te betreden. Zij brachten twee eigen
nummers en een aantal covers ten
gehore. Het enthousiaste publiek

beloonde de vijf jonge bandleden
met een daverend applaus én met
de publieksprijs. Door het winnen
van deze prijs mag de band een extra
workshop naar keuze volgen.
De acts die de grootste ontwikkeling doormaken en laten zien, stromen

door naar het landelijke eindfestival
dat begin mei plaatsvindt. Smaland
wist de jury het best te overtuigen
van zijn muzikale en creatieve vaardigheden.
Voor meer informatie zie
www.band-flash.nl

De Locht organiseert
draaiorgelweekend
Spelen op een draaiorgel, werken in de smederij en vogelkastjes maken. Deze activiteiten vinden in het
weekend van zaterdag 10 en zondag 11 maart plaats in Museum De Locht in Melderslo.

Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde,
ervaren en zelfstandige

Allround Tractor chauffeur
voor alle voorkomende werkzaamheden
op het agrarisch akkerbouw- en loonbedrijf.
Het bezit van een spuitlicentie is een pré.
Verder zoeken wij

Tractorchauffeurs / ZZP’ers

die gedurende het seizoen (juni-oktober) met tractoren en/of zelfrijdende machines werken in de oogst.
Sollicitaties richten aan
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant
vrijdag-zaterdag-zondag
keuken open van 17.00-20.30 uur

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
Ron van Gool 06 202 88 600

Het hele weekend is de draaiorgelclub Noord-Limburg actief in Museum
De Locht met verschillende kleine
draaiorgels. Ze verzorgen vanaf 13.00
uur demonstraties. Ze laten onder
andere zien hoe de draaiorgelboeken
worden gemaakt.
Op zondag zijn de smeden te

bewonderen in de smederij met hun
siersmeedwerk en kunnen de kinderen onder deskundige begeleiding
vogelkastjes maken. In de ruimte voor
de wisseltentoonstellingen staat een
tentoonstelling over de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in
Noord-Limburg vanaf 1800 tot 1950. Zo

kan iedereen een kijkje nemen in het
boerenleven van vroeger en zien hoe
de vakbonden en het onderwijs werkten. In het daglonershuisje staat een
tentoonstelling over de eerste heilige
communie in grootmoeders tijd.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl
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DECULTUURRECENSENT
Dat zingen kwam er
gewoon bij

Recordpoging
tomatensoep
Projectgroep Green Soup is druk bezig om de recordpoging tomatensoep maken te realiseren. Eerder dit schooljaar wonnen zij in de jeugdgemeenteraadsvergadering van het Citaverde College 1.250 euro om hun
Floriade-promotieproject uit te voeren.
De definitieve datum van de
recordpoging is nog niet bekend.
Eerder hadden de leerlingen de
ambitie om de recordpoging op de
eerste dag van de Floriade te houden.
Of dat lukt is nog even afwachten.
Afgelopen dinsdag hadden ze een
overleg over de mogelijkheden en

de financieën.
“Wij hebben er alle vertrouwen
in dat we het technisch kunnen
uitvoeren. De volgende belangrijke
stap is het benodigde geld rond
te krijgen via sponsoring en ter
beschikking stellen van ingrediënten”,
laat de projectgroep weten.

Cradle to cradle
op school
Dinsdag 28 februari tot en met donderdag 1 maart stond bij basisschool
De Schakel in Broekhuizenvorst in het teken van het project Cradle to Cradle.
Van afval verzamelen tot hergebruik, alle aspecten kwamen aan bod.

De cultuurrecensenten: Anne Heinemans (15) en Carli Vermeeren (16)
Voorstelling: Here comes the night – Marike Jager (4 maart)
Theater is: ‘mensen amuseren op een leuke manier.’
Zou je je even kort voor willen
stellen?
Ik ben Marike Jager, ik schrijf liedjes, ik
zing, ik speel gitaar en piano en ik heb
een hele leuke band waar ik mee mag
optreden. We hebben ook ons eigen
platenlabel, dat heet ‘Morning Coffee
Records’.
Waarom ben je begonnen met
zingen?
Ik begon eigenlijk met gitaar spelen
en het zingen kwam er gewoon bij.
Ik was vroeger fan van The Beatles
en toen ik een klein meisje was,
droomde ik er al van om in een band
te spelen.
Ben je zenuwachtig voor
een show?
Dat verschilt heel erg. Jarenlang ben
ik heel zenuwachtig geweest, dan kon
ik niet eten en viel ik kilo’s af tijdens
het touren, maar we zijn nu een tijdje
verder en het gaat al wat beter. Maar

mijn bandleden zijn helemaal niet
zenuwachtig.
Wat vind je leuk aan zingen?
Het leukste is gewoon het live optreden. Ik houd van aandacht en vind het
leuk op het podium te staan. Aan de
andere kant is het zo dat je met liedjes
schrijven met je gevoelens bezig bent.
Kortom, zangeres is de leukste baan die
ik me kan voorstellen.
Wat was het leukste moment uit je
carrière?
Op Lowlands spelen. Het is al een paar
jaar geleden, maar was wel heel gaaf.
Heb je een bepaald ritueel wat je
voor de show uitvoert?
Ik moet heel vaak plassen, ik weet
niet of dat een ritueel is? Maar ik ben
gewoon een beetje nerveus. Dan ga
ik rondlopen of even naar buiten. Ook
ga ik voor de show begint even op het
podium staan. Dan sta ik te kijken naar
die lege stoelen en realiseer me dat er

dadelijk allemaal mensen zitten.
Zit het muzikaal talent in
de familie?
Mijn vader zegt altijd van wel. Mijn
ouders maken beiden wel muziek,
maar niet professioneel. Mijn moeder
heeft wel een hele mooie stem. Dus
misschien heb ik die wel van haar
meegekregen.
Wat wil je verder nog bereiken met
zingen?
Ik zou heel graag door Europa willen
touren. We spelen af en toe in België,
maar het is heel moeilijk om als
Nederlandse band buiten Nederland te
spelen.
De voorstelling volgens Carli en Anne
in 3 woorden:
Origineel, nachtelijk en vernieuwend
De volgende voorstelling van Kukeleku
is Het Koffertje – Hans Kazàn, op
zondag 25 maart.

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

project hebben de kinderen met behulp
van Atelier de Stal met plastic afval
fantasiedieren geknutseld. Dit plastic
afval namen kinderen zelf mee. Ook
Collin BV leverde wat gesorteerd plastic
afval. Hierdoor leerden de kinderen dat
van afval nieuwe producten gemaakt
kunnen worden. De geknutselde fantasiedieren werden tentoongesteld in de
speelzaal van basisschool de Schakel.
Het project Cradle to Cradle op basisschool de Schakel was een initiatief
van Joris Rutten, Mitch Huijs, Mandy
Beurskens en Lisanne Geerits, vier
studenten van PABO Venlo die stage
lopen op de school.
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Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

Met behulp van de gemeente gingen de leerlingen op pad om de dorpen
Broekhuizen en Broekhuizenvorst op
te ruimen. De gemeente heeft leverde
knijpers, handschoenen, hesjes en
ringen om de vuilniszak in te hangen.
In totaal haalden de leerlingen 10 volle
vuilniszakken op.
Op woensdag leverde Collin BV
vier grote containers ongesorteerd
afval. Aan de hand hiervan leerden de
kinderen afvalscheiden op het schoolplein. Het afval kwam op een grote
hoop op het plein te liggen, waarna de
kinderen het gingen sorteren.
Tijdens de laatste dag van het
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Kipfilet

Naturel of gemarineerd

Magere rund poulet
Heerlijke jachtschotel
Volgens “moeke’s recept”

500 gram

€ 5,00
€ 5,00

100 gram

€ 1,15

4 stuks

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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15 VRAGEN aan Elke Truijen

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

Elke Truijen
14 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Toen ik drie was, dacht ik dat het wel
leuk zou zijn om van de trap af te koprollen, dus dat heb ik toen ook gedaan.
Daar waren mijn ouders niet zo blij
mee. Het is gelukkig goed afgelopen,
mijn vader was snel onder aan de trap
gaan staan om me op te vangen.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik heb nooit echt gelogen. Wel leugentjes om bestwil, bijvoorbeeld als ik
ergens naartoe wilde, maar ik eigenlijk
niet mocht. Dan vraagt mam wie er
allemaal naartoe gaan en dan zeg ik

dat er heel veel mensen gaan, zodat
ik toch nog mag. Maar een echt groot
leugen? Ik heb geen idee.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou wel willen dat ik heel gemakkelijk van plek naar plek kan reizen. Als
je bijvoorbeeld aan een bepaalde plek
denkt, dat je dan ook meteen op die
plek bent. Lijkt me heel handig.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Het strand en de zee, zodat ik naar
buiten kan lopen en meteen op een
lekker warm strand ben.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn familie en vrienden, omdat
ik heel goed met ze kan praten en ze
supergezellig zijn.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Don’t give up the fight van Racoon.

innovators in technical engineering

GTE B.V. is een groeiend, project gestuurd ontwerpbedrijf met
exper tise op het gebied van mechatronica, vision en robotica.
Onze rol is om díe creatieve toepassing, inventieve oplossing of
technologische vernieuwing te realiseren, die onze klant weer
helemaal klaar voor de toekomst maakt. GTE heeft opdrachtgevers
in diverse markten zoals Food, Agribusiness, Medical Automation
en Packaging.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

MANAGER OPERATIONS
voor een innovatieve omgeving
Interesse?
Wij nodigen je uit om voor meer informatie te kijken op
www.gte-engineering.nl onder ‘werken bij GTE’.

Dat vind ik een heel mooi liedje, omdat
het een soort eerbetoon is aan een
jongetje dat aan kanker is overleden.
Dat vind ik zo’n mooie gedachte.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Ik zou wel eens willen weten of
mannen echt zo anders denken dan
wij vrouwen. Ook zou ik wel eens
naar een voetbalwedstrijd willen
kijken en er dan ook echt verstand van
hebben.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Een tijdje waren heel veel meisjes uit
mijn klas, waaronder ik, fan van de
band Kus. Ik had alle liedjes gebrand
en ik kon ze allemaal meezingen. Nu
denk ik: die liedjes sloegen nergens
op!

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou wel in Amerika geboren willen
zijn. Ik ben er nog nooit geweest,
maar het lijkt me een heel leuk land
om te wonen.
Het leven gaat daar toch net iets
anders dan in Nederland en in
bijvoorbeeld Californië is het meestal
lekker warm.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Met een vriend de avond van te voren
bedenken dat we een dagje naar
Amsterdam gingen om te shoppen.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar de pizzeria en dan bestel ik een
pizza Hawaii. Dat is m’n lievelingspizza,
die is echt lekker.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik heb een hekel aan balsporten, omdat
ik de bal altijd eng vind. Die angst zou
ik wel willen overwinnen, want dan
zijn de gymlessen ook meteen een stuk
leuker, haha.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst lekker uitslapen, daarna ontbijten
en gezellig met wat vrienden winkelen.
Het liefst in Amsterdam of Den Bosch,
dat vind ik hele leuke winkelsteden.
Als afsluiter gaan we dan met z’n allen
nog ergens wat eten.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou nooit een tatoeage willen, daar
hou ik echt niet van. Dan ben je later
oud en dat gaat die tatoeage helemaal
rimpelen.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Niets, want het lijkt me niet leuk om
te weten hoe je leven eruit gaat zien.
Ik vind het leuker om gewoon af te
wachten wat er gaat gebeuren.

Een lagere
woz-waarde?
Wij regelen
het voor u .....
Doe de woz-scan, no cure no pay
In veel gevallen is de WOZ-waarde door uw gemeente
te hoog vastgesteld of zijn er bijzondere omstandigheden die een lagere WOZ
waarde rechtvaardigen. Bezoek daarom vrijblijvend het WOZ inloopspreekuur
op dinsdag 13 maart of vrijdag 23 maart tussen 18.00 en 20.00 uur
bij InterMakelaars, Jacob Merlostraat 11-a te Horst
of kijk voor meer informatie op
www.intermakelaars.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Jacob Merlostraat 11-a, Horst

T (077) 398 90 90

www.intermakelaars.com

Mies
Column
Kunstige
boodschappen
Vorige week stond een
expositie over de alledaagse
dingen uit het leven op de
planning, ik was erg benieuwd.
Ik bedoel, alledaagse dingen
zijn tenslotte dingen die we
iedere dag al zien, waarom dan
nog een expositie? Er met z’n
allen nog maar eens naar
kijken? Precies, dat was exact
de bedoeling: nog een keer
kijken, maar dan op een andere
manier.
Een kunstexpositie moest het
zijn, maar ik had meer het idee
dat ik door een perfect gespiegelde supermarkt liep. Het
bekende gangpad met aan beide
kanten vakken vol herkenbare
producten: Nutella, Euroshopper,
Axe, Coca Cola, ik kan zo nog wel
even doorgaan. Ik moest even
schakelen hoe ik hiermee om
moest gaan. Nee, Mies, geen
winkelwagentje en snel grijpen
wat je nodig hebt, gewoon rustig
kijken en het winkelwagentje
vervangen voor een fototoestel.
Ik liep langzaam voorbij en
schonk de producten een
kritische blik.
Ook viel mijn blik op een tafel
met alle pruductverpakkingen uit
de geschiedenis van bepaalde
merken. Ik moet toegeven dat als
je zo eens goed kijkt verpakkingen echt kleine kunstwerkjes
zijn. Ze zijn hartstikke mooi
vormgegeven, stuk voor stuk.
Natuurlijk waren er hier en daar
wel kleine verschillen tussen
bijvoorbeeld een perfect gestileerde Jack Daniels-fles en een rol
koekjes van de Euroshopper,
logisch. Een verpakking die erg
opviel was de Heinz Ketchupfles.
Eventjes terug in de tijd en je
vind prachtige, glazen ketchupflessen. Werd spontaan jaloers op
de mensen die daar vroeger hun
ketchup uit mochten schudden.
Eigenlijk dus hartstikke
interessant om alledaagse
producten eens goed wat
aandacht te geven. Tijdens het
even snel boodschappen doen
wordt hier totaal geen aandacht
aan geschonken, ontzettend
zonde want stiekem loop je met
je winkelwagentje gewoon door
een enorm grote kunstexpositie.
Vanaf nu zal ik niet meer snel
alles wat ik nodig heb in mijn
mandje gooien, maar de producten eerst een blik vol aandacht
geven die ze verdienen. Oké,
mijn fototoestel laat ik dan wel
thuis, dat gaat me toch net iets te
ver.
Mies
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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.

Joyce Kleeven
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

De 27-jarige Joyce Kleeven uit Melderslo wordt deze week geplukt.
Joyce is geboren in Venray en woonde enige tijd in Blitterswijck. Op
13-jarige leeftijd verhuisde ze naar Horst. Drie jaar geleden vond ze haar
thuis in Melderslo, waar ze samenwoont met Frank van Laar (28).
Kinderen hebben Joyce en Frank niet.

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen 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.

Gesmoorde
venkel met
geitenkaas
Benodigdheden:
· 600 gram venkelknollen
· Zout
· 25 gram boter
· 1 citroenpartje
· 75 gram zachte geitenkaas
· 1,5 dl water
Bereiding
· Maak de venkelknollen schoon
en snijd ze in 6 partjes, hak wat
van het groen fijn en houd dat
apart;
· doe de venkelpartjes in een
diepe pan, bestrooi ze met een
halve theelepel zout en voeg
de boter, de citroen en 1,5
deciliter water toe;
· breng het geheel aan de kook
en smoor de venkel met het
deksel op de pan zachtjes in 20
minuten gaar;
· snij de geitenkaas klein;
· giet de venkel af, roer de
geitenkaas erdoorheen en
verwarm het geheel nog 1
minuut op het vuur;
· strooi de gesneden venkel er
overheen en serveer het direct.
Variaties
· Smoor de venkel in sinaasappelsap in plaats van water;
· vervang de geitenkaas door
monchou met kruiden of peper.

Joyce werkt bij ACB Solutions in
Horst als hoofd financiële administratie,
een baan waar ze 25 uur per week zoet
mee is. Daarnaast runt ze samen met
haar vriend al vijf jaar een paardenpension en -stal onder de naam Stal
de Brem op de grens tussen Melderslo
en Horst. Ze geeft er paardrijd- en
dressuurles. Maar in loondienst werken

en daarnaast een eigen bedrijf runnen
kost tijd en energie. Joyce zit daar niet
mee.

Twee banen,
weinig vrije tijd
“Het leuke van twee verschillende
banen is de afwisseling. ’s Morgens

laat ik mijn hersenen werken en
’s middags ben ik fysiek in de weer”,
zegt ze na enig nadenken. Vooral in
de zomer geniet ze ervan om samen
met de paarden in de buitenlucht te
zijn. Het zadelmak maken van paarden
en dressuurles geven aan leerlingen
doet ze met plezier. “Wanneer ze dan
ook nog eens presteren bij wedstrijden, worden niet alleen de leerlingen
enthousiast en vrolijk, ik word dat dan
ook”, lacht ze spontaan.

houdster. Paarden en pony’s horen
bij het dagelijkse leven van Joyce
Kleeven, zeven dagen per week. Mede
daardoor blijft er maar weinig vrije
tijd over om in de avonduren nog tv
te kijken. Een favoriet programma
heeft ze dan ook niet. “Als ik al naar
een programma kijk, zal dat in veel
gevallen niets te maken hebben met
voetbal. Dressuurwedstrijden die in
beeld gebracht worden wil ik wel graag
zien.”

De dieren gaan voor

Laat mij maar slapen

Joyce prijst zich gelukkig dat ze van
haar grootste hobby ook gedeeltelijk
haar beroep heeft kunnen maken.
Naast het rijden, stallen en verzorgen
van andermans paarden, heeft ze
zelf ook twee paarden waarmee ze
dressuurwedstrijden rijdt. Tijd voor
andere hobby’s of uitgaan is er niet
of nauwelijks bij. “Ja, soms ga ik
met vrienden of kennissen gezellig
wat drinken of gewoon bij iemand
thuis gezellig bijkletsen”, zegt de
Melderslose. Weliswaar woont Joyce
in Melderslo, toch komt men haar
niet vaak in het dorp tegen. Haar
werkzaamheden en de zorg om de
dieren gaan altijd voor. “Maar als we
toch een gaatje vinden en uitgaan in
Melderslo, is het er altijd heel gezellig”,
lijkt ze zich te willen verontschuldigen.
“Ik mis niks in Melderslo en ik zou ook
niets aan het dorp willen veranderen.
Ik vind het terrein van ponyclub De
Dravertjes aan de Odastraat wel een
van de mooiere plekjes in Melderslo.
En mijn eigen Stal de Brem vind ik
het mooiste plekje van héél Horst aan
de Maas”, aldus de paardenpension-

Door haar drukke leventje, heeft
Joyce haar nachtrust hard nodig.
Haar midden in de nacht ergens voor
wakker maken heeft ze dan ook liever
niet. Op de vraag wat een goede vriend
of vriendin altijd tegen haar mag zeggen is het antwoord: “Ze mogen alles
tegen me zeggen. Maar ik hecht grote
waarde aan de waarheid. Geen geroddel of ‘via via heb ik gehoord dat jij’…
En daarbij hoor ik uiteraard liever leuke
dan vervelende dingen.”

Hij poetst niet in huis
Verder is Joyce van mening dat
haar vriend Frank ook best wel eens
kan poetsen in huis. “Hij vindt dat
vrouwenwerk en zal dan ook altijd met
een smoesje komen om dat niet te
hoeven doen”, aldus de Melderslose.
Ondanks dat minpuntje van Frank is
Joyce gelukkig met hem. Wel zou ze
graag eens een topruiter of -amazone
uit de dressuurwereld willen ontmoeten. “Gewoon om eens te horen
hoe zij tegen bepaalde zaken in de
dressuurwereld aankijken”, sluit de
paardenliefhebster het interview af.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Cover van het Wilhelmus

’t Wilhelmus haet zien tiëd gehad,
Zinge ovver Pruuse ziën weej zát.
Ik ván Duitsen blood?
Spanje huur ik dát goot?
Op schaátse en sperjes goan weej prat!

PUZZEL

Sudoku

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
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Nu leuke

voorjaarsmode
voor haar en hem!

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Reactie op website PVV
(meldpunt klachten Oost- en Midden-Europeanen)
Geachte minister-president Rutte,
Met ergernis, ongeloof en verbazing heeft de regio Venlo de afgelopen
weken kennis genomen van het initiatief van de PVV om een meldpunt
voor klachten over Oost- en Midden-Europeanen in te stellen. Ergernis is er
over de stigmatiserende manier waarop Oost- en Midden- Europeanen
worden neergezet. Ongeloof en verbazing zijn er over het uitblijven van
een distantiërende reactie vanuit de regering.
Onze ervaring met arbeidsmigranten is in tegenstelling tot de
suggestie op de website van de PVV
positief. De regio Venlo vindt de actie
van de PVV dan ook stigmatiserend
en ons inziens tegen elke fatsoensnorm ingaand. Onze regio distantieert
zich daarom nadrukkelijk van zowel
het gebruikte instrument als de
achterliggende gedachte.

Het is ronduit onfatsoenlijk om
een hardwerkende doelgroep die
noodzakelijk is voor de economische
ontwikkeling in Noord-Limburg zo weg
te zetten. We hebben deze doelgroep
hard nodig op de arbeidsmarkt. Als
alle werkzoekenden, ongeacht leeftijd,
achtergrond en conditie het werk
zouden moeten overnemen van de
Oost- en Midden-Europeanen, dan

zouden wij als regio lang niet alle
banen kunnen vervullen.
Ook maatschappelijk gezien
spelen arbeidsmigranten een positieve
rol in onze regio. In een regio waar
vergrijzing en krimp van de bevolking
voor de deur staan, spelen arbeidsmigranten een cruciale rol om deze
ontwikkeling geleidelijker te laten
verlopen. Hierdoor kunnen voorzieningen zoals winkels en scholen langer
open blijven, met name in de kleinere
woonkernen.
Tot slot, minister-president Rutte,
is er ongeloof en verbazing over het
uitblijven van een distantiërende
reactie vanuit de regering. Het valt
moeilijk uit te leggen aan onze

Poolse contacten dat een regering
niet reageert op een actie van hun
gedoogpartner over een onderwerp
waarover zoveel maatschappelijke
verontwaardiging en onrust ontstaat.
Los van het feit dat deze arbeidsmigranten een belangrijke maatschappelijke en economische rol vervullen
in onze regio, zijn wij van mening
dat je zo niet kunt omgaan met een
specifieke bevolkingsgroep binnen de
Nederlandse samenleving.
Namens de gemeenten Beesel,
Bergen, Gennep, Horst aan de Maas,
Peel en Maas, Venlo en Venray,
Hubert M.F. Bruls,
voorzitter Regio Venlo
en burgemeester Venlo

Bespreking Poll week 08

Ik doe mee aan de voortuinenwedstrijd
De stelling ‘Ik doe mee aan de voortuinenwedstrijd’ werd door 16% van de
stemmers met ‘eens’ beantwoord. 84% van de stemmers was het oneens met
de stelling. De voortuinenwedstrijd in Horst aan de Maas is een initiatief van het
Centrum Management Horst, de gemeente, het Citaverde College en de dorpsraden. Het doel van de wedstrijd is de verfraaiing van voortuinen in geheel
Horst aan de Maas. Bewoners van appartementen kunnen ook meedoen. Zij
worden beoordeeld op de aankleding van hun balkon. Tot dusver ligt het aantal

inschrijvingen voor de wedstrijd rond de vijftig. Inschrijven kan tot 1 april.
Een stemmer uit Horst ziet altijd graag mooie tuintjes: “Liggen de tuintjes van
de bewoners aan een straat er keurig bij dan moet je eens kijken naar het
gemeentelijk groen. Schandalig zoals dat er vaak bij ligt. De gemeente zou een
voorbeeld moeten nemen aan alle mensen die hun tuintje zo mooi verzorgen
zelfs zonder dat daar een prijs tegenover staat. Tip voor de gemeente: Doe zelf
mee aan deze wedstrijd, misschien winnen jullie dan wel. “

Ik kan niet wachten tot de Floriade open gaat
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Op 5 april is het zover. Dan opent de Floriade haar deuren voor het publiek.
De voorbereidingen voor de Wereldtuinbouwexpo, die 180 dagen duurt, zijn nog
in volle gang. Her en der duiken inmiddels de mooiste foto´s op van prachtige
paviljoens en de nieuwsberichten over de Floriade volgen elkaar in rap tempo
op.
Maar hoe zit het eigenlijk met het Floriadegevoel bij ons, de inwoners van
Horst aan de Maas? Zien wij de tentoonstelling net zo fleurig tegemoet als de

horeca, de gemeente en de deelnemende bedrijven? Gaan wij straks ook de
bloemetjes buiten zetten? Of zijn we inmiddels allergisch geworden voor al
het nieuws dat als stuifmeel over ons wordt uitgestort? En staan we toch wat
sceptisch tegenover de rooskleurige economische verwachtingen voor de regio
rond en na de Floriade? Of leggen de wij alle scepsis naast zich neer en gaan we
straks massaal naar de Floriade? Kortom, zeggen we straks met zijn allen: “Ik
kan niet wachten tot de Floriade open gaat”? Wat vindt u?

Cactus
Column

Kolenstookcentrale
Een paar actieve en meedenkende groentetelers hebben
het plan opgevat om een soort
kolenstookcentrale op te richten.
Met de restwarmte kunnen dan
twee scholen in de nabijheid
worden verwarmd. Hoe de
initiatiefnemers aan zoveel hout
en brandbaar afval kunnen
komen is de grote vraag. De
bladkorven leveren natuurlijk
wel iets op maar of dit voldoende is om de beoogde scholen
aan warm water te helpen lijkt
een beetje te idealistisch.
Het vervoer is geen probleem,
dagelijks zie je vrachtwagens de
gemeente doorkruisen om die
bladkorven te legen. Dus
ondernemers, dank voor het
meedenken in deze moeilijke
tijden. Het zou mooi zijn als
uitgetreden dan wel weggewerkte wethouders ook zo
zouden denken. Het is toch bij
de spreekwoordelijke konijnen
af dat politici bij hun vertrek zo
maar een wachtgeld tegemoet
kunnen zien. Het smoesje dat de
lieden hun dienst voor de
gemeenschap hebben gedaan
en dat ze financieel in een zwart
gat vallen is duidelijk een geval
van ‘jammer’. Voordat je als
wethouder op het pluche klimt
weet je immers wat de eventuele risico’s zijn. Wethouder
Birgit op de Laak zal duidelijk
hebben afgewogen waar ze met
de vuilophaaltoestanden aan
begon. Mocht dat in mei, of
eerder, tot het verleden behoren, kan ze haar biezen pakken.
Zonder pensioen, dat is duidelijk.
Het geld hiervoor wordt opgesnoept door de kosten van de
ophaalwagens. En is er ook geen
kwestie meer van partijidealisme? Het is geen wonder
dat de politieke partijen bijna
geen leden meer kunnen
krijgen, laat staan aanhangers.
De SP is in dit verhaal een
gunstige uitzondering. Als je de
artikelen van Thijs Coppus leest,
weet je zeker dat Limburg wordt
gered en daarbij, mocht Thijs
onverhoopt weggaan, dat hij zijn
wachtgeld aan de gemeenschap
zal schenken, denken wij.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 09) > Ik vind een speciale dag voor complimenten overbodig > eens 76% oneens 24%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
8 maart 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
Op dinsdag 13 maart 2012 is er een openbare
raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 20.30 uur. De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
• Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden over al of niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken
van het burgerpodium, neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51852891
of email: griffier@horstaandemaas.nl. .
• Voorstel tot het bespreken van de evaluatie
koopzondagen
• Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU)
• BP Simonsstraat te Kronenberg
• BP Burgemeester Cremersstraat
Grubbenvorst C6366
• Beslissing op bezwaar tegen het vestigen
van voorkeursrecht (Wvg) De Hees Sevenum.
• Vaststellen van het normenkader 2011 en
controleprotocol 2011

• RUD (Regionale Uitvoerings Dienst)
• Handhavingsbeleidsplan HadM – Venray
• Wijzigingsverordening gemeentelijke
eretekenen Horst aan de Maas

Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 13 maart 2012
vanaf 20.30 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

Burgerpanel

'Wat is uw mening hierover.....'
De gemeente wil haar inwoners in de toekomst regelmatig polsen over bepaalde
zaken. Hiervoor wordt een burgerpanel
gevormd. Binnenkort krijgt een groot aantal
inwoners een verzoek in de bus om deel te
nemen aan dit burgerpanel.
De dienstverlening en de communicatie zijn
constant onderwerp van aandacht van de
gemeente. Om deze zaken op peil te houden en
verder te verbeteren, is het van belang dat we
regelmatig de meningen en ervaringen hierover
peilen. Opzet van het burgerpanel is dat een representatieve groep inwoners een aantal keren
per jaar naar hun mening gevraagd wordt hierover. Het is overigens de bedoeling dat naast de
dienstverlening en de informatievoorziening
van de gemeente ook actuele onderwerpen
regelmatig aan de orde komen.
Onderzoeksbureau DUO Market Research
beheert het burgerpanel en voert de onderzoeken
van het burgerpanel voor de gemeente uit.

De komende week zal bij een selectie van huishoudens uit de gemeente een uitnodigingsbrief
worden bezorgd. Wij nodigen deze inwoners
van harte uit om deel te nemen aan het burgerpanel van de gemeente. Met de gegevens in de
brief kunnen inwoners zich inschrijven voor het
burgerpanel. Overigens, de onderzoeken voor
het burgerpanel vinden via internet plaats. Het
is dus wel noodzakelijk dat u toegang hebt tot
internet.
Heeft u geen brief ontvangen maar wilt u wel
deelnemen aan het burgerpanel? Dan kunt u
een e-mail (onder vermelding van uw naam en
adres) sturen naar Aart van Grootheest van
DUO Market Research:
a.van.grootheest@duomarketresearch.nl.
U krijgt dan uw inloggegevens toegestuurd.
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Dion Wijnands van
de gemeente Horst aan de Maas (077 477 97
77 of gemeente@horstaandemaas.nl).

spiergroepen en aan de verbetering van
uw uithoudingsvermogen. Het voordeel van
Aquarobics is dat de kans op blessures zeer
klein is. Dit komt doordat u in het water
nauwelijks gewicht heeft.
Dinsdagavond van 20.45 tot 21.30 uur

Zondag 11 maart
Op zondag 11 maart zijn wij een uur eerder
gesloten. Het recreatief zwemmen is dan van
11.00-14.00 uur.

Nieuw!!!
Aquarobics
Vanaf dinsdag 28 februari 2012
Aquarobics is fitness in borstdiep water op
moderne swingende muziek. Tijdens de lessen
werkt u aan de versterking van diverse

Kosten 4,35 euro per les.
Voor meer informatie kunt u met ons contact
opnemen: 077-4779725 of mail:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl
Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.
Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Instructieavond verkeersregelaars/-brigadiers

Wanneer u verkeersregelaar of
-brigadier wilt worden
Op 29 maart 2012 is er weer een instructie avond voor verkeersregelaars. De instructie avond
is bedoeld voor iedereen die verkeersregelaar wil blijven of worden. Bij de meeste clubs, scholen en verenigingen is het begrip verkeersregelaar al bekend. Deze instructie zal iets anders
zijn geregeld dan u gewend bent. Hieronder informeren wij u hierover.
Voor deze instructie worden geen aanstellingsbrieven en pasjes uitgegeven. Door noodzakelijke omstandigheden is dit voor deze instructie
niet mogelijk. Deelnemers worden op de lijst
voor verkeersregelaars gezet en de instructie
zal een jaar geldig blijven. Als verkeersregelaars
voor hun eigen of een andere vereniging of club
het verkeer moeten regelen, dan kunnen zij worden aangesteld via de evenementenvergunning.
Dit wordt door de organisatie van het evenement verzorgd. Om dit laatste te kunnen doen
moet men wel de instructie hebben gevolgd.
Voor deze instructie hoeft u dus geen pasfoto
mee te nemen of een pasje dat u al hebt mee
te nemen. De instructie begint om 19.30 en
duurt ongeveer een uur. Dhr. Roy Stoffels van
de politie te Horst zal deze instructie verzorgen.

Het vindt plaats in het gemeentehuis te Horst in
de raadzaal.
Verkeersbrigadiers
Op dezelfde avond en locatie is er de mogelijkheid een instructie voor verkeersbrigadier te volgen. Deze begint iets eerder namelijk om 19.00
uur. Geef bij uw aanmelding wel duidelijk aan
dat het gaat om de brigadier instructie. U kunt
uw gegevens doorgeven via het e-mailadres
onder aan dit bericht.
Men kan zich aanmelden via dhr. Roy Stoffels
van de politie Basiseenheid Horst en e-mail
Roy.Stoffels@Limburg-Noord.Politie.nl
Aanmelden kan tot en met vrijdag 23-3-2012.
De benodigde gegevens zijn naam, adres,
geboortedatum en telefoonnummer van de
deelnemers.

Succesvolle sporters presenteren
zich tijdens sportgala
Tijdens het Sportgala op vrijdag 2 maart
werd een aantal succesvolle sporters uit
Horst aan de Maas volop in het zonnetje
gezet.
Het enthousiaste publiek in een uitverkocht
Gasthoês beleefde een geslaagde avond.
Sporttalent 2011
Tot sporttalent van het jaar werd springruiter
Teun Vestjens gekozen. Teun heeft in 2011
enkele aansprekende wedstrijden gewonnen,
zoals de Hartog Lucerne Trophy van de
KNHS. Daarnaast is hij op de eerste plaats
geëindigd in de ponycompetitie op Z-D-niveau.
De bij zijn uitverkiezing behorende trofee
werd uitgereikt door Theo van Gasteren.
Theo is zelf in het verleden op jonge leeftijd
Nederlands kampioen tafeltennissen geweest.
Sportploeg 2011
Tot sportploeg van het jaar werd het 1e voetbalteam van Wittenhorst gekozen. Wittenhorst
is in 2011 gepromoveerd naar de 2e klasse
en heeft in deze klasse meteen de eerste
periodetitel gewonnen. De ploeg kreeg de prijs
aangereikt door Marjo Deckers. Marjo is lid
van het Nederlands dames volleybalteam voor
mensen met een gehoorbeperking.

Sporter 2011
Tot sporter van het jaar karter Joey Hanssen
gekozen. Joey is in 2011 wereldkampioen
karten geworden in de Kz2-klasse. Bij afwezigheid van Joey wegens een trainingskamp in
Italië, werd de prijs aan zijn vader overhandigd
door Mark Veens. Mark Veens is voormalig lid van de kernploeg zwemmen. Hij was
individueel als in ploegverband succesvol bij
Nederlandse Europese en wereldkampioenschappen en heeft ook deelgenomen aan de
Olympische Spelen.
Sportvrijwilliger
Tot slot werd een vrijwilligersprijs uitgereikt
aan Sraar Voesten, die als vrijwilliger in
allerlei functies actief is geweest en nog is ten
behoeve van voetbalvereniging SVEB.
Succesvol sportgala
Het eerste sportgala sinds lange tijd in Horst
aan de Maas werd gepresenteerd door
Maurice Graef, oud-voetballer van VVV. De
presentatie van de sporters werd afgewisseld
met diverse optredens, zoals dans, freerunnen,
een buut en zang. Het succesvolle sportgala
werd afgesloten met een drukke afterparty.
Meer foto’s vindt u op www.horstaandemaas.nl.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas worden
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad
dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.
nl. Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het
volgende.
America
Nieuwe Peeldijk ongenumerd
Lorbaan 19

Kronenberg
Schorfvenweg 3
Peelstraat ongenummerd
Lottum
Zandterweg 39
Meerlo
Peschweg 1
Melderslo
St. Odastraat 1
Denenweg 23
Vlasvenweg 4
Herenbosweg 4
Daniëlweg ongenummerd

Broekhuizen
Hoogstraat 6
Evertsoord
Driekooienweg 8
Griendtsveen
St. Barbarastraat
Hogere grenswaarde woningen
Grubbenvorst
Past. Vullinghsplein 1
Hegelsom
Bosstraat 11

Meterik
St. Maartensweg 24
Sevenum
Steeghoek 12
Most 8
De Hees 27
Berghemweg 12
Broek 6, 8 en 10

Burgemeester Kees van Rooij opende afgelopen zondag het volledig gerenoveerde Hotel Sint Joseph
in Tienray. Op de foto verricht van Rooij de openingshandeling in het bijzijn van exploitant Twan
Christiaens van Sun Power en beheerster Tinie Chitanie.

Tienray
Boerenovenweg

Horst
Kasteelpark ter Horst
Van Douverenstraat 5a
Stuksbeemden 9
Gebr. van Doornelaan 124
Van Goghstraat 43
Songertweg 16
Gasthuisstraat ongenummerd

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Openbare hoorzitting van de
commissie voor de behandeling van
bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 13 maart 2012 zal een vergadering
worden gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het
gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde het bezwaarschrift gericht tegen de exploitatievergunning

huisvesting arbeidsmigranten t.b.v. St. Joseph
Hotel te Tienray.
Om 19.30 uur komt aan de orde het
bezwaarschrift gericht tegen de begunstigingstermijn van het dwangsombesluit van
14 december 2011.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. drs.
M.A.M. Lenssen, tel. (077) 477 97 77.

Horst aan de Maas is er trots op om hoofdsponsor te zijn van
het ‘Tielen Entertainment & Music Award’ (TEMA) toernooi!
Zaterdag 17 en zondag 18 maart 2012 - Maaspoort Venlo
voor meer info: www.temaward.eu
Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 - 477 97 77
F 077 - 477 97 50
E gemeente@horstaandemaas.nl
www.horstaandemaas.nl

Afgelopen vrijdag opende brillenwinkel Camps haar deuren aan het St. Lambertusplein 2 in Horst.
Burgemeester Van Rooij verraste de eigenaren met een bos bloemen.

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. Als u een ‘afspraak op maat’
heeft gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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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.

Debat komst Voedselbank

Diederik Samsom geeft
antwoord
Tijdens zijn rondgang door Limburg deed kandidaat partijleider van de PvdA Diederik Samsom ook Horst aan.
Diverse mensen kwamen naar OJC Niks om kennis te maken en vragen te stellen.

Onlangs werd bekend dat de Voedselbank Venray een dependance opent
in Horst. Bijna 30 Horster gezinnen maken hier gebruik van. SP-raadslid Linda
Hogema is blij met het goede werk dat de vrijwilligers van de Voedselbanken
doen, maar heeft toch wel een aantal vragen. Die vragen zijn via een brief
voorgelegd aan het College van B&W en de raad is voorgesteld om de
ontwikkelingen in de Commissie Samenleving te bespreken.
In de brief van raadslid Hogema
wijst ze op een artikel in Dagblad
de Limburger van 20 oktober 2005.
Toenmalig wethouder Stas (PvdA)
stelde daarin dat een voedselbank in
Horst onnodig is. Sterker nog, hij vond
het zelfs slecht voor het imago van de
gemeente. Stas stelde in het artikel
dat een uitdeelpunt van voedselpakketten de gemeente ver terugwerpt
in de tijd. Raadslid Hogema: “De SP
kan zich, óók zeven jaar later, in 2012,
helemaal vinden in de woorden van
toenmalig wethouder Stas. Wat de
SP betreft zouden voedselbanken
overbodig moeten worden. Maar kennelijk wordt de nood steeds hoger en
neemt de ‘doelgroep’ van voedselbanken, ook in Horst aan de Maas,
toe.” Linda Hogema ziet de komst van
de voedselbank als een signaal dat
we ter harte moeten nemen. Reden
om voor te stellen in de Commissie
Samenleving te praten over het feit

dat er een Voedselbank komt in Horst
aan de Maas en de achterliggende
problemen, die daaraan ten grondslag
liggen. En verdergaand: hoe kunnen
we er als gemeente voor zorgen dat
een voedselbank in Horst aan de
Maas overbodig is? In de brief aan
het College van B&W vraagt Hogema
zich af welke factoren ertoe bijgedragen hebben dat er nu blijkbaar
wel een voedselbank in Horst aan de
Maas ingesteld wordt. Het SP-raadslid
vraagt of het minimabeleid van Horst,
dat onlangs aangescherpt is, daar ook
een oorzaak van is en dat dus meer
mensen onder de armoedegrens zakken. Daarnaast vraagt ze of mensen
actief benaderd worden om te wijzen
op de voorzieningen die Horst aan de
Maas biedt aan mensen met een laag
inkomen en of het aanvragen van die
voorzieningen niet te bureaucratisch
georganiseerd zijn.
Paul Geurts, SP Horst aan de Maas

Diederik Samsom bezocht donderdag 1 maart diverse gemeenten in Limburg. Bij zijn bezoek aan
Horst waren onder anderen raadslid
Roy Bouten en wethouder Birgit op de
Laak aanwezig. Samsom is in de race
voor het partijleiderschap van de PvdA.
Diverse mensen in de zaal stelden
kritische vragen over het onderwijs, de
komst van een voedselbank naar Horst,

het kinderpardon en de positie van de
PvdA in de landelijke politiek. Op een
ongedwongen en heldere manier gaf
Samsom uitgebreid antwoord op de
vragen, waarbij hij kritisch naar het
verleden, heden en toekomst van zijn
partij keek.
“We staan er slecht voor in het
electoraat. De PvdA is kleurloos geworden en we hebben onze idealen

niet weten te vertalen in keuzes. Als
ik partijleider wordt, ga ik wel keuzes
maken, waardoor de kiezers weten
waar de PvdA voor staat.” Het is nu aan
de leden van de PvdA om te bepalen
wie de nieuwe partijleider wordt.
Samsom heeft vanuit Horst in ieder
geval de steun van raadslid Roy Bouten,
die hem gedurende de gehele dag in
Limburg heeft begeleid.

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

Proef de lente

hollands belegen kilo 8,95

voor iedere klant gratis receptenboekje!

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te repareren door ons
zonder de rits te vervangen!

Ook hebben wij alles op het gebied van
zelfmaakmode en kledingreparatie!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

Eduard Camps
Vishandel
stunt 3 lekkerbekken
E 7,50
prijs!
www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61

Deze maand!!!

kilo elstar, kilo bananen, 1 bloemkool
en een zak mandarijnen
voor
Tegen inlevering van deze bon

5,-

Onze marktkraam is te vinden bij het gemeentehuis
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Schutterij St. Jan dankt
Grubbenvorster gemeenschap
Met een bijzonder en goed gevoel denken de schutten van schutterij St. Jan uit Grubbenvorst terug aan het
Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) 2010. Een jaar lang werd er door vrijwilligers keihard gewerkt om er een
fantastisch evenement van te maken. De schutterij wil nu de gemeenschap bedanken.
Schutterij St. Jan is van
mening dat een groot deel van de
Grubbenvorster gemeenschap een
jaar lang één grote familie was, die er
samen voor zorgde dat de gasten een
OLS beleefden om nooit te vergeten.
De schutterij is niet alleen trots maar
vooral ook dankbaar dat dit evenement zo spontaan, enthousiast en
fanatiek is opgepakt en wil deze dank
dan ook laten blijken. Hiervoor bieden
zij de Grubbenvorster gemeenschap

een kunstwerk aan als dank voor en
ter herinnering aan het Oud Limburgs
Schuttersfeest 2010.
De Helenaveense beeldend kunstenaar Dirk Verberne heeft zich verdiept
in het Limburgse schutters- en gildewezen en het Oud Limburgs Schuttersfeest
in het bijzonder. Hij kwam tot een ontwerp en realiseerde een stalen sculptuur waarin op artistieke wijze wordt
uitgebeeld hoe de Grubbenvorster
gemeenschap het Oud Limburgs
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De Vrije Akker
geeft informatie
Zelfoogsttuin De Vrije Akker organiseert vrijdag 9 en zaterdag 10 maart
informatiemomenten in hun tuin in Grubbenvorst. Iedereen is vrijdag
welkom op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdag tussen 14.00 en
16.00 uur.

Schuttersfeest ontvangen heeft.
De plek waar het komt te staan is
uniek: op het Pastoor Vullinghsplein
bij het voormalige gemeentehuis
van Grubbenvorst, de plek waar de
schutterij in 1900 is opgericht én de
plek waar het epicentrum van de
organisatie van het OLS 2010 zich
bevond.
Op zaterdag 10 maart om
12.30 uur wordt het kunstwerk
onthuld.

De dorpsraad stelt zich voor

Stichting Overlegplatform
Evertsoord
Het beeld van wijze mannen die in een rokerige café het dagelijks reilen en zeilen van hun dorp bespreken en zich
dorpsraad hebben genoemd is allang achterhaald. De hedendaagse dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners van een
dorp en is dagelijks actief bezig met onderwerpen als leefbaarheid, behoud van het dorpskarakter en omgeving.
HALLO maakt de komende weken een ronde langs de dorpsraden van Horst aan de Maas. Deze week: Evertsoord.

Tijdens de informatiebijeenkomsten kan iedereen een kijkje
nemen in de tuin en een rondleiding
volgen. Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden voor het nieuwe seizoen.
Iedereen die lid wordt van de zelfoogsttuin mag zijn eigen voedsel

komen plukken. Niet alleen groenten
mogen geplukt worden, maar ook
kruiden, bloemen en kleinfruit mag
meegenomen worden. Ervaring met
tuinieren is niet vereist.
Voor meer informatie en een routebeschrijving, kijk op www.devrijakker.nl

Overlegplatform Evertsoord. Van links naar rechts staand: Ben Roelofs, Era Seijkens, Karin van der Poel,
Gerda Pex en Jos Rops. Zittend op de voorgrond is Ger van Enckevort. Op de foto ontbreekt Lei Bouten
Evertsoord is met 270 inwoners uit
80 gezinnen de kleinste kern van Horst
aan de Maas, maar daarom niet minder
actief. Het Overlegplatform Evertsoord
bestaat uit zeven mensen, die zich met
hart en ziel in zetten voor hun dorp.
Overlegplatform? Dat vraagt om uitleg.
“Noem ons asjeblieft geen dorpsraad”,
zegt voorzitster Era Seijkens “Wij zijn
in 1985 gestart als overlegplatform en
dat blijven wij ook. Evertsoord heeft als
kleinste kern een aparte status, maar
wij zijn even actief als een dorpsraad.
Bij iedere belangrijke gemeentelijke
gelegenheid sturen wij een afgevaardigde van het platform. We zijn
misschien klein in aantal maar wel
groots in activiteiten. Zo hebben wij
een jaarlijkse Evertsoorddag. Een dag
waarop alle inwoners na de Heilige Mis
even lekker bijpraten, meedoen aan
de activiteit van die dag en ´s avonds
gezamenlijk eten. Voor een dergelijk
feest hoef je hier geen moeite te doen
om vrijwilligers te vinden: de meeste
inwoners melden zich vanzelf aan.”

Evertsoord is van oudsher een
agrarisch dorp. Het dorp werd in 1958
officieel gesticht uit een initiatief van
burgemeester Everts van Sevenum.
Al voor de oorlog had hij het idee
geopperd om jonge boeren de kans te
bieden om een boerderij op te zetten in
het buitengebied van Sevenum.
“In 2009 hebben wij dat groots
gevierd”, vertelt Era. “Het 50-jarig jubileum van Evertsoord was een geweldig
feest. Het was vooral een weerzien met
oude bekenden.” Het agrarisch karakter
van Evertsoord staat nog overeind,
maar het aantal boerderijen begint
langzamerhand af te nemen. Daarom
houden de ‘Peelsen’, zoals de inwoners
zichzelf noemen, de ontwikkelingen
rondom Evertsoord nauwlettend in de
gaten. “Vooral de plannen rond Park de
Peelbergen en Toverland hebben onze
speciale aandacht. Wij verwachten dat
de plannen goed zijn voor de werkgelegenheid. Bovendien hopen wij dat
de jongeren meer betrokken raken bij
ons platform. Wij kennen hier een zeer

actieve afdeling van Jong Nederland
met maar liefst 35 leden.”
Op de vraag wat de grootste
verdienste van het Overlegplatform
Evertsoord is, komt een tweeledig
antwoord. “Allereerst ons dorpsplein,
waar onlangs een gezellig terras aan
toegevoegd is. Op het gebied van
verkeersveiligheid zijn we erg blij dat
het fietspad langs de Paterstraat er is
gekomen. En natuurlijk de rotonde op
de Middenpeelweg.”
Tot slot vertelt Ben Roelofs, secretaris van het Overlegplatform Evertsoord:
“Omdat wij maar een kleine gemeenschap zijn, moeten wij af en toe wat
harder roepen om gehoord te worden.
Wat dat betreft is er de afgelopen jaren
het nodige veranderd. Toen wij nog
deel uit maakten van de gemeente
Sevenum, hoefden we bij wijze van
spreken het gemeentehuis maar binnen te lopen en konden wij ons verhaal
doen. De afstand tot de bestuurders is
nu wat groter, maar het contact verloopt verder prima.”

Emotioneel Evenwicht Workshop
Door deze workshop kun je werkelijke doorbraken in je leven
bereiken. Emotioneel Evenwicht bevat snel werkende methodes
die jou laten zien:
• hoe je emoties in kracht kunt omzetten;
• hoe je negatieve overtuigingen kunt omzetten in positief zelfbeeld;
• hoe je makkelijk kunt omgaan met stress, emoties en conflicten;
• hoe je het verleden kunt loslaten;
• hoe je de werkelijke oorzaak van ziektes kunt opsporen en aanpakken.
Deze methodes zijn ook geschikt voor de behandeling van (posttraumatische) stress, angsten, burn-out, depressies, allergieën, pijn en
chronische aandoeningen. In deze 4 dagdelen leer je hoe je je
onderbewustzijn en je bewuste mind op één lijn kunt brengen
waardoor je, dat wat je wilt, kunt manifesteren.
Startdata: 20, 21 en 22 maart in de ochtend. Locatie: Meterik.
Privé afspraken en sessies met kinderen ook mogelijk.

Voor info en aanmelding bel: 06 – 53364164
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Lottumse leden bouwen hun eigen visboten

HSV Willem Barendsz viert 60-jarig jubileum
Dit jaar bestaat de Lottumse hengelsportvereniging Willem Barendsz 60 jaar. Eigenlijk bestaan ze 61,5 jaar want
de eerste bestuursvergadering dateert van 6 november 1950. Oorspronkelijk wilde de vereniging het jubileum
anderhalf jaar geleden vieren.

teren. De boten worden alleen gemaakt
voor leden van Willem Barendsz.
Inmiddels heeft de Willem
Barendsz 1 zijn maidentrip al gehad op
de Maas. Drie boten zijn al gebouwd
en twee staan op de nominatie om
gebouwd te worden. Botenbouwer
Frans Gommans: “Maar daarna is het
welletjes. We willen uiteindelijk ook
nog tijd overhouden om ermee te gaan
te vissen.” De visboten die Willem
Barendsz gebruikt, zijn voorzien van

twee draaistoelen, een buitenboordmotor, een sonde genaamd fishfinder, een
navigatiesysteem, opbergkastjes en
een elektrische motor bij de boeg om
tijdens het varen te kunnen vissen.
De eigenhandig gemaakte
boten wegen zo’n 200 kilo per stuk,
meten 4,75 bij 1,75 meter en zijn
60 centimeter hoog.
Voor meer informatie over de
botenbouwers en de Lottumse visclub,
kijk op www.hsvwillembarendsz.nl

Lezing LGOG over
Broekhuizen en
Broekhuizenvorst
LGOG kring Ter Horst organiseert op woensdag 14 maart een lezing
over Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Jeu Derikx van Stichting
Historische Kring Broekhuizen-Broekhuizenvorst geeft een inleiding en
verzorgt een presentatie over bezienswaardigheden van en wetenswaardigheden over de Maasdorpen.
De Willem Barendsz wordt getest (Foto: Jan Jeucken)
Door ziekte van enkele dragende
leden wordt het jubileumjaar nu
gevierd. Dat gebeurt met de ingebruikname van nieuwe vlonders bij het
Lottums Schuitwater en een jubileumwedstrijd voor seniorleden op 14 april.
De vlonders zijn eigenhandig door de
leden gebouwd.

Visclub zet in
op jeugd
Direct na de jubileumwedstrijd op
14 april is er voor de leden een feestavond in de loods van Jan Heinemans
op het Zwane Heike. Er is geen officiële receptie. Voor de jeugd heeft de
hengelsportvereniging dit jubileumjaar
ook een mooi programma opgesteld.
Tijdens de Nationale Hengelsportdag

op 26 mei is er een jeugdevenement
bij het Lottums Schuitwater. Iedereen
kan dan ter plekke een gratis dagvergunning krijgen voor de Nationale
Hengelsportdag.
‘s Middags volgt een jeugdwedstrijd met als hoofdprijs een fiets.
Mogelijk komt Vis-tv opnames maken.
Voorzitter Henri Gommans van HSV
Willem Barendsz: “Ons actief jeugdbeleid valt blijkbaar ook landelijk op.
We proberen de jeugd te prikkelen
en enthousiast te krijgen voor de
sportvisserij. Zo bieden we hen een
vierdaagse theoriecursus visles en
praktijkles aan. Ook gaan we voor het
eerst samenwerken met HSV Eendracht
uit Broekhuizenvorst. Zo mogen onze
jeugdvissers ook aan de Gubbelsvijver
in Broekhuizenvorst vissen en kunnen

ze extra ervaringen opdoen. De jonge
vissers willen we dan afvaardigen
naar de Limburgse- en Nederlandse
Kampioenschappen”, aldus Gommans.
Door deze initiatieven heeft de
secretaris en penningmeester van
Willem Barendsz, Henk Gooren, sinds
zijn aantreden vijf jaar geleden het
ledental flink zien stijgen. Momenteel
telt de vereniging 105 senioren en
35 junioren. Vijf jaar geleden waren dat
60 seniorleden en 10 junioren.

Botenbouwers
De Lottumse hengelsportvereniging
is een actieve vereniging. Sinds vorig
jaar juli bouwden Frans Gommans, Jan
van Deelen en Theo van Helden, drie
van de leden van de vereniging, polyester visboten voor op de binnenwa-

Broekhuizenvorst maakt sinds
2001 deel uit van de gemeente Horst
aan de Maas en hoorde daarvoor bij
gemeente Broekhuizen. Het dorp
heeft ongeveer 1.150 inwoners
en behoorde vroeger tot het ambt
Kessel, dat aanvankelijk toebehoorde
aan de Hertog van Gelre en later
aan de Spaanse koning. De heerlijkheid van Broekhuizenvorst vormde
vroeger bestuurlijk één geheel met
Swolgen. De Spaanse koning bezat
de heerlijkheid en verkocht deze in
1655 wegens geldproblemen aan
de Staten van Gelre. De heerlijkheid
werd daarna meermaals doorverkocht.
In 1771 werd de schepenbank met

Ooijen samengevoegd, waarmee
Broekhuizenvorst kerkelijk ook al
één geheel vormde. Na de Spaanse
Successieoorlog werd Broekhuizenvorst
Pruisisch. Dit bleef zo totdat de
Fransen in 1794 Pruisisch Gelder veroverden. In 1798 werden de heerlijke
rechten en schepenbanken door de
Fransen afgeschaft en vervangen door
andere bestuursvormen. In 1814 werd
Broekhuizenvorst onderdeel van het
Koninkrijk der Nederlanden. De lezing
over Broekhuizen en Broekhuizenvorst
op 14 maart begint rond 21.00 uur,
na afloop van de jaarvergadering
van LGOG kring Ter Horst in De Leste
Geulde in Horst.

Tapzingen in Sevenum
Zondagmiddag 11 maart organiseren de Balkers in Sevenum voor de laatste keer dit winterseizoen een gezellige
meezingmiddag in de Sevewaeg. De middag begint om 14.30 uur en de entree is vrij.

(web)winkel voor

natuurvoeding, homeopathie,
dieetvoeding, voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica en
lichaamsverzorging.

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

Tel. 06 22 54 41 32
marcelseurenstukadoor.nl

Voor een
‘werelds’ cadeau
Banden - Accu’s - Carwash

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

De Balkers zingen bekende liedjes
uit Nederland, Duitsland en Engeland
en vooral ook Limburgse liedjes. Via
tekstboekjes kan het publiek meezingen. Voor de pauze maken de Balkers
een selectie uit ruim 240 liedjes, na de

pauze zingen zij verzoeknummers.
Naast hun meezingmiddag organiseren de Balkers dit jaar nog twee
grote muzikale activiteiten. Vanwege
hun 25-jarig bestaan organiseren
zij op pinksterzondag, 27 mei het

Muziekfestijn op het Gaperplein bij
de Sevewaeg . Hier treden artiesten
uit Horst aan de Maas op. Op zondag
21 oktober houden ze hun 9e Balkers
Festival in de Wingerd. Voor meer info
kijk op www.balkers.nl

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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50 jaar schutter
Op vrijdag 9 maart is het feest bij schutterij St. Jan uit Grubbenvorst. Zij
vieren dan het feit dat hun erevoorzitter, Dhr. Ad van der Vleuten, 50 jaar lid
is van de schutterij. “Naast de vele verdiensten voor onze schutterij heeft hij
zich ook altijd enorm ingezet voor het gehele schutters- en gildewezen in
Limburg”, aldus de schutterij.

Ad van der Vleuten kwam in 1962
bij schutterij St. Jan in Grubbenvorst
als medeoprichter van het toenmalige
tamboer- en klaroenkorps, dat de
schutterij begeleidde naar de verschillende schuttersfeesten. Toen de

schutterij eind 1965 zonder voorzitter
kwam te zitten, gingen de toenmalige
secretaris Janssen en penningmeester Claassens naar Van der Vleuten
met de vraag of hij voorzitter wilde
worden. Hij was bereid het voorzitterschap van schutterij St. Jan, nadat hij
gekozen was, te aanvaarden en werd
op de jaarvergadering op 11 maart
1966 voorzitter. Deze functie heeft hij
bekleed tot de jaarvergadering van
18 maart 1989, dus ruim 23 jaar. Bij
zijn officiële afscheid in augustus 1989
werd hij benoemd tot erevoorzitter van
schutterij St. Jan. Naast zijn voorzitterschap bij de Grubbenvorster schutterij
is Ad ook vele jaren voorzitter geweest
van de Noord-Limburgse schuttersbond
Juliana en bestuurslid van de Oud
Limburgse Schutterfederatie. Bij zijn
aftreden in 1989 werd Van Vleuten
ook erevoorzitter van de bond Juliana
en erelid van de OLS-federatie, van
het Oud Limburgs Schuttersfeest.
Daarnaast is hij ook vele jaren actief
geweest als vrijwilliger bij het Limburgs
Schutterijmuseum in Steijl.
Een groot deel van zijn leven heeft
dan ook altijd in het teken gestaan
van het schutters- en gildewezen in
Limburg. Hij heeft er dan ook altijd voor
gewaakt dat de vele tradities die het
schutters- en gildewezen kent, in stand
werden gehouden. Na zijn aftreden als
voorzitter is hij ook altijd erg betrokken
gebleven, en is dat nog steeds, bij het
wel en wee van de schutterij.
Ter gelegenheid van zijn gouden jubileum biedt schutterij St. Jan hem een
receptie aan op vrijdag 9 maart van
19.30 tot en met 21.00 uur in café de
Vonkel in Grubbenvorst.

Jaarvergadering Norbertuswijk
De jaarvergadering van Wijkcomitè Norbertus vind plaats op maandag 12 maart om 20.00 uur in De Leste
Geulde in Horst. Het comité nodigt alle wijkbewoners hiervoor uit.
Enkele punten die tijdens de
jaarvergadering behandeld zullen
worden, zijn het jaarverslag van 2011,
de jaarstukken van dat jaar en de

overdracht van de taak van penningmeester. Daarnaast komen projecten
in de wijk, zoals het Beatrixpark,
het trapveldje bij het Rubensplein

en de Noordsingel, het trapveldje
op de Wittenhorststraat, Prinses
Beatrixstraat en Jan van Eechoutstraat
en de Burendag 2012.

Nieuwe mars in een
nieuw shirt
Vrijdag 2 maart heeft de Jeugdunie, de jeugdharmonie van Sevenum, tijdens een serenade voor het 50-jarig
huwelijk van de familie Schreurs haar nieuwe shirts getoond. Op rode shirt staat behalve het logo van de Jeugdunie,
ook het logo van Schreurs Plantenkwekerij.

De serenade in Nieuw
Kronenbergerhof was ook bedoeld
als dank voor het sponsoren van de
nieuwe Jeugdunie-shirts. De gasten
die bij de serenade aanwezig waren,
hadden ook meteen de wereldpre-
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Blitterswijck

mière te pakken van de nieuwe mars
‘Sevenum’. Deze mars is gecomponeerd
en gearrangeerd door Bas Clabbers,
dirigent van het jeugdorkest. “Wat
zou er mooier zijn dan dat een orkest
in Groningen in de toekomst de mars

Cijfer
Meester

Sevenum speelt”, aldus Bas. Het
volgende optreden van de Jeugdunie
is op zondag 25 maart in de Wingerd
in Sevenum bij het voorjaarsconcert
van mannenkoor De Sevensanghers.
(Foto: Ruud Slaats)
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Ontmoetingsmiddag
voor longpatiënten
Werkgroep Venray en Horst van de Astmafonds
Longpatiëntenvereniging organiseert op donderdag 15 maart van
14.00 tot 16.00 uur een ontmoetingsmiddag voor longpatiënten in
De Kemphaan in Venray. Mensen uit Horst aan de Maas met een longziekte en hun partners kunnen elkaar ontmoeten. Ook krijgen zij
voorlichting over ademhaling.
Het doel van de ontmoetingsmiddag is om longpatiënten op een
leuke manier met elkaar in contact
te laten komen en om informatie uit
te wisselen. Tijdens de voorlichting
zullen niet alleen ademhalingstechnieken worden besproken, maar

08
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Poespas speelt
Het Sprookje Voorbij
Toneelvereniging Poespas uit Hegelsom pakt weer uit met een komisch stuk. Elf enthousiaste leden zijn sinds de
zomer hard aan het repeteren om in maart een toneelstuk op de planken te zetten. Dit doen zij onder de leiding van
regisseuse Lisette Leenders, voor wie het de eerste keer is dat ze deze club regisseert.

kunnen deze onder begeleiding van
fysiotherapeute Petra Bus ook worden
toegepast. De entree is gratis.
Voor deelname of meer informatie, neem contact op met secretaris
Hans Hagens op 077 398 54 92 of via
hans.hagens@hetnet.nl

Landelijke opschoondag in Kronenberg
Zaterdag 10 maart vindt de jaarlijks gehouden Landelijke
Opschoondag plaats. Stichting Nederland Schoon, verantwoordelijk voor
de actie, organiseert dit al voor de zesde maal in samenwerking met
allerlei bedrijven en verenigingen, zoals ook in Kronenberg.
Jeugdvereniging KJEM uit
Kronenberg en Evertsoord steekt
zaterdag met al haar leden en
vrijwilligers de handen uit de
mouwen om Kronenberg een stukje
schoner te maken. Natuurlijk is alle
hulp welkom, dus wie zich geroepen

voelt om Kronenberg weer een
stukje leefbaarheid terug te geven,
is welkom om mee te doen.
De actie start zaterdag om
13.00 uur op het kerkplein in
Kronenberg en duurt tot ongeveer
16.00 uur.

Geleide meditatie
Geleide meditatie voor ontspanning, voor verbinding met
je eigen wijsheid en intuïtie, voor het loslaten van pijnlijke
herinneringen en trauma’s.
Geleide meditatie om (weer) in jezelf te geloven waardoor
je je (weer) vitaal, krachtig, vreugdevol en energiek
gaat voelen.
Wanneer: ma middag, di en do avond, vr ochtend.
Duur: 1 uur Waar: Meterik

Voor info en aanmelding bel: 06 – 53364164

KOOPZONDAG 11 MAART A.S.
VAN 12.00 -17.00 UUR

Het toneelstuk gaat over een
toneelclub. Het gaat niet goed met
toneelclub Het paarse viooltje. Er was
weliswaar beloofd op het komende
dorpsfeest een prachtig toneelstuk op
te voeren, maar de clubkas is zo goed
als leeg. Alleen al de aankoop van een
stuk en het betalen van auteursrechten
zou Het paarse viooltje in de schulden brengen. Dus schrijft regisseuse
Anna zelf een stuk, wat haar heel veel
moeite kost. Helaas zitten er in dat stuk
drie mannenrollen en laten de mannen

van de club nu op het laatste moment
besluiten er vandoor te gaan. Een
nieuw stuk voor alleen vrouwen schrijven is geen optie. Dus ronselt Anna drie
nieuwe leden, heren. Maar of het spel
van die heren het stuk kan redden? Het
toneelstuk Het Sprookje Voorbij belooft
een spetterend stuk te worden waar de
lachspieren het zwaar gaan krijgen.
Ter ere van het 35-jarig bestaan
van toneelvereniging Poespas hebben
de leden een nieuw logo ontworpen
en hebben ze een Facebookpagina

aangemaakt, waarop een uniek kijkje
achter de schermen van repetities en
uitvoeringen gegeven wordt.
De uitvoeringen van Het Sprookje
Voorbij zijn op woensdag 21, zaterdag 24, zondag 25 en woensdag
28 maart in zaal Debije in Hegelsom.
De uitvoeringen starten om 20.00
uur. Voor meer informatie over het
toneelstuk en de kaartverkoop, kijk
op www.toneelverenigingpoespas.nl
of bel tussen 18.00 en 19.00 uur naar
Tonnie Bouten, 077 398 52 55.
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Documentaire over
mama België
Stichting Nativitas uit Horst is één van de zes Limburgse ontwikkelingsorganisaties die gekozen zijn voor een
zesdelige documentairereeks van Omroep Limburg in samenwerking met L1 TV en L1mburg Helpt.
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Demonstratie tegen
megastallen
Op zaterdag 17 maart vindt er op de Dam in Amsterdam tussen
12.00 en 15.00 uur een manifestatie plaats tegen de komst van megastallen, intensieve veehouderij en afbraak van natuur en milieu.
Vereniging Behoud de Parel steunt deze actie en wil, indien voldoende
aanmeldingen bereikt worden, een bustocht organiseren.
Naast de megastallen en intensieve veehouderij is de demonstratie ook
tegen de effecten op de volksgezondheid en de respectloze omgang met
dieren. Een soortgelijke manifestatie
heeft begin dit jaar 23.000 mensen
op de been gebracht in Berlijn. Dit inspireerde een paar bezorgde burgers
ook zo’n manifestatie in Amsterdam
te organiseren. Voor meer informatie
over de demonstratie in Amsterdam,
kijk op www.wezijnhetmegazat.nl

Aanmelden voor de busreis van
Behoud de Parel kan via
info@behouddeparel.nl onder
vermelding van naam, adres,
telefoonnummer, aantal personen en de mededeling ‘Ik ga mee
naar de Dam’. Aanmelden kan nog
tot vrijdag 9 maart. Er wordt een
bijdrage gevraagd voor de busreis.
De bus vertrekt om 09.00 uur vanaf
de parkeerplaats bij het klooster in
Grubbenvorst.

Synthese start gespreksgroep

Scheidingsverwerking
Dit voorjaar start Synthese met een gespreksgroep over scheidingsverwerking. Doel is om elkaar te helpen de pijn en praktische problemen
die bij een scheiding komen kijken, uit de weg te ruimen. De bijeenkomst wordt geleid door een maatschappelijk werker en gaat alleen door
bij voldoende belangstelling.

Filmmaker Marijn Poels uit
Swolgen gaat in de zes documentaires
op zoek naar de passie en de
gedrevenheid van de Limburgers
achter de organisaties. Het doel is
om een inspirerend, avontuurlijk en
toegankelijk programma te maken,
waarin het duidelijk wordt wat er
wordt gedaan in het ontwikkelings-

land en waarom.
Voor Stichting Nativitas houdt dit
concreet in dat Marijn Poels half mei
met een vertegenwoordiger van de
stichting afreist naar het Indonesische
eiland Flores om te laten zien wat
de stichting daar doet, voor wie en
waarom.
Stichting Nativitas ondersteunt

het werk van de Belgische
ontwikkelingswerkster Marie Jeanne
Colson, ook mama België genoemd,
op Flores. Zij heeft daar al 40 jaar de
leiding over 6 kindertehuizen met in
totaal 300 kinderen.
Het is de bedoeling dat de serie
komende winterperiode wordt
uitgezonden.

Twintig nieuwe
Eerstehulpverleners
Op 29 februari kregen twintig nieuwe eerstehulpverleners officieel het diploma Eerste Hulp uitgereikt namens
het bestuur van de afdeling Horst aan de Maas-Venray van het Nederlandse Rode Kruis. Deze twintig mensen zijn
trots op hun diploma en gemotiveerd om op een onverwacht moment van hun kennis en vaardigheden gebruik te
kunnen maken om een ander te helpen.

Een scheiding verwerken is zwaar.
Juist wanneer mensen er alleen voor
staan, is het prettig om te praten
met mensen die hetzelfde doormaken. Daarvoor is de gespreksgroep
scheidingsverwerking van Synthese
bedoeld. En ook om op zoek te gaan

naar een nieuw toekomstperspectief.
In de gespreksgroep krijgt men
steun van lotgenoten en deskundige
begeleiding.
Voor informatie of aanmelding
bel 0478 51 73 00 of mail naar
info@synthese.nl

Painting the Past krijtverf
verkrijgbaar bij:

Laat u inspireren in onze showroom.

StationSweg 86 • ooStrum • www.Stoffelhoeve.nl

TE HUUR

BEDRIJFSPAND
Orionpoort 2 Grubbenvorst

Achttien van de twintig geslaagden en hun instructeurs.
In de kern Horst van de afdeling
van het Rode Kruis wordt jaarlijks
een cursus Eerste Hulp georganiseerd
voor vrijwilligers. De cursisten zijn elf
avonden in touw om de belangrijkste
vaardigheden op het gebied van eerste
hulp bij ongevallen onder de knie te
krijgen. In de cursus worden kennis en
vaardigheden onderwezen volgens de
modernste inzichten.
De cursisten leren hier om ver-

antwoorde en adequate hulp aan een
slachtoffer te bieden. Zo worden ze
deskundig en handig op het gebied van
reanimatie en bij de inzet van een AED
(automatische externe defibrillator).
De AED’s zijn op steeds meer openbare
plekken voorhanden. De cursisten leren
ook om bloedingen te stelpen, en ook
de effectieve omgang met een slachtoffer wordt geleerd.
De training van eerstehulpverleners

is nooit af, daarom gaan de geslaagden
in de toekomst hun kennis verdiepen
en hun vaardigheden op peil houden
met herhalingslessen. In het najaar
start weer een nieuwe cursus Eerste
Hulp in het Rode Kruis-gebouw in Horst.
Voor meer informatie neem contact op
met het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Horst aan de Maas-Venray, kern
Horst op 077 398 33 56 of via opleidingenhorst@rodekruishorstvenray.nl

Prachtig bedrijfspand op zichtlocatie, bouwjaar 2002
Kantoor b.g. 112 m2, 1e verdieping 100 m2
Bedrijfshal / opslagruimte 500 m2 met 2 rolpoorten 4x4,5 mtr.
Kantine met keukenblok en vaatwasser, toiletgroep
Voorzien van alarm, airco, telefooncentrale.
Voor meer informatie: A. Janssen 06-22028961

26

sport

08
03

Hovoc scoort maximaal in Roosendaal
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Als drager van de rode lantaarn in de tweede divisie heeft het eerste
damesteam van Hovoc op het juiste moment de volle winst gepakt in de
uitwedstrijd tegen Micro-Elektro DS 1. In Roosendaal wonnen de dames
met 0-4 (15-25, 26-28, 16-25 en 20-25) en konden daardoor vijf waardevolle punten toevoegen aan het totaal.
“Ook voor onze moraal is dit
heel belangrijk”, aldus coach Henk
Berkhout. “Winnen is de beste doping
voor een ploeg.” Een dag voor de
wedstrijd kreeg Berkhout nog het
bericht dat Tessa Vaasen vanwege
een voetblessure de komende weken
in het gips zit. Ook Lindy Nabben en
Mirte Bosch waren niet of gedeeltelijk
inzetbaar. Zo toog een behoorlijk verzwakt Hovoc DS 1 naar Roosendaal,
waar de thuisploeg vanaf meet af aan
flink onder druk werd gezet met de
serve.
Nicole Jochijms en Bernie van
Hegelsom scoorden veel punten met
de opslag en met overmacht werd
de eerste set binnengehaald, waarna
de dames uit Horst in de tweede set
met 5-0 achter kwamen te staan. Het
werd nog 13-5 en 23-16, maar een
serviceserie van Lindy Nabben bracht
Hovoc terug tot 23-20 en even later
was het Marieke Aarts die van 24-20
naar 24-25 serveerde. Weer kreeg
Roosendaal een setpunt (26-25),
maar het was Fieke Wagemans die

vanaf de opslag de set binnensloeg:
26-28. Dat was het breekpunt van de
wedstrijd. Roosendaal was geknakt
en de resterende twee sets werden
eenvoudig uitgespeeld. Berkhout
roemde de hele ploeg, maar vooral
libero Fenny Wagemans.
De herenmacht van Hovoc had in
zijn thuisduel de koploper VC Limac HS
1 op bezoek in de Dendron-sporthal.
De Horstenaren hadden als laatst geklasseerde team niks te verliezen tegen de mannen uit Linne en speelden
onbevangen. Dat resulteerde in een
gedreven spel van Hovoc H1, dat
ondanks tweemaal dicht bij setwinst
geweest te zijn, toch met 0-4 verloor
(22-25, 15-22, 22-25, 20-25).
“Gezien de goede wedstrijd die
we gespeeld hebben, is het zonde
dat we met lege handen staan”, zegt
Hovoc-coach Guido de Swart. “We
hadden meer verdiend, maar ik ben
absoluut tevreden met de getoonde
inzet.”
Voor meer uitslagen zie
www.hovoc.nl

Set Up meisjes C naar
ﬁnale Asics Open
Zaterdag 18 februari speelden de meisjes C van volleybalclub Set Up uit
Meerlo de halve finale van de Open Clubkampioenschappen, de Asics Open,
in Nijmegen. Na een moeizame start gingen de meiden steeds beter
volleyen.

Het team van Set Up eindigde als
tweede in hun poule en moest het
vervolgens in de kruisfinale opnemen
tegen de nummer één uit de andere
poule, WSV uit Warnsveld. Dit werd een
volleybalspektakel op het allerhoogste niveau. In een zeer spannende
wedstrijd wisten de meiden van Set Up

beide sets te winnen. Dit betekent dat
Sem, Ylva, Irma, Amber, Femke, Janne,
Veronique en hun coach Charles door
zijn naar de Nederlandse finale op
zaterdag 7 april in Apeldoorn.
Hier mogen de acht beste meisjesC-teams van Nederland strijden om de
winst.

Nieuwe accommodatie voor
Jeu de Boulesclub Horst
Jeu de Boulesclub Horst gaat in Kasteelpark ter Horst acht nieuwe buitenbanen aanleggen. Op woensdag
7 maart is de eerste spade officieel de grond in gegaan. Bovendien zijn de plannen voor een complex met binnenbanen uitgerold.

Nadat Jeu de Boules Club Horst
een aantal jaren naast de speeltuin
aan de Meterikseweg in Horst bivakkeerde, heeft de club een definitieve
stek gekregen in Kasteelpark ter Horst.
Op de nieuwe accommodatie is JBC
Horst begonnen met de aanleg van acht
buitenbanen. Verder is het de bedoeling dat op dezelfde locatie een gebouw
met acht binnenbanen verrijst. Na het
vertrek aan de Meterikseweg heeft de
club tijdens de wintermaanden gebruik

kunnen maken van banen die boven de
kantine van een manege waren aangelegd. Volgens Toon Rops, voorzitter van
de club, konden vooral de ouderen hier
niet boulen. De toegankelijkheid en de
stankoverlast vormden de belangrijkste
obstakels. Ondanks de beperkingen
kwamen in de wintermaanden jeu de
boules clubs uit diverse kernen graag in
de tijdelijke ruimte boulen. Voor de hal
met acht banen loopt nog een vergunningaanvraag. Wanneer de vergun-

ningen zijn gepasseerd en voldoende
garanties zijn afgegeven voor de
investering door fondsen en sponsoren, kan de bouw definitief van start
gaan. Zowel de buitenbanen als de hal
worden toegankelijk voor mensen met
een beperking. Een vrije ruimte in de
hal is met name in de wintermaanden
geschikt voor voor meerdere doeleinden. Met de bouw van het nieuwe
Jeu de Boules-hal is een investering van
ruim 135.000 euro gemoeid.
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Wittenhorst
herstelt zich
Door: Piet Nabben
Met het kunstgrasveld in Mierlo-Hout konden de Horstenaren ditmaal
niet klagen over het veld. De wedstrijd was voor de voetballende
Oranjemannen uiterst belangrijk. Een revanche na het echec van vorige
week leek ophanden.
Het begin was veelbelovend.
Trainer Richard Kleuskens had zijn
formatie op het middenveld aangepast. Maar in de 5e minuut werd de
Helmondse aanvoerder Richard van
de Kerkhof geen strobreed in de weg
gelegd. Zijn opmars resulteerde in een
snoeihard schot in de rechterbenedenhoek, 1-0. Nog geen minuut later was
de stand alweer gelijk. Op rechts koos
Rob Zanders het hazenpad: zijn voorzet
kon door Thom Derks binnengewerkt
worden, 1-1. Deze gelijkmaker kwam
voor Wittenhorst net op tijd, want
Mierlo-Hout leek een offensief in te
zetten. Jasper Lalisang van Mierlo-Hout
mikte met zijn kopstoot net langs.
Wittenhorst was met zijn aanvalsspel
gevaarlijk. Een schitterend doelpunt in
de 25e minuut van Bram Rubie zorgde
ervoor dat Wittenhorst ineens het heft
in handen nam. Bram pikte de bal
op vanaf iets over het middenveld.
Op de 16 meter werd hij in het nauw
gebracht, maar zette deze speler met
een simpele beweging opzij. Daarna

Streekrijders openen
motorcross-seizoen
Na een winterstop van ruim vier maanden heeft MCC de Streekrijders uit Horst dit jaar de eer om het
nieuwe motorcross-seizoen te openen. Zij doen dit zondag 11 maart met spectaculaire wedstrijden op circuit
De Reulsberg in Horst.
jaar eenmalig voor eigen publiek in
actie. Beide coureurs hebben een ruime
motorcrosservaring en hebben zich bij
zusterbond KNMV inmiddels opgewerkt
tot het semiprof-niveau.

volgde een schot dat achter doelman
Jan van de Putten in het net plofte,
1-2. Na de pauze kwam Mierlo-Hout op
het veld om de stand gelijk te brengen. Een groot veldoverwicht volgde.
Achterin echter gaven de Horstenaren
geen ruimte en zo kon de stand
gehandhaafd blijven. Wittenhorst
kroop toch regelmatig uit de schulp en
Mierlo-Hout had de grootste moeite
om een doorboring te voorkomen. Rob
Zanders kopte van dichtbij net naast.
Gijs Hagens wist geen raad met een
behoorlijke kans. Doordat Richard van
de Kerkhof met vrije trappen erg gevaarlijk was, vreesden de Horstenaren
enkele keren de tegengoal. Eenmaal
belandde de bal op de lat. In de
slotfase kreeg Wittenhorst veel ruimte
en de 1-3 volgde. Via een corner van
Bram Rubie belandde de bal op het
hoofd van Thom Derks, die scoorde.
De wedstrijd was gelopen, waardoor Wittenhorst met een gerust hart
het veld kon verlaten. Een moeilijke
klus werd geklaard.

Fanatieke manier
van trainen

Roy Hoeijmakers gaat met zijn 250cc machine
de strijd aan bij de MX open inters (Foto: Roy Hoeijmakers)

Specialisatie
Doolgaardstraat 42
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 547 270 21
Website: www.li-ren.nl

• chronische pijn
• stress en spanningen
• hooikoorts/migraine
• darmklachten
• afvallen

Elke dag open Op zaterdag vanaf 09.00 uur
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Het is de organiserende vereniging
gelukt om een sterk rennersveld aan
de start te krijgen. De absolute topper

van de racedag zijn de MX open inters.
In deze klasse komen vanuit de eigen
leden Koen en Roy Hoeijmakers dit

Vanwege een vervelende schouderblessure kan Koen zondag niet tot het
uiterste gaan, maar zijn broer Roy die
in zijn crosscarrière al vier kampioenstitels scoorde en op dit moment, door
zijn fanatieke manier van trainen, in
een goede vorm verkeert, kan dat wel.
Naast deze sterke interklasse heeft
MCC de Streekrijders ook een aantal
crossende leden in haar midden: Marc
Kleeven en Jesper Wijnhoven zijn
beiden door hun prestaties van 2011
gepromoveerd naar de klasse MX
senioren en willen zondag voor eigen
publiek deze stijgende lijn voort zetten door een goede eindklassering te
noteren. Dit geldt ook voor de oudgedienden Remy Kamp en Luc Boekestijn.
Zij zullen tot het uiterste gaan in de
klasse MX open senioren. Daarnaast
gaan Sander Duif, Job Verbruggen, en
Ilse Hoeijmakers zondag van start in de
klasse MX 2 junioren.
De trainingen beginnen zondag om 09.00 uur, de wedstrijden
vanaf 10.30 uur. Motorcrosscircuit De
Reulsberg bevindt zich in de bossen
aan de Witveldweg in Horst.

Horster handbalvrouwen
promoveren
Door: handbalclub Wittenhorst
De dames senioren 1 van handbalclub Wittenhorst uit Horst hebben zondag 4 maart hun kampioenswedstrijd
tegen het tweede team van Maasbree gewonnen.

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

donderdag vrijdag zaterdag

★ Tarwebollen 4+1 GRATIS
★ Halfom vlaai
van E 7,60 voor E 6,75
maandag dinsdag woensdag

★ Frikandel broodje
van E 1,30 voor E 1,10
★ Appelcitroenvlaai
van E 9,95 voor E 8,75

In hun thuishaven speelden de
dames tegen BSAC 2 uit Maasbree.
De openingstreffer werd gescoord door
Josje Wijnands. Het applaus kwam van
de tribune die vol stond met supporters.
De dames uit Horst wilden winnen,
maar even leek het erop dat ze het
niet gingen redden. De spanning was
op ieders gezicht af te lezen. Negen

minuten bleven de doelpunten voor
Wittenhorst uit, terwijl de teller van
BSAC opliep: 6-6 stond er op het scorebord. Pas toen Lieke Schampers in de
negentiende minuut de bal snoeihard
in de goal gooide, hadden de dames
de smaak weer te pakken. In de rust
stond het 13-9 in het voordeel van
Wittenhorst. Na de rust ging Wittenhorst

onverstoord verder. Dianne Vlemmix
wist de bal in de eerste minuut van de
tweede helft alweer achter de keeper in
het net te gooien. Snel volgden er meer
doelpunten. Met nog een minuut op het
scorebord barstte het feest op de tribune
al los. Met een eindstand van 22-16
werden de dames kampioen. Hiermee
promoveren ze naar de tweede klasse.
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Glasvezelnieuws Horst aan de Maas
Glasvezel is een zogenaamd ‘open’ netwerk dat vrije concurrentie mogelijk maakt tussen
de serviceproviders van internet, tv en telefonie. Dat is mooi, want zo bent u verzekerd van
aantrekkelijke tarieven! Elke serviceprovider heeft z’n eigen pakketten, aanbiedingen en acties.
U kunt ze vergelijken op www.eindelijkglasvezel.nl. Maar u kunt ook even langskomen in onze
glasvezelwinkel waar wij u graag helpen bij het maken van de juiste keuze. Bent u met glasvezel
duurder uit dan met uw huidige abonnementen? Integendeel! U krijgt meer voor minder geld.
Alle geweldige voordelen en nieuwe mogelijkheden van glasvezel!

Glasvezel
biedt zoveel
méér.

Ongekend snel internet
Glasvezel werkt op een hele andere manier dan
de bestaande kabels van koperdraad. Op glasvezel
reist de informatie met de snelheid van het licht.
Dat betekent ongekend snel surfen, gamen
en bestanden verzenden en ontvangen. Een
film downloaden? Of een compleet fotoalbum
uploaden? Dat gaat voortaan in een oogwenk!

Nooit meer de kabel delen.
Wist u dat u de bestaande kabel deelt met uw
buren en uw huisgenoten? Zijn meerdere mensen
tegelijk online of wordt er op verschillende
plaatsen tv gekeken, dan lopen de prestaties
terug. Zo niet met glasvezel. Dankzij de haast
onbeperkte capaciteit kan alles opeens tegelijk en
hebt u altijd even snel internet en altijd superieur
tv kijken met glashelder beeld en glaszuiver
geluid. Daarbij is glasvezel bijzonder stabiel en
betrouwbaar.

Van echt glasvezel
hebt u pas écht plezier.
U hebt al glasvezel volgens uw kabelmaatschappij?
Helaas, dat is maar ten dele waar! Een deel van
het bestaande netwerk van de kabelmaatschappijen
is van glasvezel en een deel van coaxkabel of
koperdraad. Dat laatste stuk beperkt de
mogelijkheden enorm. Vergelijk het met een
snelweg die opeens overgaat in een zandpad.
Glasvezel reikt straks daadwerkelijk tot in
uw woning. Alleen op die manier kunt u volop
profiteren van de snelheid, de stabiliteit en
betrouwbaarheid van écht glasvezel. En dat is een
wereld van verschil.

Landelijk netwerk

Wijkcentrale

KPN maakt communicatie tussen mensen
al meer dan 125 jaar mogelijk en is ervan
overtuigd dat glasvezel de superieure
technologie zal zijn voor de toekomst.
Glasvezel van KPN biedt ongekende
mogelijkheden voor internetten, tv-kijken
en bellen. Met de Glasvezel Alles-in-éénPakketten van KPN haal je het beste in huis.
www.kpn.com/glasvezel

OnsBrabantNet gaat verder dan alleen het
leveren van de beste glasvezeldiensten.
OnsBrabantNet geeft gratis en vrijblijvend
advies aan huis, wanneer het u uitkomt.
Dat is het grote voordeel van OnsBrabantNet.
Wij staan dicht bij u.
www.onsbrabantnet.nl

Welkom met
uw vragen.
Over glasvezel is veel te vertellen.
Daarom ben u van harte welkom in onze
glasvezelwinkel. We nemen alle tijd
voor uw vragen en kunnen u uitgebreid
en onafhankelijk informeren over de
abonnementen van de serviceproviders in uw
gemeente. Direct meer weten? Ga dan naar
www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas

Glasvezelwinkel.
Kerkstraat 55961, GC Horst aan de Maas

Klaar voor de komende 30 jaar.
Wist u dat Twitter pas vier jaar bestaat en
HD-tv pas sinds 2005? Nog nooit ging de
vooruitgang zo snel, maar één ding weet u zeker.
Met glasvezel blijft u bij de tijd en kunt u alle
moderne ontwikkelingen gemakkelijk volgen.

Wie wordt úw
serviceprovider?

Lijbrandt glasvezel biedt je méér. Meer
service met onze overstapservice en meer
gemak met onze duidelijke handleidingen.
Verder zijn er geen extra kosten bij het
afsluiten van je abonnement en heb je de
zekerheid van vaste lage maandprijzen. Zo
geniet je meer van het mooiste en meest
uitgebreide glasvezelabonnement voor
internet, televisie, radio en telefonie.
www.lijbrandt.nl

EINDELIJK.
ALLE VRIJHEID
OM TE KIEZEN.
Dat wordt genieten.
Glasvezel heeft grote
voordelen.

Dit moet u weten.

Openingstijden.

Met glasvezel van Reggefiber heeft elk huishouden
zijn eigen glasvezel tot in de woning.

maandag 13.00 - 18.00
dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00
vrijdag 10.00 - 20.00
zaterdag 10.00 - 17.00
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Een kür op muziek is heel wat anders dan springen

Dressuurevent tijdens Pinksterweekend
Tijdens het pinksterweekend op zondag 27 en maandag 28 mei kunnen liefhebbers van dressuursport hun hart
ophalen. Inge Coenen, geboren en getogen in Grubbenvorst, organiseert op haar eigen locatie het Inge Coenen
Dressage Event (ICDE). Haar bedrijf ligt aan Venrayseweg in Venlo, een stukje grondgebied dat voorheen tot
Grubbenvorst behoorde maar om economische redenen bij Venlo is toegevoegd. Het evenement, waarbij de
dressuursport centraal staat, is gratis te bezoeken.

Ze vervolgt: “Het verschil tussen
springen en dressuur is, dat je met
springen meteen duidelijkheid hebt wie
de winnaar is en dressuur is echt een
jurysport. Bij een kür op muziek heeft
men tussen 4,5 en 5 minuten de tijd
om alle voorgeschreven onderdelen uit
te voeren. Het maakt niet uit in welke
volgorde jij ze uitvoert. Voor het publiek
misschien moeilijk te volgen maar wij
willen op tweede pinksterdag na iedere
combinatie in de finale uitleg geven
over de totstandkoming van punten.
Zo kan het publiek meteen horen wat
in een proef goed of fout is gegaan”,
aldus de dressuuramazone. Dat een jury
uitleg geeft na een proef is uniek voor
zo’n event.

Ruiters Paralympics
geven demonstratie
Een springpaard kan ook geschikt
zijn voor de dressuurwedstrijden maar

dat komt niet zo heel vaak voor. Inge
heeft zelf een dressuurpaard op stal
staan, waarvan de vader een springpaard is. “Vroeger werden de paarden
meer allround gefokt. Tegenwoordig
heeft een sterke specialisatie plaatsgevonden in de fokkerij”, zegt Coenen.
Inmiddels zijn alle uitnodigingen
voor het ICDE de deur uit naar geselecteerde ruiters, die eerder al bewezen
hebben goed te presteren. Naast ruiters
uit deze regio, komen ook ruiters uit
Brabant, Gelderland en België aan de
bak. Op maandagochtend vindt een
demonstratie plaats van ruiters die
Nederland gaan vertegenwoordigen op
de Paralympics in Londen.
Volgens Inge Coenen ligt de
toekomst van de paardensport in de
breedte van de sport: zowel in het
springen als dressuur, maar zeker ook
het recreatief rijden.
Meer informatie over het event is
op www. icde.nl te vinden.

Regionale toppers
in Spanje
Springruiter Albert Voorn uit Evertsoord vertrok eind februari met zijn
paarden naar Spanje voor de Sunshine Tour. Afgelopen weekend eindigde
hij in deze Grote Prijs met zijn paard Tobalio op een negende plaats in de
Spaanse stad Vejer de la Frontera. Ook de Swolgense amazone
Aniek Poels reed goed, zij eindigde op een tiende plaats.
Inge Coenen op de plek waar het ICDE gehouden wordt
De 29-jarige Inge Coenen wil
iedereen op een ontspannen, laagdrempelige manier kennis laten maken
met de dressuursport. Als het event
slaagt, wordt het ICDE een jaarlijks
terugkerend iets.
Eerste pinksterdag staat in het
teken van de selectiewedstrijden.
Internationaal jurylid Jan Peeters heeft
meegedacht bij het opzetten van het
technische gedeelte van het concours.
De beste ruiters van de zondag rijden
op maandag tweede pinksterdag de
finale. Er worden diverse shows en
demonstraties gegeven. Zo is er een

demonstratie polosport, een hengstenshow en een voorstelling met Spaanse
dansers. In de wedstrijdpiste wil Inge
zelfs modeshows houden waarbij paarden een belangrijke rol spelen.

Dressuurwedstrijden
zeer populair

juryleden geven daarbij uitleg en een
toelichting aan het publiek. Daarnaast
is er een Bourgondische markt en kunnen kinderen gratis ponyrijden, zich
laten schminken en een springluchtkussen gebruiken. Ik wil de dressuursport
graag dichter bij de mensen brengen
want het is een mooie sport”, zegt
Coenen.

Albert Voorn heeft zijn stallen, de
Golden Dream Stables, in Evertsoord,
maar vertrok in februari ter voorbereiding op de wedstrijden naar Spanje.
Voor Voorn is de Sunshine Tour een
voorbereiding op de Nederlandse
kampioenschappen. Voorn kwam na
een lange afwezigheid, vorig jaar
weer aan de start en wil pieken op

het NK. Ook Aniek Poels was al een
tijdje in Spanje. Zij miste daardoor
de uitreiking van Sporter van het Jaar
op het sportgala Horst aan de Maas,
maar ontliep daardoor ook het virus
dat op dit moment de paardenwereld
in Nederland in zijn greep houdt.
Aniek Poels eindigde op haar paard
Baggio 11 net onder Albert Voorn.

Inge: “Vooral maandag wordt een
leuke en aantrekkelijke dag voor het
publiek. De finalisten, voortgekomen
uit de wedstrijden van een dag eerder,
komen op maandag terug met een kür
op muziek. Nationale en internationale

KiKa-startwave in
Horst aan de Maas
Op zondag 29 april tijdens Powerman in Horst aan de Maas is er om
14.40 uur een speciale KiKa-startwave waaraan iedereen kan meedoen.
De organisatie Powerman heeft dit jaar ervoor gekozen zich te verbinden
aan stichting Naar de Top voor KiKa.
Powerman heeft dit jaar het NK en
EK duathlon naar Horst weten te halen. Samen met Naar de Top voor KiKa
heeft Powerman een parcours uitgezet
voor de speciale KiKa-startwave: 5
kilometer hardlopen, 20 kilometer
fietsen en 2,5 kilometer hardlopen.
Dit kan individueel maar ook in teams
van twee of drie personen gedaan
worden. Inschrijven kan op
www.naardetopvoorkika.nl/
powerman. De leden van stichting
Naar de Top zetten zich in voor KiKa
en beklimmen in de zomer een aantal
bergen om zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor de organisatie die zich

inzet tegen kinderkanker. Afgelopen
jaar heeft dat ruim 112.000 euro
opgeleverd. Dit jaar hebben de
deelnemers zichzelf het doel gesteld
om 150.000 op te halen voor KiKa.
Hiermee zullen ze mede een
onderzoek financieren naar Neuroblastoom-tumoren.
Daarnaast zal tijdens Powerman
op het Lambertusplein in Horst een
afvaardiging van het Korps Mariniers
aanwezig zijn met een mobiele
klimmuur. Jong en oud kunnen dan
een poging ondernemen om de top
te halen en zelf een Naar de Top voor
KiKa-beklimming te beleven.

Sportgala Horst aan de Maas
In ’t Gasthuis in Horst werd op vrijdag 2 maart voor de eerste keer het Sportgala Horst aan de Maas
gehouden. Sporter van het jaar werd Joey Hanssen (20) uit Horst. Hij werd wereldkampioen karten in 2011.
Sportploeg van het jaar werden de heren 1 van voetbalteam Wittenhorst. Ze werden in 2011 kampioen in de
derde klasse en behaalden inmiddels een periodetitel in de tweede klasse. Sporttalent van het jaar werd
springruiter Teun Vestjens (16) uit Sevenum. Hij won onder meer de Hartog Luzerne-trofee. Sraar Voesten
(foto) is vrijwilliger bij voetbalclub SVEB en hij werd uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2011.De avond
werd gepresenteerd door Maurice Graef.
Voor meer foto’s kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
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NeetFit organiseert
Piet Seurentocht
MTB-club NeetFit Melderslo organiseert op zondag 18 maart de
achtste Piet Seurentocht, een ATB-tocht. Deelnemers kunnen kiezen
tussen een route van 30 of 45 kilometer. Iedereen kan zich tussen
9.00 uur en 10.00 uur inschrijven bij Eikelenbosserdijk 6 in Melderslo.
Om 10.00 uur is de uiterlijke starttijd.
De tocht is uitgezet ter nagedachtenis aan Piet Seuren en zijn vrouw
Truus, die door een verkeersongeval
om het leven zijn gekomen. Beide
waren sportief en een vertrouwd
gezicht als vrijwilliger bij plaatselijke activiteiten. Zij richtten acht
jaar geleden de tocht op. De route
van dit jaar gaat door de Swolgense
bossen naar het Schuitwater. Vanuit
daar gaan alle deelnemers via de
Houthuizer velden naar de pauze-

Door: Herman Hendrix
Net als afgelopen zondag behaalde voetbalvereniging SVEB weer een puntje bij een op de ranglijst veel hoger
geplaatste tegenstander. ZSV uit Deurne staat op de tweede plek. Voor de club uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst
een mooi en verrassend resultaat.

plaats. Hier worden de deelnemers
opgewacht met wat eten en drinken.
Vervolgens gaat de route langs de
Maas terug naar het Schuitwater, de
Swolgense bossen en de startplaats.
Na afloop is er de gelegenheid de
fiets af te spuiten en kan er in de
kantine van RKSV Melderslo nagepraat
worden. Voor meer informatie en de
laatste updates in geval van extreme
weersomstandigheden, kijk op
www.neetfit.tk

Sporting ST speelt
gelijk tegen VOS
Door: Ralph van Essen
Na een lange winterstop moest voetbalclub Sporting ST uit Swolgen
en Tienray aantreden tegen de nummer twee op de ranglijst, VOS, uit
Venlo. Op sportpark Kerkebos werd het uiteindelijk 2-2, een terechte
uitslag waarmee beide ploegen tevreden kunnen zijn.
Sporting ST begon goed aan de
wedstrijd. Wanneer VOS de middenvelders of aanvallers inspeelde, werd
er direct druk gezet. Hierdoor kwam
VOS niet aan voetballen toe en werd
het gedwongen om veelvuldig de
lange bal te hanteren. Sporting lukte
het de eerste helft een aantal keren
om met goed combinatievoetbal
te verschijnen voor het vijandelijke
doel. Helaas waren de aanvallers
van Sporting niet succesvol in de
afronding. Acht minuten voor rust
kwam VOS, toch enigszins verrassend,
op een 1-0 voorsprong. Een ongelukkig handsbal in de zestien meter van
Ralph zorgde voor een penalty. Deze
werd overtuigend achter doelman
Bram Willems geschoten.
In de tweede helft was het niveau
lager dan in de eerste helft. Sporting
ging op jacht naar de 1-1 en VOS
probeerde via snelle uitbraken de
0-2 te scoren. Dit gebeurde in de 57e

SVEB speelt gelijk

minuut door een communicatiefout
achterin. Nog geen minuut later was
het alweer 1-2. Ralph stuurde Sander
op rechts de diepte in. Op schitterende wijze verschalkte hij met een lob
de keeper. In de minuten hierna werd
het spel rommelig. Sporting zocht de
aanval en VOS maakte geen gebruik
van de ruimte die ze hierdoor kregen.
In de 82e minuut kreeg Sporting een
corner. Dave nam de corner perfect
en Ward van Rijswick, toch niet de
grootste man van het veld, kopte de
bal snoeihard binnen. In de laatste
minuten van de wedstrijd waren er
nog twee hachelijke momenten voor
het Sporting-doel. Eerst kopte Robin
een bal van de lijn en vervolgens
redde Bram op een inzet van VOS.
De complimenten gingen naar het
sterke spelend collectief. Door een
gezonde strijdlust en bij vlagen zeer
aardig voetbal was het gelijkspel een
terecht uitslag.

Jasper Janssen kan de bal nog net tot hoekschop verwerken (Foto: Thijs Janssen)
Het was een beter en veel sterker
ZSV, dat de meeste aanspraak op
de drie punten mocht maken, maar
doelpunten bepalen nu eenmaal de
uitslag. Gedurende 80% van deze partij
was ZSV veel sterker, maar door hard
te knokken en met een beetje geluk
behaalde SVEB een zwaarbevochten
gelijkspel. Dat is toch een mooi resultaat voor SVEB.
ZSV begon zoals verwacht furieus
en SVEB kwam flink onder druk te
staan. Met hangen en wurgen konden
ze de nul behouden, maar in de 20e
minuut was het raak. Uit een hoekschop vanaf links kopte de zeer gevaarlijke spits van ZSV fraai de 1-0 binnen.

Drie minuten later stond de stand
alweer gelijk. Een ongelukkig weggeschoten bal van de doelman van ZSV
belandde met heel veel effect bij Dean
Crompvoets. Deze wist er voor een leeg
doel wel raad mee en de stand was
gelijk, 1-1.
SVEB kwam vlak voor rust nog verrassend op voorsprong door een doelpunt van Jasper Janssen. Hij werd fraai
aangespeeld door Tim Geurts en knalde
de bal vanaf 20 meter snoeihard in de
rechterbenedenhoek. SVEB kon zowaar
met een voorsprong gaan rusten.
Op het door de stromende regen
nat geworden veld domineerde ZSV
nog meer dan in de eerste helft en

SVEB kwam nog nauwelijks aan aanvallen toe. Ze bleven echter knokken voor
iedere meter. De achterhoede stond
onder zware druk maar raakte niet in
paniek. ZSV speelde minder gevaarlijke
momenten uit, waren wel dreigend,
maar de echte scherpte was er bij hen
af.
De gelijkmaker en daarmee de
eindstand kwam in de 73e minuut.
Weer was het de gevaarlijke ZSV-spits
Maarten Kuunders, die zijn tweede met
het hoofd fraai en hard binnen knikte.
Doelman John Tissen was kansloos.
SVEB hield het hoofd daarna koel en
mocht met een gelukje een puntje mee
huiswaarts nemen.

Meer trainingen door kunstgrasvelden Wittenhorst
Het is al jaren een grote wens van ouders en spelers van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst dat naast de
selectie-elftallen ook de lagere teams twee keer per week kunnen trainen. Ook uit de onlangs gehouden enquêtes
blijkt dit nog steeds een van de belangrijkste punten ter verbetering te zijn.
Vanaf 1 maart wordt twee keer
in de week trainen voor jeugdteams
mogelijk. Sommige teams willen hier
(nog) geen gebruik van maken, omdat
niet alle trainers, als vrijwilliger, twee

It’s Clean

keer per week tijd vrij kunnen maken.
Omdat Wittenhorst nog niet genoeg
kleedkamers heeft, doet de situatie
zich voor dat een beperkt aantal teams
niet kan douchen, en dit dus thuis

moet gebeuren. Wittenhorst geeft aan
dit aan hun leden gecommuniceerd
is. Deze problematiek wordt opgelost
nadat halverwege 2012 de nieuwe
kleedkamers worden opgeleverd.

pH = OPTIMALE OPBRENGST
Breng nu de pH op peil met

CALCIUMGRANULAAT
maakt schoon op uw wensen

54% NW – 4% MgO – 40% Calcium

Voor een klant in Sevenum
zijn wij op zoek naar een

Wilt u ook de magnesiumvoorraad
op peil brengen kies dan

schoonmaak
medewerkster
op ma wo do vr
van 16.30 - 18.00 uur
Stuur je cv naar
its-clean@live.nl of
bel 0642825513

Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

AGRIKALK PLUS
57% NW – 18% MgO
Wij hebben enkele interessant geprijsde
pH verhogende kalimeststoffen.
VOOR VRAGEN OF ADVIES

WWW.TIMMERMANSAGRISERVICE.NL
Tel. 077-4641999
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Sparta opent seizoenshelft met winst
Door: Bobby Minten
Het eerste elftal van voetbalclub Sparta ’18 uit Sevenum heeft na een lange winterstop met een overwinning op
Venlo 1 de competitie hervat. Na een moeizame wedstrijd werd er toch zeer verdiend met 1-0 gewonnen.

In de eerste helft had de thuisploeg
het moeilijk tegen een goed georganiseerde tegenstander. Kansen werden
aan beide kanten nauwelijks gecreëerd.
Het veldoverwicht dat Sparta 1 had
kwam vooral tot uitdrukking in een
groot aantal corners. Hieruit kwamen
enkele kopkansen voort, maar het
vizier stond niet op scherp.
In de tweede helft voerde Sparta
langzaam het tempo op en kwam
Venlo onder grote druk te staan. Ook

nu weer waren de beste kansen voor
Sparta en dan vooral met het hoofd,
maar het duurde nog tot de 75e minuut
voordat de bevrijdende 1-0 viel. Ruud
van der Sterren gaf een lange bal op
Pim Nellen die alleen voor de doelman
kwam, rustig bleef en scoorde. De
uitbarsting van vreugde was typerend
voor de moeite die het had gekost om
tot scoren te komen.
Toen Venlo even later hun linksback
zag vertrekken met een rode kaart,

voortgekomen uit twee gele kaarten,
was het duel beslist. Sparta gaf niets
meer weg en dat frustreerde een
Venlo-speler zo erg dat hij ook kon
inrukken met rood nadat hij zowel de
scheidsrechter als het publiek bedreigd
had.
Een zeer belangrijke overwinning voor Sparta dat het gat met de
nieuwe nummer 2 in de ranglijst,
VCH, zag oplopen tot 11 punten.
(Foto: Sjaak Verstegen)

G-Zwemmers stelen show
bij HZPC
Door: Huub Hermans
Bij het derde deel van de clubkampioenschappen van zwemvereniging HZPC uit Horst namen verschillende
afdelingen deel. Vooral de afdeling G-zwemmen maakte op het publiek grote indruk.

Alleen 2e helft van
Melderslo goed
Door: Jan van de Pas
Om nu te spreken van ‘angst-gegner’ gaat wat ver, feit is wel dat
RKSV Melderslo de laatste jaren niet veel punten haalt tegen VCH 1 uit
Blerick. Vooraf was er wel hoop dat het nu goed zou gaan, immers een
van de broers Steeghs, Dave, was geschorst en daardoor zou de beste van
de twee, Dennis, wel eens laatste man moeten spelen, waardoor ruimte
moest komen op het middenveld waar Melderslo van kon profiteren.
In de eerste helft voetbalde VCH
gemakkelijker dan Melderslo en hun
‘nieuwe’ libero hield de Melderslose
aanvallers met gemak tegen. Hun
eerste doelpunt was onverwacht
maar mooi: na een afgeslagen
aanval werd de bal door één van
de VCH-middenvelders opgepikt en
snoeihard diagonaal ingeschoten.
Doelman Ruud Hoeymakers was
kansloos. Melderslo stelde daar voor
rust niet veel tegenover.
Na rust zag het er beter uit voor
de rood- witten en kregen zij ook
kansen. Met name Rob Driessen leek
een grote kopkans te krijgen, maar
Jeroen Kallen was er iets eerder bij
en kopte over. Ook jammer was het
voor Rik Spreeuwenberg, die voor
de rest goed speelde, dat VCH de
bal perfect verwerkte na zijn eerste
foutje. Zij speelden een lange bal
met een slim balletje breed en de
VCH-spits werkte dit strak af. De

11 maart

Rommelmarkt
snuffelmarkt
De Schakel

stand was 2–0.
Het siert de ploeg van Ge
Ummenthum dat ze hierna niet
opgaven, maar dat ze tot het
eind toe streden voor een eervol
resultaat. Voordat Bart Theeuwen
de 2-1 liet aantekenen, had de
goed leidende scheidrechter een
speler van VCH met zijn tweede
gele kaart van het veld gezonden,
vanwege spelbederf, omdat de
VCH-verdediger om tijd te rekken
de bal iets verder dan nodig uit
het veld trapte. Melderslo kreeg na
de aansluitingstreffer nog kansen
om de gelijkmaker te maken, al
liet de ploeg uit de Boekend ook
mogelijkheden onbenut om de zaak
helemaal op slot te gooien.
Zo bleef het bij een kleine
nederlaag, iets wat niet nodig was
geweest als de Melderslose mannen
de eerste helft net zo begonnen
waren als de tweede.

Voetbalvereniging
S.V.E.B. zoekt

TRAINER

Broeklaan 2, Reuver
A73 afrit 18
Open van 9.30/15.30 uur
www.carbootsalehorst.nl

voor het damesteam.

Info: Mathieu Rutten,
06-30795161 of
mathieu.rutten@home.nl

Kamerplanten knalweek!
Grote seizoenopening! Vernieuwde kamerplantenafdeling!

altijd

Zondagds!
geopen
van 9 tot 17

uur

Alle kamerplanten eenmalig!

-20%

Alle pot-plant combinaties

-20%

Alle potten voor de huiskamer

-20%

Camellia japonica vol knop

-20%

Hele assortiment; groen en bloeiend
Alle maten: 5 tot 250 cm hoog!

Voor de huiskamer: modern en trendy!
Gemaakt door onze eigen vakmensen
Nieuw assortiment!
Alle materialen, maten en kleuren

De groep G-zwemmers met begeleiding
De voorbereiding, de race en de
voldoening van de afdeling G-groep
laat zien dat zwemmers met een
beperking veel plezier beleven aan
het wedstrijdzwemmen. Overige
deelnemers naast de vele wedstrijdzwemmers waren de waterpoloërs,

de masters en de zwemmers van het
sterrenplan.
Het was een lange zit voor het
publiek en deelnemers, maar het
laatste onderdeel, een massale estafetterace, zorgde voor een prima slotakkoord. De grote groep deelnemers,

bestaande uit broertjes, zusjes, ouders,
vriendjes, opa’s en oma’s maakte van
de estafetterace met hindernissen
een waar spektakelstuk. De prijsuitreiking van de clubkampioenen zal
plaatsvinden op 27 april. Kijk voor alle
uitslagen op www.hzpc-horst.nl

Alle soorten, maten en kleuren

Aanbiedingen geldig t/m 13 maart 2012 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

32

Nieuws van

Rabobank Maashorst
America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

Actief meepraten en meedenken
Rabobank Maashorst vindt het belangrijk om betrokken en dichtbij in de lokale samenleving te zijn. De open en actieve dialoog met leden en de lokale gemeenschap
staat daarin centraal. Leden worden op diverse manieren bij hun Rabobank betrokken, gerelateerd aan hun eigen interesses, kennis en kunde en (werk)ervaringen.
Tevens worden leden uitgenodigd invloed uit te oefenen. Dit gebeurt veelal direct via de ledenraad. Maar dat kan ook via een themagroep.
onderwijs en voorzieningen. Daarnaast
willen we weten van het enthousiasme van
jongeren wekt.

Themagroep ‘Jong en betrokken’
Rabobank Maashorst komt graag in gesprek
met jongeren in de leeftijdscategorie 25 tot
35 jaar. Jongeren die met elkaar willen
praten over wat er leeft en speelt in hun
eigen leefomgeving en waar eventueel
verbeteringen nodig zijn. Het verbeteren
van de woon- en leefomgeving is het
belangrijkste uitgangspunt voor deze
themagroep. Onderwerpen die hiermee
samenhangen zijn wonen, recreatie,

Alfons Verstegen
genomineerd!
Alfons Verstegen is onlangs genomineerd
voor de titel Hypotheekadviseur van het
jaar. Een verkiezing die door de Stichting
Erkend Hypotheekadviseur (SEH) wordt
georganiseerd. Bij deze stichting zijn circa
14.000 adviseurs ingeschreven. Alfons is
samen met 19 anderen genomineerd. Een
prestatie waar we trots op zijn.

Aan de genomineerden werd op 6 maart
2012 in Zeist een casus voorgelegd.
Op basis van uitwerking van deze casus
blijven er 3 kandidaten over voor de titel
‘Hypotheekadviseur van het jaar’.
We feliciteren Alfons alvast met deze
nominatie. De definitieve uitslag volgt nog.

Wil je meepraten of meedenken over
het verbeteren van de leefomgeving?
Word jij lid van de themagroep
Jong & Betrokken?
Kom dan naar de informatieavond op
dinsdagavond 20 maart 2012,
aanvang 19.30 uur in ‘Résidence La Vie
en Rose’, Markt 8 in Lottum.
Kijk voor meer informatie over de
themagroepen ‘Ervaren en betrokken’
en ‘Jong en betrokken’ in Dichterbij
Maashorst voorjaarseditie 2012
(bladzijdes 28, 29 en 30).
Aanmelden kan:
• telefonisch (077) 397 92 02
• via de website www.maashorstleden.nl
• per e-mail cooperatie@maashorst.
rabobank.nl

themagroepen

Ervaren en betrokken
Themagroep ervaren en betrokken
(leden vanaf 55 jaar)
Rabobank Maashorst komt graag in
gesprek met 55-plussers over diverse
maatschappelijke en economische
onderwerpen. ‘Ouder worden’ gaat
gepaard met veranderingen van de
levensstijl. De gezinskring verkleint, het
beroepsleven wordt beëindigd, interesses
veranderen etc.
Al deze veranderingen brengen ook
veranderingen op sociaal vlak met zich
mee. De senior gaat zijn leven
reorganiseren, rekening houdend met
wijzigende interesses, voorbereiding op
pensionering en extra vrije tijd.

Wilt u meepraten of meedenken om
bedreigingen om te zetten in kansen?
Wilt u ervoor zorgen dat de kwaliteit van
uw leefomgeving verbetert? Word dan lid
van de themagroep Ervaren & Betrokken.
Meld u nu aan voor de eerste
informatiebijeenkomst.
Deze bijeenkomst zal medio april
’s middags plaatsvinden en het

programma wordt afgestemd op het
aantal aanmeldingen.
Aanmelden kan:
• telefonisch (077) 397 92 02
• via de website www.maashorstleden.nl
• per e-mail cooperatie@maashorst.
rabobank.nl
• of via de antwoordstrook.

Antwoordstrook
Naam:
Adres:

Telefoonnummer:

Ik wil meepraten en meedenken over thema’s voor 55+.
U kunt deze antwoordstrook afgeven in een van onze kantoren of verzenden aan: Rabobank Maashorst,
t.a.v. afd. Coöperatie, Antwoordnummer 12, 5960 VB Horst (een postzegel is niet nodig).

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

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en
Swolgen.

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

#

Jong en betrokken

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank. Een bank met ideeën.
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Patrick Mooren
Olsredlem dames naar
Limburgs Kampioen halve ﬁnale beker
Door: Budoclub Horst
Op zondag 26 februari is Budoclub Horst met enkele judoka’s naar de
Limburgs kampioenschappen judo voor judoka’s jonger dan vijftien jaar
geweest. Patrick Mooren moest de spits afbijten en kwam als eerste op de
mat.
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Voor een compleet verzorgd diner,
kofﬁetafel of feest bent u bij ons
aan het juiste adres!

De opdracht was duidelijk, alles
moest uit de kast worden gehaald om
het team uit Kessel te verslaan. De
eerste set werd de druk meteen goed
opgevoerd en de dames uit Melderslo
snel uit liepen. De voorsprong die ze
behaalden, groeide uit naar 8 punten
en Kessel kwam er niet meer aan te
pas. De tweede en derde set waren
minder gelukkig voor Olsredlem,
met name doordat de tegenstander
over een enorme veerkracht bleek te

w
.

hij deze partij wederom won. De finale
begon erg spannend, maar binnen een
minuut nam Patrick de wedstrijd over
en scoorde de vierde Ippon op een rij.
Hierdoor gaf hij zichzelf op zijn verjaardag het mooiste cadeau wat hij kon
wensen: de titel Limburgs Kampioen
2012.
Fabian Bastiaans en Niels Buijssen
mochten het ereschavotje niet betreden maar zijn toch weer een ervaring
rijker.

• ww

Patricks eerste tegenstander was
een sterke judoka uit Roermond. Na
een moeilijke beginfase zag hij een
gaatje, bracht zijn tegenstander uit
balans en scoorde een mooie Ippon
met een kleine buitenwaartse beenhaak. Zijn tweede partij verliep sneller,
deze won Patrick weer op Ippon met
dezelfde beenhaak.
In de halve finale pareerde hij na
18 seconden een aanval van zijn tegenstander en stuurde deze door waardoor

Door: Ton Sanders
Zondag 4 maart stonden de kwartfinales volleybal op het programma voor de regiobeker Zuid-Nederland. In een
bomvolle en kolkende sporthal in Budel werden de kwartfinales afgewerkt. Het Dames 1-team van Olsredlem uit
Melderslo moest aantreden tegen VC Kessel, een geduchte tegenstander.

honden

s

beschikken. Aan Melderslose zijde lukte
alles net niet. Veel serveer- en passfouten waren de grondslag voor het verlies
van deze twee sets.
In de vierde set moest het gaan
gebeuren en dit bleek ook te lukken.
Olsredlem toonde ook veel veerkracht
en door mooie midden- en crossaanvallen en goed positiespel kregen ze
steeds meer grip op de tegenstander.
Dit resulteerde in een mooie einduitslag van 26-24.

De allesbeslissende laatste set keken de dames meteen weer tegen een
achterstand van 2-8 aan, maar de zeer
ervaren ploeg uit Melderslo herpakte
zich op het juiste moment weer en
door een paar mooie blocks en buitenaanvallen werd de wedstrijd beslist in
hun voordeel, met 15-11.
De halve finales worden op 1 april
gespeeld en bij winst kan Olsredlem
zich revancheren voor de verloren
finale van twee jaar geleden.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

H ET M E E ST CO M PLETE TU I N H U I SJ E S C E NTRU M

Tuinhuisjes
Prieeltjes
Schuurtjes
Garages
Carports

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

5r
2a
a
j
Schansweg 13 • Neerkant • T (077) 466 14 43 • www.tuinhuisjescentrum.nl
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AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )
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Optreden Crazy Chester Band

Terug in d’n tied

Jaarvergadering

za 10 maart
Locatie: café ‘t Stammineke

za 10 maart 21.00 uur
Locatie: De Lange

ma 12 maart 20.00 uur
Org: Wijkcomité Norbertus
Locatie: De Leste Geulde

Uitleg Makkelijk Lezen Plein

Optreden Reet Hot Chili
Peppers

wo 14 maart 14.00 – 16.00 uur
Locatie: BiblioNu

America

Optreden The Banana
Pancakes

wo 14 maart 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Vergadering met burgemeester en wethouders

Griendtsveen

wo 14 maart 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: zaal Debije

Open Coffee op Locatie

Vormsel

zo 11 maart 11.00 – 15.00 uur
Org: Kinder Vakantie Werk
Locatie: Mèrthal

Nationale
Motorcrosswedstrijd

t/m vr 9 maart
Organisatie: Scouting Horst
Locatie: dorp

zo 11 maart 11.00 – 13.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis

Grubbenvorst

Breicafé

zo 11 maart 11.30 uur
Organisatie: De Streekrijders
Locatie: Witveldweg

vr 9 maart 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Demonstratie quilten

Demonstratie webcatalogus

Informatiebijeenkomsten
zelfoogsttuin

vr 9 maart 17.30 – 19.30 uur en
ma 12 maart 14.00 – 16.00 uur
Locatie: BiblioNu

vr 9 maart 10.00 – 12.00 uur en
za 10 maart 14.00 – 16.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

Dj-contest Deun!

Bintjesfest

Dorpsraadsvergadering

Halfvaste-bal

wo 14 maart 19.30 uur
Locatie: Torrekoel

za 10 maart 21.30 uur
Locatie: De Wingerd

vr 9 en za 10 maart
Locatie: OJC Walhalla

Sing Challenge Festival

Optreden Adjiri Odametey
& Band

za 10 maart 10.00 en 14.00 uur
Organisatie: Nederlandse
rozenvereniging
Locatie: Tuincentrum Lottum

za 10 en zo 11 maart 11.15 uur
Locatie: De Schatberg

Rozensnoeidemonstratie

Tapzingen
zo 11 maart 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: de Sevewaeg

Collecteweek
ma 12 t/m vr 16 maart
Organisatie: Stichting
Collecteplan Lottum

Kinderworkshop stempels
maken

zo 11 maart 20.00 – 22.30 uur
Locatie: Froxx

za 10 maart 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Opening expositie posters

Onthulling standbeeld

ma 12 maart t/m za 7 april
Organisatie: Amnesty
International
Locatie: BiblioNu

Balkﬁght

za 10 maart 12.30 uur
Organisatie: schutterij St. Jan
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

za 10 maart 13.00 – 16.00 uur
Org: Jeugdvereniging KJEM
Locatie: bij de kerk

Lottum

Dansavond

vr 9 maart 17.30 – 19.30 uur en
ma 12 maart 14.00 – 16.00 uur
Locatie: BiblioNu

vr 9 maart
Locatie: Kerk

zo 11 maart 14.00 – 17.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

zo 11 maart 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

vr 9 maart 22.30 uur
Locatie: OJC Niks

Demonstratie webcatalogus

Kronenberg

Landelijke opschoondag

Jantje Beton collecte

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

vr 9 maart
Org: Open Coffee Sevenum
Locatie: Passie voor Vis

wo 14 maart 21.00 uur
Org: LGOG kring ter Horst
Locatie: De Leste Geulde

Groot Spellenfestijn

Horst

Dorpsraadsvergadering

Sevenum

Lezing Jeu Derikx

zo 11 maart 10.30 uur
Org: MCC De Streekrijders
Locatie: circuit De Reulsberg

Grote schoonmaakdag
za 10 maart 09.00 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: verzamelen bij
St. Barbarastraat 37

wo 14 maart 14.00 – 16.00 uur
Locatie: BiblioNu

Nationale
Motorcrosswedstrijd

za 10 maart 19.30 uur en
zo 11 maart 14.30 uur
Organisatie: Tovri-kids
Locatie: MFC de Meulenwiek

do 15 maart
Locatie: café Kleuskens

Uitleg Makkelijk Lezen
Plein

zo 11 maart 10.00 – 15.00 uur
Locatie: zaal De Leste Geulde

zo 11 maart
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Openbare dorpsraadvergadering

ma 12 maart 21.00 – 22.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Pennenruilbeurs

Fototentoonstelling

za 10 maart 21.30 uur
Locatie: café Boëms Jeu

Toneelopvoering
MISSelijk

Lezing De Groene Brigade

za 10 maart 22.30 uur
Locatie: Blok10

Hegelsom

Meterik

za 10 maart 20.00 uur
Locatie: M@xx

Tienray

Road to Gaellus Open Air
vr 9 maart
Locatie: OJC Gaellus

Melderslo

Draaiorgelweekend
za 10 en zo 11 maart 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

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

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Hagelkruisweg 9, 5971 EA Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

Een slimme koper kiest voor de beste SERVICE
AEG CONDENSDROGER

SAMSUNG WASMACHINE

LAVATHERM T55840

WF1704YPV ECO BUBBLE

SAMSUNG 3D LED TV
UE40D6540

1400 TOEREN
UITGESTELDE START

ENERGIEKLASSE A++

ENERGIEKLASSE B

GEERT REPAREERT

FULL HD 3D LED TECHNIEK

- GEEN VOORRIJKOSTEN

TROMMELINHOUD 7KG

- GRATIS INMETEN
INBOUWAPPARATUUR

102 CM BEELDSCHERM
RVS TROMMEL

TROMMELINHOUD 7KG

- REPARATIES ALLE MERKEN
WITGOED

400HZ,SMART TV,
USB RECORDING

- SERVICE À LA CARTE

077-3988000
Laagste prijs kieskeurig.nl € 799,-

2D BEELDEN OMZETTEN
NAAR 3D

Horst,

Bij ons voor

Hoofdstraat 30

799,/ Venlo,

Laagste prijs kieskeurig.nl € 417,92

Bij ons voor

399,-

Sloterbeekstraat 10A

Laagste prijs kieskeurig.nl € 514,-

Bij ons voor

449,-

www.wittehal.com
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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
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
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

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
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

zondag

Huisartsenpost

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

zondag

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zondag
donderdag

zaterdag

zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

11

ADJIRI ODAMETEY MRT
16.00 uur
& BAND

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

AllES mInImaal

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

*
KORTInG

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Sevenum

vrijdag

T

ZO

wereldmuziek uit Ghana

Heilige mis
Rozenkrans

Swolgen

Spoedgevallendienst
9 t/m 15 maart
Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29 Grubbenvorst
T 077 327 00 97

Brand, ongeval of misdrijf

Hebt U interesse? Neem dan contact op met
Harrie Litjens 077 3983366

Meterik

Tandarts

112

Museum “De Locht” in Melderslo zoekt vrijwilligers
(m/v) voor werkzaamheden aan de kassa en
in de afdeling horeca.
Leuk werk, veel contact met collega‛s en bezoekers.
Werktijden in onderling overleg.

Meerlo

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

Zorg dat je er bij komt!

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

Lottum

zaterdag
woensdag

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

19.15

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

Melderslo

Verloskundige zorg

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Grubbenvorst

(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

(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

09.45

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

kies voor kwaliteit!

Broekhuizen

zaterdag
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

11.00

America

zondag
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

L

Kerkdiensten

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

OPHEF INGS

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

25%
*uItGEzONdErd bEStEllINGEN

Wilhelminastraat 35b
Venray
tel. 0478-584 941

Julianasingel 5
Venray
tel. 0478-632 686

www.tudormeubelen.nl
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Kom uit je winterdip
en proef de zomer

in Center Parcs Limburgse Peel

Heel veel waterplezier
voor de hele familie
Ook zo’n verlangen naar de zomer? Kom dan naar het Subtropisch Zwembad van
Center Parcs Limburgse Peel, want bij ons is het nu al 30 graden. Speciaal voor u als
lezer van Hallo Horst aan de Maas hebben wij een warme voorjaarsactie bedacht.
Van vrijdag 9 maart t/m zondag 1 april a.s. kunt u tegen inlevering van de actiecoupon een hele
dag of avond komen zwemmen in ons Subtropisch Zwembad tegen zéér aantrekkelijke prijzen.
Op zaterdag en zondag is het Subtropisch Zwembad van 10.00 tot 20.00 uur geopend.
Op maandag t/m vrijdag zelfs tot 21.00 uur. Dit betekent maar liefst één uur langer
waterplezier en ontspanning! Wist u dat de avondkaart al vanaf 16.00 uur te gebruiken is?
De unieke lage prijzen die wij normaal hanteren maken het altijd erg aantrekkelijk een dag of
avond naar ons park te komen. Bovendien kunt u altijd gratis parkeren.
Speciale
Voorjaarsprijzen*

maandag t/m vrijdag

zaterdag en zondag

dagkaart

avondkaart

dagkaart

avondkaart

Kinderen 3 t/m 12 jaar

€3

€3

€4

€3

Volwassenen

€6

€5

€9

€7

Actiecoupon
Naam:
Woonplaats:
E-mailadres:

* Geldig van vrijdag 9 maart t/m zondag 1 april 2012

Spetterend waterplezier

Wilt u relaxen in het Subtropisch Zwembad of de sauna? Of toch de uitdaging aangaan in het golfslagbad en de glijbanen? Op Center Parcs
Limburgse Peel kan het allemaal! Voor de kleinsten is er zelfs een Kinder-doe-bad, compleet met koninklijke kikkerfamilie en octopus.
Voor meer informatie:
www.dagjecenterparcs.nl/limburgsepeel
Center Parcs Limburgse Peel, Peelheideweg 25, 5966 PJ, America, Tel. 077 - 464 84 84

HH0312

