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Superfan Horster Revue
Mart Wismans uit Horst is voor velen een bekende verschijning. Geen wonder, hij is altijd
een ‘druk mènke’ geweest. Zo was hij ceremoniemeester in de vroege jaren van carnavalsvereniging D’n Dreumel, deed hij bij verschillende gezelschappen aan toneel en cabaret en was hij
leider bij het voetbal. Ook deed hij dertien keer mee aan de boerenbruiloft. Maar waar Mart pas
echt vol passie over kan vertellen is de Horster revue.

Cis &co
VLOEREN

In 1985, tijdens de eerste revue,
maakte Mart deel uit van de spelersgroep. De voorstellingen waren zo
populair dat er al snel een extra aantal
uitvoeringen gepland werden.

Herstraat 44 Horst

Tel: 06 19 45 95 01

Hôrs mien durpke, en
alles was goed

- Houten vloeren
al 10
- Laminaat
Bestjaar
e
- Tegels
D
e
g a ra a l
- PVC
ntie!

“Ik zal het nooit vergeten. De revue
begon met Dorothé Cox die ‘Hôrs mien
durpke’ zong. Dan stonden wij daar
achter in de coulissen, zo zenuwachtig
als wat. Maar als zij begon te zingen
viel dat allemaal weg. Dan ging het als
vanzelf. Dat was zo mooi”, denkt Mart
terug.

Oostrum (Venray) - Stationswe
Stationsweg
weg
g 12
120d
t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl

Ken mijn solo nog
van buiten

Kom snuffelen!

‘t Winkeltje

“Het enthousiasme onder het
Horster publiek was enorm”, vertelt
Mart.

Lentevoordeel en
kans op vrijkaarten bij
Schouwburg Venray!
Meedoen? kijk op onze website!

www.schouwburgvenray.nl

In 1993 speelde hij ook nog mee,
en 2007 was de eerste revue die Mart
vanuit het publiek bekeken heeft. “Ik
heb me geweldig geamuseerd, dat was
prachtig. Dit jaar ga ik niet, ik hoor niet
meer zo goed. Misschien dat ik de film
kan kijken.” Dat de Horster revue nog
sterk leeft bij de familie Wismans, blijkt
wel. “Vorige week heb ik de revue van
1985 nog op video gekeken met mijn
kleinzoon”, zegt Mart.
Lees verder op pagina 07
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Documentaire Route 2015

Swolgenaar Marijn Poels op wereldﬁlmfestival in Venlo
Mondiaal Platform Venlo en Fairliefd organiseert op zondag 22 april in
samenwerking met filmtheater De Nieuwe Scene in Venlo een eendaags
filmfestival, genaamd Wereldfilmfestival. Mondiaal Platform Venlo
contacteerde hiervoor de uit Noord-Limburg afkomstige filmmaker Poels en
haalde de inspirerende documentairereeks Route 2015 voor de eerste maal
naar Limburg.
Route 2015 beleefde zijn landelijke
première op 4 maart in Lelystad in een
uitverkocht stadstheater. Bezoekers uit
het hele land waren getuige van de
144 minuten durende documentaire

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.

die een grote impact had. Ontroering,
boosheid, verwondering, blijheid en
schaamte waren emoties, die streden
om voorrang bij de première van Poels
zijn documentaire.

Documentairereeks
over milleniumdoelen
Jan Custers, voorzitter van Mondiaal
Platform Venlo, is blij met de Limburgse
première. “Met het wereldfilmfestival
willen we enerzijds de culturen en
leefgewoonten van andere landen
onder de aandacht brengen. Anderzijds
besteden we aandacht aan de politieke
bewustwording van mensen in de
derde wereld. De documentaire Route
2015 past werkelijk perfect binnen
onze visie die we met dit nieuwe
filmfestival willen uitdragen.” De
Swolgense filmmaker reisde afgelopen
jaar de hele wereld rond en ontwikkelde samen met COS en CMO Flevoland
de achtdelige documentairereeks Route
2015 over de millenniumdoelen.

ling vandaan komt. Tevens gaat hij
op toegankelijke wijze op zoek naar
de problematiek, spreekt met lokale
bewoners en zoekt in de afleveringen
naar oorzaak, gevolg en de aanwezige
hoop. De vaak indringende verhalen
voeren je op avontuurlijke en culturele
wijze mee door een bijzondere maar
complexe wereld van extremen.

Limburg te halen. Ik heb uiteindelijk
gereageerd op hun verzoek omdat
ik het een enthousiaste club vind
die op toegankelijke wijze de wereld dichterbij brengt. Zo ook met dit
Wereldfilmfestival.”

Marijn Poels zal op 22 april in
Venlo aanwezig zijn om zijn film in te
leiden en in de pauze wordt de filmmaker geïnterviewd door stadsdichter
Herman Verwey.
(Foto: Janpath)

Complexe wereld van
De wereld dichterbij
extremen
brengen
Poels brengt hierin het werk van
Nederlandse vrijwilligersorganisaties op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking op inspirerende en boeiende
wijze in beeld. In de persoonlijke
portretten van bevlogen Nederlanders
is te zien wat deze mensen drijft, hoe
ze te werk gaan en waar hun bezie-

Marijn Poels kreeg veel vragen of
Route 2015 ook in de regio Limburg
te zien zou zijn. “Dat was aanvankelijk
niet het geval. Enkele organisaties,
waaronder Mondiaal Platform Venlo,
mailde me of er mogelijkheden waren
om de documentairereeks ook naar

Eenzijdig ongeval
Tienrayseweg
Nadat op woensdagavond 14 maart een fikse aanrijding tussen een
personenauto en vrachtwagen had plaatsgevonden, was het donderdagavond weer raak op de Tienrayseweg in Horst. Dit keer betrof het een
eenzijdig ongeval.
Een automobiliste met
twee passagiers belandde
donderdagavond met de auto in een
greppel langs de Tienrayseweg. Na
het verlaten van het parkeerterrein
bij Restaurant het Maasdal draaide
de vrouw de Tienrayseweg op.

Zij nam daarbij de bocht te krap,
waardoor de auto in de greppel
gleed. De brandweer moest er aan
te pas komen om de dames uit hun
benarde positie te bevrijden. De auto
liep schade op en de dames kwamen
met de schrik vrij.

Niet vergeten!
25 maart 2012

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Marijn Poels geeft een inleiding tijdens de landelijke première in Lelystad

Zomertijd

Geheel verzorgd kinderfeestje
bij Mc Donalds

Gezellig paassmulbuffet
bij de Schatberg

Luxe Japans
wellnessarrangement

Sanitair waardecheque
van € 20,-

10x squashen
voor helft van de prijs

€8,50

€4,25
€27,50

€13,75
€45,00

€22,50
€20,00

€10,00
€100,00

€50,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Toos Timmermans kan de kerk niet missen

Al dertig jaar organiste
Met Pasen is het 30 jaar geleden dat Toos Timmermans uit Broekhuizen voor de eerste keer een eredienst
opluisterde in de kerk van Broekhuizen. Toos is organiste en begeleidt het kerkkoor tijdens de erediensten, repetities
en uitvoeringen. In 2007 ontving ze voor haar 25-jarig lidmaatschap van het kerkkoor de ‘Eremedaille in Zilver’ met
Gregoriusspeld. Een vrijwilligster die dagelijks de nodige uurtjes spendeert aan de begeleiding van het kerkkoor.

Paasbrood,

je voelt de lente
komen
HORST • GRUBBENVORST

Voorbereiden
kerkdiensten
Ook na 30 jaar is Toos nog dagelijks
bezig met alle voorbereidingen om
van elke kerkdienst iets bijzonders
te maken. Vooral het uitzoeken van
muziekstukken, het klaarleggen van de

zangstukken en oude vergeten liedjes
weer op papier zetten met tekst en
muzieknoten is tijdrovend. Wanneer
er een speciale eredienst is, houdt ze
altijd rekening met de wensen van
de familie waarvoor de dienst wordt
gehouden. “Of het nu gaat om een
huwelijk, jubileum of uitvaart. Het
moet gewoon goed klinken”, zegt
de organiste. Hoeveel tijd een goede
voorbereiding en begeleiding kost, wil
ze niet zeggen maar het zal om menig
uurtje gaan. Dolf, de man van Toos
kan dat beamen. “Samen aan tafel
Kerstmis, Pasen en Pinksteren vieren
was lastig omdat Toos vaak naar de
kerk was om dit of dat nog te regelen”,
zegt hij lachend.

Een vergeten
Maria-lied
Niet alleen in Broekhuizen, maar
ook in Broekhuizenvorst, Horst, Venlo,
Grubbenvorst en Meerlo trad Toos
op wanneer men geen organist ter
beschikking had. De huidige pastoor
van Broekhuizen, pastoor Peeters uit
Grubbenvorst, hoopt dat Toos er nog
een paar jaartjes aan vastplakt. Zelf

wil de organiste dit nog wel doen
zolang ze kan. Maar wie weet wordt
haar werk ooit voortgezet vanuit eigen
familiekring.
Toos: “Mijn kleinkind Siebe (13)
woont in Hegelsom en gaat altijd
met me mee naar de kerk als hij in
Broekhuizen is. Hij speelt piano en wie
weet, neemt hij het stokje ooit van
me over. Of misschien wel mijn neef
Manfred Nabben uit Lottum, die is
ook organist”, aldus Toos. Op de vraag
hoe het komt dat ze zo betrokken is
bij de kerk zegt ze: “Ik zie het als een
gave dat ik dit werk zo mag en kan
doen. Een gave moet je gebruiken en
niet laten liggen. Ik zal mijn bijdrage
aan de kerk blijven leveren zolang ik
kan, samen met onze dirigent Tinus
Hermans. Gewoon mensen in de
kerk blij maken met bijvoorbeeld een
Maria-liedje dat in de vergetelheid
is geraakt. Het geeft een heerlijk
gevoel wanneer je mensen in de
kerk ziet omkijken en denken: “Dat
is een liedje uit mijn jeugd. Dat dit
nog bestaat?” Toos Timmermans, de
muzikale regelneef in de kerk. De
kerk kan niet zonder haar, en zij niet
zonder de kerk.

DE TWOPETJES Bordenproblematiek

nr. 22

koopzondag
25 maart 2012
centrum venray
12.00-17.00 uur
kids modeshows
gratis parkeren

VEN

De kerk loopt als een rode draad
door haar leven. Toos ontdekte 35
jaar geleden het orgel op een orgeldemonstratie in Horst. Ze was daar op
uitnodiging van haar zus Mieke. Onder
de bezoekers werden drie prijzen
verloot en Toos was één van de winnaars. De prijs bestond uit het volgen
van drie maanden gratis orgelles. Zij
maakte hiervan gebruik bij mevrouw
Robijns in Meerlo. in 1982 vroeg
de toenmalige pastoor van Meerlo,
monseigneur Janssen, aan Robijns of
zij iemand wist die opgeleid wilde
worden tot organist. Toos: “Ik was nog
leerlinge maar toen de monseigneur
mij dat zelf vroeg, ben ik de opleiding
voor liturgische muziek gaan volgen.
Een jaar later volgde mijn eerste muzikale bijdrage op tweede paasdag. Zo is
het allemaal gekomen.”
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Stichting Wereldpaviljoen op Floriade 2012
Andre van Hamersveld, project manager participants namens directie Floriade, en voorzitter René Poels van
Stichting Wereldpaviljoen hebben op vrijdag 16 maart de officiële deelnemersovereenkomst voor exposanten
getekend voor de inzending van Het Wereldpaviljoen tijdens de Floriade 2012.

Stichting Wereldpaviljoen was een
van de eerste partijen die zich vijf jaar
geleden meldde bij de directie van de
Floriade. Dit deden ze met het verzoek
om deelnamen en de Floriade te
benutten als platform voor internationale
samenwerking. De Floriade-directie
heeft de stichting, die als thema
Nicaragua heeft, een plek aangeboden
op het entresol van Villa Flora nadat het
aanvankelijke plan niet doorging. Dit
plan was de bouw van het derde
permanente gebouw op Venlo
Greenpark.

Acht milenniumdoelen
en eerlijke handel
Via de interactieve games wil de
stichting aandacht schenken aan de acht
millenniumdoelen en eerlijke handel,
vooral de aandacht van kinderen,
jongeren en gezinnen moet hiermee
getrokken worden. Ze doet dit in
samenwerking met het Landelijke
Beraad Stedenbanden NederlandNicaragua (LBSNN) en HIVOS. In de stand
is een schooltje nagebouwd, waarin een
documentaire wordt vertoond van een

Andre van Hamersveld en René Poels ondertekenen de overeenkomst
onder toeziend oog van de bestuursleden Ronald Kohnen, Ton Dols en Henk Janssen

Opnieuw
vernieling kruis
Eind vorige week ontdekten een buurtbewoner en een wandelaar dat
het kruis ‘Aan de Riet’ op de Gun in Swolgen alweer was vernield. De
hand van het corpus was er met brute kracht afgeslagen. De hand is bij
het kruis teruggevonden.
Vorig jaar viel het tekstbordje
inclusief paaltje bij dit kruis, ook al
ten prooi aan vernielingen. “We zijn
toch niet zo ver afgedwaald dat we
geen respect meer hebben voor religieus erfgoed van onze (voor)ouders
en voor andermans eigendommen”,
zegt Door Franssen-Camps namens
Stichting Kruisen en Kapellen.
“Het werk van een handjevol vrijwilligers is door dit zinloos vandalisme
teniet gedaan. Hopelijk kunnen zij

jongen en meisje uit Nicaragua die zich
hebben onttrokken aan de kinderarbeid
en via onderwijs succesvolle
tuinbouwondernemers zijn geworden.
Kinderen en jongeren die de stand
bezoeken, kunnen zelf een digitale
postkaart maken en deze via Facebook
naar hun leeftijdsgenoten in Nicaragua
verzenden. De realisering van deze
inzending is ontworpen door CAS
Exhibition Partners uit Belfeld met
speciale games voor kinderen en
jongeren van MediaCare Venray. Verder
is de inzending mede mogelijk gemaakt
door een waarderingssubsidie van de
provincie Limburg. Het bijzondere aan
deze stand is dat deze helemaal
ontworpen en ingericht is door de
Noord-Limburgse bedrijven.

Toekomstplannen
verder ontwikkelen
Stichting Wereldpaviljoen heeft
dankzij deze inzending de toekomstplannen verder kunnen ontwikkelen en
ze kan met ingang van volgend jaar een
onderkomen krijgen in de leegstaande
drukkerij van het kloosterdorp Steyl.

Tienrayseweg in Horst
levensgevaarlijk
Op woensdag 14 maart vond rond 19.30 uur een verkeersongeval plaats op de Tienrayseweg in Horst. Een automobilist zag te laat dat een vrachtauto met oplegger de weg opdraaide. Door de aanrijding liep de bestuurder van
de personenauto, Peter van de Water onder meer een gebroken knie op. Naar aanleiding van dit ongeval doet hij
een dringende oproep.

het corpus nog herstellen en het
weer de ereplaats geven die het
kruis Aan de Riet toebehoort.”
Stichting Kruisen en Kapellen stelt
het op prijs als mensen, die de
afgelopen tijd iets verdachts gezien
hebben in de buurt van dit kruis dit
bij de stichting melden.
De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De stichting heeft van
deze vernieling melding gedaan bij
de politie.

GRATIS

uw WOZ-waarde
laten toetsen?
INLOOP SPREEKUUR
VRIJDAG 23 MAART
18.00 – 20.00 UUR

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

Jacob Merlostraat 11A Horst
www.intermakelaars.com

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

“Het staat me nu nog helder voor
ogen”, vertelt Peter, “Ik was met de
auto op weg van Horst naar Tienray,
toen ik op de Tienrayseweg een tegenligger zag. Ter hoogte van het bedrijfsterrein zie ik dat de tegenligger een
vrachtauto is.”

Nu nog
helder voor ogen

Tel. 06 22 54 41 32
marcelseurenstukadoor.nl

”Wat ik door de verlichting van
de vrachtauto niet kon zien, was de
oplegger die nog op mijn weghelft
stond. Een botsing was op dat moment
onvermijdelijk. Door de klap heb ik een
gebroken knie en kneuzingen opgelo-

pen. Een geluk bij een ongeluk, dus.”
Peter was behoorlijk geschrokken en
behoorlijk boos.

Een geluk bij een
ongeluk
“Achteraf gezien vallen de verwondingen nog mee. Toen ik vrienden en
kennissen over het ongeluk vertelde,
werd ik overdonderd door de reacties.
De verkeerssituatie op de Tienrayseweg
blijkt velen een doorn in het oog te
zijn. Het gevaar op deze weg is onderhand een begrip geworden en heeft al
een aantal mensen het leven gekost
of in de rolstoel doen belanden.” Peter

van de Water wil dat er een verandering in de situatie komt. “Daarom doe
ik een oproep aan de lezers van HALLO
om te vertellen over eigen ervaringen
op de Tienrayseweg. Deze ervaringen
wil ik verzamelen en aanbieden aan
Gemeente Horst aan de Maas in de
hoop dat er iets tegen de gevaarlijke
verkeerssituatie op de Tienrayseweg
wordt ondernomen. Wat mijn ongeluk
betreft: dit had misschien voorkomen
kunnen worden als de vrachtwagenchauffeur de waarschuwingslichten had
aangezet.” Mensen, die willen reageren
op de oproep van Peter van de Water
kunnen hun reactie sturen naar info@
petervandewater.nl
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Ard Gerards ziet brood in
leerzorgbakkerij
De nieuwe Wet Werken Naar Vermogen bezorgt de gemeenten en ondernemers een nieuwe uitdaging. Mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt worden straks meer en meer geïntegreerd in de reguliere arbeidsmarkt. Ard
Gerards uit Horst laat met zijn leerzorgbakkerij zien welke mogelijkheden er zijn.

GRATIS

uw WOZ-waarde
laten toetsen?
INLOOP SPREEKUUR
VRIJDAG 23 MAART
18.00 – 20.00 UUR

Jacob Merlostraat 11A Horst
www.intermakelaars.com

Autobedrijf

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

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

“Een zorgboerderij kent iedereen
wel”, zegt Ard Gerards, warme bakker
uit Horst. “Bij mijn leerzorgbakkerij
moet ik vaak meer uitleg geven, maar
het principe komt op hetzelfde neer.
Met dit concept geef ik mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt de
kans om weer aan de slag te kunnen.
Ik heb bijvoorbeeld werkplekken voor
mensen die tussen wal en schip zijn geraakt en niet naar een vervolgopleiding
kunnen, omdat ze geen arbeidscontract
hebben of geen stageplek kunnen
krijgen. Ook op het gebied van dagbesteding zijn er bij ons in de bakkerij
voldoende mogelijkheden. Het idee
voor de leerzorgbakkerij is niet uit de
lucht komen vallen. Ik ben opgegroeid
in een omgeving waarin een familielid
extra zorg en aandacht nodig had. En
dat is precies wat ik de mensen in mijn
bedrijf kan bieden.”

Kijken naar
capaciteiten
Het opzetten van de leerzorgbakkerij ging niet geheel zonder slag of stoot.
“In het begin verliepen de contacten
met de gemeente niet erg soepel.

Men was niet erg geïnteresseerd in
mijn ideeën. Ik heb bij de opstart een
reïntegratiebureau uit de regio ingezet,
maar daar heb ik inmiddels slechte
ervaringen mee. Inmiddels regel ik
alles zelf in nauwe samenwerking
met het UWV. Ik begeleid de mensen
persoonlijk en bekijk welke capaciteiten
ze bezitten. Zo heb ik iemand die aan
een motorische storing leed geleerd om
zijn handen anders te gebruiken en te
trainen. Door de positieve instelling kan
deze jongen veel meer met zijn handen
dan een paar jaar geleden. Ik laat de
mensen in mijn leerzorgbakkerij op een
ambachtelijke manier kennis maken
met allerlei facetten van het bakkersvak. Zo leer ik ze vlaaien opmaken
of wafels verkopen.” Inmiddels heeft
Ard tussen de acht en tien mensen in
bakkerij werken. “Kijk, het vraagt meer
tijd, geduld en inspanning om iemand
met een beperking aan de slag te krijgen. Door hen te motiveren behaal je
vaak verbluffende resultaten. Naarmate
ze leren hun capaciteiten beter te
benutten groeit ook het zelfvertrouwen
en het plezier in het werken.”
Toch maakt Ard Gerards zich grote
zorgen om de ontwikkelingen rond de

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.

nieuwe Wet Werken Naar Vermogen.

Ambachtelijk en
vooruitstrevend
“Er wordt momenteel flink bezuinigd en ik ben bang dat de mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
minder kansen krijgen om aan het
werk te komen of verder door te leren.
Het begeleiden van deze mensen
is maatwerk en de overheid stelt
daarvoor juist steeds minder geld
beschikbaar.” Toch is de werkwijze van
Ard Gerards precies datgene wat de
overheid voor ogen heeft als het gaat
om arbeids-reïntegratie. De gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2013 de
taak om mensen met een beperking
in een beschutte omgeving en onder
begeleiding van een jobcoach onder
te brengen bij werkgevers. “Ik ben dus
Van 10.00 tot 16.30 uur
ambachtelijk en tegelijk vooruitstrepresenteren professionele
vend bezig”, zegt Ard met een glimmannequins de nieuwe
lach. “Ik hoop dat andere werkgevers
lente- en zomercollectie
in de regio zien wat ze voor mensen
van Frank Walder.
met een beperking kunnen betekenen.
Bij een minimale besteding
Zij mogen altijd bij mij komen kijken
van 99,95 euro aan
Geachte
Frank Walder producten krijgt
hoe mijn leerzorgbakkerij nu precies
u van ons ook nog eens een
Opwerkt.”
dinsdag 27 maart a.s. van 10.00 tot 16:30 uur presenteren professionele

FASHION

DAY
27 MAART

mannequin(s) de nieuwe lente- en zomercollectie van Frank Walder.

FASHION DAY

prachtige luxe Frank Walder
collier* kado!

Om in de sfeer van het voorjaar te komen hebben wij een heerlijke
Vernissage lentewijn voor u klaar staan. Komt u langs? U ontvangt een
gratis trendy Frank Walder armband* tegen inlevering van deze uitnodiging.
En bij een minimale besteding van € 99,95 aan Frank Walder kleding krijgt
u van ons ook nog eens een prachtige luxe Frank Walder collier* kado.

Inschrijving Grote
Voortuinenwedstrijd verlengd
DINSDAG 27 MAART

Van 10.00
totu 16:30
uur presenteren
professionele
Bovendien
maakt
tegen inlevering
van deze uitnodiging
automatisch kans op
een
compleet wijnarrangement
én een
wijnreis voor 2 personen!
mannequins
de nieuwe lenteenexclusieve
zomercollectie

van Frank Walder. Bij een minimale besteding van
99,95 euro aan Frank Walder producten krijgt u van
Met
vriendelijke
ons
ook noggroet,
eens een prachtige luxe Frank Walder
Het team
Modehuis Cruysberg
april.
Devanorganisatie,
bestaande uit
collier*
kado!

Dus graag tot ziens op dinsdag 27 maart van 10.00 tot 16:30 uur!

De inschrijftermijn voor de Grote Voortuinenwedstrijd is verlengd tot 1
Gemeente Horst aan de Maas, Centrum Management Horst, Citaverde College en de dorpsraden ontvangt nog
steeds inschrijvingen.
Iedereen met een kleine,
middelgrote of grote voortuin kan
meedoen. Tevens looft de organisatie
een prijs uit voor een mantelzorger
die de voortuin verzorgt voor
iemand anders, die dat zelf niet

kan. Ook krijgen alle deelnemers een
uitnodiging voor de thema-avond
‘voortuinen’, die in het najaar van 2012
plaatsvindt.
De deelnemers ontvangen een
rapport met tips en adviezen om hun

eigen voortuin nog mooier te maken.
Spoorstraat 1, Tienray
MeerSpoorStraat
informatie
via de
website
1, tienray
www.modehuiscruysberg.nl
WWW.modehuiScruySBerg.nl
www.
horst-centrum.nl
telefoonnummer 06 21 31 52 25
of per e-mail info@
cmhorstaandemaas.nl

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

Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.
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Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Sterk was zij in haar strijd tegen haar ziekte.
Groot was haar liefde voor haar dierbaren.
Nu is zij in rust van ons heengegaan.
Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg
bespaard zijn gebleven. Na een leven dat altijd in het teken
stond van werken en zorgen is rustig en vredig ingeslapen
onze lieve moeder en oma

Mieke Habets-Hendriks

Welkom lief meisje!

Geboren op 8 maart 2012

Janne
Dochter en zusje van:
Daniël Grob en
Anke Weijers
Fleur en Suze
De Patrijs 10
5864 BV Meerlo

Maria Wilhelmina Antonia
echtgenote van
Eduard Habets †

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

Zij overleed in de leeftijd van 63 jaar.
Dennis en Barbara
Ernesto, Eleanor
Meggie en Vladi
Boeba
Venray, 13 maart 2012
Torenstraat 76, Horst
Correspondentieadres: Patronaat 29, 5961 TD Horst
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden
op maandag 19 maart in de aula van crematorium
Boschhuizen te Venray.

Dankbetuiging

Maria Anna Philomena Hubertina
Rouwet-Crombach
Op 29 februari 2012 hebben wij afscheid moeten nemen
van Maria. We weten ons echter gesterkt in het verlies
vanwege de vele attente reacties.
Voor uw blijk van medeleven zijn wij u dan ook zeer erkentelijk.
Grubbenvorst, 24 maart 2012
Alphons Rouwet, kinderen en (achter)kleinkinderen

Kinderdagverblijf

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

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
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.
Aanbieding Hortensia Annabelle
4 voor € 10,00 (op=op)
Hortensia’s (130 srt.), bomen (scherp
geprijsd), Buxus € 0.50, taxus v.a.
€ 1,50, laurier, coniferen, buddleja,
viburnum, rhodo, e.a. heesters ook
op stam. Bodembedekkers v.a.€ 0.85
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Open: zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83

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

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.

Te koop verse tulpen à € 2,- per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America 077 464 13 80.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Problemen met formulieren,
uitkering, aankoop of iets dergelijks?
Bel voor gratis hulp 06 34 91 00 43.

Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.

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

Grafmonumenten
en restauratie

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

M
O G
RE NU RA
ST ME FAU N
RA TEN
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E

MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Daantje en Kris



Geboren op 16 maart 2012
Gelukkige ouders zijn
Frits Meelkop en Mieke de Boer

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

“De Peuzelmeule”
dankt alle vrijwilligers en sponsoren
die geholpen hebben op de NL DOET dag.

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
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.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Tai Chi lopen, Chi Cong beoefenen,
heilgymnastiek en super snel en
gezond koken. 06 19 58 59 04
CL Tao Saan.
Feestje? Communie? BBQ?
Wij verhuren koelkasten, tafels, stoelen,
gas-heaters, grote parasols, dans/tentvloeren, partykramen enz. enz.
Voor info www.hh-marktkramen.nl of
06 25 05 18 94.
Te huur halfvrijstaande woning
in centrum van Castenray, voor kortere
periode of tot maximaal 5 à 6 jaar. Voor
info: 06 24 50 72 63/06 51 29 38 94.
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.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Uitvaartonderneming Duijf

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering

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

Ron van Gool 06 202 88 600

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

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

Broekhuizerweg 6,
5973 NX Lottum

PLUS, Peelkabouters, Mertens, Interchalet, Driessen B.V. Horst, Trostomaatje,
Hagens Bouw, Douven Blue Berry, Hay Cox, Armand vd Beuken, Pierewiet,
CDA Horst aan de Maas, Ber Cox, LUMAR, Bianca vd Berg, Dynamiek scholengroep.

Te koop gevraagd alle merken
sloopauto’s (meteen vrijwaring),
eigen ophaalservice. Tel. 06 10 58 14 70.

&

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze dochters

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

www.theoarts.com

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

Te huur opslagruimte
van 140 vierkante meter informatie:
06 50 66 58 14.
Te koop portie rundvlees vanaf
25 kg à € 5,75/kg. Te koop bonte
Bentheimer, hét buitenvarken.
Portie vanaf ± 40 kg à € 4,-/kg.
Voor info en bestelling fam. Klomp
America 077 464 13 80.
Cursus weerbaarheid. Donderdag
29 maart a.s. start ik weer een cursus.
Geschikt voor alle kinderen van groep
5 t/m 8 van de basisschool.
Info/aanmelding bij trainer Jos Slots,
T 06 49 95 93 71
www.weerbaarheidnoordlimburg.nl
Te koop haagplanten o.a. laurierstruik
40 cm tot 2 m, v.a. € 2,50 en Ligustrum
80 cm. Tel. 06 81 55 39 56.
Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: Moneyball/
Real Steel/Nova Zembla/Rum Diary/
Contagion/Tower Heist/Twilight
Breaking Dawn 1/Scorpion King 3/
Texas Killing Fields/Footloose/
Actie: 7 weekfilms € 10.
Aangeboden: volledig gemeubileerd
woonhuis in de gemeente
Horst a/d Maas voor tijdelijke
inwoning. Maximale duur van de
inwoning 8-12 maanden.
Voor meer info: 06 28 53 02 53.
Praktijk Via-Rosa geeft Reiki-cursus
in kleine groepjes. www.via-rosa.nl
of info@via-rosa.nl tel. 0478 69 10 06
Diana Lenssen.
Te huur appartement in Horst
06 53 27 20 70.
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Aspergetunnel
inzending Floriade
De koningin van de groenten mag natuurlijk in haar eigen Limburgse
achtertuin niet ontbreken. In gezamenlijkheid hebben de Landelijke
Kerngroep Asperge, Aceera en ZON fruit & vegetables gezorgd voor een
inzending van de aspergesector, waar de bezoeker van de Floriade niet
omheen kan: het Aspergepaviljoen.
De aspergesector was een van de
eersten, die besloot tot een inzending
voor de Floriade. Reeds in 2009
staken drie partijen de koppen bij
elkaar en al snel was duidelijk dat er
een grootse inzending moest komen
om de asperge in het licht te zetten.
De Floriade wordt vaak het ‘visitekaartje’ van de Nederlandse tuinbouw
genoemd. Het is dan ook begrijpelijk
dat wanneer de Floriade in de aspergeregio Zuidoost-Nederland wordt
georganiseerd, deze groente niet mag
ontbreken. De Landelijke kerngroep
Asperge, Aceera en ZON fruit & vegetables onderstrepen deze gedachte.
Samen met uitvoerders en sponsors, waaronder de hoofdsponsors:

Judith zingt

Judith Weusten uit Horst zingt klassieke liederen. Niet echt een voor de hand liggende keuze voor een achttienjarige. Een portret van een jong talent met een eigen wil.

Limseeds en Mertens Agro, is gezorgd
voor een indrukwekkende inzending.
De drie partijen vertegenwoordigen
een groot deel van de Nederlandse
aspergetelers en de asperge-inzending is als zodanig een inzending van
de sector zelf.
Door de samenwerking tussen de
partijen, kunnen verschillende facetten van de aspergeteelt gecombineerd
worden en kon de inzending voor de
aspergesector groots opgezet worden.
Er wordt een aspergetunnel van 30
meter geplaatst. Verder vinden er wekelijks meerdere voorstellingen plaats
op de theaterheuvel en vindt ook de
opening van het aspergeseizoen op
het Floriadeterrein plaats.

Samenwerking Oxfam
Novib en Floriade
Op woensdag 14 maart bezegelden de Floriade en Oxfam Novib hun
partnership. Tom van der Lee, directeur Campagnes van Oxfam Novib
ondertekende de samenwerking met directeuren Paul Beck en Bert Stek van
de Floriade.
Hiermee is Oxfam Novib officieel
Goede Doelen Partner van Floriade
2012. De ondertekening vond plaats in
het paviljoen Tropical Treasures, waar
Oxfam Novib vanaf 5 april een half
jaar aanwezig is met de 3D-belevenis
‘Power of Nature’.

Jong talent met een eigen wil

Deze beleving van de cycloon
Nargis in Myanmar laat niet alleen de
kracht van de natuur zien, maar
geeft tegelijkertijd meer informatie
over het werk van Metta, een belangrijke lokale partner van Oxfam Novib in
Myanmar.

‘Ich will dir mein Herze schenken’
is de openingszin van de beroemde
aria uit de Matthaeus Passion van Bach.
Geen tophit uit de mega top 50, maar
wel een favoriet van Judith Weusten.
De achttienjarige zangeres uit Horst
zong deze aria samen met liederen
van Mozart en Händel tijdens de regio
voorronde van het Prinses Christina
Concours in Maastricht. “Eigenlijk is het
allemaal begonnen toen ik nog klein
was”, vertelt Judith. “Samen met mijn
zusje trad ik op voor mijn ouders. Wij
tussen de gordijnen en papa en mama
op veel te kleine stoeltjes. Toen ik 9
jaar was deed ik mee aan het Jongeren
Talent Spektakel en won de eerste
prijs met een liedje van Kinderen voor
Kinderen. Toen al wist ik dat ik zangeres wilde worden. In groep 8 deed ik
auditie voor de musical Annie. Tot mijn
grote verbazing en blijdschap werd ik
geselecteerd en mocht een leuke bijrol
spelen. Een super ervaring.”

Bewuste keuze
Toch koos Judith bewust voor de
richting klassieke zang. Sinds de brug-

klas volgt zij zanglessen. “Eerst heb ik
privéles gehad van Frans Schampers.
Nu zit ik al vier jaar bij Rob Meijers,
die les geeft bij Tino Snijtsheuvel en
zonen in Venlo. De zangtechniek voor
het uitvoeren van klassieke liederen
verschilt enorm van de gangbare
technieken. Zingt een jazz- of popzangeres vooral vanuit de buik en het
middenrif, een klassieke zangeres
gebruikt veel meer de flanken van het
lichaam en de rug. Wat ik mooi vind
aan het zingen van klassieke muziek
zijn vooral de tonen en de expressieve
mimiek. Verder vind ik het prachtig
dat klassieke zangers en zangeressen
geen microfoon nodig hebben om een
hele zaal te bereiken.”

Urenlang in mijn hoofd
met een lied bezig
Hoewel Judith gepassioneerd met
haar muziek omgaat, ziet haar leven
er heel normaal uit. Momenteel zit zij
in het eindexamenjaar vwo aan het
Valuas College in Venlo. “Ik heb een
leuke vriend, die niet echt van klas-

sieke muziek houdt, maar wel heel erg
geniet als hij mij hoort en ziet zingen.
Uitgaan doe ik nauwelijks. Ik vind het
veel leuker om met vriendinnen thuis
te kletsen en naar leuke muziek te luisteren. Het is niet aan te geven hoeveel
tijd ik in de muziek steek. Vaak ben ik
urenlang in mijn hoofd bezig met een
lied. Dan stel ik mij voor hoe ik het ga
zingen.”

Einddoel ingeslagen
weg bekend
Judith heeft haar toekomst al min
of meer uitgestippeld. “Ik ben een weg
ingeslagen en ik weet het einddoel.
Hoe ik dat doel precies ga bereiken,
weet ik nog niet. Ik hoop volgend jaar
toegelaten te worden op een conservatorium in het westen van het land.
Waarom? Ik heb het idee dat je daar
sneller kans maakt op het concertpodium terecht te komen. Over een
alternatieve studie heb ik nog niet echt
nagedacht.” Op 31 maart staat Judith in
de halve finale van de voorronde voor
het Prinses Christina Concours.

Vervolg voorpagina

Superfan Horster Revue
“Die wilde graag mijn solo zien. Ik
verstond er niks van, behalve dat stuk
van mijn solo, want dat kende ik nog
van buiten.”
En of Mart zijn solo van 26 jaar geleden nog van buiten kent. Er verschijnt
een twinkeling in zijn ogen en hij groeit
een paar centimeter als hij de eerste
zinnen van ‘Sjang in het èndekuulke’
voordraagt. De minutenlange solo
wordt slechts onderbroken door een
“daar moet ik je dadelijk nog wat over
vertellen”, maar zonder hapering en
vol bravoure komt de revue van 1985
door Marts enthousiasme weer tot
leven. “Die van 1993 weet ik niks meer
van hoor”, zegt hij bescheiden. “Maar
deze, dat vergeet ik niet, die heb ik zo
vaak gedaan.”
Anekdotes heeft Mart ook genoeg.

In zijn solo heeft hij het over een
bruidsjurk van Jansen-Noy. “Toen kreeg
ik een brief van Van Well, waarom
we niet in Horst waren gebleven om
dat kleed te kopen, in plaats van in
Sevenum”, lacht Mart. Zo herinnert hij
zich ook een verhaal van de familie van
‘Poëpen Bertje’, die het niet zo leuk
vonden dat juist deze bijnaam de revue
had gehaald. “Toen hebben we er toch
maar ‘Klompen Bertje van gemaakt”,
zegt Mart.
“Vooral dit soort bijverschijnselen
zijn leuk. Daaraan kon je opmaken
dat de revue leefde in Horst. Daar is
iets ontstaan. Dat de revue nog steeds
wordt gehouden, dat stemt me blij”,
zegt hij. “Ik stond toch aan de wieg, dat
dat blijft, dat is prachtig. Ik ben altijd
een liefhebber geweest.”

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar

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
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nieuws

Foto ID wint GOLD AWARD

Starter in de Regio
MB Recruitment
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Tijdens de jaarlijks BPP (Bund Professioneller Portraitfotografen) contest heeft Ad Vereijken van Foto ID uit Horst
en Panningen de Gold Award gewonnen in de categorie Wedding and Emotion.

MB Recruitment
Maaike Breunisse
Rembrandtstraat 10
5961 AL Horst
06 24 79 92 19
info@mbrecruitment.nl
www.mbrecruitment.nl
(under construction)
arbeidsbemiddeling
01-01-2012

Activiteiten
MB Recruitment heeft als
kernactiviteit het bij elkaar
brengen van vraag en aanbod
van personeel. Dit wordt bereikt
door zeer intensieve zoekacties
naar zowel vacatures als kandidaten. Geen steen blijft op z’n
plaats liggen, MB Recruitment
zoekt net zolang tot de juiste
match gemaakt is. Met deze
werkwijze richt MB Recruitment
zich dan ook vooral op moeilijk
voorzienbare en langdurig
openstaande vacatures. Maar
natuurlijk worden ook de minder
ingewikkelde vacatures op
dezelfde manier benaderd en
voorzien.
Doelgroep
MB Recruitment richt zich
vooral op het hogere segment
van de markt, dus hbo en

universitair geschool personeel.
Maar natuurlijk is een mbo’er
ook van harte welkom. In eerste
intantie werkt MB Recruitment in
de driehoek Maastricht,
Eindhoven en Nijmegen, maar
door haar unieke werkwijze en
vermogen om onvervulbare
vacatures toch te vervullen,
houdt het werkgebied niet op bij
deze grenzen.
Onderscheidend vermogen
Het onderscheidend vermogen van MB Recruitment zit
vooral in kleinschaligheid en
aandacht: elke opdracht, elke
kandidaat krijgt volledige
aandacht, indien nodig 24 uur
per dag. MB Recruitment neemt
de tijd om net zolang te zoeken,
elke steen om te keren, totdat de
juiste kandidaat voor een bedrijf
of de juiste baan voor een
kandidaat is gevonden. Omdat
MB Recruitment een eenmanszaak is, met weinig kosten,
weinig secundaire werkzaamheden (administratie, financiën
etcetera), kan veel tijd en
energie gestoken worden in de
primaire werkzaamheden: het
zoeken van kandidaten voor
(moeilijk te voorziene) vacatures
tegen een redelijk tarief.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

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

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725
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korting

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Groot
assortiment
tuinplanten
tot wel

klimop

goedkoper

€ 1.49

St. Jansstraat 43, Meterik

50%

dan elders
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T: 06 30 58 79 98
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Voor een
‘werelds’ cadeau

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

Blitterswijck

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Tel. 0478 69 12 83

•

E: bleustone@live.nl

Onze ramen en deuren voldoen aan
de strengste eisen m.b.t. mechanische
eigenschappen, weerbestendigheid
en gebruikswaarde. En zijn leverbaar
in vele types en kleuren. Maar kijkt u
eerst eens rustig rond in onze showroom. Al meer dan 25 jaar ervaring!

w w w. t r a a s . n l

www.brugeind.nl

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

Mooi vakwerk
op maat!

Restaurant
Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

viooltjes,
primula’s en
groenteplanten

RAMEN EN DEUREN

E

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

100 cm lang
aan stok

We hebben
weer volop

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

l!!

●

Ad Vereijken/ Foto ID is aangesloten bij de Dutch Institute Of
Professional Photography. Dit is
een stichting waarbij professionele
fotografen aangesloten zijn voor het
delen van kennis. Op deze manier
kunnen fotografen onderscheidend en
vernieuwend werken en de fotografie
binnen Nederland op een hoger niveau
brengen. Binnen Nederland, maar
ook internationaal is Foto ID al diverse
malen in de prijzen gevallen. Deze Gold
Award is een mooie toevoeging aan het
lijstje prestaties.

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

op tuinplanten
in de
kortingshoek

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

nemen van zijn prijs. Ad over zijn winnend beeld: “Het was erg leuk om de
trouwdag van Jeroen en Stephanie te
mogen fotograferen. Op een prachtige
dag in augustus werd er getrouwd op
een mooie sfeervolle buitenlocatie.
Het licht op deze dag was geweldig
en met de gemaakte beelden kon
een sfeervolle herinnering gemaakt
worden voor het bruidspaar. Als internationale fotografen je stijl en inzicht
dan op deze manier beoordelen, dan
geeft dit toch wel een erg lekker
gevoel.”

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

80%

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

●

Begin dit jaar konden fotografen
uit diverse Europese landen beelden insturen voor deze awards. De
negenkoppige internationale jury
had een zware taak om de bijna 900
beelden te beoordelen. Eind februari
bleek Ad Vereijken genomineerd te
zijn en bij de eerste tien inzendingen te eindigen. De uitreiking van
deze prestigieuze prijs vond plaats in
Keulen in Duitsland. Tijdens het gala
met ruim 200 aanwezige fotografen
werd Ad als laatste op het podium
geroepen voor het in ontvangst

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.
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Globe Reisburo Horst beste
reisbureau van Limburg
Vakblad TravMagazine Reisrevue heeft woensdag 14 maart de provinciale winnaars van de verkiezing
Reisbureau van het Jaar 2012 bekend gemaakt. Globe Reisburo Horst is uitgeroepen tot provinciaal winnaar en mag
zich nu beste reisbureau van Limburg noemen.

winkel&bedrijf 09
VDL Parree wint ESEF
Award 2012
VDL Parree uit Sevenum won dinsdag 13 maart de ESEF Award 2012 in
de categorie ‘Innovatieve materiaal toepassingen’. De duurzame
stadbuggy ‘Quinny Yezz’ was ook goed voor de publieksprijs op de
vakbeurs in Utrecht voor toeleveren, uitbesteden en engineering in de
Benelux.
De Quinny Yezz is een sterke,
duurzame stadsbuggy. Door toepassing van alleen kunststof als basismateriaal is de buggy niet alleen licht
en wendbaar, maar ook zeer compact
in te klappen. De ontwikkelde

3D-inklapmechaniek zorgt ervoor dat
de buggy met één hand ingeklapt kan
worden, zodat de andere hand vrij
blijft voor het kind.
In 2004 en 2010 won VDL Parree
ook een ESEF Award.

Social media inzetten
om te netwerken
Wie als ondernemer actief is, netwerkt. Netwerken vergroot het scala
aan zakelijke mogelijkheden. Waar ooit netwerkbijeenkomsten en
kerst- en nieuwjaarsborrels dé gelegenheid waren om zakenrelaties te
spreken, zijn de mogelijkheden tegenwoordig flink gegroeid. Denk eens
aan een platform als LinkedIn. Maar hoe gebruik je LinkedIn effectief?

Sandra Vestjens, manager
van Globe Reisburo Horst, zegt
erg trots te zijn op de provinciale
titel: “De uitverkiezing tot provinciaal winnaar is voor ons van grote
waarde. Het is een erkenning voor
de inzet van ons team en de hoge
kwaliteit die wij als reisbureau
uitdragen naar onze klanten. De verkiezing vergt de nodige inzet, maar
dwingt je om de eigen organisatie
kritisch onder de loep te nemen en

de bedrijfsprocessen continu aan te
scherpen.”
De verkiezing Reisbureau van
het Jaar is een initiatief van vakblad
TravMagazine Reisrevue en heeft tot
doel een bijdrage te leveren aan het
voortdurende proces van kwaliteitsverbetering. De verkiezing heeft
verschillende ronden gekend. De beste
reisbureaus per provincie ontvingen
een bezoek van Paul Zuijdgeest,
directeur van InCompany, en werden

ze enkele malen ‘verrast’ door Mystery
Buyers van de organisatie Store
Support. In de vierde ronde, de juryronde, werden de twee beste reisbureaus
per provincie door een vakkundige jury
ondervraagd.
Globe Reisburo Horst dingt samen
met de overige provinciale winnaars
mee naar de landelijke titel. Deze
wordt bekendgemaakt tijdens een
gala-avond op maandag 23 april in het
Dorint Hotel op Schiphol.

Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2012
Op donderdag 22 november zal Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas de jaarlijks toe te kennen
ondernemersprijs uitreiken. Tijdens die bijeenkomst zal ook de Jo Janssen Prijs worden uitgereikt. Het programma van de avond wordt te zijner tijd gepubliceerd.
Het aanmelden van kandidaten
kan tot 1 juni. Aanmelding kan door
de ondernemer zelf, maar ook besturen van ondernemersverenigingen,
belangenorganisaties, banken, accountants, dorpsraden of bijvoorbeeld

gemeenten kunnen kandidaten voordragen. De ondernemersprijs is gericht
op alle ondernemers, van groot tot
klein, uit de industrie en de horeca, uit
de agrarische en de toeristische sector
en uit het midden- en kleinbedrijf. Kijk

voor de selectiecriteria en aanmeldingsformulieren op www.
ondernemersprijshorstaandemaas.nl
De selectiecommissie en de jury
wijzen uit de genomineerden de
uiteindelijke winnaars aan.

Genieten van streekproducten bij De Lange Horst
Vanaf april presenteert De Lange Horst in combinatie met topkok Gerard van de Vossenberg een lunchmenukaart met streekproducten.
Gerard is een topkok, die binnen
en buiten Horst bekend staat om zijn
passie voor streekproducten. Hij is
met name bekend geworden door
de successen van restaurant Het
Groenewoud en De Paddestoelerij.
Voor zijn oeuvre van nieuw ontwikkelde gerechten heeft hij meerdere
prijzen mogen ontvangen. Gerard
maakt gebruik van het traditionele
´front cooking´. Culinaire liefhebbers
kunnen gezellig mee kijken bij de

bereiding van hun gerecht. Afhankelijk
van het weer is Gerard te bewonderen
op het terras of in het cafégedeelte van
De Lange Horst. Sfeer, gezelligheid en
kwaliteit staan voorop bij deze topkok!
De nieuwe menukaart is gebaseerd
op vier basisgerechten, zoals gevogelte, vis, vlees en vegetarisch. Iedere
vier weken verandert de specifieke
inhoud van de gerechten. De gerechten worden altijd samengesteld aan
de hand van producten van lokale

ondernemers. Niet alleen kunnen
gasten genieten van de authentieke
gerechten, ook enkele ondernemers
uit de regio krijgen een steun in de
rug.
De nieuwe kaart is gedurende
de maanden april tot en met oktober
geldig, van dinsdag tot en met vrijdag
én op koopzondagen tussen 11.30 uur
en 16.00 uur. Buiten deze tijden om
geldt de reguliere kaart van De Lange
Horst.

Deze en andere vragen worden
beantwoord op woensdag 28 maart
tijdens het StartersCafé Horst.
Het thema van deze bijeenkomst is
administratie en online netwerken.
Tijdens deze avond geven sprekers
starters nuttige tips en adviezen
op het gebied van administratie.
Starters leren daarna in een
interactieve workshop hoe ze social
media als LinkedIn kunnen inzetten
om te netwerken.
Naast sprekers zijn er voor de

starters ook adviseurs van Gemeente
Horst aan de Maas en de Kamer van
Koophandel aanwezig. Ondernemers
van jonge bedrijven kunnen met
anderen ervaringen delen, hun kennis
verdiepen en hun netwerk verder
uitbreiden. De toegang is gratis.
De avond is bij Liesbeth’s Grand Café
te Horst. Aanvang is 19.00 uur en
de bijeenkomst eindigt omstreeks
21.30 uur.
Aanmelden is voor starters kosteloos mogelijk op StartersCafeHorst.nl

(web)winkel voor

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

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

It’s Clean

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

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 14 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

10

winkel&bedrijf
nieuws
nieuws

22
01
03
09
Advertorial

A-kwaliteit tegen outletprijzen

gratis
kop koffie
+ verse wafel *

Waarom meer betalen als het
ook stukken voordeliger kan
Op zoek naar een compleet nieuwe badkamer, de houten vloer in de woonkamer vervangen door tegels of kiezen voor laminaat
op de overloop? Kom gerust eens kijken bij Tegel & Sanitair Outlet Tienray B.V. aan de Spoorstraat 61 in Tienray, voor de mooiste tegels
en het stijlvolste sanitair tegen zeer scherpe prijzen.

“Het geheim
van het succes zit
hem vooral in dat
wij eerlijk en transparant
werken. Dit betekent niet dat collegaondernemers dat niet doen, maar
door een intensieve samenwerking
in Duitsland kunnen wij dezelfde
producten voor een lagere prijs
aanbieden. Daarnaast durven wij ook
af te wijken van verkoopadviesprijzen
van producenten en nemen wij
genoegen met een lagere marge. Wij
bepalen zelf onze prijzen”, aldus Andy.
“Net zoals wij zelf kiezen of we
meedoen aan koopzondagen.
De praktijk wijst namelijk uit dat er
dan zeer weinig verkocht wordt, maar
vooral veel bekeken en vergeleken”,
aldus Leon.

Service verlenen
2500 m
showroom
2

Onze showroom geeft een mooi overzicht van ons assortiment
Het klinkt ongeloofwaardig, maar
volgens eigenaren Leon en Andy van
de Port kan het wel degelijk.
“Door slim in te kopen en intensief
samen te werken met onze
vestigingen in Duitsland, delen wij
het voordeel met onze klanten”,
aldus Leon van de Port.

Eerlijk en
transparant werken
“Wij nemen genoegen met een
lagere marge op onze producten en
daardoor bieden wij producten van
A-kwaliteit tegen outletprijzen”,

vult zijn zoon Andy aan. De basis van
het bedrijf in Tienray is gelegd door
Leon. Inmiddels zit hij ruim dertig jaar
in het vak van in- en verkoop van
tegels en sanitair. “De prijzen in
Nederland liggen relatief hoog, ten
opzichte van buurlanden België en
Duitsland”, aldus Leon.
In Menden, in het Duitse Sauerland,
vond Leon een collega-ondernemer
van een outletzaak voor tegels en
sanitair. “Daar reden de auto’s af en
aan, waaronder ook die van
Nederlandse kopers. Hier moest iets
mee te doen zijn”, aldus Leon.
“Niet veel later ontstond een

samenwerking, waarbij we profiteren
van elkaars kennis en contacten.
Voor ons zijn er geen grenzen meer”,
aldus Andy.

aldus Andy. “In het Friese Drachten
zijn we al een tweede tegel-outlet
begonnen.”

“Een kleinere marge en daardoor
een lagere prijs vragen betekent
niet dat wij minder service leveren.
Integendeel, want bij problemen
zullen wij zelf een kijkje komen
nemen en de klacht beoordelen.
Dat betekent voor ons service
verlenen”, aldus Andy. “We leggen
zelf geen tegels en plaatsen geen
badkamer, want dat laten we over
aan onze specialisten. Daarvan kunnen
wij prima een aantal vakmensen
adviseren”, aldus Leon.

Het gezicht
van het bedrijf
Jarenlang heeft Leon deze kar
getrokken en sinds enkele jaren is zijn
zoon Andy het gezicht van Tegel &
Sanitair Outlet Tienray B.V. Andy kreeg
het vak van in- en verkopen met de
paplepel ingegoten. “Mijn vader heeft
een mooie basis gelegd waarmee we
verder gaan uitbouwen in Nederland”,

Een kijkje in de keuken
De ervaring leert dat potentiële
kopers eerst op internet gaan kijken
en vergelijken, voordat ze tot de
koop overgaan. Ook Tegel & Sanitair
Outlet Tienray B.V. in Tienray heeft
een eigen website
Op www.tegel-outlet.com vinden
klanten niet alleen mooie en
bekende merken, zoals Agrob
Buchtal, Geberit, Hansgrohe, Mapei,
Villeroy & Boch en vele andere
tegen zeer voordelige prijzen,
maar ook speciale aanbiedingen
in verband met de open dagen in
het weekend van 24 en 25 maart.
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Kom gerust eens kijken in Tienray,
waar meer dan tien deskundige
medewerkers klaarstaan voor
vragen en advies. Onder het genot
van een kopje koffie en een wafel
kunnen geïnteresseerden niet alleen
de producten in de showroom van
ruim 2.500 m2 bekijken, maar ook
aanraken en vooral ervaren.
“De aankoop van tegels en sanitair
doe je niet elke week. Als je dan
kiest voor A-kwaliteit, waarom zou
je dan meer betalen als het ook
stukken voordeliger kan?” aldus
Andy van de Port.

Spoorstraat 61, Tienray, www.tegel-outlet.com
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Een kijkje bij de ondernemer om de hoek

Netwerken onder het genot van een
kopje kofﬁe
Lien Hartman van PuurLien en Loes Bertholet en Bianca Salet van Hint vormgeving, zijn drie jonge ondernemers
uit Sevenum. Ze hebben vorig jaar het initiatief genomen om een Open Coffee in hun dorp te organiseren. Ze vulden
de formule aan met hun eigen idee ‘Open Coffee op locatie’.

met een bakker, maar toch zou hieruit
een prima samenwerking kunnen
ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de
succesvolle samenwerking van een
paprikateler en een ijsproducent”, zegt
Lien. Bij de laatste bijeenkomst zijn
de ondernemers op bezoek gegaan bij
een palingkwekerij in Sevenum. Het is
vooral de laagdrempeligheid die de
dames voor ogen hebben. “De hovenier

mag ook aansluiten in zijn werkkloffie.
Je hoeft bij ons echt niet in pak te
komen. Het gaat ons om een kijkje
te nemen bij de ondernemer op de
hoek. Je weet waar hij zit, maar je hebt
eigenlijk geen idee wat diegene doet”,
zegt Lien.
Voor meer informatie en aanmeldingen, stuur een e-mail naar info@
puurlien.nl

350 meter shows, voorjaarsmode en trends

Rode Loper modeshow Horst-centrum
De ondernemers in Horst-centrum organiseren op 25 maart een
grandioze Rode Loper Show. Daarvoor wordt 350 meter rode loper
uitgerold door het centrum van Horst. Tientallen modellen en een
professionele voice-over werken mee om een vrolijke en inspirerende
voorjaarsshow neer te zetten.

Bianca Salet, Lien Hartman en Loes Bertholet
Het concept Open Coffee is afkomstig uit Londen, waarbij ondernemers
de gelegenheid krijgen om vrijblijvend
met elkaar in contact te komen. “Het is
de ideale gelegenheid om te netwerken, waarbij het vooral gezellig, leerzaam, en nuttig moet zijn”, zegt Lien.
“De term ‘op locatie’ hebben we zelf
verzonnen, aangezien we in een klein
dorp zitten en het praktisch mogelijk
is om bij elkaar op de koffie te gaan”,
aldus Loes.
Ondernemers weten dat succesvol
ondernemen staat of valt met een goed
netwerk. Het vormt een belangrijk
onderdeel van het ondernemerschap.

“Het valt lang niet altijd mee om een
weg hier in te vinden. Vandaar dat ik
vorig jaar als jonge ondernemer met
Loes en Bianca dit initiatief heb genomen”, zegt Lien.
“Een startende ondernemer heeft
zijn eigen netwerk, maar ik wilde in
contact komen met meer ondernemers
in Sevenum”. De stap om naar de Open
Coffee in Horst te gaan bleek voor de
dames een drempel. “Ik was in eerste
instantie vooral benieuwd naar de
ondernemers in Sevenum”, zegt Loes.
Samen stelden ze een enquête op om
de animo onder andere ondernemers
in het dorp te peilen. “Iedereen vond

het meteen een goed idee en zeiden
dat we het zeker moesten doen”,
aldus Lien.
De jonge ondernemers hebben
op dit moment in totaal drie Open
Coffees georganiseerd. De volgende
staat gepland op vrijdag 11 mei in
de namiddag op locatie bij paprikakwekerij Hermans-Walter in Sevenum.
Bij de allereerste editie kwamen in
totaal dertig ondernemers en bij de
tweede bijeenkomst stond het thema
‘samenwerken’ centraal. “Belangrijk
hierbij was het out of the box denken
van ondernemers. In eerste instantie
heeft een boekhouder niets te maken

Novocom

Op koopzondag 25 maart wordt
Horst-centrum omgetoverd tot één
grote catwalk. Diverse mode- en
schoenenwinkels en beautyshops
organiseren om 13.30 uur, 14.30
uur en 15.30 uur een spetterende
presentatie. Tientallen modellen
showen de nieuwste mode en trends
voor dames, heren en kinderen voor
het komende voorjaar en zomer. Er
wordt geëxperimenteerd met kleding,
kapsels, accessoires, make-up en
muziek. Een professionele voice-over
kondigt de shows aan. De gepresenteerde mode-items zijn te koop in
Horst-centrum.
Tijdens de koopzondag zijn
horecagelegenheden en winkels
in het centrum van Horst geopend.
Diverse winkeliers organiseren

leuke activiteiten en acties. Zo biedt
groentespecialist Het Trostomaatje
ambachtelijk gebakken champignons
uit eigen streek. Frits Schrijen Juwelier
organiseert een speciale trouwringenshow in zijn winkel.
Podotherapeut Hermanns geeft
gratis schoenadvies voor mensen met
voet- en houdingsgerichte klachten bij
Past Schoenen en jeans-specialist Top
Shop trakteert haar klanten op ijs van
ijssalon Passi. Kinderen kunnen zich
laten schminken of zich uitleven op
een groot springkussen.
Rode Loper Koopzondag in Horstcentrum begint om 12.00 uur en
duurt tot 17.00 uur. De Rode Loper
Shows starten om 13.30 uur, 14.30
uur en 15.30 uur. Parkeren is gratis.

Ook dit jaar doen we weer de populaire fotoshoots!
Bij besteding vanaf € 100,- een leuke fotoshoot kado!

Bijbetaalprijs € 0
i.c.m. 2-jarig Hi Messaging Medium
+ 150 min + Hi ToestelLease*
+ SmartCare 4-uur service
(500 MB internet + 150 min /sms)
1e jaar € 39,50

€

19,75

/mnd

Schoutenstraatje 15, Venray • Tel. 0478 - 51 24 98 / Kerkstraat 18, Horst • Tel. 077 - 398 76 48

*Kijk voor de voorwaarden op www.telecombinatie.nl

SAMSUNG
GALAXY S II

Aktie geldig tot 1 april

Fei Geurts

Kerkstraat 30, 5961GD, Horst, 077 3987417
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Alle smaken onder
een dak
Maandag 26 maart opent Foodculture Group tijdens een officiële bijeenkomst de website www.regioproduct.nl
De site is een particulier initiatief met als doelstelling consumenten en de producenten van streekproducten bij
elkaar te brengen. Is er voldoende voedingsbodem voor het initiatief?
Wie via een willekeurige internetzoekmachine ‘streekproduct Limburg’
intoetst, komt een grote diversiteit aan
sites uit Nederland en België tegen.
Webpagina´s die als zoekresultaat het
hoogst scoren vestigen voornamelijk de
aandacht op één specifiek streekproduct. Een aantal treffers betreft winkeliers of horecabedrijven, die streekproducten leveren of verwerken. Als het
aan Ineke Lemmen, initiatiefneemster
van de site www.regioproduct.nl ligt, is
deze versnippering binnenkort verleden
tijd. “Met de website, die Foodculture
Group lanceert willen wij de consument
en producenten van streekproducten
met elkaar in contact brengen”, vertelt
Ineke.

Nederlander minder
betrokken

Graag iets ondernemen
met een ander...
Maak er dan nu werk van!
Vrijwilligerszorg Noord- en Midden-Limburg biedt,
door het inzetten van vrijwilligers, aanwezigheidshulp,
gezelschap en activiteitenhulp aan (mantelzorgers van)
chronisch zieken, hulpbehoevende ouderen en mensen
met een beperking, jong en oud.
Hebt u 2 uurtjes voor gezelligheid

Voor een vrouw van ongeveer 80 jaar zoeken we een gezellige vriendin om samen iets te
ondernemen of koffie te drinken bij een goed gesprek. Als u houdt van Klassieke muziek
of een spel dan weten wij wel iemand voor u.
Voor meer info bel met Leny Jenniskens 06 52669462 of Peggie Bos 0652669100.

“De provincie Limburg beleeft de
primeur. Onze medewerkers hebben
ook producenten en instellingen uit
de regio Horst aan de Maas benaderd
om deel te nemen aan de website. De
respons is boven verwachting goed en
veel bedrijven zijn positief over het
initiatief.”

De vraag is natuurlijk of de consument op een dergelijke site zit te
wachten. Volgens onderzoekers koopt
10% van de consumenten regelmatig streekproducten. “Wij realiseren
ons heel goed dat de markt voor
regionale producten niet sterk groeit.
Nederlanders zijn sowieso een stuk
minder betrokken bij producten uit eigen streek dan bijvoorbeeld de Fransen
en de Duitsers. Bovendien is de productiecapaciteit voor streekproducten in
Nederland vrij beperkt. Het idee voor
de website is dan ook uit ideologische
en niet uit commerciële overwegingen
geboren. Na de succesvolle Horster
Oogstparade in 2009 besloten de
initiatiefnemers een online platform op
te zetten om het streekproduct beter
onder de aandacht te brengen. Zo is er
een forum waarop bezoekers van de
site met elkaar kunnen discussiëren
over het thema streekproduct. Verder
kunnen consumenten zien waar de
streekproducten in hun regio te koop
zijn of bij welke horecagelegenheden
regionale producten worden verwerkt.
Daarnaast komt er een overzicht van
wandel- en fietsroutes en recepten. We
willen alle smaken en mogelijkheden

rond het streekproduct onder één dak
brengen.”

Rotonde van voedsel
Over de vraag welk voordeel de
klant uiteindelijk uit een streekproduct
haalt, moet Ineke even nadenken.
“Allereerst weet je waar de producten
vandaan komen. Je kunt ze bij wijze
van spreken om de hoek aanschaffen
en je weet wat je eet en je kunt met de
seizoenen mee eten. Daarnaast versterk
je de lokale economie. Duurzaamheid
speelt natuurlijk ook een rol en dat niet
alleen bij de productie. Als we meer
producten uit eigen regio kopen, wordt
het aantal vervoerbewegingen ook een
stuk kleiner. En dat is weer goed voor
ons milieu.” Hoe ziet de website er over
een jaar uit? “We hopen dan een respectabele groep ondernemers, die streekproducten produceren en verwerken,
op de site te hebben staan. Door onder
meer gebruik te maken van de sociale
media brengen wij de site bij consument en producent onder de aandacht.
We blijven echter wel met beide benen
op de grond staan: streekproducten
vervullen nog steeds een niche rol op de
wereldwijde rotonde van voedsel.”

Over HALLO Aanbieding

In drie dagen alle honderd
vouchers verkocht

Gezelschap voor een meneer

Petra Siebers is uitbaatster van Boscafé Het Maasdal in Horst. Samen met haar vader bedacht ze vorig jaar het
concept ‘Speenvarken aan het spit’, waarbij gasten terecht kunnen voor een bourgondisch buffet. Door een scherpe
aanbieding op HALLOaanbieding.nl wilde Petra haar klanten het vernieuwde Boscafé-gevoel laten ervaren.

Wandeling

Commercieel adviseur Bart de
Rooij is bij Kempen Nieuwsmedia
verantwoordelijk voor de invulling
van HALLO Aanbieding “Door zijn
aanstekelijk enthousiasme over het
concept hoefde ik niet lang na te
denken”, zegt Petra. Aangezien Petra
nog in de opstartfase van haar bedrijf
zit, zag zij het concept van HALLO
Aanbieding als een kans om mensen
uit de regio het vernieuwde boscafé
te laten beleven. “Ik heb positieve

Mantelzorger zou het fijn vinden als zij er zelf ook eens uit kan. En weet dat haar man
ook goed gezelschap heeft om te wandelen of een praatje te maken. Tijden in overleg.
Meer info via Leny Jenniskens 06 52669462.
Een meneer uit Broekhuizen wil graag 1x p.w. bezoek van een vrijwilliger voor gezelschap en een wandeling maken. Zijn vrouw kan dan ook zelf eens iets ondernemen.
Iets voor u, bel met Christa van der Lint 06-52669472.

Samen zwemmen, wandelen, fietsen of een andere hobby

Kinderen op een dagopvang in Horst gaan graag eens in de week zwemmen op enkele
morgens. Mensen met een verstandelijke beperking, kinderen of volwassenen gaan
graag eens eruit, maar kunnen het niet alleen.
Bel voor meer informatie met Peggie Bos 06 52669100.

Gespecialiseerde dementie vrijwilligers

Gezelschap gezocht voor enkele mensen en hun mantelzorgers in omg. Horst. Een
mantelzorger kan er dan ook eens even uit.
Hulp bij dementie heeft zich tot doel gesteld om de zorg en dienstverlening aan mensen
met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Je krijgt een gratis cursus van 4
dagdelen, werkt samen met een trajectbegeleider en krijgt professionele begeleiding.
Bel met Peggie Bos 06 52669100 of kijk op www.dementievrijwilliger.nl

Voor meer informatie kijk op www.dezorgondersteuner.nl

Wij houden open huis op 23 maart
van 16.00 – 19.00 uur in ons pand

Freshpark Venlo – Industrienummer 3818

reacties gehad. De één vond het een
belachelijk goedkope aanbieding,
terwijl een ander het vanwege de laagdrempeligheid een goede zet vond om
met ons kennis te maken”, zegt Petra.
“HALLO Aanbieding richt zich vooral
op de regio, waardoor het een knus
karakter heeft. Het geeft ondernemers in de regio de kans om op een
originele manier genoemd en geroemd
te worden door zowel bekenden als
onbekenden”, zegt Petra.

De lokale ondernemer biedt zijn
product of dienst tegen een zeer
interessante korting aan. “Dat geeft
het geheel een vertrouwd karakter.
Binnen drie dagen heb ik alle honderd
vouchers verkocht. Hiermee kan ik
zoveel mogelijk verschillende mensen
kennis laten maken met het boscafé
en dat tegen een minimale inspanning, want de medewerkers van
HALLO Aanbieding dachten snel en
vakkundig met me mee”, aldus Petra.

Ton Derix Transport 20 jaar
Na jaren van hard werken in de transportsector besloot Ton Derix in december 1991 om met zijn vrouw Diny
een nieuw transportbedrijf op te richten. Hij stelde een prognose op en ging in gesprek met de heer Eijckmans
van de Rabobank in America. Volgens Ton “trapte de heer Eijckmans erin” en kon hij de uitdaging vol overgave
aangaan.
Broer John werd ingeseind om de
huisstijl te ontwikkelen. Het logo dat
‘dun Haas’ wordt genoemd, werd aan
de keukentafel in de Wouterstraat in
America ontworpen en is inmiddels
volledig ingeburgerd bij de klanten
en collega’s. De kinderen werden
in één slaapkamer ondergebracht,
zodat een kantoor kon worden
ingericht. Vertegenwoordigers
moesten vaak lachen als ze mee
werden genomen naar het kleine

kantoortje op de bovenverdieping. Om
te kunnen starten werden trekkers en
opleggers aangeschaft. Deze werden
door Cor Janssen uit Helenaveen in
de huisstijl gespoten. De trekkers en
opleggers werden opgehaald door
de kersvers aangestelde chauffeurs,
Henny Willemsen en Loek Hendrix.
Ze kregen zelfs een chauffeurstraining
om optimaal te kunnen functioneren.
Om de nieuwe zaak niet te zwaar te
belasten, ging Ton bij Decker expedi-

tie werken, waardoor hij toch een
zeker inkomen had. Verder werd er
briefpapier gedrukt en Ton en Diny
konden aan hun avontuur beginnen. Maandag 9 maart 1992 werd
de officiële startdatum van Ton Derix
Transport B.V.
Om het jubileum niet ongemerkt
voorbij te laten gaan is er op vrijdag
23 maart vanaf 16.00 uur open huis
op de locatie Venrayseweg 190b in
Venlo.
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Vooral het lesgeven vind ik erg leuk

Je lichaam reageert op wat jij voelt en denkt
Je staat in een zaal en je maakt rustige bewegingen met armen en benen. Je volgt de leraar, die voor de groep
staat. Het oogt raar en misschien zelfs een beetje zweverig. Toch als je T’ai Chi goed beheerst, dan leer je niet
alleen al je spieren en gewrichten kennen, je komt zelfs in een opperste ontspanning. Dat zegt althans T’ai Chidocent David Anakotta uit Horst.

Geheel ontspannen zit T’ai Chi-leraar David Anakotta voor de spiegel
David (43) kwam een paar jaar
geleden zijn vriendin Janine tegen,
die in Horst woonde. Nadat de relatie
serieuze vormen begon aan te nemen,

10

pakte hij zijn koffers en verhuisde hij
twee jaar geleden van Apeldoorn naar
Noord-Limburg. “Ik heb met pijn en
moeite mijn T’ai Chi-groep in Zutphen

achtergelaten. Maar ze wisten dat ik
een leuke vriendin had in Horst, dus
het zat eraan te01
komen”. De afgelopen
jaren begon het09
vooral weer te kriebe-

winkel&bedrijf
nieuws

len om weer met lesgeven te beginnen. “Na wat speurwerk bleken er in
Horst aan de Maas geen T’ai Chi-lessen
te zijn, wel in Venray en Venlo”, aldus
David. “Dat vond ik erg jammer, want
het is een hele mooie sport.”
“T’ai Chi is een bewegingskunst
afkomstig uit China en vooral in Europa
ligt de nadruk op balans, coördinatie
en vitaliteit. Van oorsprong is het een
krijgskunst, vergelijkbaar maar karate.
Het grote verschil nu is dat je bij karate
vooral beweegt uit snelheid en bij T’ai
Chi uit volledige ontspanning. Vooral
dat laatste is moeilijk aan te leren”,
zegt David. Jonge sporters vinden het
over het algemeen erg spannend om
flitsende en snelle bewegingen te
maken, bijvoorbeeld in de karatesport.
“Als ze de dertig gepasseerd zijn, gaan
ze het rustiger aan doen. De enorme
druk op de spieren en gewrichten
kunnen ze niet eindeloos volhouden.
Een lichaam is niet gebouwd op zoveel
druk.” Volgens David ben je bij T’ai Chi
continu bezig om bewust te worden
van de bewegingen die je maakt. “Zo is
het bijvoorbeeld belangrijk dat je knie
altijd recht boven je enkels staat, dat
is het meest economische. Anders ontstaat teveel kracht op je enkelgewricht,
waardoor ook de spieren extra worden
belast. Allemaal extra slijtage. Als je de
bewegingen goed beheerst, dan maak

je daarna een totaalbeweging met je
hele lichaam en niet alleen bijvoorbeeld vanuit je armen.

Bewuster van geestelijke gesteldheid
Door intensief aan hun lichaam te
werken, worden T’ai Chi-beoefenaars
ook bewuster van geestelijke gesteldheid. “Stel je hebt jaren terug een
auto-ongeluk gehad, waaraan je bij een
kop-staartbotsing een whiplash overhield. Fysiek deed dat veel pijn en kun
je daar vandaag de dag nog behoorlijk
last van hebben. Emotioneel kan het
ook een klap geven, bijvoorbeeld dat
je bepaalde angsten hebt ontwikkeld.
Door het beoefenen van T’ai Chi heb je
misschien minder last van je nek, maar
het herinnert je ook aan de emotionele
klap van toen, waarbij je de verwerking
ervan hebt vermeden. Ook mensen
die bang zijn zullen een krampachtigere houding aannemen, waarbij je je
spieren stevig aanspant”, aldus David.
“T’ai Chi is een mooie vorm om bewust
te worden van lichaam en geest.”
David heeft bij fysiopraktijk FyFit in
Grubbenvorst een zaal gevonden om
met zijn T’ai Chi-lessen aan de slag te
gaan. Voor meer informatie, stuur een
mail naar david.anakotta@gmail.com of
bel 06 55 91 70 60

Advertorial

Voetspecialisten slaan handen ineen
Schoenenspeciaalzaak PAST uit Horst en Podotherapie Hermanns werken sinds kort intensief samen op het gebied van schoenaanpassingen.
Door krachten te bundelen kunnen PAST en Hermanns klanten met voetklachten optimale service bieden.

25 maa
rt
gratis
voeten
check
PAST sch
o

Hoofdst

enen

raat 14,

Horst

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

De ruime collectie van PAST schoenen
Voetklachten kunnen aan de
basis liggen van diverse lichamelijke
problemen. Goed passende en
comfortabele schoenen zijn een
voorwaarde om bijvoorbeeld rugen nekklachten te voorkomen.
Niet iedere fabrikant kan echter
modieuze schoenen leveren, die
voet- en houdingsgerelateerde
klachten aanpakken. Om klanten
met voetklachten, die graag een

mooie en kwalitatief goede schoen
willen kopen, tegemoet te komen,
is PAST schoenen een unieke samenwerking met Podotherapie Hermanns
aangegaan. “Bij PAST hebben wij een
brede collectie in diverse breedtematen
en geschikt voor steunzolen. Daarnaast
hebben wij het vakmanschap in huis
om kleine aanpassingen te verrichten,
waardoor het loopcomfort nog hoger
wordt, vertelt Mariella Kuijpers

eigenares van PAST. “Zo maken wij het
een stuk eenvoudiger om de gewenste
keuze te maken. Door de samenwerking met Podotherapie Hermanns
zorgen we dat klanten, die steunzolen
laten aanmeten, de juiste schoen erbij
krijgen en zo een optimaal loopcomfort
hebben. Alle aanpassingen verzorgen
we in onze eigen schoenmakerij.”
De specialisten van Hermanns doen
een uitgebreid onderzoek naar het

looppatroon van de klant. Met behulp
van de modernste 3D-technologie
maken ze een voetscan, waarmee
ze vaststellen welke hulpmiddelen
noodzakelijk zijn om een schoen aan te
passen, zoals steun- en sportzolen.

wegen hebben bewandeld, zonder
tevreden resultaat. Door de samenwerking met Podotherapie Hermanns
kunnen wij beter ondersteunen en
begeleiden.
We luisteren goed naar de
problemen en gaan op zoek naar
de oorzaak hiervan. We spelen dit
door naar Podotherapie Hermanns,
waardoor de klant eenvoudiger de
juiste oplossing krijgt. Door regelmatig
een voetencheckdag te organiseren
maken we de service voor de klant
nog beter. Deze krijgt gratis een
vrijblijvend en vakkundig voet- en
schoenadvies, zonder hiervoor een
afspraak te hoeven maken.”
Op koopzondag 25 maart kunnen
klanten vanaf 13.00 uur bij PAST
schoenen een gratis voetencheck
laten doen door de specialisten van
Podotherapie Hermanns.

HH
Hermanns

(Spor t) podotherapie

www.podotherapiehermanns.nl

Gratis voetencheck
“Veel klanten maken vaak de verkeerde keuze bij het aanschaffen van
een schoen. Ook zien we dat ze al vele

www.pastschoenen.nl
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Rabobank maashorst
America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

leerlingen strijden opnieuw in de BankBattle 2012
Het succesvol afronden van de
BankBattle vereist tactiek, strategie en
vooral klassikaal samenspel.
Het gebruik van internetverbindingen
maakt het mogelijk om per klas actief
deel te nemen vanuit het eigen
vertrouwde schoollokaal. BankBattle is
voor veel leerlingen een leuke manier

om hun kennis en vaardigheden te
meten met die van de leerlingen van
andere basisscholen. Er zijn twee clusters
(cluster A en B) benoemd binnen de
regio Maashorst. In beide clusters wordt
een winnende school benoemd.
De winnaars ontvangen ieder een
cheque ter waarde van € 450,--.

In de regio Horst aan de Maas nemen de volgende scholen deel aan de
BankBattle 2012

In 2009, 2010 en 2011 organiseerde
Rabobank Maashorst de BankBattle, de
internetgestuurde kennisquiz voor
groep 8 van het basisonderwijs. Ook in
2012 vindt de race tegen de klok plaats

op maandag 16 april tussen de
basisscholen in de regio Horst aan de
Maas. De leerlingen gaan met elkaar de
strijd aan voor wat betreft hun (parate)
kennis en computervaardigheden.

Beste-Wensen-Boom

Twee wensen worden op
korte termijn gerealiseerd
Vorige week informeerden wij u over de voortgang van de unieke Maashorstactie: de Beste-Wensen-Boom. Inwoners uit de gemeente Horst aan de Maas
mochten in december 2011 een wens doen, een wens voor een ander.
Uitvoering twee wensen
nu is het zover, er worden al twee
wensen uitgevoerd. de collega’s van
het team Bedrijven & instellingen
kozen voor de ingediende wens van de
heer Sef Janssen uit Sevenum. de heer
Janssen organiseert samen met de
maashorstcollega’s een groepsactiviteit
op dinsdag 27 maart bij Wellness
centre anco in horst (in verband met
respect voor privacy is het niet
mogelijk deze activiteit verder toe te
lichten).

tielen in america een opknapbeurt.
de wensindieners gaan die dag
samen met collega’s van het team
particulieren aan de slag met het
verven van plafond en wanden.
uiteraard houden wij u op de hoogte
van de realisatie van de resterende
acht wensen voor anderen.

de tweede wens die op korte termijn
uitgevoerd wordt, werd ingediend
door maar liefst negen wensindieners
uit america. op zaterdag 24 maart
krijgt de woonkamer van de familie

‘Gelukkig is er een bank die jouw beste wensen laat uitkomen.’
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

In cluster A zijn ingedeeld:
RK Basissch De Schakel BROEKHUIZENVORST
OBS Weisterbeek HORST
Basisschool de Dobbelsteen SEVENUM
o.b.s. De Krullevaar SEVENUM
RK Basisschool de Kroevert KRONENBERG
Basisschool De Brink MELDERSLO
b.s. Onder de Wieken METERIK
RK b.s. Meuleveld (team 1) HORST
RK b.s. Meuleveld (team 2) HORST

Rabobank Maashorst wenst de deelnemers veel succes toe!

Kom in de Kas
Op zondag 1 april 2012 vindt de 35e
editie plaats van Kom in de Kas, het
grootste publieksevenement van de
Nederlandse glastuinbouw. De
Rabobank is al jarenlang sponsor van
dit evenement. Honderden gastvrije
kwekers openen tussen 11.00 en
17.00 uur de deuren van hun kas voor
het publiek. Ze laten u ontdekken hoe
de mooiste bloemen, planten en de
lekkerste groenten worden geteeld. In
2012 staat de gemeente Horst aan de
Maas in het middelpunt. Rabobank
Maashorst is dit jaar weer Stersponsor.
In verband met de Floriade 2012 vindt
de landelijke aftrap van Kom in de Kas
plaats op donderdag 29 maart bij Wijnen
Square Crops, Vinkenpeelweg 10 te
Grubbenvorst (tuinbouwgebied
Californië).
Deelnemende bedrijven op zondag
1 april
• Westburg bv, Grubbenvorst (tomaat)
• Wijnen Square Crops, Grubbenvorst
(paprika)
• Van Lipzig Tuinderijen bv, Grubbenvorst
(komkommer)

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

In cluster B zijn ingedeeld:
b.s. De Doolgaard (team 1) HORST
b.s. De Doolgaard (team 2) HORST
Mariaschool Reutum (team 1) TIENRAY
Mariaschool Reutum (team 2) TIENRAY
De Kameleon (team 1) GRUBBENVORST
De Kameleon (team 2) GRUBBENVORST
De Kameleon (team 3) GRUBBENVORST
De Kameleon (team 4) GRUBBENVORST

• Rötjes Young Plants, Lottum (heesters)
• Hendrix Aardbeien bv, Melderslo
(aardbeien)
• Cornelissen Fresh Food, Melderslo (radijs)
• Rozenkwekerij Bruinen, Venlo/
Grubbenvorst (rozen)
Meer informatie
Alle bedrijven zijn aan elkaar verbonden
via een fiets- en autoroute. Volgt u de
borden, dan mist u niets.
Meer informatie en een routekaart vindt u
op onze website www.rabobank.nl/
maashorst.
Kijk ook eens opebsite:
nw
onze speciale lede
.nl

en
www.maashorstled

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.

22
03

opinie 15

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

Lezersreactie

Gelauwerd wijnproducent bezoekt Vitellius Sevenum
Ondergetekende heeft met belangstelling het artikel over de gelauwerde wijnproducent Roberto di Filippo uit Italië gelezen.
Wat mij opviel is het feit dat ik
op Prowein, de grootste vakbeurs van
wijnhandelaren ter wereld op de Messe
in Düsseldorf, onlangs gehouden, Filippo
NIET ben tegengekomen. Omdat het

familiebedrijf Rechsteiner, eveneens uit
Italië, daar was en ik gelegenheid had
om ook producten van andere Italiaanse
wijnproducenten te beoordelen, viel
me op dat biologisch in is. Het is een

hedendaagse verkooptruc! Alleen wat
men onder biologisch in Italië verstaat is
niet hetzelfde als biologisch-dynamisch.
Mijn ervaringen met de wijn uit Italië is
dus als het om biologisch gaat NEGATIEF
en als het om biologisch-dynamische wijn
gaat is wijn uit Zwitserland en Duitsland
mijn inziens betrouwbaarder dan die uit

bijvoorbeeld Italië. Ik kom al lang in die
landen en ken de mentaliteit. Op een
familiebedrijf in de Piavestreek, is het
niet mogelijk ‘biologisch’ te produceren.
Er worden op 45 hectare van de ruim
200 hectare in wisselteelt druiven van
de moderne rassen wijn geproduceerd.
Peter Rechsteiner, Horst

Cactus
Column

Buren
Ingezonden brief

Aan B&W, gemeenteraadsleden en de organisatie van het nieuwe

Afvalophaalsysteem van Horst a/d Maas
Het nieuwe afvalophaalsysteem is nu bijna drie maanden in werking
en, zoals afgesproken en ook bekend gemaakt in de HALLO, gaat er een
evaluatie en een enquête plaatsvinden.
Zoals we hebben kunnen lezen
gaat deze enquête onder een kleine
geselecteerde groep inwoners in
de gemeente plaatsvinden, volgens
Birgit op de Laak.
De belangrijkste groep, mensen
en de ouderen in flats en seniorenwoningen moeten zeker allemaal

gehoord worden. Daar het nieuwe
systeem zo’n ingrijpende en voor ALLE
huishoudens/bewoners belangrijke
verandering is en misschien wel voor
velen jaren, is het volgens velen dan
ook belangrijk om zich hierover te kunnen uitspreken middels deze enquête!
Het gaat in de gemeente om onge-

veer 18.520 woningen/huishoudens.
Daar al deze huishoudens het huis-aanhuisblad de HALLO krijgen lijkt het mij
eenvoudig en goedkoop om deze te
bereiken.
In de HALLO heeft de gemeente
elke week twee volle pagina’s met
mededelingen en het zou daarom
volgens mijn voorstel goed kunnen om
op een pagina de enquête te plaatsen,
die de huishoudens invullen en terugsturen, eventuele envelop bijvoegen.

Hiermede bereik je alle huishoudens
en krijg je een reëel en eerlijk beeld
hoe de mensen over het nieuwe
systeem denken en of het gedragen
wordt en zij er ook achter staan. De
gemeente kan hiermee laten zien
dat het echt vooruitstrevend is in het
belang van allen in deze gemeenschap. Hopend op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Johan van Huet
Smetenhofplein 13 Lottum

Crist Coppens
4 houthakkersteaks € 5.95
Zie voor openingstijden

Bij 4 kogelbiefstukken
500 gram half om half gehakt € 1.00

www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077 465 17 94

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Bespreking Poll week 10

Ik kan niet wachten tot de Floriade open gaat
De Floriade opent op 5 april haar deuren. Hoe staan de inwoners van Horst
aan de Maas tegenover de Wereldtuinbouwexpo? Gaan wij straks met zijn allen
kijken, of laten we de Floriade links liggen? Een kleine meerderheid van de
stemmers, 54 %, staat niet te trappelen om naar de Floriade te gaan. Een minderheid van 46% heeft er wel zin in. Het tekent de verdeeldheid in Horst aan
de Maas, hoewel niet gezegd is dat alle mensen die tegen de stelling hebben
gestemd, niet alsnog naar de tentoonstelling gaan.

Op de website van HALLO nam een lezer de gelegenheid te baat om het
probleem van de volkstuinen in onze gemeente onder de aandacht te brengen. Volgens andere lezers was dit niet relevant. Diverse lezers gaven aan wel
interesse te hebben voor de Floriade. Over ruim 180 dagen weten we welk
standpunt de inwoners van Horst aan de Maas ten aanzien van Floriade 2012
hebben ingenomen.

De zorg voor de hulpbehoevende medemens
is ook mijn taak
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De overheid bezuinigt flink op de zorg. Werknemers van zorginstellingen
krijgen een veel hogere werkdruk en er wordt steeds meer een beroep gedaan
op mantelzorg. Hierbij nemen familie of kennissen van een hulpbehoevende en
aantal zorgtaken op zich. Het plan hof te Berkel is bijvoorbeeld gebaseerd op deze
veranderende mentaliteit rond de zorg.
Ook in het bedrijfsleven is een verschuiving te verwachten. Door de
bezuinigingen op uitkeringen komen vooral mensen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking in het gedrang. De overheid heeft de zorg voor deze groep

grotendeels bij de gemeenten neergelegd. Een aantal bedrijven in Horst aan de
Maas heeft inmiddels actie ondernomen om in te spelen op de veranderende
situatie. Een mooi voorbeeld is een leerzorgbakkerij in Horst. De ingrijpende
veranderingen voor mensen, die hulp behoeven worden maatschappelijk breed
opgepikt. Maar hoe zit het met u? In welke mate draagt u bij aan de zorg voor
uw hulpbehoevende medemens? Wanneer maakt u tijd en energie vrij voor
uw invalide buurman? Of is volgens u de zorg toch een taak voor de overheid.
Wat vindt u?

Om maar eens weer met
een oud gezegde te beginnen,
u weet wel van die goede
buur die altijd nog weer een
stuk beter is dan die verre
vriend. Je kunt ook zeggen dat
een man die zichzelf
hervormt, het volle pond
heeft bijgedragen tot de
hervorming van zijn buurman.
Maar als je het prettig vindt
om je buurman lief te hebben
houd het op een deugd te zijn.
En waarom nu deze buurman
verhalen? Welnu, de Floriade
is bijna gereed en wij zien in
Horst aan de Maas deze
buurman graag komen. Met
alle toeters en bellen die er
nu eenmaal bijhoren. Nog
enkele weken te gaan en de
Chinese petjes kunnen af. Het
was grappig om te zien dat de
vele internationale
werknemers zich keurig
hielden aan de arbeidswetten
maar dat de Chinezen vrolijk
hun werk deden met een pet
op. “Wij weten van nul”
zeiden de paviljoenbouwers,
“wij gaan het dak op zondel
steigels en dat mag de plet
niet dlukken.” Hoe het
binnenkort overigens gaat
met de hoge verwachting die
men heeft over de bezoekersaantallen is ook een kwestie
van afwachten. Zeker is al wel
dat de voorlichting en
informatie zeer goed is
opgezet, Robert Bouten en
zijn medewerkers verdienen
daarvoor nu al een grote
pluim. Tijdens de laatste
Floriade in Hoofddorp ontbrak
het aan zeer veel dat met
informatie en routing had te
maken. Overigens, het alom
weren van de obligate frietjes
mét, is misschien zakelijk iets
minder goed maar de Belgen
houden hun traditionele vette
hap toch wel in ere. En over
promotie gesproken, de
gemeente staat niet langer
toe dat er reclameborden
langs de A73 worden
geplaatst. Milieuvervuiling,
zullen we maar zeggen. De
Parel is, dankzij de Floriade,
Horst zélf!
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 00) > Burgers moeten niet de taken van de politie overnemen > eens 64% oneens 36%
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Huisvesting gezocHt!

Enthousiaste mensen die het leuk vinden om een student uit
Zuid Korea, die stage komt lopen op een tuinbouwbedrijf te Meterik,
te huisvesten –tegen vergoeding uiteraard- voor een periode van
zes maanden, (vanaf half/eind april t/m eind oktober 2012).
informatie bij stichting uitwisseling; 072-5896144

www.uitwisseling.nl

schoenmode

Cad-tekenaars met een beperking

Naud van Rens wint
VakkanjerWedstrijden 2012
Tijdens de finale van de VakkanjerWedstrijden 2012 heeft Naud van Rens uit Lottum de competitie voor
CAD-tekenaars met een beperking gewonnen.
De afgelopen anderhalve week
streden bijna honderd aanstormende
talenten van ROC’s en bedrijven om
de Nederlandse titel Vakkanjer op de
RDM Campus in Rotterdam, bij PTC+
in Ede en tijdens Techni-Show in de
Jaarbeurs Utrecht en Skills Masters in
Ahoy Rotterdam. In veertien verschil-

lende wedstrijdvakken voerden de
Vakkanjers voor live publiek de meest
uiteenlopende opdrachten uit. Van de
bouw van een snelle forensenfiets tot
het onderhoud van een vliegtuig, van
montage van een sorteermachine tot
het programmeren van robots. Naud
van Rens uit Lottum werd winnaar in

de categorie CAD-tekenaars met een
beperking. Een ander succes voor Horst
aan de Maas was de derde plek voor
CNC draaier Giel Bongers. Hij is medewerker bij Vullings Metaalbewerking uit
Horst Zaterdagavond was de prijsuitreiking in Ahoy Rotterdam, gepresenteerd
door Spangas-acteur Vincent Moes.
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De nieuw
Het juiste adres voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14, 5961 EV Horst Tel: 077 3970131

L

kies voor kwaliteit!

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

Jongeren moeten vaak een stage kiezen tijdens hun opleiding. De een gaat het liefst naar het buitenland voor
een avontuurlijke stage en de ander zoekt niet verder dan de vertrouwde omgeving. Hallo zocht uit wat de beweegreden van jongeren uit Horst aan de Maas waren voor het kiezen van een stage.
Salem Najja uit Horst studeert
laboratoriumtechniek in Eindhoven.
Hij was op zoek naar meer uitdaging
en heeft gekozen voor een stage in
Nieuw-Zeeland. Hij loopt nu stage in
Auckland, de grootste stad van NieuwZeeland. ‘Ik doe een onderzoek naar de
effecten van energydrinks.” Daarnaast
geniet hij van de activiteiten die door
het Nederlandse stagebureau daar ter
plaatse worden georganiseerd. Hij vindt
het een echte aanrader.
Nadia Angenent uit Horst studeert
oefentherapie in Utrecht. Ze liep onder

andere stage in Maasbree, Baarlo,
Blerick, Panningen en Horst. Ze vertelt
dat ze telkens naar een stage in de
buurt zocht. Dan hield ze meer tijd
over voor school. “Ik was bezig met
onderzoek voor mijn afstudeerproject
in de omgeving. Dat was tenminste
praktisch.” Ze zou wel graag stage
lopen in het buitenland, maar dat vindt
ze te duur. “Dan moet je dingen van
school inhalen en ik vind het gewoon
niet praktisch.” Ze vertelt dat het voor
haar betekende dat ze dan later kon
afstuderen en dat wilde ze niet.

Bram Kersten uit Sevenum studeerde ICT op ROC Ter AA in Helmond. Hij
liep stage in Lomm. “Dat was erg ver
van huis, maar dat kwam omdat ik mijn
stageplaats van school kreeg.” Nu studeert hij media design in Eindhoven. Hij
mag bij deze studie wel zelf een stage
regelen. “Ik ga het eerst zelf proberen.
Als het dan niet lukt, vraag ik het aan
school.” Hij kan kiezen voor een stage
in het buitenland. Dat ziet hij zichzelf
alleen niet doen. “Ik wil niet voor zo’n
lange tijd weg zijn uit Nederland. Het is
veel te gezellig hier.”

www.hoeveelkrijgjij.nl

Jeugd doneert massaal
aan belastingdienst
Jongeren vinden het vaak erg lastig om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Volgens de
Belastingdienst is het slecht gesteld met de jeugd. Ieder jaar wordt er ongeveer 52 tot 78 miljoen euro niet
teruggevraagd door de jongeren. “Zonde en onnodig”, vindt belastingconsulent Frits Kok, werkzaam voor
www.hoeveelkrijgjij.nl

Cateringservice
Jolanda Pouwels
Banden - Accu’s - Carwash

Alle jongeren die het afgelopen jaar
een bijbaantje hebben gehad, kunnen
bij hun leidinggevende een jaaropgaaf
vragen. Daarop kunnen ze zien hoeveel
loonbelasting is ingehouden. Als dit
meer dan 13 euro is, kunnen ze een
teruggaafformulier (T-biljet) invullen op
de website van de Belastingdienst Daar
wordt in tien stappen berekend wat
iemand terug krijgt. Het kan ook zijn
dat je niets terug krijgt. Dan is er geen
loonheffing toegepast.

Het adres voor alle
banden en accu’s. Daar weet ik niet
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

zoveel vanaf
Tientallen jongeren uit Horst aan de
Maas gaven aan dat ze er niet zoveel

geluidsbedrijf en heeft zijn boekhouder
de opdracht gegeven. Zelf zou hij niet
weten hoe het moet. Guus Hoex (21)
uit Kronenberg heeft zijn eigen aangifte
voor de inkomstenbelasting ingevuld.
“Ik doe het al enkele jaren. Zo moeilijk
is het niet.”

Zo moeilijk is het niet
Dit jaar zou de Belastingdienst
het makkelijker maken voor jongeren,
maar volgens Frits Kok zijn ze daar niet
in geslaagd. “Ik snap het wel hoor,
jongeren krijgen gemiddeld 300 euro
terug. Die houdt de Belastingdienst
liever in eigen zak.”

New Kids Party bij M@XX

Communiefeest!!

Beleef samen een mooie,
rustige en gezellige dag
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

van snapten. “Daar weet ik niet zoveel
vanaf” of “Daar moet je mij niets over
vragen.” De jongeren weten vaak niet
hoe ze geld terug kunnen vragen.
Zo verdwijnt er elk jaar weer geld in
de zak van de fiscus. Jans Berden (19)
uit America geeft aan dat ze nog nooit
belasting heeft teruggevraagd. “Ik heb
eerlijk gezegd nog nooit belastingaangifte gedaan. Ik wil wel, maar weet
niet precies hoe dat moet en wat ik
ervoor nodig heb.” Ze geeft aan dat
ze zich er dit jaar via internet in gaat
verdiepen, want dit jaar wil ze wel
belastingaangifte doen.
Willem Jakobs (21) uit Sevenum
heeft dit jaar wel belastingaangifte
gedaan. Hij heeft een eigen licht- en

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Zaterdag 24 maart houdt jongerencentrum M@xx een New Kids party. Een
avond, die volledig in het teken van
New Kids staat.
Natuurlijk met de vetste Hardcore
en Dance muziek. Op een grootbeeld

scherm worden de films van New Kids
gedraaid.
De blikken alcoholvrij bier en
frikadellen ontbreken natuurlijk niet.
Als je wilt mag je in de trainingsbroek
komen, maar dit hoeft niet.

M@xx ligt aan de Gastendonkstraat 2 in Horst. De zaal gaat open
om 20.00 uur en sluit om 23.00 uur.
De entree bedraagt 2 euro. M@xx
is voor jongeren van 12 tot en met
15 jaar.
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15 VRAGEN aan Dirkje Maessen Mies

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

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Toen ik drie jaar was heb ik een keer alles onder gesmeerd met rode lippenstift,

Dirkje Maessen
14 jaar
Meterik
Dendron College

Peelrand
In de media!
HORST
Venrayseweg 104

de ramen, de deuren, de vloer en het
tapijt. Ikzelf vond dat best mooi!
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?

NVM OPEN HUIZEN ROUTE
www.funda.nl
31 MAARTwww.peelA.S.

SWOLGEN
Bosweg 2a

MEERLO
De Ham 7

MEERLO
Frisostraat 6

NIEUW

WONINGRUIL BESPREEKBAAR

•

Open van 11.00 - 15.00 uur

•

Vraagprijs: € 499.000,- k.k.
•
•
•
•

•
•
•
•

MEERLO
Van Aldenbruggenstraat 10

•

Gelegen in een rustige woonstraat
Ruime 2-kapper met aanbouw en berging
Luxe badkamer ‘07 met whirlpool, toilet ‘07
Vaste trap naar 2e verd. met 4e slaapkamer

Open van 13.00 - 14.00 uur
Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

•
•
•
•

Uitgebouwde vrijstaande woning
Wonen op 1 niveau op een vrijgelegen kavel
4 slpkmrs, 2 bdkmrs en woonkamer van 50m²
Vrijstaande garage 27 m² met royale oprit

•
•
•
•

•

Vraagprijs: € 189.000,- k.k.
•
•
•
•

•

Goed onderhouden 2-1 kap in kinderrijke buurt
Riante aanbouw 18 m², inpandige garage
Bijkeuken met kelder, moderne keuken ‘04
Gelegen aan doodlopende straat te Meerlo

Open van 11.00 - 15.00 uur
Vraagprijs: € 224.000,- k.k.
•
•
•
•

Ruim vrijstaand woonhuis
Mooie royale kavel van 430 m²
Garage 30 m², 4 slpkmrs, bijkeuken
Achtertuin op het zuiden met achterom

Kijk voor alle
deelnemende pan
de
op funda.nl of n
peelrand.com
Schoolstraat 25a VENRAY
Telefoon: (0478) 568846
info@peelrand.com

•

•
•
•
•

Ruime hoekwoning met vrijst. garage
Badkamer en toilet ’07, keuken ‘04
Slpkmrs 12, 12, 7.5 m², kozijnen deels ‘01
Gunstig gelegen hoekperceel van 273 m²!

MEERLO
Hoofdstraat 45

TIENRAY
Johan Hofmanstraat 8

Open van 11.00 - 15.00 uur

Open van 11.00 - 15.00 uur

•
•
•
•

•
•
•
•

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vrijstaand, grotendeels onderkelderd woonhuis
Inpandige garage, tuinkamer, 4 slaapkamers
Woonkamer en keuken samen 44 m²!
Grenzend aan “Groote Molenbeek” te Meerlo

Open van 11.00 - 15.00 uur
Vraagprijs: € 275.000,- k.k.
•
•
•
•

Ruime vrijstaande woning met garage & oprit
Riante fraai aangelegde tuin met tuinberging
Luxe inbouwkeuken (’09), leisteen vloer
3 grote slp.kmrs, studeerkamer, vide

Vrijstaande semi-bungalow op een hoekkavel
Royale garage met werkplaats en berging
Carport, lange oprit, 2 bdkmrs en 3 slpkmrs
Ruime leefkeuken ’03 en sfeervolle wnkmr

HORST
Van Goghstraat 16
NIEUWE PRIJS

BROEKHUIZENVORST
Maasstraat 9

•

Open van 11.00 - 15.00 uur
Vraagprijs: € 208.500,- k.k.

Karakteristieke langgevelboerderij op 1 ha.!
V.a. ’01 volledig gerenoveerd en geisoleerd
Multifunctioneel bijgebouw en paardenstal
Slechts grenzend aan bos- en weidegronden!

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

TIENRAY
Swolgenseweg 14

BROEKHUIZENVORST
Mgr. Hanssenstraat 26

•

Degelijk gebouwd vrijstaand woonhuis
Wonen op 1 niveau, vloerverwarming, serre
Geheel ingericht voor minder validen
Legio mogelijkheden, ruime vertrekken

Open van 11.00 - 15.00 uur

Open van 11.00 - 15.00 uur
Vraagprijs: € 650.000,- k.k.

MEERLO
Julianastraat 61

Vraagprijs: € 184.500,- k.k.
•
•
•
•

•

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Vrijstaande semi-bungalow op riante kavel!
Loods ca. 215 m² met legio mogelijkheden
4 slaapkamers, luxe keuken in grote aanbouw
Kavel met tuin en wei, totaal 3.130 m²!

Open van 11.00 - 15.00 uur

Open van 11.00 - 15.00 uur

•

Open van 11.00 - 15.00 uur
Vraagprijs: € 175.000,- k.k.
•
•
•
•

Hoekwoning gelegen nabij groenvoorziening
Keuken met complete inbouwkeuken, bijkeuken
Riante garage en berging, totaal 33m²!
Vaste trap 2e verdieping, tuin op ‘t zuiden

Mijn ouders hebben me altijd geleerd
dat ik nooit mag liegen, dat ik altijd
eerlijk moet zijn, haha. Stiekem houd
ik me er niet helemaal aan, maar echt
een groot leugen kan ik me zo even niet
bedenken.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Dat ik vanaf een wolk de hele wereld
kan overzien, dan zie ik welke mensen
het moeilijk hebben en kan ik ze helpen.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een wit strand met een mooie heldere,
blauwe zee en ’s avonds een verlicht
strand met daarop al mijn vrienden.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn familie, mijn liefste vriendinnen,
m’n vriend en natuurlijk op mijn hond,
omdat ze allemaal altijd voor mij klaar
staan.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
’t Miëterikse leave, het carnavalslied
van Meterik, omdat ik trots ben op mijn
eigen dorp.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Als eerste zou ik als een echte man gaan
plassen, daarna wil ik een lekker potje
voetbal spelen en als afsluiter een kroegentocht tot in de late uurtjes.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Uiteraard het sparen van Diddl spulletjes.
Het zal toen wel aan de kleur gelegen
hebben, want al die spulletjes waren
roze.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
De Nederlandse Antillen. Dan heb ik toch
nog het gevoel dat ik in Nederland ben,
maar dan gewoon een tikkeltje warmer.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Samen met mijn moeder heb ik een
keer iemand achtervolgd die een fiets
had gestolen van een kennis. Uiteindelijk
hadden we hem te pakken, wat een
helden waren we, haha.
Telefonisch eten bestellen: waar bel je
naar toe?
Als ik onderweg naar huis ben, dan
draai ik toch het thuisnummer omdat ik
daar altijd lekker te eten krijg. Bij deze
bedankt pap en mam!
Welke angst zou je willen overwinnen?
Ik zou willen dat ik niet meer altijd weg
hoef te rennen voor rondvliegende beesten die op mij af komen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Lekker lang uitslapen en op mijn gemak
ontbijten. Dan met mijn vriendinnen
gaan winkelen en ’s avonds een feestje
bouwen met al mijn vrienden en vriendinnen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Als ik er een zou nemen dan moet het
wel een speciale betekenis hebben.
Bijvoorbeeld als we met alle vriendinnen
samen dezelfde tatoeage zouden laten
zetten, als teken voor onze vriendschap.
Die zou ik dan op mijn enkel laten zetten, dat vind ik wel een mooie plek.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wat voor beroep ga ik later krijgen. Dat
zou het maken van keuzes nu een stuk
gemakkelijker maken.

Column

Op hakken
en sokken
Afgelopen week ging ik
met school een weekje naar
Barcelona. Heerlijk, naarmate
je ouder wordt worden die
schoolreisjes steeds leuker. We
bezochten musea, bedrijven,
maar stiekem vooral de
plaatselijke clubs. Fantastisch,
in Barcelona is het iedere dag,
of ja, eerder iedere nacht,
feest!
Het uitgaansleven in
Barcelona werkt toch net even
wat anders. Wil je naar de hippe,
chique clubs dan zul je via via
ervoor moeten zorgen dat jouw
naam een plaatsje op de gastenlijst vindt. Eh, ja, hoe dan? Ik
bedoel ik ken best veel mensen,
maar Barcelona is dan toch net
even een kilometertje te ver.
Toch wisten wij de juiste man aan
zijn jas te trekken. Van Fernande
Fernando, jawel een echte
Spanjaard, moesten we het deze
week hebben. Wat sms-verkeer
in beide richtingen en het was
ons gelukt: we hadden een
plekje op de gastenlijst van club
Eclipse, de club op een geheime
verdieping in het chique W Hotel,
weten te bemachtigen. Wat een
geluk! Uitgebreide voorbereidingen gingen er die avond aan
vooraf. Hoge hakken? Ja! Hoge
hakken! Maar welke? Uit betrouwbare bronnen om ons heen
hoorden we namelijk dat
aankomen op platte schoentjes
niet kon, dan bleven deuren
gewoon gesloten. Met een outfit
die compleet aangepast was aan
de meest hoge hakken die ik in
mijn koffer kon vinden stapte ik
de taxi in. Wat heerlijk zitten
deze hakken toch, het zijn net
slofjes: ik bleef het mezelf iedere
minuut wijsmaken. Blijkbaar
hielp me dat de pijn vergeten.
Enniewee, we maakte onze
entree keurig en gepast met
torenhoge palen. Een aantal
drankjes verder begonnen mijn
voeten al flink te protesteren. Ai,
hoe ging ik dat nou doen? Ik
moest én hoge hakken aan, én de
hele avond charmant blijven
dansen. Dat ging me niet lukken.
Met moeite koos ik voor de
dansmoves, ik kón niet meer op
die hakken. Oh ooh, ik zal er nu
toch niet uitgezet worden? Of
boze blikken ontvangen?
Integendeel. Guess what: geen
enkele boze opmerking, alleen
maar een aantal vriendelijke
grapjes hier en daar. Mm, erg
fijn.. heb ik mezelf dus voor niets
gepijnigd de afgelopen twee uur?
Volgende keer maar gewoon
geruchten negeren en lekker
uitgaan op ’dansproof-platties’.
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.

Bernadet Jenneskens
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt de 45-jarige Bernadet Jenneskens uit Swolgen Geplukt.
Zij woont samen met Robert van Gerven (41) in een landelijke omgeving
met veel groen. Bernadet en Robert runnen samen het hoveniersbedrijf De
Middelpas. Met de lente op de kalender breekt er voor Bernadet een drukke
tijd aan. Desondanks blijft er nog voldoende tijd over voor hun drie kinderen
Luuk (17), Ben (15) en dochter Jikke, die 13 jaar oud is.

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.

“Dat is leuk, afwisselend werk
en elke dag weer anders. Ik verheug
me echt op de lente, als alles weer
groen uitslaat en het langer licht blijft.
Heerlijk om dan in de tuin bezig te
zijn”, zegt de groene vakvrouw.
In haar vrije tijd spelen haar dieren,
de honden, de kat, geiten, ganzen,
kippen en twee pony`s, een belangrijke
rol. “Elk dier heeft zijn eigen charme.
Zo heb ik mijn vier geiten met de fles
groot gebracht.

Met mijn honden maak ik elke
maandagochtend een boswandeling
samen met Ineke, een vriendin
van mij.
We genieten dan van alle fluitende
vogels en soms zien we zelfs reeën. De
natuur is in Swolgen supermooi. Verder
ga ik regelmatig met Jikke mee op
ponyconcours. Zij rijdt dressuur en krijgt
sinds kort ook springles. Maar eerlijk
gezegd, kan ik me ook prima vermaken
met een goed boek op de bank of in
de zon”, aldus Bernadet. De veelzijdige
Jenneskens, woont graag in Swolgen,
waar men elkaar kent. Vooral de
dorpsfeesten, zoals carnaval, de kermis
en Bokstock spreken haar aan.
Maar ook de natuur, het viswater en

Voor 4 personen
Ingredienten :
· 300 gram vers gefileerde zalmfilet
· 1/3 deel komkommer
· 4 eetlepels yoghurt
· 1/2 eetlepel verse en fijngehakte dille
· zout en peper

Bereidingswijze
yoghurtdressing
· pers de limoenen uit en schenk
1/3 van het sap over de komkommers;
· voeg de yoghurt en de fijn
gehakte dille toe en meng alles
zorgvuldig door elkaar;
· breng de komkommersalade op
smaak met peper en zout;
· sprenkel de rest van het limoen
sap over de zalmtartaar en voeg
naar smaak zout en peper toe;
· verdeel de zalmtartaar over vier
porties;
· maak er een mooi creatie van in
combinatie met de yoghurt
komkommerdressing.

Zorgeloze jeugd

Dierenliefhebster

Zalmtartaar
komkommer
yoghurtdressing

Bereidingswijze:
· verwijder eventuele graten uit de
vis;
· snijd of hak de zalm in fijne
blokjes;
· doe de zalmtartaar in een kom en
bewaar hem afgedekt met folie in
de koelkast;
· schil de komkommer en snijd deze
in de lengte doormidden;
· verwijder zaadjes en snijd de
komkommer in dunne plakjes;
· doe de plakjes in een kom.

verhuisd”, zegt Bernadet. Daar woonde
ze ruim vijf jaar. Vervolgens leerde
ze Robert kennen waarmee ze nu
De Middelpas runt. Een hoveniersbedrijf
dat gespecialiseerd is in het ontwerpen,
aanleggen en onderhoud van tuinen
en het uitvoeren van aanverwante
werkzaamheden.

het kindervakantiewerk maken volgens
haar van Swolgen een bijzonder dorp.
Wel mist ze in het dorp een jeugdsoos
of keet voor jongeren. Ook een gezellig
terras om op een zomerse dag onder
het genot van een drankje en muziek
de dag af te sluiten. De plek waar zij
woont is volgens haar het mooiste
plekje van Swolgen.

Hekel aan slecht
nieuws
Naar tv kijken doet Bernadet niet
zo vaak, maar als dat wel het geval
is, dan meestal naar waargebeurde
verhalen, documentaires of een leuke
filmcomedy. Hart van Nederland slaat
ze zelden over en naar horrorfilms
kijkt ze liever niet. Eenmaal onder
zeil, mogen we Bernadette midden
in de nacht wakker maken voor een
friet zuurvlees met veel mayonaise, of
ananas-bavarois.
De Swolgense heeft een hekel aan
slecht nieuws. “Ik begin de ochtend
meestal met een lekker kopje thee
en een boterhammetje. Sla de krant
open maar erger me al snel aan het
negatieve nieuws dat eruit springt.
Alsof er niets anders geschreven kan
worden”, zegt ze.
Het gesprek nadert het einde.
Op de vraag wie ze ooit nog weleens
zou willen ontmoeten, volgt meteen
haar antwoord. “Mijn vader. Hij is
gestorven in maart 2005, maar zijn
leven was nog lang niet klaar. Ik zou
willen dat hij langer van zijn kleinkinderen had kunnen genieten, daar
was hij vreselijk trots op”, aldus
Bernadet Jenneskens.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Boom verplaatst
Bernadet is geen echte Swolgense.
Zij is geboren in Lottum in een
bosrijke omgeving, waar haar vader
een champignonkwekerij runde. Met
haar twee broers en twee zussen
bracht ze midden in de natuur een

zorgeloze jeugd door. “Een heerlijke
tijd. We maakten boomhutten, hadden
een crossbaan en maakten bosritten op de Meerlosebaan met onze
pony`s. Na 15 jaar in Lottum te hebben
gewoond zijn we naar Grubbenvorst

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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Deen alden boêm is enne luie,
Wil ûrges anders door goan bluije.
Vur twintig-doêzend Eur,
Bin ik now enne zeur,
Hoap dát d’r geld an deen boêm giët gruije.

SPRANKELENDE

VOORJAARSMODE
Op onze
uitgebreide
schoenenafdeling
treft u een
verrassende
collectie aan
met o.a.
Rieker,
Tamaris en
Ecco

aart
Koozijpn wizjoopnendvaan 12g.020-175.0m
0 uur
Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Oneerlijke concurrentie winkels blijft voortbestaan
Dinsdag 13 maart werd op verzoek van de SP de winkeltijdenverordening besproken. In een voorstel van B&W stond dat de winkeltijdenverordening niet aangepast moest worden. Gevolg: de winkels in het
buitengebied mogen op alle zondagen open.
Uit het SP-rapport ‘Winkels
buitengebied: waarom op zondag
open?’ blijkt dat de meerderheid
van de winkels in het buitengebied
daar tegen is. Alle reden om de
verordening aan te passen. In
samenspraak met alle ondernemers,
als het aan de SP ligt. De fracties van
D66, PvdA/PK, Essentie (VVD) en CDA
zien dat niet zitten. Ze stemden vóór

het voorstel van B&W. De SP bekijkt
nu of ze een initiatiefvoorstel in kan
dienen om daarmee de oneerlijke
concurrentie tussen winkels in het
buitengebied en in het centrum tegen
te gaan.
Sinds voorjaar 2011 mag een
aantal winkels in het buitengebied
alle zondagen hun winkel openen.
Uit SP-onderzoek blijkt dat 93% van

de winkeliers daar geen behoefte
aan heeft. Slechts 2 winkels zijn elke
zondag open. B&W stellen ook een
onderzoek te hebben gedaan naar de
wensen van de winkeliers. Concrete
onderzoeksgegevens ontbreken. Toch
volgen D66, PvdA/PK, Essentie (VVD)
en CDA het voorstel van B&W. Met
hun standpunt negeren de fracties de
mening van de winkeliers. De SP, die
zelf onderzoek heeft gedaan onder de
winkeliers, wijst het voorstel van B&W
af.
Toch gloort een klein lichtpunt
voor de winkeliers in het centrum.

Tijdens de raadsvergadering gaven
Essentie (VVD), PvdA/PK en D66 aan
dat ze branchevervaging als probleem
zien. Zij verzochten de wethouder hier
goed naar te kijken. “Een goede stap
vooruit”, beoordeelde SP-woordvoerder
Frank Spreeuwenberg de verschuiving
van de genoemde fracties richting
SP. “Wel jammer dat deze partijen
in 2009 nog niet zover waren. Al
voor de uitbreiding van Interchalet is
dit probleem aangekaart door MKB
Limburg. In het najaar van 2009 heeft
de gemeenteraad beleid vastgesteld,
waarin normen zijn opgenomen voor

branchevreemde producten. Tijdens
de behandeling van dit beleid stelde
de SP voor om het vloeroppervlak
voor branchevreemde producten
te maximeren tot een absoluut
aantal vierkante meters. De andere
partijen wezen dat toen af. Met als
gevolg de mogelijkheid tot oneerlijke
concurrentie tussen bedrijven in
het buitengebied ten opzichte van
winkels in een centrum. Nu doen
ze weer hetzelfde en negeren ze de
meerderheid van de ondernemers, die
tegen de winkeltijdenverordening zijn.”
Paul Geurts, SP

Impuls voor meer betaalbare huurwoningen
Een groot probleem in onze gemeente vormt al jarenlang het tekort
aan voldoende betaalbare huurwoningen. Deze woningen zijn voor met
name jongeren de enige mogelijkheid om een eigen huis te hebben.
Want zeker in deze tijden is het kopen van een huis voor starters een
groot probleem.
Zonder de mogelijkheid om goede
woonruimte te kunnen krijgen, verhuizen jongeren sneller naar steden
in de omtrek waar wel voldoende
woonruimte is. Dat is funest voor de
leefbaarheid in de verschillende kernen. Afgelopen raadsvergadering is er

een impuls gegevens aan de bouw van
meer goedkope huurwoningen: een
goede zaak volgens Essentie!

Lagere grondprijs
Besloten is om de grondprijs voor
sociale huurwoningen te verlagen

van € 215,- naar € 160,- per vierkante
meter. Dit geldt voor percelen tot 130
vierkante meter. Hierdoor is het voor
woningbouwverenigingen financieel
aantrekkelijker om huurhuizen te
bouwen. Een lagere grondprijs betekent natuurlijk wel minder inkomsten
voor de gemeente. De gevolgen zijn in
beeld gebracht en te overzien en zijn
aanvaardbaar voor de impuls die de
(huur)woningmarkt nodig had!
Tevens heeft de gemeente
overeenstemming met woning-

corporatie Woonwenz over samenwerking tot 2020. Concreet betekent
dit dat naast Wonen Limburg nu
een tweede corporatie actief is op
de woningmarkt in Horst aan de
Maas. Dat is positief nieuws voor alle
huurders en kopers in onze gemeente.

Slimmer en levensloopbestendig bouwen
Essentie heeft extra aandacht
gevraagd voor levensloopbestendig

bouwen. Want nu is er weliswaar
behoefte aan huurwoningen voor
met name jongeren, over tien tot
vijftien jaar zullen het met name
senioren zijn die woonruimte willen
huren. Door bij de bouw al rekening
te houden met deze ontwikkeling,
worden hoge verbouwkosten in de
toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

Bram Hendrix
fractievoorzitter van Essentie

CDA Horst aan de Maas en ouders en leerlingen verenigd
in NLDoet bij de Meuleveldschool in Horst
Op 16 en 17 maart stond Nederland in het teken van de vrijwilligersdagen, georganiseerd door NLDoet. Een organisatie vanuit het Oranjefonds
Nederland. Vele vrijwilligers konden intekenen om een handje te helpen
bij klussen en deel te nemen aan vrijwilligerswerk. CDA Horst aan de Maas
koos voor een klus van de TSO De Peuzelmeule in Horst.
De tussenschoolse opvang De
Peuzelmeule van de Meuleveldschool
te Horst wilde de schooltuin nieuw
leven inblazen. Deze tuin was al jaren
niet meer als schooltuin in gebruik en

hevig in verval geraakt. Het plan werd
opgepakt om deze tuin te herinrichten
en wel zo dat de leerlingen van de
school hier op een educatieve manier
gebruik van kunnen maken.

Op zaterdagmorgen 17 maart
voegden zich een tiental leden van CDA
Horst aan de Maas bij de vele ouders
en kinderen van de Meuleveldschool
om deze klus samen te klaren. Vele
handen maken licht werk en aan
het einde van de dag was het stukje
braakliggende grond omgetoverd tot
een geweldige tuin, waar de leerlingen
hun eigen groenten kunnen kweken,
waar de tussenschoolse opvang de

is uw tuin al
klaar voor het

Voorjaar?

kinderen kan laten verblijven in een
prachtige omgeving en waar educatie
en genieten van de natuur bij elkaar
kunnen komen. Er kwam weer kleur in
de tuin.
Ondanks het feit dat vele, zo niet
alle leden van het CDA Horst aan de
Maas het vrijwilligerswerk in hun
dagelijkse leven hebben ingebed, was
dit een extra klus waarin de saamhorigheid nog eens tot uiting werd gebracht.

Wij danken TSO De Peuzelmeule,
alle ouders en kinderen, leerkrachten,
de sponsoren en vooral de conciërge
van de Meuleveldschool, Ton, hartelijk
voor deze dag, waarin we hebben laten zien dat we samen mooie dingen
tot stand kunnen brengen.
CDA Horst aan de Maas
Annemie Craenmehr en
Petra Leijssen

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte 27 maart

Hoe evalueert HadM
het afvalbeleid?
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag
27 maart 2012 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas
(HadM).
Op de agenda staan onder andere de volgende
punten:
Verslag commissie Ruimte 24 januari 2012
Evaluatiecriteria afvalinzameling
Na de zomer van 2012 evalueert de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid. De leden van de
commissie Ruimte gaan met elkaar in discussie
hoe het afvalbeleid het beste beoordeeld kan
worden. Met andere woorden: aan de hand van
welke criteria of maatstaven evalueert de raad
het nieuwe afvalbeleid.
Als inwoner of organisatie kunt u uw mening
hierover kenbaar maken. Het is nadrukkelijk
niet de bedoeling om klachten naar voren te
brengen. Wel horen wij graag uw tip(s) op welke
manier het afvalbeleid geëvalueerd kan worden.

Voor alle tips zijn in totaal tien minuten spreektijd beschikbaar. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht, neem dan vóór de vergadering
contact op met de commissiegrifﬁer, mevrouw
M. Dinnissen, tel: 077 – 477 97 72 of email:
marieke.dinnissen@horstaandemaas.nl.
Woningbouwontwikkelingen
De commissie ontvangt informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van woningbouw in HadM.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 27 maart 2012
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Alle eendjes zwemmen in het water...
Zwemles voor kinderen vanaf 4 jaar in
zwembad De Berkel!
De kinderen mogen beginnen in de eerste
groep: de Eendjes.
Daar leren ze om in het water te springen, met
het hoofd onder water te gaan, om een ringetje
van de bodem te pakken en natuurlijk drijven op
de buik en op de rug.
Als de kinderen dit goed kunnen, dan mogen
ze naar de volgende groep om de zwemslagen
te leren: de Kikkers!
De eendjes zwemmen op:
maandag om 16.15 uur, dinsdag om 17.45 uur,
woensdag om 16.15 uur, vrijdag om 17.00 uur.
Binnenkort starten er ook eendjes op:
donderdag 17.45 uur en zaterdag 11.00 uur.
De vervolgroepen zwemmen maandag t/m
vrijdag op meerdere tijden.
Extra!!!!
Zodra de kinderen bij ons zijn ingeschreven
mogen ze op woensdag- en zaterdagmid-

dag gratis recreatief zwemmen (behalve in de
zomervakantie).
Inschrijven kan bij de kassa van het zwembad:
Inschrijfkosten € 5,--, paskosten € 6,50.
Als uw kind nog geen 4 jaar is, dan bent u van
harte welkom bij het Baby/Peuter zwemmen.
Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben
is er MEA zwemles op zaterdag.
Voor informatie of vragen kunt u terecht bij:
Zwembad De Berkel, Kranestraat 14,
5961 GZ Horst
Tel: 077-477 97 25 of mail naar:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Informatie over de

AFVALINZAMELING
van Horst aan de Maas in 2012

Snoeiseizoen:

Regels voor gebruik van de tuinkorf

Het voorjaar begint. Tijdens de eerste zonnige dagen krijgen veel mensen zin om in de tuin te
werken. Dat merkt de gemeente aan de hoeveelheid tuinafval die wordt aangeboden in de korven.

Zaterdag gratis compost
Komende zaterdag 24 maart kunnen de inwoners van de gemeente Horst aan de Maas gratis
compost ophalen. Het compost wordt zowel los als in zakken aangeboden. Op = op !
Met het gratis uitdelen van compost wil de gemeente Horst aan de Maas de inwoners bedanken voor hun inspanningen om het keukenafval
en het groenafval gescheiden aan te leveren.
Composteerbedrijven verwerken dit afval tot
onder andere compost.
Compostdag
Komende zaterdag kunnen inwoners van de
gemeente Horst aan de Maas tussen 8.00
en 16.00 uur gratis compost ophalen aan de
Songertweg in Horst (achter InterChalet). Let
op de rijroute: inrijden via de Songertweg en
uitrijden via de Bremweg of de Broekveldweg.

Meer weten? Kijk op

Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars
ter plaatse.
Het compost wordt zowel in zakken als los
aangeboden. De verwerker van het tuinafval,
composteerbedrijf Reiling, levert 2000 zakken
compost van 25 liter. Per huishouden worden
maximaal vijf zakken compost meegegeven.
Het compost kan ook met een aanhanger worden opgehaald.
Om lange wachtrijen te voorkomen zijn er vier
laadzones gemaakt voor auto’s met aanhanger.
Er kan maximaal 1 m3 compost gratis worden
opgehaald.

www.afval2012.nl

Drie keer per week worden de korven geleegd.
Dan nog kan het in deze drukke tijd een enkele
keer gebeuren dat u een volle tuinkorf aantreft.

Bouw- en sloopafval kunt u aan huis laten
ophalen, als u het verpakt in een speciale
‘BSA’-zak.

Om dit te voorkomen, gelden de volgende
regels voor het gebruik van de tuinkorven:
• in de korven mag alléén ﬁjn tuinafval. Dat is
tuinafval dat niet langer is dan 50 centimeter,
zoals bladeren, snoeiafval, planten, grasmaaisel en heggensnoeisel. Langer tuinafval
zorgt ervoor dat de korven niet goed kunnen
worden geleegd;
• grote hoeveelheden tuinafval en grof
tuinafval (zoals boomstronken en lange
takken) mogen niet in de korf. U kunt deze
elke zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur
gratis inleveren bij de gemeentewerf aan de
Americaanseweg 43 in Horst;
• grote partijen tuinafval en grof tuinafval kunnen ook op afroep bij u aan huis opgehaald
worden, tegen betaling van de transportkosten. U kunt hiervoor een afspraak maken
via het callcenter van de gemeente, telefoon
077 - 477 97 77;
• houd de omgeving van de tuinkorf schoon:
het is niet toegestaan tuinafval naast de
korven te deponeren;
• gebruik de korf ‘sociaal’: uw buren willen hun
tuinafval ook graag kwijt!

Hiervoor zijn twee formaten zakken te koop:
bigbags met een inhoud van 1 m3 en kleinere
zakken met een inhoud van 0,25 m3.
Voor het laten ophalen van het bouw- en
sloopafval kunt u een afspraak maken via
het callcenter van de gemeente, telefoon
077 - 477 97 77.

Soms wordt ook hout en sloopafval in of naast
de tuinkorven gelegd. Dat is niet toegestaan.

Heeft u een (zeer) grote hoeveelheid bouwen sloopafval of heeft u afval met grote
afmetingen dat niet in een big bag past, dan
dient u hiervoor een afvoercontainer te huren
bij een gespecialiseerd bedrijf.
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Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van

Kronenberg

de gemeente Horst aan de Maas

Meerweg 9

worden gepubliceerd in het elektro-

Simonsstraat ongenummerd

nisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.

Melderslo

nl. Publicaties in het elektronisch

Daniëlweg ongen.

gemeenteblad van deze week heb-

Heuvelweg 8

ben betrekking op het volgende.
Meterik
America

Crommentuijnstraat 74

Hofweg 30
Hofweg 43

Sevenum

Jacob Poelsweg ong.

Hazenhorstweg 1

Jacob Poelsweg 8a

De Hees 9
Horsterweg ongenummerd

Broekhuizenvorst

Prilpop

Roathweg
Swolgen
Horst

Mgr. Aertsstraat 66

Schoolstraat
Transportstraat 6

Horst aan de Maas

Venrayseweg 145

Nota Integraal Handhavingsbeleid

Afhalen van in december 2011
aangevraagde identiteitskaarten
Er zijn in december 2011 ruim 1.700 ID-kaarten aangevraagd, dat is 6,5 keer
meer dan gemiddeld. Inmiddels zijn al deze bij de gemeente afgeleverd.
Veel van deze ID-kaarten zijn echter

waarop deze ID-kaarten uitgereikt mo-

nog niet opgehaald door de aanvrager.

gen worden aan de aanvrager steeds

U dient de ID-kaart persoonlijk uiterlijk

dichterbij. Kom dus zo snel mogelijk uw

binnen drie maanden (na beschik-

ID-kaart persoonlijk ophalen voordat

baarstelling) af te komen halen. Indien

deze vernietigd wordt, anders moet u

u deze termijn laat verstrijken, is de

opnieuw een aanvraag doen en leges-

gemeente wettelijk verplicht de ID-kaart

kosten betalen.

te vernietigen.

Vergeet niet uw oude reisdocument(en)

Inmiddels komt de uiterste datum

mee te nemen.

Openbare hoorzitting

Commissie voor de behandeling
van bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 27 maart 2012 wordt

omgevingsvergunning van Californië

een vergadering gehouden van de

Wijnen Geothermie B.V. van 5 januari

commissie voor de behandeling van

2012 voor de bouw van 2 hemelwa-

bezwaarschriften en klachten.

terbassins.

De commissie brengt advies uit over

Om 19.45 uur komt aan de orde twee

te nemen besluiten op bezwaar-

bezwaarschriften gericht tegen de

schriften. De hoorzitting wordt

last onder dwangsom van 23 januari

gehouden in het gemeentehuis te

2012 inzake het niet verwijderen van

Horst (ingang via hoofdingang).

een bord op het perceel Venloseweg

Om 18.30 uur komt aan de orde

(naast autosnelweg A73).

het bezwaarschrift gericht tegen de
stimuleringsubsidie 2012-2015 van

Voor meer informatie kunt u contact

18 december 2011.

opnemen met de secretaris van

Om 19.00 uur komt aan de orde

de commissie, mevr. drs. M.A.M.

het bezwaarschrift gericht tegen de

Lenssen, tel. (077) 477 97 77.
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Van 23 tot en met 26 maart en van 30 maart tot en met 2 april

Twee weekendafsluitingen
op A67 Venlo-Eindhoven

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 23 maart 19.30 uur tot maandag 26 maart
06.00 uur en van vrijdag 30 maart 20.30 uur tot maandag 2 april 06.00 uur
asfalteringswerkzaamheden uit aan de A67 tussen Venlo en Eindhoven.
Het eerste weekend is de A67 dicht

afrit 39 Sevenum is richting Eindhoven

tussen Helden en Geldrop, in de

één rijstrook beschikbaar voor het ver-

richting van Eindhoven. Een week-

keer. Ook hier worden asfalteringswerk-

end later is de A67 afgesloten tussen

zaamheden uitgevoerd. Weggebruikers

Someren en knooppunt Leenderheide,

moeten rekening houden met lange

ook in de richting van Eindhoven.

omleidingsroutes, extra drukte en een

Tussen knooppunt Zaarderheiken en

langere reistijd.

Vestiging Horst
Vestiging Horst
Horst 2
St.Vestiging
Lambertusplein
St. Lambertusplein 2
St.Vestiging
Lambertusplein
Vestiging
Horst02262
telefoon
(077) 820
Horst
telefoon (077) 820 02 62
telefoon
(077)
820 022
St. Lambertusplein
Lambertusplein
262
info@campsoptiek.nl
- www.campsoptiek.nl
St.
info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl
info@campsoptiek.nl
- www.campsoptiek.nl
telefoon (077)
(077)
820 02
02 62
62
telefoon
820
(Kortingen komen boven op uw zorgvergoeding. Niet inwisselbaar tegen contanten of i.c.m. andere acties)
info@campsoptiek.nl
www.campsoptiek.nl
(Kortingen komen boven
op uw zorgvergoeding. Niet --inwisselbaar
tegen contanten of i.c.m. andere acties)
info@campsoptiek.nl
www.campsoptiek.nl
(Kortingen komen boven op uw zorgvergoeding. Niet inwisselbaar tegen contanten of i.c.m. andere acties)
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Raad bezocht Evertsoord
Vrijdagmiddag 16 maart bezocht de gemeenteraad van Horst aan de Maas (HadM) het
Trainingscentrum Politie Limburg Noord in Evertsoord.
Na het welkom door teamchef de heer Dito,
ontving de raad uitgebreide informatie over het
trainingscentrum, dat eind 2006 in gebruik is
genomen. Ook werd de raad bijgepraat over de
nieuwste ontwikkelingen bij de politie, namelijk
de nationale politie. Er komen tien regionale
eenheden die de politietaken uitvoeren.
Vervolgens kregen de raadsleden een rondleiding door het complex, met daarin onder andere

uitgebreide oefenruimtes met een overdekte
straat en woongebouwen. In deze levensechte
oefenstraat kan de politie de praktijk van arrestaties in een woonomgeving nabootsen.
Dankzij moderne technieken zijn de oefeningen heel realistisch.
Tot slot deed de raad mee aan een schietsimulatietraining, die werd gegeven door twee
politiedocenten.

Aandachtig
gehoor in de
instructieruimte.

Wie wordt hier
in de boeien
geslagen?

Column

De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column. Deze keer is aan het woord: CDA.

Niet alleen praten maar ook doen!
Waar een bedrijf streeft naar economisch rendement, moet een gemeente streven naar een zo
hoog mogelijk maatschappelijk rendement. Alles
wat je als gemeente doet, moet van belang zijn
voor de samenleving. Als er voldoende ﬁnanciële middelen beschikbaar zijn, is dat gemakkelijk. In deze tijden van bezuinigingen, moet
telkens de vraag gesteld worden, hoe een euro
het best besteed kan worden zodat er zoveel
mogelijk inwoners proﬁjt van hebben. Daarnaast
moet je als gemeente de zelfwerkzaamheid en
eigen verantwoordelijkheid van de inwoners
stimuleren. We praten er veel over als gemeenteraad. Ook over zaken zoals duurzaamheid.
Zuinig zijn op onze leefomgeving en het milieu,
zodat we die goed achterlaten voor toekomstige
generaties.
Praten alleen is niet voldoende. Als zich kansen
voordoen om woorden in daden om te zetten, moet je die met twee handen aangrijpen.
Enige tijd geleden klopten een tweetal Horster
groentekwekers bij de gemeente aan met het
plan voor een houtstookinstallatie, waarmee
zij met snoeihout uit de eigen gemeente hun
eigen bedrijven maar ook het Dendroncollege

en het Bouw Opleidingscentrum willen gaan
verwarmen. Een geweldige kans op een hoog
maatschappelijk rendement, omdat:
• de initiatiefnemers een gesloten kringloop
willen opzetten binnen onze gemeentegrenzen.
• het opwekken van duurzame warmte een
alternatief is op het verbruiken van fossiele
brandstoffen.
• het initiatief voldoet aan de allerhoogste
eisen op het gebied van bescherming van
volksgezondheid en milieu.
• onze scholen verwarmen met lokale, duurzame energie het milieubewustzijn van onze
schoolgaande jeugd bevordert.
• de initiatiefnemers kiezen voor een rol als
duurzame warmteleverancier als alternatief
op het bouwen van grotere kassen.
Als enige partij in de Horster gemeenteraad
maakt het CDA zich sterk om de initiatiefnemers binnen de mogelijkheden die er zijn, te
helpen om dit prachtige initiatief te verwezenlijken. Omdat daden het verschil maken.
Henk Weijs, CDA-fractie Horst aan de Maas

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 13 maart 2012
Op dinsdag 13 maart 2012 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
Deze keer geen verslag van alle behandelde punten, maar een overzicht van de belangrijkste onderwerpen tijdens deze raadsvergadering.
Evaluatie koopzondagen
In de raadsvergadering van maart 2011 werden de
regels voor koopzondagen vastgesteld. Afgesproken
werd toen dat het college van burgemeester en wethouders (B&W) eind 2011 deze koopzondagen zou
evalueren. Dat is gebeurd en na onderzoek concludeerde B&W dat er geen aanleiding is de bestaande
regels aan te passen. B&W adviseerde de raad om
de huidige regeling niet te wijzigen. De SP-fractie
voerde een eigen onderzoek uit onder de winkeliers
en kwam met aanbevelingen om de regels voor de
winkelopenstelling op zondag aan te passen en dit
te doen in overleg met de winkeliers van de centra
en die in het buitengebied. Na de discussie waren
de overige fracties van mening dat – gelet op de verschillende opvattingen hierover bij de winkeliers – de
huidige regels ongewijzigd kunnen blijven.
Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden vragen gesteld. Een
beknopt overzicht van vragen en antwoorden.
• PvdA-PK: brief de heer Den Mulder over bezwaar
last onder dwangsom. Antwoord B&W: In 2010
werd besloten om alle borden naast de snelweg
weg te halen. Daarvoor heeft HadM de vermoedelijke bordeigenaren aangeschreven. Zestien borden
zijn daarna verwijderd. Voor de overige vier borden
heeft HadM ervoor gekozen om de grondeigenaren
aan te spreken. Bij nieuwe borden onderneemt
HadM nu direct actie.
• CDA: vragen over lokaal initiatief duurzame energiebron. Wethouder Op de Laak gaf een uitgebreide
toelichting op de gestelde vragen. B&W heeft met
belangstelling kennis genomen van dit lokale initiatief en staat er positief tegenover. Verder schetste
zij de huidige aanbestedingen en contracten van
gemeentelijk groenafval. Een meerderheid van de
raad was van mening dat daar waar het mogelijk is,
HadM de initiatiefnemer kan ondersteunen. Maar,
de verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer.
• PvdA-PK: brief GFC 33 onderhoud velden sportpark D’n Haspel. Antwoord: B&W heeft per brief
geantwoord naar de vereniging.
• PvdA-PK: brief de heer Janssen, over ontwerpstructuurvisie Klavertje 4. PvdA-PK stelde vragen
over de ingediende zienswijzen (bufferzones, positie bestaande bedrijven, deactiveren LOG Trade
Port, etc.). Antwoord B&W: er zijn zienswijzen
ingediend; deze komen te zijner tijd voor behandeling naar de raad.

overeenkomst werd eerst aan de gemeenteraden
voorgelegd. PvdA-PK sprak van een gewaagde,
ingewikkelde keuze. En vroeg zich af of de virtuele
RUD in de praktijk gaat werken. Ook de dubbele
petten zijn een aandachtspunt. De SP-fractie gaf
aan met hoeveel samenwerkingsverbanden milieu
HadM te maken heeft. Het CDA was niet overtuigd
van nut en noodzaak van RUD. Antwoord B&W: de
RUD is een verplichting. Vanwege de hoge kosten
is er in deze regio gekozen voor de netwerk RUD.
B&W houdt de raad op de hoogte van de voortgang
en uitvoering van de handhaving in de praktijk.
Ondanks bedenkingen stelde de raad de RUD
unaniem vast.
Handhavingsbeleidsplan HadM – Venray
Sinds 1 april 2005 werken de gemeenten HadM
en Venray (en tot 1 januari 2010 ook de voormalige gemeenten Sevenum en Meerlo-Wanssum)
samen op het gebied van de uitvoering van toezicht
en handhaving. Dit gebeurt onder andere op het
gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en APV. Er ligt nu een nieuw, actueel plan voor
2012-2015. Essentie staat achter het stimuleren
van goed gedrag, gevolgd door minder controles.
PvdA-PK vroeg aandacht voor de verloedering van
de openbare ruimte en pleitte ervoor om zoveel mogelijk in te zetten op preventie. Het CDA deed onder
andere de suggestie om controles van verschillende instanties bij bedrijven te combineren. D66
vond dat handhaving op evenementen de hoogste
prioriteit moet krijgen. De SP had het logischer
gevonden om bij handhaving – net als bij brandweer
en politie – de samenwerking te zoeken met de
gemeente Peel en Maas. Unaniem stelde de raad
het Handhavingsbeleidsplan vast.
Eretekenen voor jongeren
HadM kent verschillende mogelijkheden om volwassenen te onderscheiden voor hun prestaties.
In deze vergadering kon de raad besluiten om dit
ook mogelijk te maken voor de jeugd van HadM.
Alle partijen juichten dit initiatief van harte toe. Een
prima gelegenheid om jongeren te waarderen en
anderen te stimuleren in hun maatschappelijke betrokkenheid. Daarom stelde de raad deze wijziging
van de bestaande verordening unaniem vast.

Verlaging grondprijs
B&W stelde een (verlaagde) grondprijs voor, voor
(de bouw van) ± 420 nieuwe sociale huurwoningen
in de periode 2012-2020. Alle partijen onderstreepBP Burg. Cremersstraat, Grubbenvorst
ten het belang van voldoende betaalbare woonruimTijdens het burgerpodium schetste de heer
te, ook in de lagere sociale huurklasse. Unaniem
Danckaert – namens enkele families – hun situatie
door genoemd bestemmingsplan (BP). Deze families stelde de raad een verlaagde grondprijs vast.
verwachten een ernstige aantasting van hun privacy
Motie ‘Kinderpardon’
en woongenot. De heer Danckaert riep de raad op
SP, D66 en PvdA-PK dienden samen een motie in
om niet in te stemmen met het voorliggende BP.
over de in de Tweede Kamer voorliggende initiaOmdat voor de raadsleden nog niet alle gegevens
helder waren, is besloten dit agendapunt te verplaat- tiefwetgeving over het ‘Kinderpardon’. Genoemde
fracties wilden met deze motie een bijdrage leveren
sen naar de volgende raadsvergadering.
aan een oplossing voor deze kinderen. Daarnaast
wilden zij als raad van HadM bij de minister aandrinAccountantscontrole
gen op een regeling voor deze kinderen. Essentie
Jaarlijks stelt de gemeenteraad de uitgangspunten
en CDA stemden tegen deze motie omdat het
vast voor de accountantscontrole. Het door de SP
‘Kinderpardon’ een landelijke aangelegenheid is.
ingediende amendement (wijzigingsvoorstel) om de
De motie werd daardoor niet aangenomen.
rapporteringstolerantie terug te brengen van 10%
naar 5% werd niet aangenomen. De raad stelde
het normenkader 2011 en het controleprotocol 2011 Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens de
unaniem vast.
raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl
kunt u de videobeelden van de raadsvergadering
RUD
bekijken. Dat kan al daags na de betreffende
In de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) voor de
vergadering. Nadat het verslag van de vergadering
veiligheidsregio Noord-Limburg participeren 15
is vastgesteld (in de volgende vergadering), kunt u
gemeenten en provincie Limburg. Voor de totde vergadering in het digitale archief raadplegen als
standkoming van de RUD sluiten de deelnemende
colleges een bestuursovereenkomst. Deze bestuurs- videobestand en ook als schriftelijk verslag.

sport 23

22
03

De Merels beleefden
spannende NK dag
Door: Irma Derikx TC De Merels
Zaterdag 17 maart hebben de Dames 1 van korfbalvereniging De Merels deelgenomen aan de Nederlandse
kampioenschappen korfbal. Omdat ze in de reguliere competitie als derde geëindigd waren, speelden ze de eerste
wedstrijd tegen de nummer twee uit de competitie: Rosolo uit Reusel.

Wittenhorst
omzeilt lastige
klip Volharding
Door: Piet Nabben
De overwinning van vorige week op koploper Heeswijk bleek voor
Wittenhorst toch geen eendagsvlieg. De Horstenaren stomen maar door.
Het gevreesde Volharding uit Vierlingsbeek kwam afgelopen weekend met
afgetekende cijfers van 4-0 toch nog goed weg.

De wedstrijd startte goed voor de
meiden van De Merels. Ze kwamen
voor te staan met 2-0. Rosolo gaf zich
echter niet gewonnen en deed er een
schepje bovenop. De Merels werden
hierdoor wat slordiger en kregen de
bal bijna niet meer van de verdediging
naar de aanval. De eindstand was
3-3. Wat volgde was een spannende
verlenging van twee keer 5 minuten.

Rosolo wist de wedstrijd te winnen
met 4-5.
De wedstrijd voor plaats nummer
3 en 4 was tegen Ona uit Overasselt.
Ook deze wedstrijd werd helaas verloren. De Merels hadden last van het
lengteverschil, maar probeerden toch
weerstand te geven, wat echter niet
lukte. De Merels kwamen maar niet in
hun spel en leden erg veel balverlies,

waar de spelers van Ona van wisten
te profiteren. De eindstand werd 1-3
in het voordeel van Ona. Desondanks
hebben de meiden van De Merels een
leuke en zeer leerzame dag gehad. Ze
kunnen zich nu gaan richten op de buitencompetitie, waar zij op dit moment
aan kop staan. Als ze deze positie
volhouden kunnen ze wederom naar
het Nederlands kampioenschap gaan.

Wittenhorst kende een flitsende
start. De gevreesde snelheid in de
voorwaartse linie deed weer van
zich spreken. Een splijtende pass op
Daan Hendriks zette de speler oog in
oog met doelman Job Vullings van
Volharding. Met een bekeken schuiver
bezorgde hij Wittenhorst met 1-0 de
leiding.
Volharding kon deze achterstand niet gebruiken. Zij vreesden de
speelwijze van het thuis spelende
Wittenhorst. De kans voor Kevin Asten
in de achtste minuut had de 2-0 kunnen zijn. Het schot ging nu net langs.
Stef Gramser van Volharding was even
later dicht bij een kans. Hij speelde
zich knap vrij, maar doelman Sjors
Witt pareerde Stef´s schot. Wittenhorst
bleef de gevaarlijkste ploeg. In de 19e
minuut wees scheidsrechter Brown
naar de stip, toen Thom Derks binnen de 16 meter werd neergelegd.
Voor Gijs Hagens de kans om na een
aantal doelpuntloze wedstrijden weer
eens te scoren. Zijn inzet was weer
raak: 2-0. Tot de pauze creëerde geen
van beide ploegen een kans of was
gevaarlijk. Wittenhorst kon dus met
een gerust hart de thee opzoeken.
Na de pauze probeerde Volharding
de bakens wat te verzetten en kreeg
veldoverwicht. Maar zonder tot een
gevaarlijke actie te komen, kon de

achterhoede van Wittenhorst makkelijk
overeind blijven. Een corner van Kevin
van Asten belandde op het hoofd van
de instormende Will Spreeuwenberg.
De bal belandde echter net over de lat.
Volharding had hiertegenover de pech
dat een vrije trap op de lat uiteenspatte.

Effectiever te werk
Wittenhorst ging effectiever te
werk. Zeker toen Bram Rubie met
een listige bal Rob Zanders de ruimte
instuurde. Met een bekeken schot zette
Rob Wittenhorst op een veilige 3-0.
De bezoekers bleven het antwoord
schuldig. In deze fase had de thuisclub
de marge kunnen uitbouwen. Zo schoot
Thom Derks veel te gehaast in toen hij
ineens voor de doelman verscheen.
Even later was het Bram Rubie die
dicht bij een treffer was, ware het niet
dat zijn poging gekraakt werd.
Het slotakkoord was toch voor
Wittenhorst. In blessuretijd kreeg Kevin
van Asten zijn doelpunt. Hij kreeg
een dot van een kans, toen hij voor
de doelman opdook. Het schot was
voor de doelman onhoudbaar, 4-0. De
gehele Wittenhorst-equipe mag deze
overwinning vieren, want de ploeg
was deze middag collectief erg sterk én
met hard werken kreeg deze zege nog
meer glans.

Lentekoorts!

Het grootste assortiment planten van Limburg!

SEVENUM

DECKERSGOEDTWEG 2
- Bouwjaar: 2005
- Kantoor beg. gr.: 120 m2 bvo
- Kantoor eerste verd.: 120 m2 bvo
- Werkplaats: 135 m2 bvo
- Wasstraat: 45 m2 bvo
- Garage: 400 m2 bvo
- Magazijn: 95 m2 bvo
- Showroom beg. gr.: 220 m2 bvo
- Showroom eerste verd.: 890 m2 bvo
- Perceelsopp: 3.125 m2

Bedrijfsgebouw gelegen op zichtlocatie tussen
Sevenum en Horst op ca. 5 minuten afstand
van de A67 en A73. De begane grond is ingericht met twee kantoren, kantine, twee werkplaatsen, showroom, magazijn en wasstraat.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee
kantoren en een showroom.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid.

Tel: 0492 - 38 66 00

K.K.

MET BTW BELAST

IN PRIJS VERLAAGD!

WWW.BERKKERKHOF.NL

Zondagds!
geopen r
van 9 tot 17

uu

Magnolia’s

VRAAGPRIJS:

€ 995.000,=

altijd

Tulpenboom, vol knop!
Struik en op stam, grote keuze, vele soorten!

Vaste planten 11 cm pot

Keuze uit 250 soorten

Buxus piramide
80 cm hoog, prachtig!

Violen de allerbeste!

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

p.st.
2,99
p.st.
32,95
12 st.

-20%
1,99
22,50
4,99

Aanbiedingen geldig t/m 27 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
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Opnieuw punten
voor Melderslo
Door: Henk Claassens
Op het nieuwe sportpark werd de voetbalwedstrijd Sporting STMelderslo gespeeld en Melderslo verdiende opnieuw drie punten.
Melderslo begon geconcentreerd aan de wedstrijd. Dat bleek
uit de eerste aanval, nog voordat
het publiek binnen was, maakte
Bart Verheyen een mooie actie
op links en schoof de bal voor het
doel, waar Stijn Vullings een niet
te missen kans kreeg 0-1. Daarop
volgde een periode waar Melderslo
met verzorgd voetbal de aanval
bleef zoeken. Met nog een paar
grote kansen bleef het bij een

Eerste autocross Nederland
weer in Horst aan de Maas
Autocrossclub De Paradijsracers uit Melderslo organiseert op 25 maart een autocross aan het Peeldijkje in Horst.
De Autosport Unie Zuid (ASUZ) heeft dit jaar het Nederlands Kampioenschap voor de jeugd van 16 tot en met 18 jaar
onder zich.

magere 0-1 tot de rust. Na de thee
kwam er een ander Sporting ST uit
de kleedkamers De verdediging
van Melderslo stond goed en gaf
weinig kansen weg. Gaandeweg
kreeg Melderslo meer ruimte om de
wedstrijd op slot te gooien, maar dat
gebeurde niet. Daarom bleef het tot
de laatste minuut spannend en zo
pakte Melderslo drie verdiende en
belangrijke punten en staan nu in de
middenmoot.

Berry Bartels geslaagd
voor PSD-instructor
Berry Bartels uit Melderslo is geslaagd als PSD-instructor. PSD staat voor
Practical Self Defense; praktische zelfverdediging. Als gediplomeerd
PSD-instructor wil de voorzitter van Budoclub Horst graag zelfverdedigingcursussen gaan aanbieden.
Bij zelfverdediging kan gedacht
worden aan één of meerdere tegenstanders, gewapend of ongewapende
aanvallen, vlucht- of hulpmogelijkhe-

den, een snelle sterkte-zwakte-analyse
van jezelf en de tegenstander en het
gevaarniveau van de situatie.

Maar ook de jeugd van 12 tot en
met 15 jaar mag rijden in de Juniorcup.
Verder strijden in Horst crosskarts,
toerwagens, sprintklasse tot 2000cc,
sprintklasse boven 2000cc, keverklasse
tot 1600cc, sportklasse plus, standaardklasse tot 2000cc om het kampioenschap van de ASUZ.
Ook komen gastrijders, de balken-

klasse en de Melderse balkenklasse aan
de start. Hierin starten veertig auto’s
uit Melderslo. De club heeft dit jaar een
baan met een lengte van 600 meter
aangelegd, dus zal er hard gestreden worden om het kampioenschap.
De Paradijsracers verwachten op 25
maart zo’n 250 auto’s aan de start. Er
worden in totaal 59 manches gereden.

ACC De Paradijsracers heeft zelf al 78
coureurs aan de start.
Het Peeldijkje is vanaf de
Herenbosweg van 09.30 tot 18.00 uur
geheel afgesloten voor al het verkeer,
ook voor fietsers en voetgangers. Er is
voor een omleiding gezorgd.
Voor meer informatie zie:
www.paradijsracers.nl

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

Proef de lente

boeren pikant kilo 11,95
hollands belegen kilo 8,95
Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

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

truusjeswenskaarten
voor al uw wenskaarten
en hobbyartikelen!
Altijd de nieuwste collectie
Al meer dan 25 jaar een begrip op de markt
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Daarom deze week bij de Sokkenkraam
op de markt in Horst tegen inlevering
van de uitgeknipte advertentie

20% KORTING
op de gehele collectie!

Dus tot dinsdag op de markt in Horst
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Middag over loswerken van je paard
Roxanne Hermans (18) uit Sevenum en Nicole van Berlo (21) uit Meterik organiseren op zondag 25 maart een
middag die in het teken staat van paarden. Roxanne studeert dierverzorging en Nicole volgt de opleiding
Management Dierverzorging, beiden studeren ze aan het Citaverde College in Horst. Voor de twee studenten is deze
middag een examenopdracht die individueel wordt beoordeeld.

den. Zo laat Inge Coenen van Dressage
Stable Inge Coenen zien hoe je het
paard moet losrijden. De andere clinic
wordt gegeven door Ida Geurtjens uit
Horst.
Voor Roxanne en Nicole is deze dag
erg spannend, want ze worden ieder
door twee leraren beoordeeld op het
presenteren, aansturen en organiseren
van deze dag. Het totaalplaatje is ook
belangrijk. Over de toekomst, na het
behalen van het diploma, denken ze
nog niet na. ’’Qua paardensport blijf
ik actief en wat betreft management
hoop ik een keer door te kunnen
stromen. Want vandaag de dag moeten
ondernemers veel capaciteiten hebben
voor een eigen zaak’’, vertelt Nicole.
Roxanne hoopt het Citaverde College

af te sluiten met een goed diploma.
’’Ik weet nog niet wat ik hierna wil
doen. Paardensport blijft mijn hobby.
Misschien wil ik in de toekomst wel iets
heel anders doen, maar ik houd voorlopig mijn stageplaats bij Inge Coenen.
Dat vind ik erg leuk om te doen’’,
zegt Roxanne.
De middag over het loswerken
van je paard begint om 13.00 uur bij
Equidrôme in Venlo. Iedereen die zich
aanmeldt, ontvangt een goodybag. Ook is er deze middag een
loting voor degene die zich hebben
aangemeld.
Hierbij maken de deelnemers
kans op een privéles van Inge
Coenen of een massage voor mens
of dier door Ida Geurtjens.

Dressuur pony’s en paarden

Indoorkampioenschappen gaan door
Het is niet toevallig dat paarden het
thema is van de examenopdracht, want
Roxanne en Nicole zijn echte paardenliefhebbers. ’’Het paardrijden zit bij ons
in de familie. Ik kon eerder paardrijden
dan zonder wieltjes fietsen’’, vertelt
Roxanne. Bij Nicole zit het paardrijden
ook in de familie, maar bij haar gaat
het nog een stapje verder. ’’Ik ben
volop actief in de paardensport. Ik
geef een paar uur per week les, zowel

privélessen als groepslessen’’, zegt
Nicole trots.

Uitleg over het masseren van je paard
Volgens haar is het mooie aan
paardensport dat de theorie met de
praktijk goed te combineren is en dat
wil ze samen met Roxanne overbrengen op de mensen die op 25 maart hun

evenement komen bezoeken.
”We hopen dat het een super
gezellige middag wordt, want voor
jong en oud is er wat te doen. Ook is
deze middag erg leerzaam en natuurlijk
is het een gratis dagje uit’’, vertellen
ze enthousiast. Ze hebben al rond de
honderd aanmeldingen ontvangen, dat
is boven hun verwachtingen. Volgens
de twee meiden komt dit door de twee
speciale clinics die deze dag plaatsvin-

Leunen–Sparta: 0-3
Door: Bobby Minten
De vierde wedstrijd in 2012 leverde Sparta drie punten op. In en tegen Leunen werd het 0-3. Daarmee mocht de
thuisploeg niet klagen, want Sparta miste nog enkele grote kansen.

De afgelaste KNHS Indoorkampioenschappen pony’s en paarden L2 tot
en met ZZ-licht worden op 30 en 31 maart en 6 en 7 april ingehaald.
Op 30 en 31 maart komen de
paarden in actie, op 6 en 7 april is
het de beurt aan de pony’s. Door de
drukke bezetting van het KNHScentrum in deze periode worden de
KNHS Indoorkampioenschappen niet in
Ermelo, maar bij manege IJsselruiters
in het Gelderse Brummen verreden.
De KNHS heeft alles op alles gezet om
de Indoorkampioenschappen van 3, 9
en 10 maart, die vanwege de uitbraak
van de neurologische variant van het
Rhinovirus werden afgelast, om op
een nieuwe datum door te laten gaan:
“We hebben alle opties bekeken en
toen bleek dat het KNHS-centrum de

komende periode gastheer was van
een groot aantal andere paardensportevenementen, hebben we gekeken
naar een goed alternatief. Het is voor
de paardensport enorm belangrijk
dat deze Indoorkampioenschappen
verreden kunnen worden. Gelukkig
hebben we in manege IJsselruiters in
Brummen een uitstekende alternatieve locatie gevonden zodat de
betrokken combinaties de strijd alsnog
met elkaar aan kunnen gaan,” vertelt
John Bierling, algemeen directeur van
de KNHS.
Kijk voor het volledige programma
op www.knhs.nl

BioVerbeek
BioVerbeek heeft zich ontwikkeld tot een modern gezond tuinbouwbedrijf. De biologische basisprincipes worden gecombineerd
met moderne technieken zoals restwarmtevoorziening,
klimaatbeheersing, mechanisatie en biologische bestrijding.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

meewerkend aanspreekpunt
oogsten paprika’s m/v
Kerntaken:
• aansturen en motiveren van medewerkers tijdens het oogsten;
• alle voorkomende gewaswerkzaamheden uitvoeren.
Functie-eisen:
• teamplayer;
• accuraat;
• goede communicatieve vaardigheden;
• enige affiniteit met de tuinbouw.
Na tien minuten kon voor het eerst
gejuicht worden, toen de 0-1 werd
gemaakt. Na een flitsende aanval
scoorde Erik Minten met een diagonaal
schot op een voorzet van Roy Vullings.
Sparta bleef de bovenliggende partij en
dwong met goed veldspel nog voor rust
de 0-2 af. Ditmaal was het topscorer
Roy Vullings zelf die toesloeg. Pim
Nellen miste vlak voor de thee nog een

grote kans, waardoor ook na rust concentratie werd gevraagd van defensie.
In het 2e bedrijf bleef het spelbeeld
onveranderd en vooral door een gebrek
aan koelbloedigheid voor de goal bleef
het lange tijd 0-2. Leunen kon dankzij
uitstekend verdedigen lange tijd niets
afdwingen. Zo’n 10 minuten voor tijd
werd de 0-3 eindstand op het scorebord gebracht. Sparta kreeg hierbij

de hulp van Leunen. Een voorzet van
Erik Minten werd fraai in eigen doel
gewerkt. Hierna kreeg de thuisploeg
dan toch nog een kans, maar ook in het
vierde duel dit jaar duldde Rob Raedts
geen tegentreffer. Komende zondag
komt MVC, nummer twee op de ranglijst, op bezoek. Bij een goed resultaat
kan de titel Sparta dan bijna niet meer
ontgaan. (Foto: Sjaak Verstegen)

Wij bieden:
• een uitdagende baan;
• salariëring volgens tuinbouw cao;
• een leuk bedrijf om in te werken;
• fulltime dienstverband (38 uur).
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij John Hegger tel: 077-4720208
Uw sollicitatie kunt u richten aan:
BioVerbeek, Muldersweg 15, 5941 MX Velden
Email: john@bioverbeek.nl www.bioverbeek.nl

26

sport

22
03

Sevenumse neemt deel aan Venloop 2012

Kitty Hendrix loopt zich gezond
Een verkeersongeluk kan voor een mens verstrekkende gevolgen hebben, zowel lichamelijk als geestelijk. Hoe
moet het dan zijn als je twee keer binnen een jaar tijd bij een zware aanrijding betrokken raakt? Kitty Hendrix uit
Sevenum kan hier over mee praten. Het verhaal van een optimistische doorzetter.

Op 10 maart 2011 raakt Kitty
Hendrix uit Sevenum betrokken bij een
aanrijding. De auto waarin zij zit wordt
stevig in de flank geraakt. Aanvankelijk
heeft Kitty geen lichamelijke klachten,
tot zij de ochtend na het ongeluk wakker wordt en last van nek en rug heeft.
“Een whiplash, constateerde de huisarts. Ik moest het maar even rustig aan
doen”, vertelt Kitty. “Maar ik was letterlijk misselijk van de kramp en wilde
weten wat mij precies mankeerde.
Op de röntgenfoto´s en een scan was
niets te zien en de conclusie was dat
de kwetsuur alleen maar in de spieren
zat. Het betekende voor mij dat ik een
hersteltraject in ging en in de ziektewet terecht kwam. Fysiotherapie bleek
mij echter niet te helpen, ik bleef last
houden van de pijn. Ik kwam terecht
bij het re-integratie bureau Fit2Work.
Daar werd geconstateerd dat de kleine
spiertjes in mijn nek en rug niet meer
werkten.”

Bij nul beginnen

Venloop met spanning
gevolgd in Indonesië
Op het Indonesische eiland Flores worden de prestaties van de Horster ambtenaren Piet van den Munckhof en
Cecile Peeters tijdens de Venloop van zondag 25 maart met spanning gevolgd. Zij laten zich sponsoren en de
opbrengst gaat via de Horster Stichting Nativitas naar de Belgische ontwikkelingswerkster Marie Jeanne Colson
van de kindertehuizen van ‘Mama België’.
Marie-Jeanne reageerde blij verrast: “Ons personeel en de kinderen
wachten met spanning af, of jullie
de 22 kilometer tot de eindstreep
kunnen lopen. Om hen een idee te
geven hoe ver het is, heb ik verteld
dat jullie bijna zo ver moet lopen als
van Maumere naar het kindertehuis
in Lekebaai. Deze afstand kennen de
meesten en ze vinden het natuurlijk
heel, heel ver. Jullie prestatie kan
niet onbeloond blijven en we hopen

dat je de afstand in een goede tijd
zullen afleggen. We bidden voor goed
weer en wachten met spanning op
de uitslag. Jammer dat we zo ver van
elkaar wonen. Was de sponsorloop
hier bij ons in Flores dan zouden we
allemaal langs de weg staan om jullie
toe te wuiven en te stimuleren. Een rij
van Maumere naar Lekebai zouden we
vormen en we zouden roepen: ’ajoo,
Cecile, bravoo, Piet. We zouden zingen:
Terima kasih (dank u wel) Cecile, te-

rima kasih, Piet. We weten natuurlijk
niet hoeveel jullie inspanning gaat
opbrengen. Onder mekaar zijn we
aan het bespreken wat we eventueel
met de opbrengst zullen doen. Maar
dat hoor je later wel. We wensen u
het allerbeste voor de sponsorloop en
we gaan u zeker in gedachten volgen
van op onze plek hier in Flores. Succes
gewenst van ons allemaal en hartelijk dank voor jullie buitengewone
prestatie!”

Kitty kon bij nul beginnen. Ze
kreeg oefeningen om de kleine spieren
weer te activeren. “Mijn rug en nek
waren instabiel. Ik kreeg twee keer
per week therapie en langzaam maar
zeker voelde ik minder pijn en werd
ik minder vaak duizelig. Mijn spieren
waren wel snel moe en dat kostte
mij erg veel energie. Ik kon maar 100
meter lopen en dan was ik buiten
adem. De fysiotherapeut leerde mij
echter om te gaan met de situatie. Hij
zei dat ik moest kijken wat ik wel kon.
‘Je hebt maar 100 euro en daar moet
je het mee doen’, zei hij letterlijk. Het
betekende dat ik veel moest laten en
de kwaliteit van mijn leven begon te
lijden onder de gevolgen van het on-

geluk.” Toch zat Kitty niet bij de pakken
neer. “Tegen een letseladvocaat heb ik
gezegd dat ik mijn leven terug wilde. Ik
knokte er voor en boekte steeds sneller
vooruitgang in het herstel. Tot die dag
in november 2011. Ik was juist op weg
naar huis en kwam van therapie af,
toen ik van achter werd aangereden. Ik
dacht nog bij mezelf ‘dit kan toch niet
waar zijn?’ Maar helaas, de teller stond
weer op nul; ik kon opnieuw beginnen.”
Gelukkig had ik inmiddels een
betere conditie dan vóór het eerste
ongeluk. Mensen in mijn omgeving
vroegen zich af wanneer ik weer
hersteld zou zijn. Ze kunnen niet aan je
zien, wat je allemaal doormaakt.”

Ze kunnen het niet
aan je zien
Ondanks deze tegenslag zette Kitty
door. Ze besloot te gaan hardlopen.
“Eerst volgde ik een schema van een
halve minuut lopen en tien minuten
wandelen. Inmiddels ben ik weer aan
het werk. Mijn collega´s spoorden mij
aan om aan de Venloop mee te doen.
Ik had een doel. Met als voorlopig
hoogtepunt dat ik afgelopen zaterdag
al 9 kilometer heb gerend. Ik ga er
voor om zondag tijdens de Venloop de
10 kilometer uit te lopen. Als mij dat
lukt, ga ik zeker even met de collega´s
de stad in om het te vieren. Weet je,
de ongelukken hebben een keerpunt
in mijn leven bewerkstelligd. Met een
fikse dosis doorzettingsvermogen en
goede begeleiding kom je heel ver.
Onlangs heb ik een verhaal gelezen van
iemand die maar niet herstelde van
een ongeval. Ik wil nu laten zien dat
het ook anders kan lopen.”

Open tennisdag
Sevenum
Tennisvereniging Apollo ’69 uit
Sevenum houdt op zaterdag 31 maart
van 14.00 tot 17.00 uur een open
tennisdag op hun eigen tennispark in
Sevenum. De dag is onderdeel van de
KNLTB open tennisdagen en is bedoeld

om het tennis meer onder de aandacht
te brengen en leden te werven. Het programma bestaat uit trainingsactiviteiten,
voorlichtingen, demonstratiepartijen en
de halve finales van de clubkampioenschappen gemengd dubbel.
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SVEB 1 verliest van
Panningen
Door: Herman Hendrix
In deze voor SVEB belangrijke partij, kon het team thuis, zoals dit seizoen zo vaak, geen punten pakken, want
Panningen ging met de drie punten aan de haal. Een gelijkspel zat er dik in, maar door pech en het missen van
enkele fraaie kansen lukte dat niet.
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De eerste helft begon erg matig.
Vrij snel werd duidelijk dat beide
ploegen onderaan de lijst vertoeven,
want het positiespel en de passing
ging over en weer veel te vaak mis.
Panningen kwam na twintig minuten
licht in het voordeel en de 0-1 in de
27e minuut was dan ook terecht.
De beste kans voor SVEB tot dan toe
kwam in de 36e minuut. Joris de
Mulder, vrij aangespeeld door Robbert
van Dijk, dook het gebied van de zestien meter in maar werd van achteren
neergelegd. De scheidsrechter zag er
niets in en liet doorspelen. Vlak voor

Hovoc stap terug
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Voor de mannen van Hovoc is na het 2-3 (18-25, 25-21, 18-25, 27-25
en 7-15) verlies tegen Avance HS 1 het doek definitief gevallen.
Degradatie uit de regiodivisie is door te groot opgelopen puntenachterstand niet meer te ontlopen. Desondanks is er bij het Horster team zeker
geen sprake van een grafstemming.
Het is namelijk geen verrassing
dat Hovoc HS 1, dat afgelopen seizoen
via nacompetitie promoveerde, een
stap terug moet doen. Coach Guido
de Swart: “Het niveau is voor ons te
hoog gebleken. Het was voor ons
zaak om de boel bij elkaar te houden.
Er is geen rotzooi en de sfeer in
de groep is goed. Volgend seizoen
gaan we gewoon weer bouwen aan
een nieuwe ploeg die binnen twee
jaar terug moet kunnen keren in de
regiodivisie.” In de thuiswedstrijd in
de Dendron sporthal tegen mededegradatiekandidaat Sambeek begon
Hovoc te afwachtend. Toen de Horster
heren in de tweede set een stabielere
pass brachten, kon het eigen spel
opgebouwd worden en werd er een
setwinst genoteerd. De derde ronde
ging door enkele puntenreeksen
verloren, waarna de thuisploeg in de
vierde set - mede door het beperkt
aantal wisselspelers vanwege een
blessure - twee spelverdelers op-

Tom Aerts wordt stevig aangepakt (Foto: Thijs Janssen)
rust kwam Joris de Mulder net een
teenlengte tekort om de gelijkmaker,
op een pass van Tom Aerts, binnen te
tikken. SVEB ging met een achterstand
de rust in.
De thee had SVEB goed gedaan,
want Panningen moest terug en
kwam nauwelijks aan aanvallen toe.
In de 55e minuut had de gelijkmaker
er moeten staan, maar Dean schoot,
volkomen vrij voor de doelman van
Panningen, recht in zijn handen. Uit de
directe uittrap van de goalie stond het
in plaats van 1-1, verrassend 0–2. SVEB
bleef knokken voor een beter resultaat

en de aansluittreffer volgde in de 61e
minuut. SVEB rook dat er nog wat te
halen viel, probeerde van alles, maar
het lukte niet. Ze waren er enkele
malen dichtbij en Panningen had een
engeltje op de lat in de 87e minuut,
want een prachtig schot van Erik van
Rijswick spatte daarop uiteen.
Joris de Mulder mocht in blessuretijd nog eenmaal aanleggen maar
zijn doelpoging werd nipt geblokt. De
eindstand van 1–2 bleef op het bord
en Panningen was met deze zege dik
tevreden. Zondag gaat SVEB naar MMC
in Weert.

Kleurrijk

Nog iets groter
Nog weer mooier

kerkstraat 1 - horst - tel. 077 398 26 61 • www.kruytzeroptiek.nl
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stelde. Dat pakte goed uit en de set
werd gewonnen. Maar helaas ging
de beslissende vijfde naar Avance en
werd daarmee het lot voor Hovoc HS
1 bezegeld.
Het eerste damesteam van Hovoc
bracht een bezoek aan Breda, waar
het tweede divisieteam tegen Burgst
met maximale cijfers verloor. Door
de met 4-0 (25-16, 25-22, 25-18 en
25-23) verloren wedstrijd tegen een
directe concurrent in de strijd tegen
degradatie is Hovoc DS 1 in een lastige situatie gekomen. Hovoc DS 1
kan als hekkensluiter het tij nog keren
in de resterende vier wedstrijden
van de competitie. Dan moet het
echter wel nog belangrijke punten
pakken tegen enkele hooggeplaatste
teams. Hovoc-coach Henk Berkhout
liet weten zich niet zonder slag of
stoot gewonnen te geven en alles op
alles te zetten om klassebehoud te
realiseren. Voor meer uitslagen zie
www.hovoc.nl

Paardenvrienden
De Paardenvrienden uit America organiseren zondag 25 maart aan de
Jacob Poelsweg 10 in America hun jaarlijkse clubdag.
Om 10.00 uur beginnen ze met
dressuur, waarna vanaf 13.00 uur
een kleine springrubriek over twee
manches van start gaat. Als de paarden en pony’s vervolgens verzorgd
op stal staan, heeft de organisatie
om 16.00 uur een kleine verras-

sing in petto. Ondertussen worden
de uitslagen bij elkaar opgeteld en
om 17.00 uur is de prijsuitreiking.
De clubdag is vrij toegankelijk en
in de saloon kunnen bezoekers de
jubileumfoto’s van afgelopen zomer
bewonderen.

Seta verslaat
koploper
Door: Ying-Fu Li
Het damesteam van tafeltennisvereniging Seta heeft zaterdag koploper
Westa 2 met 6-4 verslagen. In het tafeltenniscentrum in Wessem werd hard
gestreden voor de punten. Vier partijen gingen over vijf games en werden
eerlijk door beide teams gedeeld.
Seta was op volle sterkte afgereisd
naar Wessem met Juul Coumans, Jody
Brouwers en Steffie van de Riet. Ook
deze keer bleef Juul ongeslagen, al
moest ze tweemaal de volle vijf games
spelen. Coach Ying-Fu Li: ”Met name
tegen Laura van de Velde moest Juul
flink aan de bak om de partij naar zich
toe te trekken. Uiteindelijk bleek haar
routine doorslaggevend.” Voor Jody en
Steffie bleek het lastiger om een partij
te winnen. ”Jody speelde gelukkig beter
dan vorige week. Ze won dan ook makkelijk van Esther Roumen. Tegen Laura
kwam ze er echter niet aan te pas, maar
tegen Robin Teeken had ze zowaar de
winst voor het grijpen. Jody won de
eerste twee, spannende games en kon
in de derde game de partij uitmaken.
Ze verloor die game echter met 14-12.
Na verlies van game vier ging de vijfde
game naar 10-10, waarna Robin net iets
sterker bleek. Erg jammer.” Steffie kon
deze dag niet brengen, wat van haar

verwacht werd. Haar openingspartij
tegen Robin ging kansloos verloren.
”Verliezen van Robin kan en ze speelde
ook goed, maar Steffie stelde er wel
heel weinig tegenover. Gelukkig herstelde ze zich in haar partij tegen Laura,
die ze in vier games naar zich toe trok.
In haar laatste partij, tevens de laatste
van de middag, kon ze de eindstand
op 7-3 bepalen. Tegen Esther nam ze
een 2-0 voorsprong, waarna de twijfel
en negativiteit toesloeg. Haar geloof
in eigen kunnen daalde weer eens
naar een dieptepunt, waarmee ze haar
team én zichzelf tekort deed. Behalve
motivatie is ook trainingsarbeid en
tafeltennisbewustzijn belangrijk om hier
overheen te geraken. Hopelijk kan ze
die stap zetten.” Desondanks een krappe
en verdiende overwinning, waarmee de
achterstand op Westa is teruggebracht
tot één punt. Groesbeek won met 7-3
van Docos en staat daardoor gelijk met
Westa. Het zal dus spannende worden.
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Bluestoppers Cambrinus

Voor jong en oud

Café Cambrinus in Horst ontvangt zondag 25 maart Mike & the Mellotones en Enrico Crivellaro. Mike & the
Mellotones spelen al jaren in de eredivisie van de Nederlandse blues. De Italiaanse bluesgitarist Enrico Crivellaro is
meerdere malen bekroond met diverse awards.

Workshops Museum
de Kantfabriek
In Museum de Kantfabriek in Horst zijn in de maanden maart en april
enkele workshops te bezoeken. Deze workshops zijn voor jong en oud.
Ien Rappoldt geeft op zaterdag
24 maart om 20.00 uur een lezing en
diapresentatie over haar reizen naar
Zuidwest-China. Ze brengt al vijftien
jaar lang een maand per jaar door in
China. Ien heeft kledingstukken met
borduurwerk verzameld, zodat ze geinteresseerden wegwijs kan maken in
de borduurtechnieken uit China. Aan
de hand van dia’s en korte filmpjes
wordt een indruk gegeven van de
leefwijze van onder andere de Miaoen Dongbevolking.

Punchen en plakken
voor kinderen
Mike & the Mellotones zijn bezig
met het opnemen van een nieuw
album waarop Enrico Crivellaro een
gastrol vervuld. De Italiaan wordt
vaker gevraagd om zijn kunsten. Onder

anderen Lester Butler, Jeff Healey en
Ronnie Earl maakten al gebruik van zijn
kwaliteiten. In 2012 zal de samenwerking tussen Mike & the Mellotones en
Enrico Crivellaro verder uitgroeien. Ze

zullen elkaars optredens begeleiden en
Crivellaro zal ook met zijn eigen band
in Nederland een aantal optredens
verzorgen. Aanvang van het concert is
16.00 uur.

Gezamenlijke collecte
Horst
2012 te organiseren.” De gezamenlijke
goededoelencollecte staat gepland voor
2, 3 en 4 april en alleen landelijke organisaties, die het CBF-keurmerk dragen
doen mee. De deelnemende landelijke
organisaties waarvoor gecollecteerd
wordt zijn: Alzheimer Nederland,
Amnesty International, Astmafonds,
Brandwonden Stichting, KWF
Kankerbestrijding, Maag Lever Darm
Stichting, Nederlandse Hartstichting
,Nierstichting, Prinses Beatrixfonds
Reumafonds, Het Nederlandse
Rode Kruis en Fonds Verstandelijk

Transparante
materialen
Wil Frisma geeft op zaterdag
21 en zondag 22 april een workshop
werken met transparante materialen.
Tijdens deze tweedaagse workshop
wordt een transparante raam of wand
gemaakt. Verder vindt er op zaterdag
2 en zondag 3 juni een workshop van
Els van Baarle plaats. Er wordt deze
dagen gewerkt met de thermofax
machine. Deze maakt het mogelijk
een zeefdrukraam te maken van een
eigen tekening, handschrift of van
zwart-wit foto’s. Voor beide workshops is aanmelden nog mogelijk.
Voor meer informatie over de
workshops bel 077 398 16 50 of mail
naar cursus@kantfabriek.nl

Caberetshow ’Het koffertje’

Show Hans Kazàn
afgelast

In 2011 hebben twaalf goede doelen in Horst elkaar gevonden om een gezamenlijke collecte te organiseren.
Horst werd daarmee de eerste grote kern in Nederland die op deze schaal een gezamenlijke goededoelencollecte
organiseerde. De twaalf organisaties hebben in samenwerking met de dorpsraad een werkgroep in het leven
geroepen om de collecte te realiseren.
“Door het harde werken en vele
uren van overleg is het gelukt om de
collecte in 2011 van start te laten gaan”,
vertelt Cati de Raat van werkgroep
Gezamenlijke Goede Doelen Horst.
“Het eerste resultaat was een goede
opbrengst en veel positieve reacties,
van zowel collectanten als de inwoners
van Horst. Het heeft ook een goede
saamhorigheid teweeggebracht tussen
de verschillende instanties. De samenwerking is uitstekend verlopen en ook
dit jaar hebben zij de handen weer
ineengeslagen om de collecte voor

Op woensdag 28 maart is er
een kindermiddag in het museum.
Kinderen kunnen hier deelnemen
aan een paasworkshop punchen en
plakken van een eierwarmer. Tijdens
deze middag wordt er met vilt, stof,
kant, knoopjes en andere materialen
gewerkt. José van den Broek en Fonza

Billekens helpen de kinderen bij het
knutselen. De workshop is van 14.00
tot 16.00 uur. Aanmelden kan tot 24
maart.

De one-man cabaretshow ‘Het Koffertje’ van Hans Kazàn op zondag
25 maart om 20.00 uur bij ’t Gasthoes in Horst is afgelast.

Gehandicapten. De inwoners van Horst
ontvangen in de tweede helft van de
week van 26 maart de envelop met
het invulformulier, waarop kan worden
aangegeven voor welke van de goed
doelen de betreffende donatie bedoeld
is. Na afloop van de collecte worden
de inwoners van Horst onder meer via
HALLO geïnformeerd over de opbrengst
van de collecte. “De organisaties hopen
ook dit jaar weer op een succesvolle collecte en roepen de inwoners van Horst
op om royaal te doneren voor de gezamenlijke goede doelen”, aldus Cati.

De organisatie van de show betreurt dat de voorstelling niet doorgaat.
“We vinden het erg jammer. Uiteraard
krijgt iedereen die een kaartje heeft
gekocht, zijn geld terug”, zegt Fred
Houben van Stichting Kukeleku, de
organisator van het evenement.
Mensen die een kaartje gekocht
hebben kunnen een mail sturen naar
info@kukuleku.com om hun geld terug
te krijgen. In de one-man cabaretshow
Het Koffertje gaat Hans Kazan compleet

terug naar de basis. De illusionist heeft
tijdens deze intieme theatershows
niets meer nodig dan een koffertje met
inhoud om te laten zien waar magie
om draait. Hij verbaast het publiek
met zijn verbluffende goochelkunst,
waargebeurde verhalen en vooral
veel humor. Kortom, entertainment in
zijn puurste vorm. Het is volgens de
organisatie nog niet duidelijk of de
voorstelling naar een andere datum
wordt verplaatst.

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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Circus Herman Renz in Horst

Roofdieren zijn eigenlijk net mensen
Jongleren op een éénwieler, waaghalzerij op grote hoogte, een komische slapstickact op een trampoline of
indrukwekkende roofdieren aan het werk zien in de piste. Op dinsdag 3 en woensdag 4 april staat Circus Herman
Renz bij Kasteelpark ter Horst op de Tienrayseweg in Horst. Met drie voorstellingen kunnen jong en oud terecht voor
hun favoriete act. Tijd voor een kort gesprek met een van de belangrijkste mensen uit de nieuwe show Sensations:
dompteur Tom Dieck Jr. Hij werkt dagelijks met levensgevaarlijk witte leeuwen, tijgers en ligers.

De ligers Sahib en Prince zijn broertjes van elkaar. Hun vader is een leeuw
en hun moeder een tijger. Ze zijn zeven



HÔRS
ZUÛT STERRE



jaar geleden geboren bij een collegadompteur en sinds 2009 behoren ze
tot het roofdierengezelschap van Tom.

www.horsterrevue.nl

toen met ze getraind, zodat ze in mijn
show passen.” Het werken met deze
roofdieren is voor Tom de normaalste
zaak van de wereld. “Ik heb het vak
geleerd van mijn vader, die het op zijn
beurt leerde van mijn opa. Ik wil eigen
lijk niets anders”, zegt Tom.
“Het is zwaar en intensief werk en
dat kun je alleen als je helemaal voor
het vak gaat. Je moet de juiste motivatie
en passie hebben. Het zijn niet alleen
de tien minuten in de piste. De meeste
tijd zit in het verzorgen van en trainen
met de dieren. Dat kan iedere dierenliefhebber beamen. Alleen zullen dit
altijd roofdieren blijven”, zegt Tom. “Ze
hebben grote tanden en sterke klauwen.
Je moet altijd blijven opletten.”

“Het zijn de enige optredende ligers in
Europa”, aldus Tom. “Ik kreeg ze toen
ze vijf jaar oud waren en heb vanaf

Hôrster Revue 2012

HÔRS ZUÛT STERRE
20 april 2012 - 30 april 2012

Wij heten u vanaf 20 april
hartelijk welkom in ons hotel
“De Ploeg”!
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Kaarten zijn
verkrijgbaar via
onze website
www.horsterrevue.nl
en bij het VVV kantoor, Steenstraat 2 in Horst
Entreeprijs €22,50*

* bij aankoop op VVV kantoor worden €0,50 administratiekosten in rekening gebracht

Een brok vlees van
12 tot 14 kilogram
Het vermoeden is groot dat
Tom enkele trucjes gebruikt om zijn
roofdieren in de piste wat rustiger te
krijgen, bijvoorbeeld door ze nog even
te voeren voordat ze opgaan. “Absoluut
niet waar. In de piste moeten mijn
dieren, net zoals ik, 100% geconcentreerd en aanwezig zijn. Het publiek
wil geen leeuw die zijn buik lekker
heeft rond gegeten en vervolgens in
de piste rustig gaat liggen slapen.”

De roofdieren wegen gemiddeld 300
kilogram en krijgen van Tom om de dag
een brok vlees van 12 tot 14 kilogram. “Ze hebben een trage vertering
en vaker voeden is niet goed voor
hun maag”, aldus Tom. “We hebben
een grote vriezer bij ons, waar 1.500
kilogram vlees in zit. Genoeg om vier
weken vooruit te kunnen”, zegt Tom.

Het geroezemoes in
de tent horen
Tom kan nooit op vakantie, maar
zou dat ook niet willen. “Lig ik rustig
met mijn vrouw Elena te zonnen op
een exotisch strand, dan zou ik mijn
dieren heel erg gaan missen. Ik woon
liever elke dag naast mijn dieren. Als
er ’s nachts iets aan de hand zou zijn,
dan kan ik meteen kijken wat er aan de
hand is.” Een leeuw kan ook zijn dag
weleens niet hebben. “Wat dat betreft
zijn het net mensen”, zegt Tom. “Maar
ik weet zeker dat ze het leuk vinden
om in de piste op te treden. Als ze de
muziek of het geroezemoes in de tent
horen, dan weten de dieren precies hoe
laat het is. En ik kan ze echt niet forceren. Daarom ben ik elke dag opnieuw
op zoek naar de juiste balans tussen
mijn wil en die van mijn roofdieren”,
aldus Tom.

Concert jeugdblaasorkesten
Een viertal jeugdblaasorkesten uit America, Horst, Hegelsom en
Kronenberg en Evertsoord verzorgen op zondag 25 maart een concert. Het
motto, dat deze middag centraal staat, is ’Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst’.
De jeugdblaasorkesten laten
tijdens het concert verschillende lichte
en moderne muzikale stijlen klinken.
Als afsluiting van deze middag treden
de ongeveer honderd muzikanten

gezamenlijk op met het derde deel uit
’Shalom’. Het concert begint om 15.00
uur in het gemeenschapshuis De
Torrekoel in Kronenberg. De toegang
is gratis.
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Rozen verbinden culturen

Taj Mahal blikvanger
Rozenfestival 2012

Carmina in de
Fookhook
De Engelse band Carmina mag op zondag 25 maart het Fookhookseizoen
afsluiten met een optreden. De band speelt een mix van folk, jazz en pop.

De Taj Mahal zal komende zomer in Lottum nagebouwd worden op het plein aan de Maas. Dat werd afgelopen
vrijdag bekendgemaakt bij de presentatie van de plannen voor Rozenfestival 2012. De Taj Mahal zal tevens als
podium fungeren op het plein dat in Oosterse sfeer ingericht wordt. Het thema van de feesten is dit jaar ‘Rozen
verbinden culturen’.
Jan Huijs, voorzitter Stichting
Rozendorp Lottum: “In 2010 hebben we
op het plein een immens kasteel gebouwd. De reacties tijdens en na afloop
van het festival waren geweldig. Ook
waren we zelf zeer tevreden met de
inrichting van het terrein. Die positieve
reacties zorgen ervoor dat we nu voor
de uitdaging staan om aan hoge verwachtingen te voldoen.” Met het thema

EVERTSOORD
PaTERSSTRaaT 28
Landelijke locatie gelegen boerderijwoning
met aangebouwde en vrijst. opstallen.
Perc. opp. ca. 1.62.25 ha.
Evt. 1.00.00 ha extra grond.

Rozen verbinden culturen wordt ook
verwezen naar de Floriade. Naast de Taj
Mahal zullen daarom ook andere bijzondere objecten worden gerealiseerd.
De Chinese muur, de hangende tuinen
van Babylon en de Franse tuinen zullen
op het festival te zien zijn. De horecabedrijven spelen ook in op het thema:
naast Lottumse vlaai kunnen bezoekers
ook genieten van sushi en shoarma.

Iedereen die een object wil maken voor
het festival kan zich aanmelden via de
site. Ook vrijwilligers kunnen zich voor
het festival aanmelden. Zondag 29 april
wordt de nieuwe Rozenkoningin bekend
gemaakt die Lottum op de Floriade zal
vertegenwoordigen tijdens de Week
van de Roos. Het Rozenfestival start op
vrijdag 10 augustus en duurt tot maandag 13 augustus.

DOE MEE MET DE
OPEn HUIzEnROUTE
OP zaTERDaG
31 MaaRT!
Van 11.00 TOT 15.00 UUR

VRaaGPRIJS E 465.000,- K.K.

HORST
BROEKwEG 1a
Halfvrijstaande woonboerderij met royale
vrijstaande schuur, stal, open tuinhuis en
tuin, rustig gelegen in het buitengebied
van Horst (Horst aan de Maas). Inhoud ca.
620m³. Perceel: 1.120m². Eventueel meer
grond mogelijk (2.221m²).

aMERIca
lISDODDE 14
Fraaie ruime hoekwoning met aanbouw,
carport en tuin gelegen in een nieuwbouwwijk in het dorp America. Bwjr. 2004.
De aanbouw dateert van 2008. Inhoud
460m³. Perceel 220m².

VRaaGPRIJS E 249.000,- K.K.

MaaSBREE
TOnGERlO 2
Statige langgevelboerderij en schuur
op een landelijke locatie. Perc. opp. ca.
0.38.69 ha. Evt. 1.15.00 ha extra grond.

MElDERSlO
BlaKTwEG 34

MElDERSlO
VlaSVEnSTRaaT 45

Vrijstaand woonhuis met garage, diverse
bijgebouwen (ruim 900m²) en weide.
Inh: ca. 370m³. Kaveloppervlakte 8.325m².

Op een schitterende locatie gelegen
vrijstaande woning met aangebouwde
opslagruimte (1925), 5 champignoncellen, vrijstaande garage en tuin. Perc.
opp. 0.33.25 ha. Locatie biedt zeer veel
opslagruimte en mogelijkheden!

VRaaGPRIJS E 298.000,- K.K. VRaaGPRIJS E 489.000,- K.K. VRaaGPRIJS E 329.000,- K.K. VRaaGPRIJS E 369.000,- K.K.

METERIK
METERIK
aMERIcaanSEwEG 118 ROOTHwEG 6a

SEVEnUM
TOnGERlOSTRaaT 20

SwOlGEn
Jan Van SwOlGEnSTR. 4

Halfvrijstaande woonboerderij met royale
vrijstaande garage/ hobbyruimte
(ca. 55m² binnenwerks), rustig gelegen
in het buitengebied. Inhoud ca. 550m³.
Perceel: 1.160m².

Vrijstaand woonhuis met royale tuin
gelegen op ruime kavel aan de rand van
de bebouwde kom van Sevenum.
Bouwjr. 1935. Inh. woonhuis ca. 600m³.
Perceelopp. 2.262m².

Goed onderhouden vrijst. woonhuis (’80)
met garage, hobbyruimte, terrasoverkapping en tuin. Bouwjr. 1980
(nadien gerenoveerd en aangepast).
Inh. ca. 415m³. Perceelopp. 627m².

Op een mooie landelijke locatie in het
buitengebied van Meterik gelegen
vrijstaande woning (bwjr. ’80) met schuur
en weiland. Perc. 1.12.20 ha.

VRaaGPRIJS E 298.000,- K.K. VRaaGPRIJS E 395.000,- K.K.

PRIJS OP aanVRaaG

VRaaGPRIJS E 298.000,- K.K.

Bovenstaande panden doen mee met de open huizenroute

T 0478 - 57 82 57 www.arvalis.nl

Carmina is in 1987 ontstaan uit een
samenwerking van gitarist Rob King en
zangeres en saxofoniste Pippa Marland,
nadat ze elkaar als literatuurstudenten
ontmoetten aan de universiteit van
Bristol. Rob en Pippa vormen de kern
van de band, die verder een wisselende samenstelling heeft met één tot
vijf muzikanten.
De muziek van Carmina is een
moderne interpretatie van Keltische
traditionele muziek gemengd met jazz,
soul en pop, waarbij de muziek grotendeels door de band zelf geschreven is.

Opvallend is het gebruik van saxofoon,
synthesizer en jazzpiano naast de
traditionele instrumenten zoals viool,
gitaar en pipes. De band heeft door
Europa, Amerika en Australië getourd.
Hun laatste cd genaamd My Crescent
City is geproduceerd door Donal Lunny,
een Ierse folkmuzikant die producent is
bij diverse platenmaatschappijen.
Het optreden begint om 16.00
uur in horecacentrum De Sevewaeg in
Sevenum. Voor meer informatie over
de band kijk op www.carmina.co.uk

Voorjaarsconcert
Die Sevensanghers
Zondag 25 maart aanstaande organiseert Mannenkoor Die Sevensanghers een voorjaarsconcert in cultureel centrum De Wingerd. Het
belooft evenals vorig jaar een sprankelend concert te worden. In plaats
van de traditionele vorm is gekozen voor een vorm die voor elk wat wils
biedt. Hiermee wordt de vernieuwde opzet van vorig jaar voortgezet.
Het concert begint om 11.00 uur
en het organiserende koor brengt
onder leiding van V. Oostenbrink onder
andere negrospirituals, Franse werken,
vrolijke Italiaanse stukken en romantische en plechtige stukken van Duitse
componisten ten gehore. Vervolgens
is het de beurt aan de Jeugdunie van
Harmonie De Unie uit Sevenum. Hier
spelen leeftijdsgenoten onder leiding
van Bas Clabbers populaire en leuk in
het gehoor liggende stukken. Dit jaar
is het thema musical- en filmmuziek, zoals het wereldberoemde Pink
Panther Theme.
Na de pauze wordt het concert
voortgezet met Vocal Connexion. Dit
koor dat al 44 jaar bestaat, verzorgt
optredens die divers van aard zijn.
Ze worden bijgestaan door een leuk

combo. Voor dit optreden is gezocht
naar een zo groot mogelijke klik tussen liedjes en het luisterende publiek.
Onder leiding van Marcel Engelen worden stukken gezongen variërend van
Phil Collins tot nummers van Marco
Borsato en De Vrijbuiters.
Het voorjaarsconcert wordt afgesloten door Zangvereniging Meriko
uit Meterik. Dit koor onderscheidt
zich door uitvoeringen met verrassingen en uitstraling. Onder leiding
van Ron Hanssen komt een deel van
hun veelzijdigheid aan bod in liederen
van George Michael en Guus Meeuwis
en in liederen met sterk Afrikaanse
invloeden. De zaal is open om 10.30
uur, de toegang is gratis en het concert
begint om 11.00 uur. Advies: denk aan
de zomertijd die dan al is ingegaan.

Vogelmarkt Meerlo
HORST
KRanESTRaaT OnG.

KROnEnBERG PaSTOOR MElDERSlO
KESSElSSTRaaT 8
BROEKHUIzERDIJK

METERIK
cROMMEnTUynSTR. 47

Op een uitstekende locatie aan de rand
van nieuwbouwwijk “De Afhang”, is deze
bouwkavel voor de bouw van een naar
eigen inzicht te bouwen vrijstaande
woning gelegen. De kaveloppervlakte
bedraagt 700m².

Twee-onder-een-kapwoning (ca. 375m³)
met vrijstaande garage en tuin.
Perceel: 343m². Bouwjr 1967, de serre
is aangebouwd in 1974.

Op een uitstekende locatie, aan de rand
van de kern van Melderslo worden een
tweetal kavels gerealiseerd voor de bouw
van vrijstaande woningen. De linker bouwkavel bedraagt circa 972m² en de rechter
bouwkavel is circa 1.145m² groot.

In het buitengebied van Horst aan de
Maas, tussen de dorpen Horst, Meterik en
America ligt deze riante langgevelboerderij
met open loods, tuin en weiland.
Perceeloppervlakte 4.130m².

PRIJS OP aanVRaaG

VRaaGPRIJS E 389.000,- K.K.

VRaaGPRIJS E 179.000,- K.K. VRaaGPRIJS E 199.500,- K.K.

Vogelvereniging ‘De gevleugelde vrienden’ uit Wanssum organiseert
zondag 25 maart haar maandelijkse vogelmarkt.
Op deze vogelmarkt kan iedereen
vogels kopen en verkopen. Ook zijn er
diverse vogelhandelaren aanwezig.
De vogelmarkt wordt gehouden in

zaal ’t Brugeind te Meerlo. De markt
begint om 09.30 uur en duurt tot
12.00 uur. Duiven en kwartels worden
niet toegelaten.
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Swolgen rockt voor de
vierde keer
Café-zaal Wilhelmina organiseert op zaterdag 31 maart Swolgen Rocks. Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom in
Swolgen. De organisatie van Swolgen Rocks heeft twee bands weten te strikken. Met extra licht en geluid wordt de
zaal omgetoverd tot een festivalterrein.

cultuur 31

Stichting Vrienden van verpleeghuis Elzenhorst

Rommelmarkt voor
bewoners Elzenhorst
Op zondag 25 maart organiseert Stichting Vrienden van verpleeghuis
Elzenhorst in Horst een rommelmarkt. Deze rommelmarkt is vanwege
bouwactiviteiten, waardoor het gebruikelijke parkeerterrein niet
beschikbaar is, in de Mèrthal in Horst.
Tijdens de rommelmarkt van
Stichting Vrienden van verpleeghuis
Elzenhorst wordt een keur aan
artikelen ter verkoop aangeboden,
zoals meubilair, porselein, glaswerk,
boeken, speelgoed, cd’s en platen. De

markt begint om 11.00 uur en duurt
tot ongeveer 14.00 uur. De opbrengst
van de markt komt geheel ten goede
aan de bewoners van verpleeghuis
Elzenhorst. De entree is uiteraard
gratis.

Uw specialist in garagedeuren
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

Swolgense band CRE8
De avond begint met een optreden
van de Swolgense band CRE8, een
band die al voor de vierde keer tijdens
Swolgen Rocks speelt. Vervolgens zal

Joint Strike Fighters het podium beklimmen. De Joint Strike Fighters hebben
al vele grote optredens achter de rug.
Als er geen livemuziek te horen is,

wordt de avond opgevuld door rockdj’s
Fonteinus en Metal Timmie.

www.mathpeeters.nl

LAURENT SMEDTS IMPORT

Museum De Locht

BIJZONDERE ITALIAANSE WIJNEN

Grote Smedendag
De smeden van Museum De Locht zijn regelmatig actief in de smederij en eens per jaar is er de grote smedendag. Dit jaar is dat op zondag 25 maart. Dan geven ook de collega’s uit de regio acte de présence. Zij brengen hun
eigen smidsvuren mee, zodat het hele terrein voor de smederij in volle gloed staat.

Voor particuliere verkoop
(biologische) wijnen
Tel. 06 27 33 39 26 info@laurentsmedtsimport.nl

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

pH = OPTIMALE OPBRENGST
Breng nu de pH op peil met

CALCIUMGRANULAAT
54% NW – 4% MgO – 40% Calcium
Wilt u ook de magnesiumvoorraad
op peil brengen kies dan
Dit jaar vieren de smeden van
Museum De Locht het eerste lustrum
van de smedendag en dus wordt deze
editie extra feestelijk. Er wordt een
paard beslagen en een oeroude traditie
wordt in ere hersteld: de spijkerboom.
Rond de spijkerboom doen meerdere
verhalen de ronde. Zo zou het slaan
van een speciaal gesmede nagel in
een boom onder het uitspreken van
bepaalde spreuken de genezing van
breuken en hernia bevorderen. Vandaar

dat ook wel gesproken wordt van de
Breukenboom.

Een eigen nagel slaan
Een ander verhaal is dat rondtrekkende smeden met het slaan van
een specifieke nagel, die voor andere
smeden herkenbaar was als gesmeed
door die ene smid, een signaal
afgaven: ik was hier. Op die manier
gaven ze door dat zij nog leefden.
Op 25 maart wordt in het museum

een spijkerboom geplaatst, waarin alle
smeden hun eigen nagel kunnen slaan.
Naast het vervaardigen van smeed
en siersmeedwerk waren de smeden
vroeger vooral actief in het beslaan
van de vele paarden. Eén van de
smeden van het museum is erkend
hoefsmid en hij zal op zondag 25 maart
in het museum een paard beslaan.
Het museum is open van 11.00 tot
17.00 uur. Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.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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Nationale Voorleeswedstrijd

Soﬁe uit Tienray wint
voorronde
Sofie ter Braak van de Mariaschool te Tienray is zaterdag 17 maart één
van de drie voorleeskampioenen van Noord-Limburg geworden.

Joekskapel Kleffe Zök zoekt versterking
Joekskapel de Kleffe Zök zoekt versterking in het zware koper en slagwerk. De joekskapel is op
zoek naar gevorderde trombonisten, bariton spelers, een alt sax en een slagwerker. De Kleffe Zök
maakt elke donderdagavond muziek in de kantine van Hockeyclub Horst en treedt regelmatig op bij leuke
feesten en evenementen. Wie in is voor muziek en gezelligheid kan contact opnemen met stuurmaar@
kleffezok.nl. Voor meer informatie bel 077 464 17 25 of 06 27 56 04 42, of kijk op www.kleffezok.nl

EEGSTRA, OUDENRIJN, ZITMAXX)
Actie geldig tot en met 24-3-2012

Vroeg voorjaars

ng!

fiteer!

COMFORT

Voordeel!
Hoekbank ‘Geba’

Uitgevoerd in de stof ‘Nevio’. Leverbaar in meerdere opstellingen,
stoffen en kleuren.

145
45
52

165
90
92

,-

B 297
H 94
D 74

SFEER

1899,Oorfauteuil ‘Baarlo’

3-zitsbank met longchair

Uitgevoerd in de stof board.
leverbaar in diverse stoffen en kleuren

‘Tatum’

479,-

Uitgevoerd in leder. Diverse uitvoeringen leverbaar.

Luna Pelzer, Willemijn van Hoogstraten en Sofie ter Braak
Zaterdag 17 maart organiseerde
BiblioNu in Grubbenvorst de regionale voorronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Tijdens de halve
finale streden negen lokale kampioenen uit Bergen, Gennep, Horst aan
de Maas, Mook en Venray om de titel
Voorleeskampioen Noord-Limburg.
Ruim honderd leerlingen, leerkrachten en ouders waren getuige van
een spannende voorleeswedstrijd.
Aangemoedigd door hun supporters
werden de deelnemers om de beurt
door de Barones van Munchhausen
naar voren gehaald en kort aan het
publiek voorgesteld. Vervolgens las
iedere deelnemer een fragment

voor uit een door hen zelf gekozen
boek. Bij het kiezen van de voorleeskampioen werd gelet op zaken als
uitspraak, verstaanbaarheid en tempo
en het contact van de voorlezer met
het publiek. De deelnemers deden
niet voor elkaar onder, waardoor de
verschillen minimaal waren.
De winnaars gaan door naar
de Limburgse provinciale finale
op 16 april in het Theaterhotel de
Oranjerie in Roermond. De twaalf
provinciale winnaars strijden uiteindelijk tijdens de landelijke finale op
woensdag 23 mei in Muziekcentrum
Vredeburg Leidsche Rijn in Utrecht
tegen elkaar.

Felimaas solisten
concours 2012 Meerlo

B 296
H 84
D 91/202

Het 56ste Felimaas solistenconcours wordt op zondag 25 maart
gehouden in de ‘Speulplats’ in Meerlo. De organisatie van het concours is
in handen van fanfare Sint Nicolaas uit Broekhuizen.

WONEN

1749,-

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

VOORDEEL!
meubel

Felimaas is een samenwerkingsverband tussen de
muziekgezelschappen uit Wanssum,
Blitterswijck, Meerlo, Tienray,
Swolgen, Broekhuizenvorst en Ooyen,
Broekhuizen, Lottum en Grubbenvorst.
Sinds 2011 wordt het solistenconcours
georganiseerd onder auspiciën van
LBM. Hierdoor kunnen ook muzikanten van andere gezelschappen deelnemen. Dit jaar van gezelschappen uit
Horst, Sevenum, Blerick en Venlo.
65 solisten van genoemde verenigingen treden op in de verschil-

lende afdelingen: jeugddivisie, vijfde,
vierde, derde, tweede en eerste
divisie.
De deelnemers worden beoordeeld door de heren Piet Aben en Piet
Jeegers.
Het programma zondag 25 maart
is als volgt: de slagwerkers beginnen
om 12.30 uur en de blazers om 14.00
uur. Tussen 17.45 uur en 18.45 uur is
het pauze. Het concours eindigt om
20.30 uur. De entreeprijs bedraagt
2,50 euro en de zaal opent een half
uur voor aanvang.
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Nieuwe voorzitter Drums & Roses

Slaan op alles wat geluid produceert
Erwin Wagemans (32) neemt donderdagavond 22 maart afscheid als voorzitter van Slagwerkgroep Drums &
Roses uit Lottum. Wagemans heeft tien jaar lang aan het roer van de vereniging gestaan. Onder zijn voorzitterschap,
groeide de vereniging uit van acht leden bij de start in 2001 naar twintig slagwerkers in 2012. Een opvolger is
gevonden in de persoon van Bob Obers, die de afgelopen tien jaar secretaris was van de slagwerkgroep.

Erwin Wagemans slaat vanaf nu geen voorzitterstrom meer

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

Het is voor Wagemans lastig
om zijn handen stil te houden, het
trommelen zit in zijn bloed. En niet
alleen bij de voorzitter zelf. “De hele
familie Wagemans heeft wel iets met
trommelen”, zegt Erwin.
Thuis trommelde hij regelmatig
op het bankstel van zijn ouders. Het
ritme, het geluid en de passie voor
het drummen klinkt als muziek in zijn
oren. “Eigenlijk had ik in mijn jeugd
twee passies: Renée mijn vriendin
en het drummen. Inmiddels zijn
dat er vier geworden, Renée, onze
twee kinderen Pim en Teuntje en
het trommelen.” Zijn taak en grote
hobby, het voorzitterschap van de
slagwerkgroep kwam daardoor in
het gedrang. “Ik ben een bestuurder
en wil graag lijnen uitzetten. Maar
daarvoor ontbreekt me momenteel de
tijd. Bovendien ben ik mijn ouderlijk
huis aan het ‘Wagemansstraötje’ aan
het verbouwen. Wij zijn de vierde
generatie Wagemans die in dit huis
gaan wonen. Als alles meezit hopen
we voor juli te kunnen verhuizen.
Tot die tijd wonen we zolang in een
grote wooncontainer tegenover ons
toekomstige huis. Momenteel is het
improviseren en bovendien vergt zo’n
verbouwing veel tijd. Mede daardoor komen mijn werkzaamheden
als voorzitter in het gedrang”, aldus
Erwin.

Heel divers
instrumentarium
Wagemans blijft na het overdragen van de voorzittershamer wel
meespelen bij Drums & Roses. Een
financieel gezonde vereniging, die

op 13 december 2001 werd opgericht. Een achttal leden splitsten zich
toen af van het voormalig tamboerkorps, dat onderdeel uitmaakte van
de Koninklijke Harmonie Lottum en
speelden vrijwel alleen marsmuziek.
Na de oprichting van Drums & Roses
volgde een eerste optreden tijdens
de Lottumse kermis in 2002, gevolgd
door een muzikale show op het
Rozenfestival in datzelfde jaar. Anno
2012 heeft de slagwerkgroep de
optredens voor het uitkiezen.

Spelen op olievaten,
kliko’s en lepels
Minimaal tien keer per jaar treden
de trommelaars op in binnen- en
buitenland en worden er jaarlijks
zeven workshops georganiseerd.
Het instrumentarium van Drums &
Roses loopt uiteen van de originele
snaredrum, de Afrikaanse djembé
tot huis, tuin en keukenmaterialen.
Olievaten, kliko’s en lepels worden
daarbij ingezet. Met ogenschijnlijk
speels gemak wordt de Radetzkymars, de Samba en Japanse muziek
opgevoerd. “We hebben inderdaad
een hele verandering meegemaakt
als slagwerkgroep. Achteraf ben ik blij
dat de groep mij in 2001 tot voorzitter
verkoos, of liever gezegd aanwees.
Ik neem dan ook met een gerust hart
afscheid als bestuurder. Daarbij wens
ik Bob Obers als nieuwe voorzitter en
Erna Brouwers als nieuwe secretaris
veel succes.” Tijdens de jaarvergadering op donderdag 22 maart vindt
vanaf 20.00 uur bij repetitielokaal
Café-Zaal De Harmonie in Lottum de
bestuurswissel plaats.

Dag voor Alleengaanden Meerlo
ZijActief Limburg organiseert donderdag 29 maart de jaarlijkse Dag
voor Alleengaanden. Deze dag biedt alleengaande vrouwen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te netwerken en kennis op te doen. Het
thema dit jaar is ‘Leven is NU, de kunst van actief ouder worden’.

Schansweg 13 • Neerkant • T (077) 466 14 43 • www.tuinhuisjescentrum.nl

Het programma begint met een
gebedsviering, gevolgd door een
inleiding op het thema door geestelijk adviseur Marielle Beusmans. Na
de lunch kunnen deelnemers kiezen
uit verschillende workshops. Er zijn
onder andere de workshops handwerken, Taoïstische T’ai Chi en beter
slapen. De Dag voor Alleengaanden

vindt plaats in café zaal ’t Brugeind.
Deelname kost 16 euro voor leden en
19 euro voor niet-leden.
Voor meer informatie over het
programma kan contact opgenomen
worden met Tiny Reijnders,
0478 45 24 57.
Aanmelden kan via zijactief@
zijactieflimburg.nl

Gezamenlijke
collecte Tienray

Meer informatie? Neem gerust contact op!

In 2011 hebben collecte-organisaties van veertien landelijke goede
doelen besloten om te collecteren via een gezamenlijke collecte. Ook in
2012 zullen collectes in Tienray op die manier plaatsvinden middels
Stichting Gezamenlijke Tienrayse Collecte.

in samenwerking met:

Tel.: 077-4671269

Bodemmonstername met GPS en
plaatsspecifiek kalk/meststoffen
doseren met strooikaart.

Oude Heldenseweg 8c, Maasbree • T 077 - 465 1772 • www.hermansloonbedrijf.nl

De inwoners van Tienray ontvangen begin april een brief in retourenvelop. Hierop kan een bedrag per
fonds ingevuld worden. De lijst en
het totaalbedrag worden donderdag
12 en vrijdag 13 april in de envelop

opgehaald. Indien geen voorkeur
wordt aangegeven wordt de bijdrage
verdeeld over de veertien deelnemende fondsen. Voor lokale acties
kan er nog wel aan de deur gecollecteerd worden.

i
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NLDoet in Horst aan de Maas

TERRASSCHERMEN
UITVALSCHERMEN
ROLLUIKEN
SCREENS
HORREN

Afgelopen weekend werden door Stichting NLDoet in heel Nederland vrijwilligers in het zonnetje gezet. Ook in
Horst aan de Maas staken vrijwilligers de handen uit de mouwen bij diverse projecten. Een van de grootste klussen
was het opknappen van de tuin van de Meulenveldschool in Horst. Liefst dertig vrijwilligers meldden zich afgelopen
zaterdag.

Collecties om naar uit te kijken!

Beatrixstraat 3a - 5864 ag meerlo - tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

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

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

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

“De binnentuin van de Meulenveldschool bood de afgelopen jaren
een trieste aanblik. Het was duidelijk
dat er iets moest gebeuren”, vertelt
Dorry Keijsers. Zij is één van de initiatiefnemers voor de opknapklus van de
schooltuin.
”Daarom heb ik de klus aangemeld
bij NLDoet. In eerste instantie was
ik niet zo optimistisch. Ik heb eerst
diverse ouders benaderd om mee te
helpen aan de klus. De respons was
groter dan ik verwachtte. Toen heb
ik doorgepakt, met als uiteindelijk
resultaat liefst dertig vrijwilligers die
komen helpen.” Afgelopen zaterdag
was het zover. Voordat aan de klus
begonnen kon worden, moest nog wel
het een en ander worden voorbereid.
Het CDA Horst aan de Maas adopteerde
de klus en dat kwam voor Dorry en

haar medewerkers als een geschenk
uit de hemel.

Voor elk wat wils
“Onze schoolconciërge Ton van
der Sterren heeft een prachtig ontwerp voor de tuin gemaakt. Met als
uitgangspunt dat de tuin voor alle
leerlingen van de school iets te bieden
heeft. Zo is er een groentetuin voor
de jongsten en een ‘chill’-hoekje voor
de oudere leerlingen en de leerkrachten gepland. Voor elk wat wils, dus”,
zegt Dorry. “Voor de voorbereidende
werkzaamheden en de materialen die
nodig zijn voor de opknapklus heeft
CDA gemeenteraadslid Petra Leijssen
sponsoren gezocht.” Petra Leijssen
hierover: “Zo hebben wij een grondverzetbedrijf bereid gevonden het
terrein eerst met een graafmachine te

bewerken. Verder hebben wij liefst 250
wijnkratjes kunnen bemachtigen, die in
de groentetuin gebruikt gaan worden.
Voor de paden werd een vrachtwagenlading kiezels geschonken en een
supermarkt verzorgde de catering voor
de vrijwilligers. En uiteraard hebben
wij van diverse kanten planten en
bloemen aangeboden gekregen. Het
is fantastisch om te zien hoe lokale
ondernemers en particulieren willen
meewerken.” Ook aan het toekomstig
onderhoud van de tuin is al gedacht.
“Enkele ouders van leerlingen en
buurtbewoners hebben spontaan hun
medewerking aangeboden. We gaan
bekijken hoe en wanneer straks de
tuin kan worden onderhouden. Als dat
net zo succesvol gaat verlopen als de
opknapklus heb ik goede hoop”, zegt
Dorry tot besluit.

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

service

VANAF APRIL IN SEVENUM
NIEUW ADRES:
HORSTERWEG 70
5975 NB SEVENUM
CONTACTPERSOON: MARK VAN LIER
06 11 71 87 16
M
MEER INFORMATIE:
E
W

INFO@DONDERSBOUW.NL
WWW.DONDERSBOUW.NL

Vrijwilligers Landschap Horst
aan de Maas in de startblokken

WONINGBOUW
UTILITEITSBOUW
VERBOUWINGEN
ONDERHOUD
RENOVATIE
INTERIEUR
HORST AAN DE MAAS BOUW BV

HANDELSNAAM

DONDERS BOUWBEDRIJF

De verschillende groengroepen van Horst aan de Maas, verenigd in Stichting Landschap Horst aan de
Maas, staan weer in de startblokken voor onderhoud en aanleg van wandel- en fietsroutes en
natuurgebieden. Vijftien vrijwilligers van Landschap Horst aan de Maas hebben zich de afgelopen
weken bekwaamd in het veilig omgaan met de kettingzaag. Onder leiding van Ger Mennen en Ron
Stijnen van Citaverde bedrijfsopleidingen, werden in de bossen bij Toverland uiteindelijk de fijne
kneepjes van het zagen in de praktijk toegepast.
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De dorpsraad stelt zich voor

Met Swolgen valt uitstekend te praten
Het beeld van wijze mannen die in een rokerige café het dagelijkse 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: Swolgen

het dorp opgenomen in de gemeente
Horst aan de Maas. “De communicatie
met de mensen bij de gemeente Horst
aan de Maas verloopt prima. Het helpt
natuurlijk dat Henk Weijs uit Swolgen in
de gemeenteraad zit”, zegt Hans.

Handen uit de mouwen

ners van het dorp werden benaderd
en liefst veertien kandidaten stelden
zich beschikbaar. In december 2005
was de dorpsraad een feit. De club
van zeven leden is een klankbord voor
de inwoners van Swolgen. “We zijn in
2005 direct voortvarend van start gegaan”, vertelt Hans de Swart, voorzit-

De dorpsraad van Swolgen kende
een tamelijk onstuimige start. In 2005
kopte een krant: ‘Met Swolgen valt
niet te praten’. Dit schoot een aantal
Swolgenaren in het verkeerde keelgat.
Een groep van vier mensen stak de
koppen bij elkaar en besloot een
dorpsraad op te richten. Diverse inwo-

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

ter van de dorpsraad. “De Swolgenaar
heeft een duidelijke eigen mening
en is kritisch. We wilden de afstand
tussen de gemeente Meerlo-Wanssum
en de inwoners van het dorp verkleinen, zodat we ook gehoord werden.”
In de daarop volgende jaren is er veel
gebeurd in Swolgen. In 2010 werd

“Een sterke eigenschap van de
Swolgenaar is dat hij graag de handen
uit de mouwen steekt. Dat heeft veel
te maken met het agrarisch karakter
van het dorp. Zo wordt het groen in
het dorp onderhouden door de diverse
verenigingen. Daarbij snijdt het mes
aan twee kanten. Het dorp ziet er het
hele jaar door netjes uit en de vergoeding die het werk oplevert vloeit in de
verenigingskas.” Swolgen kent haar
eigen vraagstukken en problemen. “Als
dorpsraad hebben wij niet alleen een
taak als spreekbuis naar de gemeente.
In het dorp zelf kunnen wij echter ook
bemiddelen. Een mooi voorbeeld was
de beëindiging van de activiteiten in
de Pastoersweike. Dat had nogal wat
voeten in de aarde voor de ouderen. Ze
hadden geen plek meer waar ze konden kaarten en biljarten. Uiteindelijk
hebben wij als dorpsraad bemiddelt
en gezamenlijk een oplossing voor een
ander onderkomen voor de ouderenactiviteiten gevonden”

Jongerenhuisvesting
Een belangrijk vraagstuk, waarover de dorpsraad zich momenteel
buigt is de sterk toenemende vergrij-

zing in het dorp. “Veel jongeren zijn
de afgelopen jaren onder meer naar
Meerlo verhuisd. Simpelweg omdat
ze in Swolgen nauwelijks een betaalbare huur- of koopwoning konden
vinden. Wonen Limburg verkoopt een
deel van de bestaande huurhuizen,
maar er komt helemaal niks voor
terug. Voor iedere doelgroep wordt
gebouwd, behalve voor jongeren. Wij
hebben als dorpsraad de gemeente
een aantal voorstellen gedaan om het
probleem van jongerenhuisvesting in
Swolgen op te lossen. Bijvoorbeeld
aanpassing van bestaande woningen, die zich nu niet makkelijk
laten verkopen.”Swolgen kent een
aantal karakteristieke plekjes waar
de inwoners trots op zijn. “Neem
bijvoorbeeld de prachtige verlichting
van de kerk. Of de dikke eik, op een
plek waar mensen vaker een praatje
met elkaar maken. Verder passeren
jaarlijks duizenden wandelaars het dorp
via het Pieterpad. Ook voor nieuwe
inwoners wordt in Swolgen goed
gezorgd. “We worden steeds meer een
forensendorp. Mensen die hier van
buitenaf komen wonen moeten zich
snel thuis voelen in Swolgen. Door hen
bijvoorbeeld zo veel mogelijk bij het
verenigingsleven te betrekken hopen
wij hen soepel te laten integreren.
Waar wij als dorpsraad het meest
trots op zijn? Wel, de dorpsverfraaiing natuurlijk en indirect de plaatsing
van AED´s. Deze hebben inmiddels drie
Swolgenaren het leven gered.”

Met elkaar krijgen wij
het voor elkaar
Dansvereniging All For You heeft actief deelgenomen aan de verenigingenactie van Supermarkt Plus. Om de
kinderen hiervoor warm te maken heeft All For You er een eigen actie van gemaakt.

www.proteion.nl

donderdag vrijdag zaterdag

★ Lentebol voor E 2,50
★ Lammetjesvlaai
van E 9,95 voor E 8,75
maandag dinsdag woensdag

★ Circusdonut
3 stuks voor E 2,00
★ Clownschnitte
voor E 5,90

Acu-Balance

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

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Het kind met het hoogste bedrag
aan Plus-bonnen per week kreeg een
cadeaubon voor drie bolletjes van
ijssalon Passi uit Horst. “We hebben
gevraagd aan John van de Pas van ijssalon Passi of hij ons wilde sponsoren“,
vertelt Yvonne Douven van All For You.
”John ging hiermee akkoord. De actie
zit er nu al enkele weken op en afgelopen week zijn we bij Passi de cadeaubonnen op gaan halen. De kinderen

kregen nog een lekker bolletje extra.
Door de Plus-actie hebben we een
bedrag van 163 euro opgehaald, een
mooi centje extra voor onze vereniging.
Zo kun je dus een leuke samenwerking
aangaan.”
All For You is de dansvereniging
uit Melderslo. Sinds drie jaar is het
aantal leden verdubbeld. “We hebben
inmiddels 120 leden en niet alleen
meer uit Melderslo”, vervolgt Yvonne.

“De kinderen komen ook uit Hegelsom,
Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst
en Horst. Momenteel zitten we aan het
maximum aantal leden. Ook niet onbelangrijk om te vermelden is dat wij een
grote groep actieve ouders achter ons
hebben staan, die ons vaak helpen en
zelf ook met leuke ideeën komen. Hier
kunnen we echt op bouwen. Ons motto
is dan ook: Met elkaar krijgen wij het
voor elkaar.”
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Cijfer
Meester

Majorette Kronenberg naar NK

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Administratiekantoor
CijferMeester Koster
T 06 -15379092
E a.koster@cijfermeester.nl

Op zaterdag 24 maart gaan de B-groep en soliste Tessa Pekx van Madrukro Kronenberg hun beste beentje
voor zetten op het Nederlands Kampioenschap majorette in Den Haag.

Meer dan alleen cijfers

Particuliere aangifte IB 2011

E 45,00

0)

ner E 60,0

(incl. part

ZO

Nederlandse en Italiaanse bluestop

25

MELLOTONES &
MRT
ENRICO CRIVELLARO 16.00 uur

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
Floriade 2012
opent over
2 weken!

Koop nu nog uw
2-daags actieticket
van € 50,00 voor

22
03

E 32,50

Al vroeg in de morgen vertrekt
Tessa; ze staat in het ochtendprogramma gepland. In haar nieuwe
show vertolkt zij een zeemeermin. Zij
hoopt net als met haar act Belle and
the Beast weer hoge ogen te gooien.
De B-groep van Madrukro bestaat
uit elf meiden en toont tijdens het

middagprogramma haar kunnen met
een slaapshow met attributen. Bij een
slaapshow horen kussens en slaapzakken, maar ook een televisie. Het steeds
wisselend beeld past prima in de show.
Leuke, aansprekende muziek maakt het
plaatje compleet. De B-groep is tussen
14.30 en 15.00 uur aan de beurt. De

prijsuitreiking van het ochtendprogramma vindt rond 12.30 uur plaats.
De uitreiking van de prijzen van het
middagprogramma is om 16.45 uur.
Het Nederlands Kampioenschap
majorette vindt op zaterdag 24 maart
plaats in Sporthal Leidschenveen in
Den Haag.

Kampioenen de Rangers Swolgen
Het eerste en tweede team van De Rangers uit Swolgen zijn in het weekend van 10 maart kampioen
geworden in respectievelijk de eerste klasse en tweede klasse van de Kogel- en Luchtbuks Schuttersbond (KLSB).
De start van het afgelopen
seizoen verliep voor het eerste team
van de Rangers stroef, maar halverwege kwam het team beter op gang.
Na de eerste helft van het seizoen
werd er geen wedstrijd verloren. Met
nog drie wedstrijden schieten op het

programma, werd het kampioenschap
beslist. Voor het tweede team ging
het eveneens niet van een leien dakje.
Na wat opstartproblemen kwam het
kampioenschap pas nadat de punten
van de voorlaatste wedstrijd in de
competitie bekend waren. Luchtbuks

Schietvereniging De Rangers is sinds
de oprichting in 1978 een vaste
deelnemer aan de competitie van de
KLSB. Momenteel telt de vereniging
13 leden en schiet sinds halverwege
de jaren tachtig van de vorige eeuw
mee in de hoogste klasse.

Gisteravond ging het
allemaal anders
Paula Wijnhoven is 50 jaar lid van toneelvereniging de Vrije Spelers uit America. Ze speelde talloze hoofd- en
bijrollen. Volgens scheidend voorzitter Henk Litjens een unieke prestatie.

Uitsluitend t/m 10 april a.s. verkrijgbaar
bij de VVV’s voor inwoners van de gemeenten
Horst aan de Maas, Venlo, Venray, Peel en Maas,
Gennep, Bergen en Beesel.
Kijk voor de voorwaarden op www.vvvnoordlimburg.nl

Gordijnconfectie § Gordijnstoffen
Vouwgordijnen § Paneelgordijnen
Plissé -Duette § Jaloezieën
Rolgordijnen § Lamelgordijnen
Insectenwering

Bezoek ook onze showro
om
Paula had geen kruiwagen nodig om lid te worden van de Vrije Spelers

Mommesstraat 11, Sevenum
077- 467 2197 § www.salet-gordijnenatelier.nl

EL
UW VOORDE

E WEEK

BIJ ONS DEZ

Gehakt half om half

Hele kilo

€ 6,30

500 gram

€ 5,00

Mager rundgehakt met tuinkruiden

100 gram

€ 1,25

Italiaanse gehakt
cordon bleu

Per stuk

€ 1,25

Van het Belgische scharrelvarken

Halscarbonadelappen
Hacheé steak

Kant en klare kipsaté met saus
Nu met gratis bami of nasi
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

“Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik bij meester Rongen voor de
deur stond om te vragen of ik bij de
toneelvereniging mocht”, vertelt Paula
Wijnhoven. “Hij was toen voorzitter
van de Vrije Spelers. Ik was met mijn
zestien jaar echter nog twee jaar te
jong. Hij keek mij heel bedenkelijk aan
en zei: ‘Dan maken wij jou toch lid in
stille boekjes’. En nu, vijftig jaar later
ben ik nog steeds lid.” De in America
geboren en getogen Paula speelde
in de afgelopen vijf decennia heel
uiteenlopende rollen. “Mijn eerste rol
was die van jonge meid in ‘Het leven
gaat door’. Persoonlijk vond ik de rol
van moeder Poels in de Zwarte Plak
een hoogtepunt. Dat toneelstuk naar
het boek van Toon Kortooms heeft veel
indruk op de mensen gemaakt. Zelfs
de NOS en KRO hebben er delen van
op televisie uitgezonden. “De meeste
moeite had ik altijd met de rol van kakmadam, maar meester Rongen vond
dat ik prima kon spelen.” Paula heeft

nooit een professionele loopbaan als
actrice nagestreefd. “Nee, ik vind het
heerlijk om de mensen te amuseren.
En dat lukt mij het beste op het toneel.
Het is heel belangrijk dat je goed
met je tegenspelers overweg kunt en
naar hen luistert. Het is heerlijk om te
zien dat je na maanden repeteren de
mensen in de zaal kunt laten lachen en
huilen. Dat geeft mij veel voldoening.”
In de afgelopen vijftig jaar heeft Paula
heel wat zien veranderen bij de Vrije
Spelers. “Vroeger speelden wij twee
keer per jaar een weekend lang. Nu is
dat nog maar een keer per jaar. Verder
is de souffleur verdwenen. Dat was
iemand die je de tekst toefluisterde
als je die vergeten was. Tegenwoordig
moet je maar improviseren als jij of je
tegenspeler de tekst kwijt is. En dan
maar hopen dat de zaal er niets van
merkt.” Dan vertelt Paula´s man: “Ik ga
naar iedere voorstelling van de Vrije
Spelers kijken. Soms valt mij dan op dat
ik de ene avond ineens iets hoor of zie

wat ik de andere avond heb gemist.
Dan zeg ik tegen Paula: ‘Zeg, dat ging
gisteravond helemaal anders!?’.”

Nu de beurt aan
de jeugd
“Er is een tijd geweest dat wij
ons grote zorgen maakten over de
toekomst van de Vrije Spelers. Gelukkig
zien we dat de jeugd de laatste jaren
weer volop actief is bij de Americaanse
toneelvereniging. Dat doet mij goed. Ik
ben nu bijna 67 en wil het wat rustiger
aan gaan doen. In al die vijftig jaar heb
ik maar twee jaar niet mee gedaan,
dat was toen mijn kinderen werden
geboren. Wat ik de komende vijftig jaar
ga doen? Haha, ik hoop nog lang bij de
Vrije Spelers te mogen blijven. Ik kan
het applaus toch niet missen. Ik zou de
mensen die graag iets met toneel willen doen en nog twijfelen de volgende
tip willen geven: durf jezelf te geven”,
zegt Paula, voordat het doek valt.
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Stichting Nativitas helpt Flores

Over toeval, wonderen en het helpen
van kinderen
Theo en Lies Dinnissen uit Horst raakten tijdens een van hun reizen door toeval op het eiland Flores in Indonesië
verzeild. Ze raakten verdwaald op weg naar een uitzichtpunt. Lies en Theo kwamen bij pater Schouten uit, die hen
een kopje koffie gaf en nog veel meer: hij bracht ze in contact met mevrouw Colson. De beginselen voor Stichting
Nativitas uit Horst waren gelegd.

vragen, maar geld voor Flores, en gingen ze er weer heen.
“In december 1992 hoorde ik
flarden op de radio van een aardbeving
in Flores”, vertelt Theo. “Ik hoorde over
doden en veel schade. Pas een maand
later kregen we via haar familie in
België te horen dat mevrouw Colson
nog leefde.” De schade op Flores was
enorm en de tsunami had aan 3.000
mensen het leven gekost. Theo en
Lies besloten dat het tijd werd voor
echte hulp. Geld inzamelen voor een
goed doel was als particulieren echter
lastig, en daarop ontstond de stichting
Nativitas, genoemd naar een van de
kindertehuizen. Opeens stroomde van
alle kanten geld binnen. “Het eerste
jaar liep dat volkomen uit de hand”,
vertelt Theo. “We konden dat heel goed
gebruiken, want één van de tehuizen
was helemaal stuk en anderen waren
beschadigd.”

Gered door
een wonder
Het 40-jarige huwelijk van Piet en Lies Dinnissen werd ook op Flores gevierd
“Pater Schouten liet ons kennismaken met een Vlaamse mevrouw, die
een kindertehuis had op het eiland”,
vertelt Theo.

Overdonderd,
stomverbaasd en
onder de indruk
“Zij was echt een spraakwaterval,
ze bleef vertellen over het werk, de
mensen, de omgeving en de kinderen.

Wij waren overdonderd, stomverbaasd
en onder de indruk”, herinnert hij zich.
In 1973 kwam de Belgische
onderwijzeres Marie Jeanne Colson
aan op Flores. Daar ging ze drie
maanden naar het klooster van de
zusters Urselinen om de taal te leren
en zich te oriënteren. In het dorpje
Watublapi vestigde ze zich om voor
drie weeskinderen te zorgen. Dit
groeide langzaam maar zeker uit tot
de tehuizen die Theo en Lies hadden
gezien.

Op de terugweg naar Nederland
was het voor het echtpaar en hun
reisgenoten al duidelijk: hier moet iets
voor gedaan worden.

Pakjes met speelgoed
“In het begin stuurden we pakjes
met speelgoed en kinderkleding”,
vertelt Piet. Door veranderende
politieke relaties tussen Nederland en
Indonesië werd dat steeds moeilijker.
Op hun 25-jarige bruiloft besloten
Theo en Lies om geen cadeaus te

Over de aardbeving vertelt het
echtpaar een verhaal dat aanhoort als
een wonder. “Een gehandicapt kind had
alle kleine kinderen die lagen te slapen
naar buiten gebracht, en op het gras
gelegd. De volwassenen vonden dat
natuurlijk geen goed idee, en legden
de kinderen weer binnen in hun bedjes.
Toch sleepte het kind iedereen weer
naar buiten. Een paar seconden later
stortte het gebouw door de aardbeving
in. Maar niemand was gewond, want
iedereen was buiten.”

Al bijna twintig jaar
Theo en Lies dachten eerst dat
de stichting een paar jaar hulp zou

bieden aan de kinderen van Flores.
“Volgend jaar bestaan we al 20 jaar”,
beseft Theo zich ineens. “In het begin
richtten we ons vooral op noodhulp.
Nu proberen we er ook voor te zorgen
dat ze zelf een beetje geld kunnen
genereren. Er is bijvoorbeeld een timmerwerkplaats, ze hebben een eigen
tuintje voor groenten, en een kippenen varkensstal.” Het meest trots zijn ze
op het hydrotherapiecentrum, waardoor
kinderen fysiotherapie kunnen krijgen.
Het is bijna een dagtaak om fondsen te blijven genereren, maar Theo
en Lies vertellen na twintig jaar nog
altijd vol vuur over hun stichting en
de kinderen. “We hebben veel acties
met scholen gedaan, zoals de speculaasactie van het Citaverde College”,
zegt Lies. “Ach, als je eenmaal bezig
bent, dan blijf je bezig. Maar als je het
resultaat ziet, dan is dat het allemaal
waard.” Ondertussen zijn ze op het
eiland goede bekenden. “We worden
‘mama en papa’ genoemd”, zegt Lies
trots.

Rennen voor Flores
Voor de toekomst hopen ze dat
de tehuizen en het inmiddels gebouwde internaat goed kunnen blijven
draaien. Daar dragen projecten als dat
van Piet van den Munckhof en Cecile
Peeters aan bij. Zij lopen op 25 maart
de Venloop, een halve marathon.
Zij vragen voor hun prestatie een
sponsorbedrag van bijvoorbeeld 10
eurocent per kilometer of een vast
bedrag, wat zij schenken aan Stichting
Nativitas.
Voor meer informatie over deze
actie, mail naar piet-ciel@hotmail.nl
Voor meer informatie over de stichting,
kijk op www.kinderenvanflores.nl

KOOPZONDAG 25 maart 11.00-17.00 uur
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
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cultuur

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America
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Broekhuizen

Filemaas solistenconcours
za 24 en zo 25 maart
Organisatie: Fanfare St. Nicolaas
Locatie: Brouwershuis

Collecte goede doelen

Optreden Random

zo 25 t/m za 31 maart

Hollandse avond

Dirty Friday

Dag voor Alleengaanden

za 24 maart 20.00 uur
Locatie: café ‘t Stammineke

vr 23 maart 22.30 uur
Locatie: Blok10

do 29 maart
Organisatie: ZijActief Limburg
Locatie: café-zaal ‘t Brugeind

The Battle

Lezing Ien Rappoldt

za 24 maart 20.00 uur
Org: harmonie Grubbenvorst
en harmonie Lottum
Locatie: ‘t Haeren

za 24 maart 20.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Broekhuizenvorst

Hegelsom

zo 25 maart
Organisatie: RV de
Paardenvrienden
Locatie: Jacob Poelsweg 10

za 24 maart
Locatie: café ‘t Dörp

za 24, zo 25 en wo 28 maart
20.00 uur
Org: Toneelvereniging Poespas
Locatie: zaal Debije

Ruilbeurs

Lakeside Stammineke 2012

Clubkampioenschappen

Total night experience

Grubbenvorst

zo 25 maart 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

t/m za 24 maart
Organisatie: DC Stammi
Locatie: café ‘t Stammineke

Toneelopvoering

Horst

za 24 maart 20.00 – 23.00 uur
Locatie:
jongerencentrum M@xx

Superswing Saturday

Grote smedendag

za 24 maart 22.00 uur
Locatie: Blok10

zo 25 maart 13.00 uur
Locatie: Streekmuseum De Locht

Rommelmarkt

Breicafe

vrij 23 maart 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

LK drumsolisten

za 24 maart 13.00 uur en zo 25
maart 09.00 uur
Organisatie: Drumband
Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel

New Kids Party

za 24 maart 21.00 uur
Locatie: Station America

Melderslo

zo 25 maart 11.00 – 14.00 uur
Organisatie: Vrienden van
verpleeghuis Elzenhorst
Locatie: Mèrthal

Sevenum

Croes Control met
dj Mathijs
vr 23 maart
Locatie: Croes Moeke

Autocross
zo 25 maart 11.30 uur
Locatie: Peeldijk/ Tienrayseweg

NIEUW!
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Rode Loper Koopzondag

vr 23 t/m zo 25 maart
Locatie: actief- en partycentrum
De Schatberg

zo 25 maart 12.00 – 17.00 uur
Locatie: Horst-centrum

Voorjaarsconcert

Optreden The Mellotones
en Enrico Crivellaro
zo 25 maart 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Lash & Brow Bar

vanaf ma 26 maart
Locatie: BiblioNu

Paas en
kinderworkshop
wo 28 maart 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Ideaal voor een onvergetelijke en
oogverblindende indruk op een feest
of ideaal voor uw vakantie!

Het geheim van de sterren…
prachtige volle wimpers!
Complete wimperverlenging

wo 28 maart 19.00-21.30 uur
Locatie: Liesbeth`s Grand Cafe
Horst

€ 55,00

(Tegen inlevering van deze coupon, geldig tot 31 mei 2012)

Tienray

20-jarig bestaan
vr 23 en za 24 maart
Locatie: OJC Gaellus

za 24 maart
Organisatie: HBSV ‘t Trefpunt
Locatie: Doelhuis

Receptie Gaellus

✃

NIEUW! Lash Bar
– Semi Permanente Mascara
Gekrulde, volle wimpers met het mascara
effect welke 3 weken perfect blijft zitten!
SPM op uw boven- en onderwimpers

Netwerkontbijt voor
ondernemers
do 29 maart 07.30 uur
Organisatie: MKB Limburg Horst
aan de Maas
Locatie: Parkhotel

Kronenberg

Concert Jeugdorkesten

van € 65,00 nu voor

zo 25 maart 16.00 uur
Organisatie: De Fookhook
Locatie: De Sevewaeg

Koningsschieten
Starterscafe Horst

Bel ons gerust voor meer informatie of
het maken van een afspraak!

NIEUW! Lash Bar
– Blink Lashes

zo 25 maart 11.00 uur
Organisatie: Mannenkoor de
Sevensanghers
Locatie: De Wingerd

Optreden Carmina
Foto-expositie van
Patrick Joosten

Onze specialistes geven u graag advies over
de nieuwste trends en mogelijkheden op
het gebied van wimperverlenging, perfecte
gevormde wenkbrauwen, wenkbrauw
colouring en semi permanente mascara.

✃

NK Bullshooter

van € 45,00 nu voor

€ 35,00

(Tegen inlevering van deze coupon, geldig tot 31 mei 2012)

zo 25 maart 15.00 uur
Locatie: Torrekoel

Lottum

Stand Up Comedy Show
za 24 maart 21.00 uur
Locatie: café-zaal D’n hook
Openingstijden:
Ma
gesloten
Dinsdag
08.30 – 18.00
Wo t/m Vrij 08.30 – 21.00
Zaterdag
07.30 – 15.30

Francis Hairdesign
Gebroeders van Doornelaan 74
5961 BD Horst
T 077 398 47 02
info@francishairdesign.nl
www.francishairdesign.nl
www.francisschroembges.com

Meerlo

Vogelmarkt
zo 25 maart 9.30-12.00 uur
Organisatie:
Vogelvereniging De gevleugelde vrienden Wanssum
Locatie: zaal `t Brugeind

56e Felimaas
Solistenconcours
zo 25 maart 12.30 uur
Organisatie:
fanfare Sint Nicolaas
Locatie: Speulplats

za 24 maart 19.00 – 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

service 39
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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

Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

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

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Rozenkrans

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

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Spoedgevallendienst
23 t/m 29 maart
Tandarts Heldens - in ´t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10 Horst
T 077 398 12 44

Tienray

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Voor deze vastenweek hebben
twee ambassadeurs van het Dendron
College, Max Smedts en Stan Wijnen,
ook iets over de school binnen het project van Steven Vidyaakar geschreven,
om een inzicht te geven over wat het
project Udavum Karangal zoal inhoudt.
“Kinderen zijn de toekomst. Dat
is iets dat Pappa niet zal ontkennen.
Integendeel zelfs, hij vindt dat namelijk
zo belangrijk dat hij naast zijn project
ook nog een school heeft opgericht, de
Ramakrishna Vidya Niketan School. De
school heeft ongeveer 2.000 leerlingen
en breidt zich nog steeds uit. De school
wordt echter niet alleen bezocht door
de kinderen die al op het project zitten, maar ook door de kinderen uit
de omgeving. Ook die kinderen wil
Pappa bereiken en zo een kans bieden
om ze naar school te laten gaan.
De school is voor alle kinderen
tussen de 4 en 18 jaar. Er zijn echter

wel verschillen tussen een school
daar en hier in Nederland. Ze komen
bijvoorbeeld allemaal netjes in een
uniform naar school. Want het laatste
dat Pappa wil is verschil tussen arm en
rijk zien. Behalve de verschillen zijn er
natuurlijk ook genoeg overeenkomsten.
Zo hebben ze daar ook scheikunde,
gym of computerlessen. Wat dan weer
wel een groot verschil is, is dat de
kinderen daar met plezier naar school
gaan en ook met plezier hun huiswerk maken. Zij zijn er namelijk heel
dankbaar voor dat zij naar school toe
mogen en dat zij zo een kans krijgen
op een betere toekomst. En dat is ook
waar Pappa het allemaal voor doet. En
dat is natuurlijk fantastisch om te zien.
Iedereen krijgt er toch energie van
als hij of zij een ander gelukkig kan
maken. Het is mooi om te zien dat
iedereen een kans krijgt voor goed
onderwijs.”

Voor een compleet verzorgd diner,
kofﬁetafel of feest bent u bij ons
aan het juiste adres!

De Vonkel
stzaal

café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

Sevenum

Tandarts

112

In de eerste week van de vastenactie werd uitleg gegeven over het
project Udavum Karangal, Helpende Handen, in India, dat de Vastenactie
Horst aan de Maas de komende drie jaar gaat ondersteunen. Het ging over
het realiseren via de vastenactie van een mobiele kliniek in Tiruvannamalai.

Swolgen

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

Max en Stan over
scholen in India

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

09.30

Horst (Lambertus)

Melderslo

Verloskundige zorg

09.45

Hegelsom

(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

19.15

Grubbenvorst

Venlo

Venray

09.45

Broekhuizenvorst

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

Broekhuizen
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

Heilige mis

Vastenaktie 2012:

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

Stichting BiblioNu, de bibliotheken van Horst aan de Maas en Venray, zoekt

twee nieuwe bestuursleden m/v
Het bestuur heeft samen met de directeur de verantwoordelijkheid
voor de organisatie.
Algemeen
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen.
De benoeming is voor 3 jaar met 2x de mogelijkheid tot verlenging.
Het bestuur vergadert een zestal keren per jaar.
Profiel
We vragen de volgende eigenschappen van een bestuurder:
• beschikken over ervaring als bestuurder;
• willen en kunnen besturen op hoofdlijnen;
• fungeren als sparringpartner voor de directeur;
• beschikken over kennis of affiniteit met de sector cultuur/
bibliotheekzaken;
• actief mee willen denken in een veranderende samenleving over de
positie van de bibliotheek binnen de twee gemeenten.
Heeft u interesse in de functie, stuur dan een brief of e-mail
met motivatie naar M. van Leth-Claassen, directeur BiblioNu.
Merseloseweg 59, 5801 CC Venray, e-mail mvanleth@biblionu.nl
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22
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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
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