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Ballonnen voor Doolgaard
Basisschool de Doolgaard in Horst is erkend
Daltonschool geworden. Om dit heugelijke feit te vieren
lieten leerlingen en leerkrachten woensdagmorgen
600 kleurige ballonnen opstijgen. “Eigenlijk waren wij al
een Daltonschool, voordat wij het wisten”, vertelt
directeur Jac Truijen.

“Toen ik hier in 2005 werd aangesteld, zijn we gaan nadenken
over een nieuwe onderwijsrichting.
Zelfstandig werken, samenwerken en
zelfontplooiing van het kind stonden
daarbij centraal en dat waren precies

de pijlers, waarop het Dalton-principe
rust. In januari zijn wij gevisiteerd door
een delegatie van de Nederlandse
Dalton Vereniging. Zij onderzochten of
wij voldoen aan hun eisen. Dat bleek
het geval te zijn en daarop zijn wij als

Daltonschool erkend.” De school wilde
deze gebeurtenis niet onopgemerkt laten. “Wij gaan dit met zijn allen vieren.
Alle leerlingen en leerkrachten hebben
een ballon opgelaten en wij gaan met
de hele school op schoolreis”, aldus Jac.

Experimenteren met hortensia´s
Vorige week kreeg de politie in Horst een melding dat uit een voortuin hortensiaknoppen zouden zijn
gestolen. Bij nader onderzoek waren er volgens een medewerker van de politie twee mogelijkheden: of er was
inderdaad sprake van diefstal, of het verdwijnen van de knoppen was een speling van de natuur. Omdat
mogelijk sprake was van een drugsgerelateerd delict haalde het bericht ineens de landelijke media.
“Na de melding heb ik de
gedupeerde dame gebeld om te
vragen wat er nu precies was
gebeurd”, vertelt Hans van Vulpen van
politie-eenheid Horst. ”Zij meldde dat
op meerdere plaatsen hortensiaknoppen verdwenen waren. Dat zette mij
aan het denken. Waarom zou iemand
deze knoppen stelen? Via internet
kwam ik er achter dat er een relatie
bestond tussen hortensia’s en drugs.
Het blijkt echter dat het kauwen op de
knoppen van één zeldzame Aziatische
hortensia een drugsgerelateerde
werking zou hebben. Deze soort komt

in Europa niet of nauwelijks voor, laat
staan dat iemand ze in de voortuin zet.
Vervolgens ontdekte ik dat de
hortensia´s, zoals wij die kennen
helemaal niets met drugs te maken
hebben. Sterker nog, deze hortensia’s
bevatten cyanide en deze stof kan een
onmiddellijke hartstilstand veroorzaken.
“Het kauwen op deze knoppen is levensgevaarlijk, dus ik raad
iedereen af om hiermee te experimenteren.” De landelijke pers kreeg
lucht van het hortensia-verhaal in
Horst. In Spits! verscheen een artikel waarin werd gesuggereerd dat

de diefstal van hortensiaknoppen
met de georganiseerde misdaad te
maken had. “Complete onzin”, zegt
Van Vulpen. “Ik distantieer mij dan
ook volkomen van de inhoud van dat
verhaal. Ik wil alleen nog benadrukken dat het levensgevaarlijk is om te
experimenteren met hortensia´s. En
wat betreft de vermeende diefstal heb
ik nog een andere hypothese. Door
de combinatie droogte en vrieskou
kunnen volgens kwekers de knoppen
spontaan afbreken. Waarschijnlijk is
dit ook bij de gedupeerde dame het
geval geweest.”

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

www.schouwburgvenray.nl
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Toertocht oldtimers en classic cars

Nostalgie op wielen doet Horst aan
Op zondag 1 april wordt de
tweede editie van de MKB-Limburg
Oldtimers & Classiccars verreden. De
start is in Arcen en de finish in
Wellerlooi. De belangrijkste tussenstops vinden in Horst aan de Maas
plaats. Van 14.00 tot 15.30 uur zijn
de toerrijders te gast bij ijssalon
Passi waar burgemeester Kees van
Rooij hen zal ontvangen. De tocht
wordt georganiseerd door MKBLimburg die volgend jaar honderd
jaar bestaat.
Een van de gastrijders aan de
toertocht is Remco Cuijpers uit Lottum,

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

een jonge, gedreven ondernemer
uit de gemeente Horst aan de Maas.
Sinds enkele jaren staat hij aan het roer
bij ABC Hekwerk.
Remco rijdt de tocht samen met
Piet Philipsen uit Broekhuizen, de
eigenaar van een Mercedes 190 SL
uit het jaar 1958. Ondanks het feit
dat Remco zelf liever in een snelle,
hedendaagse auto rijdt, koestert hij
warme gevoelens voor de nostalgische

Mercedes. “Een prachtige auto om
te zien en verbazend snel. Met een
topsnelheid van zo’n 170 kilometer uur.
Maar racen is niet aan de orde tijdens
deze toertocht. Het gaat mij vooral om
de sfeer en beleving te kunnen proeven
van zo’n tocht. Bovendien is het ook
nog eens een prima gelegenheid om
te kunnen netwerken”, aldus de jonge
ondernemer. Voor Piet Philipsen is de
Mercedes wel heel bijzonder. “Ik vind

dit een geweldige auto waar ik nog
lang met veel plezier in hoop te mogen
rijden. De Mercedes is één brok nostalgie”, vult de eigenaar van de auto
Remco aan.
De toertocht doet naast Passi in
Horst ook Vissers olie aan. Andere
plaatsen die men aandoet zijn
Broekhuizenvorst (Van Leendert),
Lottum (Houthuizer Molen) en
Grubbenvorst (Classic Car Venlo).

Achtervolging in
America
De politie heeft in de nacht van
maandag 26 op dinsdag 27 maart
een 27-jarige man uit Nederweert
aangehouden na een achtervolging
door America. Tijdens een controle
op de Middenpeelweg in
Kronenberg reed een auto met
zeer hoge snelheid in de richting
van America.
De agenten merkten de hardrijder op, waarna ze de automobilist
nareden. De bestuurder negeerde
het stopteken dat de agenten gaven
en bleef met zeer hoge snelheid
doorrijden. Uiteindelijk kwam de
auto tot stilstand tegen een boom.
De verdachte gaf zich echter nog
niet gewonnen, hij zette zijn vlucht
te voet verder in het bos. Na een
korte achtervolging zagen agenten
de man op de grond liggen. Hij werd
hierop aangehouden. De man kon
zich niet identificeren en daarom
zochten agenten in zijn auto naar een
identiteitsbewijs. In de auto roken
de agenten een sterke henneplucht
en in de achterbak lag een aantal
zakken waarin hennep had gezeten.
De man is overgebracht naar het
politiebureau. De politie stelt een
onderzoek in.

Ingezonden brief

Excuus en uitleg
Op dinsdag 20 maart veroorzaakte Christiaan den Dekker uit
Broekhuizenvorst een bijna aanrijding in Swolgen. In HALLO wil hij de
medeweggebruikers zijn excuses aanbieden.
“Op de bewuste dinsdag naderde
ik met mijn auto, een Renault Scénic
met kenteken 33-SH-FT, de bebouwde
kom van Swolgen vanuit de richting
Tienray”, vertelt Christiaan. “Voor
de wegversmalling wilde ik afremmen omdat er uit het dorp meerdere
voertuigen aankwamen. De verkeersregels daar ter plaatse verplichten
om het verkeer dat uit het dorp komt
voorrang te geven. Ik ben daarvan op
de hoogte en ben al vaker het dorp
ingereden en heb ook altijd voorrang
verleend. Dat was ook nu mijn oprechte intentie. Doch door op dat moment voor mij onverklaarbare redenen
kreeg ik mijn rechtervoet niet van het
gaspedaal en kon ik mijn rem niet
gebruiken. Ik reed dus als een asociale
weggebruiker met veel te hoge snelheid de wegversmalling in. De tegenliggers moeten erg geschrokken zijn
en in paniek geraakt. Zelf stuiterde
ik over de stoepranden om zo rechts
mogelijk de wegversmalling door te
komen en ruimte te geven aan de tegenliggers. Op deze manier is er geen
botsing ontstaan en ook geen schade

aan andermans eigendommen. Zelf
kwam ik enkele honderden meters
later toch tot stilstand en zag dat mijn
rechter voorvelg en band stuk waren.
Wat mij overkwam kon ik op dat moment niet verklaren. Later op de dag
bezocht ik mijn huisarts en heb ik hem
mijn ervaring voorgelegd. Tijdens het
onderzoek bleek dat ik opnieuw geen
macht had in het rechterbeen. Ik werd
doorgestuurd naar de Eerste Hulp en
werd bekeken door een neuroloog. Zij
heeft mij voor observatie opgenomen
en uit de onderzoeken is gebleken dat
ik twee TIA’s had gehad. Hierin ligt de
verklaring van mijn asociale rijgedrag.
Ik hoop dat de automobilisten van
dinsdag 20 maart die rond 13.30 en
14.15 uur het dorp Swolgen richting
Tienray uitreden mijn excuses willen
aanvaarden. Ik ben in het geheel geen
asociale weggebruiker en had totaal
geen intenties om ze in de problemen
te brengen. Gelukkig heb ik geen
nadelige gevolgen overgehouden aan
de twee TIA’s.
Christiaan den Dekker,
Broekhuizenvorst

Man zakt door dak
Dinsdagochtend 27 maart is een
32-jarige Horstenaar tijdens
werkzaamheden door het dak van
een champignonbedrijf gezakt.
De man maakte een val van 4,5
meter en liep hierbij zwaar letsel op.
De Horstenaar is opgenomen op

de intensive care van het ziekenhuis in
Venlo. Hij is werkzaam voor Christiaens
Group uit Horst en was op het moment
van het bedrijfsongeval aan het werk
bij een champignonbedrijf uit America.
Waarom de man door het golfplaten
dak zakte is nog niet duidelijk.

Professionele fotoshoot
van je kind(eren)

French pedicure behandeling
voor je nagels

5x sportplezier
in groepsverband

Heerlijk bruinen en relaxen
bij Wellness centre Anco

Uitgebreid brunchen
op Eerste Paasdag

€120,00

€60,00
€71,00

€35,50
€25,00

€12,50
€80,00

€40,00
€23,50

€11,75

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Grubbenvorst krijgt eigen wandelvierdaagse

Laagdrempelig wandelen
voor jong en oud
Horst aan de Maas heeft er een wandelevenement bij. In Grubbenvorst vindt van 9 tot en met 12 mei een
wandelvierdaagse plaats onder de noemer De-4. De organisatie is in handen van enkele Grubbenvorstenaren met
ondersteuning van Stichting Gewoën Grubbevors. De wandelvierdaagse is vooral bedoeld voor recreatieve, sportieve
mensen die plezier beleven aan wandelen en is een nieuw initiatief in Grubbenvorst.

Paashaantjes
een heerlijk
brioche deeg
zacht en zalig

HORST • GRUBBENVORST

Will van Hegelsom, Jacques Geurts en Jan Verhaagh
Het idee om een vierdaagse
wandeltocht te organiseren komt van
enkele inwoners uit Grubbenvorst.
Will van Hegelsom, Jan Verhaagh en
Jacques Geurts werkten de plannen in
beginsel uit en zochten contact met
Gewoën Grubbevors.

Geen prestatieloop
De Grubbenvorster promotiestichting levert menskracht voor de
rustplaatsen en tijdens de intocht
op zaterdag 12 mei. Volgens Jacques
Geurts, pr-man van De-4 vormt het
nieuwe wandelevenement geen enkele
bedreiging voor alle andere meerdaagse wandeltochten binnen Horst aan
de Maas. “Wij hebben een heel andere
opzet en insteek dan bijvoorbeeld de
wandeldriedaagse van Horst, die plaatsvindt van 15 tot en met 17 juni”, zegt
Geurts. “Daar lopen kinderen mee van
alle basisscholen uit Horst aan de Maas.
Ook heeft men meerdere startlocaties
vanwege het grote aantal deelnemers.
In Grubbenvorst heeft De-4 het Pastoor
Vullinghsplein als start- en finishlocatie.
Ook is er bij De-4 geen sprake van

een minimum- of maximumleeftijd.
Iedereen mag meelopen, als men
maar plezier beleeft aan het wandelen.
Kinderen jonger dan 11 jaar mogen
alleen onder begeleiding van een volwassene meelopen. Zelfs wanneer je in
Grubbenvorst een avond niet meeloopt,
krijg je toch een medaille. Als criterium
voor het verkrijgen van een medaille
geldt: twee avonden en de finishdag
uitlopen. Het is geen prestatieloop
maar veel meer de omgeving (her)
ontdekken op een gezonde, ontspannen en recreatieve manier.” Volgens de
medeorganisator van de Grubbenvorster
wandelvierdaagse is het tevens een
mooie voorbereiding op de Vierdaagse
van Nijmegen.

Rustplaatsen
Op de drie afstanden, 5,10 en
15 kilometer, is er één gezamenlijke
pauzeplaats waar men fruit krijgt en
gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen. Deze rustplaatsen verschillen van dag tot dag. “We proberen de
wandelaars elke dag in een lus te laten
lopen, zodat we aan één rustplaats ge-

noeg hebben”, zegt Geurts. Daarbij sluit
hij niet uit dat er in de toekomst ook
rustlocaties worden gezocht net buiten
Grubbenvorst. De Houthuizer Molen in
Lottum zou zo’n rustpunt kunnen worden voor de wat langere afstanden.
Op 12 mei, de laatste wandeldag,
vindt de grote finale plaats. De laatste
stopplaats is die dag het Ursulinenpark.
Vandaar trekken alle wandelaars onder
begeleiding van muziek naar de finish
op het Pastoor Vullinghsplein waar
het defilé en de medaille-uitreiking is.
Geurts: “We vragen 2,50 euro inschrijfgeld per deelnemer aan De-4. Daarvan
gaat 2 euro naar de KNBLO (Koninklijke
Nederlandse Bond voor Lichamelijke
Opvoeding).
We willen van De-4 een jaarlijks
terugkerend evenement maken zonder
daaraan een goed doel te verbinden.
Het ontspannen wandelen staat bij ons
voorop. Liefhebbers van wandelen uit
alle in Grubbenvorst omliggende dorpen kunnen zich nog aanmelden voor
De-4. Op de site www.de-4.nl kan men
zich heel eenvoudig aanmelden”, aldus
Jacques Geurts.
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Chris Derikx internationaal derde
De 31-jarige Chris Derikx uit Broekhuizen is derde geworden tijdens het Concours International d’Interprétation
Musicale de Ville d’Avray. Deze internationale wedstrijd voor dirigenten staat hoog aangeschreven in de wereld van
klassieke muziek. Een gesprek met de kersverse vader en dirigent Chris Derikx.

Ooijen. Samen met mijn broertje werd
ik ook lid en begon met bugel spelen.
Op een bepaald moment begon ik mij
te interesseren voor het dirigeren.”

Ron van den Beuken

“Een tijdje geleden dacht ik nog:
weet je wat, ik schrijf mij in voor dit
internationale concours”, vertelt een
oprecht trotse Chris. “En wat denk je,
word ik derde.” Het succes van Chris
komt echter niet uit de lucht vallen. Hij

studeerde hoorn aan het conservatorium van Maastricht en behaalde zijn
bachelorsgraad. “Maar ik wilde ook
afstuderen in directie, het dirigeren.
Nadat ik de studie met succes had
afgerond, heb ik eerst privé les gehad

Europese Unie steunt project

Duitse jongeren
lopen stage
in Horst aan de Maas

van Alex Schillings en vervolgens ben
ik naar het conservatorium in Den Haag
gegaan om daar mijn Master te halen.”
De liefde voor muziek is Chris met de
paplepel ingegeven. “Mijn vader speelde in de fanfare Broekhuizenvorst en

“Niemand minder dan Ron van
den Beuken was destijds opkomend
dirigent en hij bracht mij de basisbeginselen bij. Ik merkte dat mijn ambitie
voor het dirigeren sterker werd. Ik
rolde op een wel heel bijzondere
manier in het vak. Mijn broer speelde
bij de Koninklijke Harmonie van
Lottum. Op een avond vroeg hij of ik
eens wilde komen luisteren tijdens
een repetitie. Voordat de Harmonie
met repeteren kon beginnen las de
voorzitter een brief voor: de dirigent had bedankt. Voor ik het wist,
stond ik voor het orkest en was ik
de nieuwe dirigent. En het was niet
met voorbedachten rade gebeurd.”
Vervolgens ging het heel snel met de
loopbaan van de jonge Chris. Ik wilde
mij niet binden aan de regio en werd
dirigent bij diverse orkesten, onder
andere in Merkelbeek en Puth. Met
de Koninklijke Fanfare Sint Caecilia uit
Puth heb ik een aantal mooie successen behaald. In 2009 werden wij derde
tijdens het Wereld Muziek Concours.”

Geen jetset dirigent
De prijzenkast van Chris en zijn
orkesten is de afgelopen jaren aardig

gevuld. Naast het dirigentschap
van vier orkesten geeft Chris ook
les. “Het wordt steeds lastiger om
in de muziekwereld je boterham
te verdienen. Helemaal met de
cultuur-onvriendelijke regering die
wij nu hebben. Ik noem maar even
het Fanfare Corps van de Landmacht
dat wegbezuinigd dreigt te worden.
Je moet echt 100% gemotiveerd zijn
wil je nu een studie in de klassieke
muziek gaan volgen, anders red je het
niet.” Als Chris naar de toekomst kijkt
ziet hij het voor zichzelf rooskleurig
in. “Ik zou echter niet de hele
wereld rond willen reizen, zoals een
aantal topdirigenten dat nu doet. Ik
ben geen jetset dirigent. Wat mijn
favoriete dirigent is? Tja, Bernard
Haitink betekent voor mij alles wat
een dirigent hoort te zijn. En mijn
favoriete stuk? Wat een moeilijke
vraag. Eigenlijk ieder stuk waarbij de
samenwerking met het orkest leidt
tot voldoening en warme gevoelens
bij de orkestleden, de dirigent en het
publiek. En wat de toekomstplannen
betreft, werk ik aan de oprichting van
een project-orkest. Aangezien steeds
minder jonge mensen zich aan een
vereniging willen binden, zie ik in een
dergelijk project letterlijk muziek.”
Dan laat Chris vol trots zijn pasgeboren
zoon Ries zien. “Tja, en deze jongen
bepaalt natuurlijk ook voor een groot
deel mijn toekomst.”

Gouverneur enthousiast over
Wereldpaviljoen Floriade
De commissaris van de koningin van de provincie Limburg, Theo Bovens, heeft zaterdag 24 maart een werkbezoek gebracht aan de Floriade-inzending van het Wereldpaviljoen in Villa Flora. Hij deed dit samen met zijn
echtgenote en secretaresse. De gouverneur was onder de indruk van wat de vrijwilligers van het Wereldpaviljoen de
afgelopen jaren hebben bereikt en welke plannen ze op dit moment ontwikkelen in Steyl na de Floriade.

In het kader van een project dat mede door de Europese Unie wordt
gesteund, loopt een aantal Duitse jongeren stage in Horst aan de Maas.
Dankzij de stages hebben zij een zeventien keer grotere kans op werk in
eigen land. Ad de Ponti van Provex vertelt hoe het werkt.
“Ons voornaamste doel is het
zelfvertrouwen en de eigenwaarde
van de jongeren op te krikken”, zegt
Ad de Ponti van Provex. “Daarmee
wordt de kans op een baan enorm
vergroot.” Ad vertelt over de Duitse
jongeren die stage lopen bij bedrijven in een straal van tien kilometer
rond PTC+ in Hegelsom. “De jongeren
komen uit een gebied in Duitsland
waar de mechanisatie en automatisering in de agrarische sector nog
niet zo ontwikkeld is als bij ons in
Nederland. Bovendien krijgen ze geen
loopbaanbegeleiding via school. Dat
gaat allemaal via het arbeidsbureau.
Kortom, ze hebben maar 5% kans
om een baan te vinden als ze van
school af komen. Het schort vooral
aan zelfvertrouwen en dat proberen
wij ze hier in Nederland te geven. Ze
lopen niet alleen vier dagen per week
stage, maar krijgen ook een dag per
week les. Verder worden er in het
weekend leuke dingen georganiseerd.
Zo gaat een groep straks naar de
Floriade.”

Achterstand
Het is volgens De Ponti niet de
bedoeling dat de Duitse stagiaires in

Nederland komen werken. “Hoewel
wij die mogelijkheid natuurlijk niet
uitsluiten. Het is vooral de bedoeling
om ze in Duitsland aan de slag te
krijgen. En getuige de cijfers lukt dat.
Zo´n 85% van ´onze´ stagiaires vindt
in eigen land een baan. Of het project
ook iets zou zijn voor de Nederlandse
jongeren? Ik denk het niet. De werkloosheid onder jongeren in Nederland
is vooral een sociaal probleem, terwijl
het in het gebied waar de Duitse
jongeren vandaan komen meer te
maken heeft met een achterstand in
technologische ontwikkelingen. Het
wordt in Nederland steeds moeilijker
om mensen te vinden, die bijvoorbeeld zware landarbeid willen doen.”

Stagiaires krijgen
niet betaald
Het mobiliteitsproject voor Duitse
jongeren wordt mede gesteund door
de Europese Unie, die de huisvesting
en reiskosten betaalt. De stagiaires
krijgen niet betaald. “Het uitgangspunt van het project is gelijke kansen
voor alle Europeanen, en op deze
manier kunnen wij daar een steentje
aan bijdragen”, aldus Ad de Ponti.

Gouverneur Bovens laat zich uitvoerig informeren door René Poels, voorzitter van het Wereldpaviljoen
De heer Bovens liet zich door
het bestuur van het Wereldpaviljoen
uitvoerig informeren over het initiatief,
wat er de afgelopen tijd voor werk is
verzet en de plannen voor de vestiging
van het Wereldpaviljoen in Steyl. Hij
keek onder andere naar de nieuwe
videoclip over het Wereldpaviljoen van
filmmaker Marijn Poels. Ook werd hij
door ondernemer Peter Broekmans
uit Maasbree, adviseur van Stichting
Wereldpaviljoen, uitvoerig bijgepraat

over de plannen ’Van Wereldpaviljoen
tot Millennium Drome’. Het project
waarvan het Wereldpaviljoen onderdeel is krijgen in 2013 in de voormalige drukkerij van het missiehuis
Sint Michael in het kloosterdorp Steyl
gestalte. De gouverneur en echtgenote
bezochten vervolgens de kleurrijke
stand van het Wereldpaviljoen. Bovens
complimenteerde de initiatiefnemers
met deze bijzondere inzending, die
vooral bedoeld is voor kinderen en

hun ouders. Aan de hand van verhalen
van twee kinderen uit Nicaragua,
Rosa en Sergio maken zij kennis met
de ‘Millenniumdoelen’ en ‘Eerlijke
Handel’.
Overigens is de stand van het
Wereldpaviljoen zo goed als gereed
terwijl elders op het entresol met man
en macht nog door vertegenwoordigers uit Japan, Buthan, Taiwan, Israël,
Peru en Bolivia gewerkt wordt aan
prachtige landeninzendingen.
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Iris leeft met Scimitar-syndroom

Alleen met sporten
merk ik het
Iris van der Sterren uit Horst start op 1 juli met een wandeling van Rotterdam naar Amsterdam. Dat doet ze niet
zomaar. Iris heeft een aangeboren hartafwijking en wil met de wandeling geld inzamelen voor de Hartstichting.

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

Voor een
‘werelds’ cadeau

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Bio Chevetogne brood
Bio Provencal brood
HEERLIJK OUDERWETS
BIOLOGISCH/DESEMBROOD. Het brood is vol van smaak,
Vanaf deze week vast in ons assortiment

blijft langer mals en is rijk aan calcium en ijzer. Dit brood is tevens geschikt
voor mensen die geen gist mogen, het bevat
“Ik ga in acht dagen van
Rotterdam naar Amsterdam lopen”,
vertelt Iris van der Sterren. “De
kindercardioloog heeft mijn plan
goedgekeurd en daarom ga ik op 1 juli
vol goede moed van start met mijn
persoonlijke ‘dam tot damloop’. Kort
na mijn geboorte werd een afwijking
aan mijn hart en longen ontdekt. De
artsen constateerden dat het om het
zeldzame Scimitar-syndroom ging.
Op mijn 7e en 9e ben ik hieraan
geopereerd. In mijn dagelijkse doen
en laten merk ik er weinig van, alleen
bij het sporten ben ik sneller moe dan
een gezond kind.” Inmiddels is Iris 14
jaar en zit in de tweede klas vmbo van
het Dendron College. Het idee voor de
wandeling deed Iris op toen zij op de
website van de Hartstichting aan het
surfen was. “Daar stond een aantal

voorbeelden van acties, waarmee je
de Hartstichting kunt ondersteunen.
Ik bedacht toen dat ik iets voor
kinderen met een aangeboren
hartafwijking wilde doen. Vandaar de
sponsorwandeling.”

Eigen
dam tot dam loop
Hoewel de route al min of meer is
uitgestippeld, wordt nog druk gezocht
naar plaatsen voor de overnachtingen.
“Ik loop de route niet alleen. Mijn
nichtje, Sophie van den Beuken, loopt
mee. En iedere dag wandelt een
derde persoon mee, bijvoorbeeld een
familielid, vriend of kennis. José van
de Coolwijk van de Hartstichting
benadert momenteel Vrienden van
de Hartstichting die mijn initiatief

dierlijke vetten. Door de uitgebalanceerde samenstelling en langere

Publiciteit en geld
voor de Hartstichting

Speciale aanbieding
vanuit de leerzorgbakkerij

“Op de vierde dag houd ik een
rustdag. Ik heb bewust voor deze route
gekozen in de hoop dat het voldoende
publiciteit oplevert en dus meer geld
oplevert voor de Hartstichting. Maar
ik wil vooral bewijzen dat ik deze
zware opgave, ondanks mijn ziekte,
kan volbrengen.” Wie het idee van Iris
een warm hart toedraagt kan de actie
sponsoren.
Voor meer info kijk op
www.vandamtotdam.tk

Stankoverlast varkensbedrijf in Lottum

Oplossing komt nog vóór
bouwvakvakantie

ambachtelijke bereidingswijze zijn de voedingsstoffen
optimaal ontwikkeld.

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

www.bakkerijgerards.nl
w w w. b a k ke r i j g ewww.artvlaai.nl
rards.nl

KOOP
ZONDAG
1 APRIL

R
- 17.00 UU
VAN 12.00

Buurtbewoners aan de Zandterweg in Lottum klagen al jaren over stankoverlast afkomstig van een nabijgelegen
varkensbedrijf. Het betreft een stal van Knoops uit Lierop. De vele meldingen bij handhaving van Gemeente
Horst aan de Maas lijken vruchten af te werpen. Wethouder Birgit op de Laak laat weten dat het probleem van
stankoverlast nog vóór de bouwvakvakantie zal zijn opgelost.
Voor de buurtbewoners is die
informatie een enigszins schrale troost.
De familie Opbroek heeft vlakbij de
varkensstallen van Knoops een kwekersbedrijf met rozen, coniferen en heesters.

Bellen en mailen
Yvonne Opbroek: “Ik ben het zat
om steeds weer te bellen of te mailen
met de mededeling dat het stinkt.
Bovendien stikt het hier soms van
de vliegen: buiten, binnen, ze zitten
overal.” Ze vraagt zich af wanneer iets
aan de overlast gedaan wordt. Zeker
nu de zomer weer voor de deur staat
neemt de stank- en vliegenoverlast

weer snel toe. “Maar we horen niks van
de gemeente. We vragen ons echt af
of we wel serieus genomen worden”,
zegt Opbroek.

Einde stankoverlast
nabij?
Volgens wethouder Op de Laak
komt er binnenkort meer duidelijkheid.
Ze geeft aan dat nog voor de bouwvakvakantie bij de stal van Knoops een
Hartmann Biobed komt. Volgens de
wethouder zal daardoor de uitstoot van
geur en ammoniak worden geminimaliseerd. De stal van varkenshouder

GEEN lactose melkderviaten en

w w w. b a k ke r i j g e r a r d s . n l

willen ondersteunen, bijvoorbeeld in
de vorm van een overnachtingsplek.”
De wandeling van Iris duurt acht
dagen en begint bij het Sofia
Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Knoops, heeft een proefstalstatus (de
tweede in Nederland met die kwalificatie, red.). Deze werd verleend door
het ministerie van Infrastructuur en
Milieu.
De wethouder vindt het verder
jammer dat de buurt de indruk heeft
dat hun klachten van stankoverlast niet
serieus genomen worden. “We hadden
wellicht toch meer naar de buurt toe
moeten communiceren. Binnen nu en
pakweg één of twee weken, wordt
meer duidelijk, ook voor de buurt”,
aldus Op de Laak. De wethouder geeft
verder aan dat ze op korte termijn met
de buurtbewoners wil gaan praten.

ze spetterende

Bezoek ook on

MODESHOW

april
en donderdagin5fo:
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uysberg.nl
cr
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e
www.mod

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
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Zoë ás ik gelèfd heb, zoë bin ik gegoan,
op mien eige menîer, hoije wàh!

Huub Cox
echtgenoot van

Ineke Cox-Thijssen
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.
Horst
Maastricht
Horst
Horst

Ineke
Katja
Ron
Richard en Monique, Elina, Jason

Venlo, 21 maart 2012
correspondentieadres: Nieuwstraat 19, 5961 HJ Horst
De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 26 maart j.l.

Bedankt voor
Een kerk en een crematorium vol mensen
De vele kaarten en bloemen, alle lieve woorden.
Dit was voor ons een grote steun, bij de ziekte en het overlijden
van mijn man, onze lieve pap en super opa

Lei Besouw
Een bijzonder woord van dank aan Huisarts Frans van de Ven,
de thuiszorg, Bob Noten en Truus van der Beelen.
De opbrengst van de donatie voor de A.L.S stichting
was een bedrag van € 1.366,79
Mariet Besouw, Niek, Anke , Stefan, Siem, Ron en Kate

Nu tijd voor bomen Leiplataan/linde
nu €52,50, Dakplataan nu €59,50,
Leipeer, Liriodendron, Lei/zuil Sierappel
enz. Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
HORTENSIA’S (130 srt.), buxus €0,50,
laurier v.a. €1,50, coniferen v.a. €2,00,
taxus v.a. €1,50
Open: Zaterdag 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 of 077 465 32 83

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

2e hands kinderkleding- en
speelgoedbeurs Mamaloe a.s. zondag
1 april 2012 van 10.00-12.00 uur
Schatberg, Middenpeelweg 5, Sevenum
Voor meer informatie:
www.mamaloesevenum.nl

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

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.
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
Lentekriebels?
Tijd voor een workshop sieraden
maken. Gezellig met vriendinnen,
familie of voor een vrijgezellenfeest.
www.steyl-sieraden.nl

In Memoriam
Op 21 maart hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons 67-jarig lid en erelid

Huub Cox
Huub was vanaf 1966 een trouw lid van de vereniging,
die allerlei hand- en spandiensten verleende, van bestuurslid,
scheidsrechter en zijn bijdrage aan de bouw van ons clublokaal.
Hij heeft veel betekend voor de vereniging.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe
met dit grote verlies.

Familie Cox
Familie Thijssen

Te koop: rozen in pot, stamrozen,
tuinrozen, struikrozen.
Dagelijks tussen 10.00 en 19.00 uur.
Veenweg 5A America 06 20 53 03 90.
Stamroos € 10,00 p/st , 3 voor € 25,00
rozen € 3,00 p/st, 3 voor € 8,50.

Te koop gevraagd alle merken
sloopauto’s (meteen vrijwaring),
eigen ophaalservice. Tel. 06 10 58 14 70.
Problemen met formulieren,
uitkering, aankoop of iets dergelijks?
Bel voor gratis hulp 06 34 91 00 43.

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
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
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Namens bestuur en leden
van Handboogsportvereniging
De Schutroe, Horst

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 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.
Te koop verse tulpen à € 2,- per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America 077 464 13 80.
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.
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.
Gezocht hulp in de huishouding
voor 1 ochtend per week.
We wonen in Horst en zoeken iemand
die zelfstandig kan werken.
Graag reactie op tel. 06 50 80 35 27

Leunen
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

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.
Atelier De Stal in Sevenum: nieuw,
workshop bouwen met bamboe! Voor
groepen, familiedagen en bedrijven
vanaf 10-50 personen. Bij De Stal of
bij u op locatie. www.atelier-destal.nl,
info@atelier-destal.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
T.k. stacaravan Cosalt Europa. i.z.g.st.,
keuken met gasfornuis/oven/koelkast,
kachel, douche met wasbak, aparte
wc. 2 slaapkamers. Ideaal voor tijdens
verbouwing of voor seizoensarbeiders.
Info: 06 54 31 11 39.
Biedt zich aan hulp in de huishouding,
omgeving Broekhuizen.
Tel. 06 12 45 50 95.

Te koop: haagbeuk, 80 cm.
Tel. 06 10 46 68 52, bgg 06 55 35 80 30.
Medical Kinetics. een nieuwe manier
van bewegen gebaseerd op de
natuurlijke, dagelijkse bewegingen.
Heb je last van ochtendstijfheid en wil
je graag weer soepeler worden en een
betere conditie opbouwen, zoals van
je buikspieren, begin dan met Medical
Kinetics, gegeven door een gecertificeerde Medical Kinetics Teacher en
oefentherapeut Mensendieck, 1 uur per
week in kleine groepen met individuele
aandacht. Voor nadere informatie en
aanmelden: 06 48 15 13 76.
Praktijk voor oefentherapie
Mensendieck en persoonlijke groei,
P.v.Gassel-Kapteijns.
Te koop goed onderhouden
royale tussenwoning.
Pr. Bernhardstr. 5 Horst.
Deelnemer openhuizenroute 31 maart
tussen 11.00 en 15.00 uur.
Tennissen Wekelijks ongestoord een
morgen, middag of avond tennissen
op een rustig gelegen privé gravelbaan
in Horst! Vele mogelijkheden van
’s maandags t/m ’s zondags.
Tel. 077 398 78 34 na 18.00 uur.
Te koop: geheel verbouwde,
vrijstaande, karakteristieke woning
in het centrum van Horst op 740m2
kavel voor 340.000 euro.
Tel. 06 28 52 10 82.
Verloren achterklep van
aanhangwagentje tel. 077 398 35 07.
Cursus zelfverdediging
Je leert jezelf te verdedigen met zeer
effectieve technieken. Start april in
Horst. Leeftijd vanaf 16 jaar.
Info berrybartels@hotmail.nl of bel
077 398 27 81 (na 18.00 u).
Blijven hangen za 24 maart witte
damesjack Coolcat bij Disco Maraboe.
Tel. 077 467 09 01.
Boerengolven met familie, vrienden
of collega’s. Ook voor kinderfeestjes.
Kijk op: www.maria-hoeveamerica.nl
T 077 464 12 16 of 06 55 82 12 76.

Valise Atelier & Natuur
Voor creatieve groepsworkshops met
families, vrienden of collega’s hebben
Te huur opslag- en werkruimte in
Melderslo. Afmetingen: 2 maal 170 m2, wij bij Valise verschillende mogelijkheftruck en chauffeur aanwezig, ruimte heden om een dagdeel te verzorgen.
is vorstvrij, buitenterrein verhard.
Info Monique Kersten 06 12 69 79 35
Tel. 0478 69 80 55.
of www.valise.nl

LAURENT SMEDTS IMPORT

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

BIJZONDERE ITALIAANSE WIJNEN

VOOR PARTICULIERE VERKOOP
( BIOLOGISCHE ) WIJNEN
Tel. 06 27 33 39 26 info@laurentsmedtsimport.nl

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

&

“ Uw echtscheiding
verdient een specialist.”
mr. Edward Plass

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Dag en nacht bereikbaar

www.briensveld.nl

Rolsteigers - ladders - trappen
06 12 37 66 95 Horst aan de Maas
www.hdl-klimmaterialen.nl

Uw koffietafel
onze zorg

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

www.theoarts.com

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

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

MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM
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Geboren op 21 maart 2012

Sanne

Dochter van
Marco en Loes
Zinken-Stappers
zusje van Juul
Broekeindweg 10
5971 NZ Grubbenvorst

Geboren

Sien

20 maart 2012
Dochter en zusje van
André Manders & Merel Wijkel
Nina & Fee
Nieuwstraat 170
5961 HH Horst

Geboren

Noekie

20 maart 2012
Dochter en zusje van
Peter en Hanneke Seuren
Lieke en Ken
Het Veldje 129
5961 LD Horst
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Inspelen op de maaltijdwensen van buitenlandse gasten

Koreaanse kookdemonstratie in Hegelsom
Restauranthouders uit Noord-Limburg konden afgelopen woensdag kennismaken met de Koreaanse keuken. Bij
PTC+ in Hegelsom vond een kookdemonstratie plaats met als titel ‘Koreaanse keuken in Europa’. De organisatie van
de demonstratie was in handen van PTC+ Hegelsom in samenwerking met het Korea Agro-Trade Center.

Welkom kleine meid!

Geboren op 20 maart 2012

Eva

Dochter van
Rob van Herpen
en Susan Katelaan
Zwarte Plakweg 63
5966 RJ America

Geboren

Sylvano
20 maart 2012
Zoon van
Joke Verbeucken en
Dave van de Laar
Broertje van Amy en Dennis
Pr. Irenestraat 60, 5961 CS Horst

Nieuw in Sevenum Kapsalon Hair
Design, Raadhuisstraat 28
tel. 077 767 62 99. Wij werken met en
zonder afspraak. Paasactie knippen en
kleuren voor € 40.- Deze actie is geldig
tot en met zat. 7 april.
Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: Puss in Boots/
In Time/The Ides of March/Immortals/
Margin Call/One Life/Nova Zembla/
Huur-actie: 7 weekfims € 10 /
Koop-actie: op 5 of meer
ex-verhuurfilms 50% korting.

6.00 / 20.00 uur Flexibele Plekken
Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

www.kdvpoemelke.nl

Linders Interieur
Voor al uw voorkomend Interieur en
fijn timmerwerk, zoals keukens, kasten,
meubels enz. Nu ook 3D ontwerp en
visualisatie. Stationsstraat 127 5963 AA
Hegelsom Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
Mijn naam is Jan Voermans. Ik zoek
vervoer heen en terug naar NLW in
Panningen. Werktijden van 8 uur tot
half 5, natuurlijk tegen een vergoeding.
Telefoon 06 48 93 02 27.

Op dinsdagavond 27-03 zijn er tussen
20.00 en 21.00 uur kleren en spullen
gestolen in sporthal De Berkel kleedlokaal 1. Heeft u iets gezien of heeft u
meer info, graag contact opnemen met
06 52 69 44 18

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

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

koop

zondag!
a.s. zondag
van 12.00 tot 17.00

Ton Baetsen, locatiemanager en
kok bij de Hegelsomse locatie nam
ook plaats achter de kookpotten. “Stel
dat een groep Koreanen bij ons een
cursus of excursie doet, dan willen zij
graag een Koreaanse maaltijd nuttigen.
Omdat er nogal wat Koreanen onze
regio bezoeken tijdens de Floriade,
hebben we ook restaurants uit de regio
voor de kookdemonstratie uitgenodigd.
Het is in ons aller voordeel als wij met
de eetgewoontes van Koreanen rekening kunnen houden”, aldus Baetsen.

Voor chefkok Sunghee Lee is de
Koreaanse keuken niet vreemd. Als
dochter van een Koreaanse kok en
kokkin groeide ze op in de keuken.
Haar ouders runnen nu een Koreaans
restaurant in Paramaribo in Suriname.
Sunghee Lee heeft al tien jaar een
eigen cateringbedrijf in Rotterdam.
Daar verzorgt ze elke dag lunches
voor Koreaanse bedrijven. Daarnaast
geeft ze regelmatig kookworkshops
aan Nederlanders, Japanners en
Amerikanen.

Eigen bedrijf

Driemaal daags een
warme maaltijd

Afgelopen woensdag was het dan
zover en trakteerde chefkok Sunghee
Lee (41) alle gasten op een typisch
Koreaanse maaltijd. Onder de genodigden waren ondernemers uit de regio,
vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Horst aan de Maas en
een afgevaardigde van de Koreaanse
ambassade.
Zij maakten kennis met twee gerechten van Sunghee Lee: Jéoek bokum
en paddenstoelen-japché.

In Hegelsom geeft Sunghee Lee
een kookdemonstratie waarbij ze met
haar eigen Koreaanse assistent komt.
Zelf is zij de enige Koreaanse kok.
“Er is groot verschil tussen Koreaans
en Nederlands eten. De keukens zijn
totaal anders. Koreanen eten graag
driemaal per dag warm. Bijna altijd
met rijst, verschillende bijgerechten en
soep. Nederlanders daarentegen eten

meer brood, aardappels, groenten en
vlees. Onze Koreaanse gerechten zijn
meer gekruid dan de Nederlandse.
Ook verschillen de Koreaanse gerechten met die van China en Japan”, zegt
Sunghee Lee.
In Nederland hebben we veel eenpansgerechten. Een Koreaanse maaltijd
bevat verschillende gerechten voor
één maaltijd. Zo’n maaltijd bestaat
altijd uit soep, een hoofdgerecht
met tofu, vlees of vis met daarnaast
verschillende bijgerechten. Dat komt
allemaal in één keer op tafel”, aldus
de chefkok.
Ze vervolgt meteen haar passie
voor koken. “Mijn favoriete gerechten
zijn Koreaanse pannenkoek (bestaat
uit groenten), mandoe (een soort
loempia), japché (verschillende
roergebakken groenten en vlees in
Koreaanse bami) en kimchi-soep.
Een Koreaan kan niet zonder kimchi,
een gefermenteerde groente met
rode peper”, zegt ze. Haar favoriete
Nederlandse gerechten zijn boerenkoolstamppot en erwtensoep.

Burgers controleren snelheid
in woonwijk
Enkele inwoners van Grubbenvorst hebben woensdagmorgen 21 maart op de Prinses Irenestraat een
snelheidscontrole uitgevoerd. Onder begeleiding van de politie controleerden zij met een lasergun 36 auto’s
tussen 08.30 en 09.45 uur. Negen automobilisten reden harder dan de toegestane 30 kilometer per uur.
De hoogst gemeten snelheid bedroeg 44 kilometer per uur.
“De snelheidscontrole is een resultaat van het initiatief ’Een goed gesprek’ dat onder anderen de politie en
Gemeente Horst aan de Maas hadden
met de inwoners van Grubbenvorst”,
vertelt een woordvoerder van de
politie. “Hieruit kwam naar voren dat
in de Prinses Irenestraat vaak veel te
hard wordt gereden. Gezien het feit

dat er een school in de straat is gevestigd, levert dat regelmatig gevaarlijke situaties op. Opvallend was dat
juist ouders, die kinderen naar school
brachten, betrapt werden op te hard
rijden. De reacties van de bewoners op
deze actie waren erg positief. Zowel de
omwonenden als de schoolkinderen
toonden in ruime mate belangstelling

voor de controle.”
De gecontroleerde overtreders
krijgen binnenkort persoonlijk een
brief van de politie met een nadere
toelichting. Degenen die de snelheid
hebben overtreden krijgen een waarschuwing. “Dit soort controles krijgt in
de toekomst een vervolg”, aldus de
woordvoerder.
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Starters in de regio
Bloembak XXL
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Bloembak XXL
Ruben Vullings
Rector Mulderstraat 16
5962 AH Melderslo
06 52 54 58 17
info@bloembakxxl.nl
www.bloembakxxl.nl
Groot- en detailhandel
oktober 2011

aluminium en CorTen staal.
Om de hoge kwaliteit te waarborgen is Bloembak XXL nauw
betrokken bij de produktie en
kwaliteitscontrole.
Bloembak XXL probeert
zoveel mogelijk rekening te
houden met duurzame productontwikkeling. Zo verkiezen wij
coatings die geen oplosmiddelen
Activiteiten
bevatten boven traditionele
Ontwerp, produktie en
lakken, maken we gebruik van
verkoop van groot model bloem-, recyclebare materialen en
plant- en boombakken. Maar ook gebruiken we enkel hout met
het aanbrengen van (verlichte)
FSC keurmerk. Door zoveel
bedrijfslogo’s, speciale coatings, mogelijk met bedrijven uit de
beluchtingstoepassingen en
regio samen te werken kan
boomverankering behoren tot de Bloembak XXL transportafstanmogelijkheden die Bloembak XXL den beperken. Bloembak XXL
te bieden heeft.
heeft een breed netwerk aan
contacten. Dit zorgt voor een
Doelgroep
sterke ‘know-how’ in de markt,
Bloembak XXL levert stanwaardoor ze unieke en excludaard- en maatwerk bloembaksieve producten kunnen aanbieken aan particulieren. Ook bedrij- den. In onze webshop treft u het
ven en overheid kunnen wij van
produktassortiment aan. Indien u
dienst zijn met de aankleding
speciale wensen heeft, dan bent
van panden, beurzen en dorpsu bij hen ook aan het juiste
kernen. Naast het eigen,
adres. Zij bieden u dan ‘advies
standaard- en maatwerk
op maat’ tegen een aantrekkeassortiment voert Bloembak XXL lijke prijs. Om u nog beter van
een breed scala bloembakken
dienst te kunnen zijn, heeft
van gerenommeerde merken.
Bloembak XXL ook een showroom. U bent van harte welkom
Onderscheidend vermogen
in de showroom aan de Rector
Bloembak XXL voert een
Mulderstraat 16 te Melderslo.
eigen produktassortiment in de
Onder het genot van een kopje
materialen kunststof, hardhout,
koffie helpen zij u graag verder.
Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl
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Twinkeling krijgt kleur
van cadeau
Kleur kinder- en jeugdzorg krijgt begin mei twaalf camera´s en televisies geschonken. De apparatuur wordt
gebruikt om de ontwikkeling van de kinderen beter in beeld te brengen. Volgens Judith Geurts, clustermanager van
Twinkeling in Horst een prachtcadeau.
“Ieder jaar maken wij geld vrij
voor nieuwe apparatuur”, vertelt
Judith. “Om de ontwikkeling van de
kinderen beter in beeld te brengen
hadden wij videocamera´s en
beeldschermen nodig. We hebben
hier twaalf groepen en momenteel
gebruiken wij twee camera´s. De
opnames die wij maken, zijn bedoeld
om een beter beeld te krijgen van
het gedrag en ontwikkeling van
het kind. Daarnaast leggen wij de
werkzaamheden van begeleiders
en therapeuten vast en gebruiken
wij de opnames als lesmateriaal.
De beelden zijn privacygevoelig,
dus je begrijpt dat wij daarmee
uiterst voorzichtig omspringen.
Mede om die reden hadden wij
besloten om voor iedere groep een
eigen camera en televisie aan te
schaffen. Tot bleek dat ons budget
niet toereikend was.” Judith legde
contact met Samsung. Het bedrijf had
oren naar de ideeën van Twinkeling
en besloot om de apparatuur te
schenken. “Dat hadden wij niet
verwacht”, zegt Judith. “Ze hebben
ons verrast en we zijn natuurlijk
superblij met dit prachtcadeau.
Toen ik mijn collega´s vertelde van
de schenking begonnen sommigen
te stralen en werd er spontaan
geapplaudisseerd.” Volgens een
woordvoerder van Samsung heeft
het bedrijf de apparatuur geschonken
om zo ondersteunend te zijn voor

organisaties als Twinkeling. Begin mei
wordt het cadeau bij Saturn officieel

aan de medewerkers van Twinkeling
overhandigd.

Crist Coppens
3 cordon bleu`s samen € 5.50
Shoarmapakket compleet € 5.50

Tomorrow’s Look strengen: Briljante kleuren, haar vol
volume en gezond glanzend. Dankzij de professionele
haarverlenging en haarvermeerdering. Wij laten u zien,
hoe deze kleuren ook uw haar nieuwe frisheid geven!”

Verstand van lekker eten!

Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst tel.: 077 398 33 64 www.anjaloek.nl

W VOORDEEL

U

K

E WEE
BIJ ONS DEZ

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Speciale PAASBRUNCH

met leuke paasverrassing

€ 25,00

1e en 2e Paasdag vanaf 11.00 uur

Kinderen t/m 11 jaar € 12,50 • Kinderen t/m 3 jaar gratis
Van het Belgische scharrelvarken

Gemarineerde speklapjes 500 gram € 4,25
4 kippenpoten in braadzak

€ 5,00

Gebraden varkenslever
in tomaat-mosterdsaus

100 gram

€ 0,95

Heerlijke pastasalade
uit eigen keuken

100 gram

€ 0,85

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

PAASMENU 4 gangen

€ 25,00

Gelieve telefonisch te reserveren via 06 29 582 744
of via e-mail info@hoteltienray.nl

w w w . h o t e l t i e n r a y . n l
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Samenwerking Zonnebloem en Munckhof

Grote Floriadeklus

Nationale Vereniging de Zonnebloem en personenvervoerder Munckhof hebben op woensdag 21 maart een
samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking houdt in dat Munckhof het vervoer van ruim 32.500
zonnebloemgasten en –vrijwilligers naar de Floriade verzorgt.

Het vervoer voor de Zonnebloem
naar de Floriade is een bijzonder project,
want het is uitzonderlijk dat voor een
grote groep mensen met een lichamelijke beperking vervoer georganiseerd
wordt naar hetzelfde evenement. De
omvang van het project is uniek voor

Munckhof. Er worden gedurende de 92
dagen per dag gemiddeld tien voertuigen ingezet en er wordt in totaal circa
25.000 kilometer afgelegd. Verder zijn
er bij de Floriade tien parkeerplaatsen
voor de Zonnebloem gereserveerd.
Munckhof heeft de aanmelding van

bijna 450 zonnebloemafdelingen voor
dit project verwerkt. Het project is mede
tot stand gekomen door medewerking
van Rabobank Foundation, maatschappelijk fonds van de Rabobank en de
wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade
2012.

Aardbeienland op Floriade
Themapark Aardbeienland uit Horst staat op de Floriade. Met een grote aardbei van 4,5 meter hoog staan ze op
het themaveld Education en Innovation.
De gehele Floriade-tijd is het
Aardbeienland aanwezig met de
Elianny-aardbei, deze wordt uitgereikt door aardbeienprinses Chantal.
Volgens Hay Soberjé, eigenaar van
het themapark, is het belangrijk om
bij de wereldtuinbouwtentoonstelling
aanwezig te zijn. “De speerpunten
van de gemeente Horst aan de Maas
tijdens de Floriade zijn het versterken

van de agribusiness en het toerisme.
Aardbeienland kan daar niet wegblijven”, aldus Soberjé.
Op het themaveld Education en
Innovation zijn een aantal dingen te
bezichtigen van het Aardbeienland. Zo
wordt er een film vertoond over het
themapark en is er een glijbaan voor
kinderen. “De aandacht zal getrokken worden door de grote aardbei die

op een berg staat”, aldus Soberjé. De
hoogteverschillen hebben de eigenaar
geïnspireerd om alle ruimte trapsgewijs
vol met de fruitsoort te planten.
Themapark Aardbeienland in
Horst is ook te bezoeken en wel vanaf
zondag 1 april. Het park is toegankelijk
van dinsdag tot en met zondag van
10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie kijk op www.aardbeienland.nl

WARSTEINER 24 X 30cl € 10,95

Pallet inkoop:

Pinot Blanc Reserve Hunawihr 2011
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Deze wijn hebben wij speciaal geselecteerd voor
de aspergetijd. Het is een traditionele Pinot Blanc
die heerlijk fris droog is met een lange afdronk.
Perfect in balans. Ook heerlijk als aperitief of
bij vis en gevogelte.

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

6,45
Per ﬂersijs€
€ 32,50
Doosp
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Samenwerking
voetreflextherapie
In de gemeente Horst aan de Maas hebben voetreflexzonetherapeuten Ireen Weijs uit Broekhuizen, Hilde Steeghs uit Meterik en Gert
Hendriks uit Kronenberg hun krachten gebundeld.
Ireen: “Alle drie hebben we
zelfstandig een praktijk waar mensen
met allerlei klachten terecht kunnen.”
Gert: “Door bepaalde activiteiten
samen op te pakken, kunnen we de
dienstverlening vanuit onze eigen
praktijk verbeteren en de bekendheid van voetreflex vergroten.” Hilde:
“Zo hebben we diverse bijscholingen
gevolgd waardoor we elk ons eigen
aandachtsgebied hebben. Door het
onderlinge contact kunnen we elkaar
bij vragen nu direct vinden, waardoor
de kwaliteit van onze behandelingen
wordt vergroot.” Ireen: “Zo hebben
we in maart de leden van de KBO
in Swolgen kennis laten maken met
voetreflex en worden er in mei voor
stichting Viva la Donna diverse activiteiten samen opgepakt. Zij organiseren verwenactiviteiten voor vrouwen

die kanker hebben of hebben gehad”,
aldus Hilde.
“Voetreflexzonetherapie, meestal
voetreflex genoemd, is het masseren
van de voeten en de onderbenen.
Deze eeuwenoude therapievorm
wordt al ruim 3.000 jaar uitgevoerd
in landen zoals China, Egypte en
India. In de voet bevinden zich
ruim 30.000 zenuwuiteinden die in
verbinding staan met gebieden in
je hele lijf zoals je hart, longen, rug
en hoofd. Alles van je lijf heeft een
reflexpunt op de voet. Door deze
punten te masseren stimuleer je de
doorbloeding waardoor het orgaan
beter kan functioneren. Door het
masseren ontspannen mensen ook
beter, halen dieper adem en dit is ook
al goed voor het hele lichaam”, zegt
Gert Hendriks.

Eigen kookboek voor
Horst aan de Maas
Verschillende bedrijven en winkels in Horst aan de Maas verkopen
vanaf november het nieuwe Horster kookboek. Koken in Horst aan de
Maas is een kookboek waarin meer dan 75 bekende en minder bekende
mensen uit Horst aan de Maas zich presenteren naast streekgebonden
gerechten.
De bedrijven Kefief, Orange House
BV en Kenbaar zorgen samen voor het
geheel. Inge Tacken van Kefief zorgt
ervoor dat het echt een boek voor
de inwoners van Horst aan de Maas
wordt. “Iedereen heeft straks wel
een bekende in het boek staan. Denk
bijvoorbeeld aan de vrijwilliger van
de voetbalvereniging in Hegelsom,
Twan Kluskens of de liedjeszangers
van Da ma zoeë.” Ze is er al van
overtuigd dat het een leuk boek
gaat worden. “Twan Huys heeft een
recept met een fazant aangeleverd.

Die vindt hij zelf nog wel eens
lekker”, vertelt Inge. “En gasterie
Lieve Hemel in Sevenum levert de
wijntips aan.” Ze geeft aan dat het
boek uiteindelijk bij verschillende
winkels en streekgebonden
voedselgelegenheden te koop zal zijn.
Voor bedrijven is het mogelijk
om het boek persoonlijker te maken.
Zo kunnen ze een eigen voorwoord
schrijven. “Neem nou versboerderij de
Gastendonk. Zij schrijven een eigen
voorwoord. Dat maakt het kookboek
gewoon persoonlijker.”

Ondernemers
Sevenum bundelen
krachten
Ondernemers Club Sevenum werd op dinsdag 6 maart officieel in het
leven geroepen. De vereniging, die vanaf de start zeventig leden heeft,
behartigt de belangen van alle ondernemers uit Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord.
Het initiatief van de nieuwe
ondernemersclub ligt enerzijds bij de
bestaande Industriële Club Sevenum,
anderzijds bij de initiatiefgroep
Promotie Sevenum die in 2011 is
opgericht. Gesprekken tussen beide
hebben geleid tot een nieuwe
ondernemersclub. Bij deze nieuwe
club kan iedereen die onderneemt in
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
zich aansluiten. Het behartigen van
de belangen van deze drie dorpen
is de doelstelling van de club en ze
is ook gericht op promotie van deze
drie maasdorpen.
De ondernemersclub

vormt een aanspreekpunt voor
Gemeente Horst aan de Maas
en andere overheidsinstanties.
Ze is gericht op samenwerking
tussen de aangesloten leden
en faciliteert in de organisatie
van netwerkbijeenkomsten,
gezamenlijke inkoop en zorgt
voor een voedingsbodem voor
de oprichting van verschillende
segmenten. Enkele van deze
segmenten zijn detailhandel, horeca
en toerisme, en dienstverlening en
ambachten. Voor meer informatie
neem contact op met Joep Gommans
ocs@versbrood.nl
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Hovoc knokt voor Sparta gelijk tegen MVC
klassebehoud

Door: Bobby Minten
Voetbalclub Sparta uit Sevenum heeft afgelopen zondag voor het eerst dit seizoen gelijkgespeeld. In de topper
tegen Maasbree konden beide ploegen niet tot scoren komen.

Door: Volleybalvereniging Hovoc
De volleybalsters van volleybalvereniging Hovoc uit Horst verkeren in
een lastig parket en degradatie ligt op de loer. Het team van coach Henk
Berkhout verloor thuis in de Dendron sporthal in Horst van het bezoekende Volley Meerkerk met 2-3 (22-25, 25-16, 20-25, 25-23 en 14-16).
Hovoc DS 1 blijft hekkensluiter
op de twaalfde plaats en heeft nog
een loodzwaar programma. In de
resterende drie wedstrijden van het
seizoen treft de ploeg de nummers
twee, drie en vier van de ranglijst.
Het positieve aan de wedstrijd
was dat de Hovoc-dames hun eigen
spel weer toonden. Met een sterk
blok en een verdediging als een
huis werd de tweede set door hard
werken gewonnen. Ook de vierde set
ging nipt naar de thuisploeg, waarna
de wedstrijdwinnaar in de vijfde en
beslissende set bepaald zou worden.
Maar Hovoc deed zichzelf daarin te
kort tegen Meerkerk.
Een snel opgelopen achterstand
werd door Hovoc nog halverwege
de beslissende set omgebogen.
De Horster dames kwamen op een
14-12 voorsprong en leken zeker van
de winst. Toch moest het team met
lede ogen toezien hoe Meerkerk vier
punten op rij scoorde en met 14-16

alsnog langszij kwam. Hovoc-coach
Henk Berkhout weet dat hij voor een
uitdaging staat, die komend weekend
tegen de nummer drie, Vocasa, in
Nijmegen begint: “We kunnen onze
borst natmaken. Maar thuis speelden
we een prima partij tegen Vocasa.
Hopelijk kunnen we dat komende
zaterdag herhalen.”

We kunnen onze
borst nat maken
Het eerste herenteam van Hovoc,
dat sinds vorige week degradatie niet
meer kan ontlopen, was afgereisd naar
Vught. Daar werden, in een wedstrijd
waarin Hovoc HS 1 alsmaar sterker
begon te spelen, de eerste twee sets
nipt verloren door de Limburgers. In de
vierde en laatste set tegen VVC-Vught
HS 1 viel alles op zijn plaats voor Hovoc
en werd een zonder twijfel meer dan
verdiende setwinst genoteerd.
Voor meer uitslagen zie www.hovoc.nl

Sparta-verdediger Bart Peeters weert een MVC-aanvaller af (Foto: Sjaak Verstegen)
In de vorige uitwedstrijd tegen
MVC was Sparta vooral dankzij een
uitstekende eerste helft te sterk. Deze
zondag was hier geen sprake van. De
eerste 45 minuten hadden de bezoekers
uit Maasbree het meeste balbezit. Met
veel positiewisselingen en verzorgd
spel probeerden ze het Sparta moeilijk
te maken. Hoewel Sparta niet echt tot
voetballen kwam waren de beste kansen

toch voor de thuisploeg. Vooral Roy
Vullings kreeg een goede kans, maar de
MVC-doelman voorkwam een treffer. De
tweede helft kwam Sparta goed onder
de druk vandaan en kon het MVC bij
vlagen terug drukken. De kansen bleven
echter schaars voor beide ploegen. Rob
Peeters creëerde nog een kans voor zichzelf na een mooie solo, maar zijn inzet
miste kracht om de doelman te ver-

rassen. MVC leek naarmate de tweede
helft vorderde ook tevreden met een
puntendeling en kon het de defensie
van Sparta niet passeren. Daardoor is de
defensie in 2012 nog steeds niet verslagen. Doordat VOS won is de voorsprong
in de competitie nog 10 punten en is er
slechts een theoretische kans dat Sparta
komende zondag al de titel kan pakken
in de uitwedstrijd tegen nummer 3, VCH.

Opvoeden en opgroeien

Lezen is leuk!
Een verhaaltje voor het slapen gaan. Wie is er niet groot mee geworden?
Nog even beneden op de bank of boven in bed, knus bij papa of mama op
schoot. Een moment van aandacht op een drukke dag. Een of twee verhaaltjes
voor het slapen gaan is niet alleen leuk, maar ook leerzaam.
Juist omdat het zo leuk is.
Kinderen, hoe jong of oud ook, staan
open voor nieuwe ervaringen en
ontdekkingen. Lezen prikkelt de fantasie
van uw kind en het stimuleert het stil
zitten en luisteren. Samen lezen
bevordert het zelfstandig lezen en
voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid.
Maar wat als uw kind lezen niet leuk
of moeilijk vindt. Wat als het last heeft
van dyslexie. Wat kunt u dan doen?
Het Makkelijk Lezen Plein (MLP) biedt
uitkomst. Het MLP is een speciale
voorziening in de Openbare
bibliotheek voor kinderen met een
leesprobleem.
Er staan materialen die kinderen en
ouders kunnen gebruiken om het lezen
plezieriger te maken. Op de website
www.makkelijklezenplein.nl staat
informatie over leesproblemen en hoe
hiermee om te gaan voor kinderen,
jongeren, ouders en leerkrachten.

En er staan tips van kinderen en jongeren
die moeite hebben met lezen.
Zoals deze:
Floor: “Als je een liniaal gebruikt bij het
lezen, dan is het handig om je liniaal
boven de regel te houden in plaats van
onder de zin.”
Andrea: “Kies altijd een boek dat je zelf
leuk lijkt en niet wat je moeder of juf
leuk vindt!”
Els, Floor en Jeremy: “Wij hebben de
Cito-toets gedaan met een Daisy-speler.
Dat is een apparaat dat de vragen
opleest. Dat deden we gewoon samen
met de andere kinderen in de klas en dat
ging heel goed.”
Bo: ”Als ik huiswerk krijg, vraag ik of de
juf het eerder aan mij wil geven.
Dan heb ik meer tijd om het te leren.”
Een kind dat moeite heeft met lezen is
niet anders dan andere kinderen. Een
ander vindt rekenen lastig, kan niet zo
hard rennen of heeft twee linker handen.
Iedereen heeft wel wat.

OPENING

SHOWROOM

GARAGEDEUREN
Simonshoek 4 Meijel
Stimuleer uw kind om erover te praten
en het niet te verbergen.
Want als anderen weten dat uw kind
lezen lastig vindt, dan kunnen ze er
rekening mee houden.
Zo wordt het voor uw kind makkelijker
en krijgt het misschien meer plezier in
het lezen!
Dorry Moorren
Consulent CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)
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Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!
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Verlies door 10 SVEB lijdt zwaar verlies
zwakke minuten

Door: Herman Hendrix
Evenals de eerste wedstrijd trakteerde MMC uit Weert voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst op een vrij grote nederlaag. Zondag werd het onder de uitstekende leiding van scheidsrechter
Willems uit Venray 4-0 in een sportieve wedstrijd.

Door: Ralph van Essen
Na de teleurstellende nederlaag afgelopen week tegen Melderslo,
moest voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray aantreden
tegen het hogergeplaatste HBSV. De eerste helft was HBSV duidelijk de
betere ploeg en mocht Sporting blij zijn dat het slechts 1-0 bleef. In de
tweede helft rechtte Sporting de rug, maar door een tiental zwakke
minuten verspeelden ze de wedstrijd.
Onder het genot van een
heerlijk lente zonnetje was HBSV
de eerste helft de beter voetballende ploeg. Sporting was niet fel
genoeg in de duels waardoor HBSV
makkelijk kon combineren. In de
22e minuut kwam Sporting op een
1-0 achterstand. Bij een corner
mocht een speler van HBSV vrij
inkoppen. Sporting zocht daarna
meer de aanval, maar tot echte
kansen leidde dit niet. De ruststand
was 1-0 en Sporting had de kans
om in de tweede helft iets recht te
zetten. Sporting begon goed aan de
wedstrijd. Door vroeg druk te zetten
op HBSV kreeg Sporting meer grip
op de wedstrijd. Dit leidde in de 51e
minuut tot de verdiende gelijkmaker van Dave van Rijswick (1-1).
Robin stuurde Sander de diepte in.
Met een mooie lob over de keeper
raakte hij de lat, waarna de goed

meegelopen Dave de bal in het doel
kon schieten. Daarna volgde nog
een goede kans voor Sporting om op
voorsprong te komen. Na deze kans
gaf Sporting de wedstrijd echter in
tien minuten weg. Door een slechte
omschakeling en zwak verdedigen,
was het binnen drie minuten 3-1
voor de gastheren. Het leek zelfs
even een grote uitslag te gaan
worden toen HBSV in de 85e minuut
de 4-1 maakte.
Toch was de kans groot geweest
dat, als de wedstrijd een paar minuten langer geduurd had, de stand
gelijk was geweest.
In de 88e minuut was het Robin
die met een harde knal de 4-2
maakte en met een mooie vrije trap
in de 90e minuut ook de 4-3 aantekende. Helaas was het toen al te laat
en floot de scheidsrechter voor het
einde van de wedstrijd.

Keeper John Tissen pakt de bal en speler (Foto: Thijs Janssen)
Het gaat voor SVEB zeer moeilijk
worden om zich te handhaven, want
het verschil met de vierde plek van
onder is nu wel erg groot geworden.
Maar niets is nog onmogelijk en wie
weet zorgen ze nog voor verrassingen.

Medisch verantwoord
1 tot 2 kilo per week afvallen
Ieder mens is de smid van zijn eigen leven

-15kg

-35kg

-17kg

Carla

Christa

Annamarie

Gezondheid en begeleiding
Wekelijks houdt Annemiek
Billekens spreekuur
in Sevenum. Daar
merken ze steeds weer:
“Iedereen valt af met
My-LifeSlim. Dat komt
omdat de nadruk ligt op
gezondheid en persoonlijke begeleiding, waarbij
u altijd dezelfde consulent hebt.”

Kosten
• € 25 voor intakegesprek
• € 23,50 per week,
inclusief voedingssupplementen.
Kortingsovereenkomsten tot € 21,50 per week
My-Life Slim Sevenum
Annemiek Billekens
Molenstraat 26
5975 AG Sevenum
Telefoon: 06-42087809
www.mylifeslim.com

Afvallen en het bereikte resultaat vasthouden is
lastig; wetenschap bewijst echter dat afvallen
onder begeleiding en ondersteund met natuurlijke voedingssupplementen wél lukt. Met die
aanpak onderscheidt My-LifeSlim zich ten
opzichte van andere methodes.

Annet: 27 kg eraf!
Het huilen stond me
nader dan het lachen met
het maken van de eerste
foto, maar dat veranderde
toen de eerste 10 kilo eraf
vloog. De volgende 17
gingen wat langzamer
maar met hulp van mijn
lieve coach is
het gelukt! Wat
ben ik trots op
mezelf en wat
ben ik een ander
mens geworden.
Dit gevoel gun
ik jou ook, maak
vandaag nog
een afspraak en
bevrijd jezelf van die last!

-27kg

Weer geen punten voor SVEB maar
wel een pluspunt: Rick Tissen was er
voor het eerst dit seizoen weer bij
na een lange en vervelende blessure. Hij kreeg 20 spelminuten van de
technische staf. Het werd uiteindelijk
dus een duidelijke nederlaag voor
SVEB, maar het duel had er, zeker
het eerste half uur, anders kunnen
uitzien. De grootste kansen waren in
die periode voor SVEB. MMC kon er
weinig tegenover stellen en kwam in
de 18e minuut dan ook verrassend op
voorsprong. Een geluksschot belandde
met veel effect op de binnenkant
van de paal en viel binnen. De zeer
verdiende gelijkmaker had er in de
30e minuut moeten staan, maar Joris

de Mulder wist deze 100% kans na
fraai aangeven van Dean Crompvoets
niet te benutten. Ruststand dus 1-0.
De tweede helft begon slecht voor
SVEB want al in de 51e minuut stond
de marge op twee. Slecht verdedigen
ging daaraan vooraf en ook bij de 3-0
in de 62e minuut stond de verdediging
niet goed. Dat was de beslissing. SVEB
probeerde hierna in aanvallend opzicht
nog wat goed te maken, maar de spirit
en de scherpte was er niet en de 4-0
in de 85e minuut was slechts voor
de statistieken. Na afloop stonden de
SVEB gezichten nog wat somberder.
De concurrenten behaalden bijna allemaal punten, zodat de achterstand
nog groter is geworden.

Seta wint ruim
Door: Ying-Fu Li
De dames van tennistafelvereniging Seta uit Sevenum wonnen
zaterdag met 8-2 van Docos 3. De heenwedstrijd werd nog met 6-4
verloren. Seta heeft zich goed gerevancheerd. Koploper Westa 2 won
echter met 10-0 van Flash en gaat nu alleen aan kop met drie punten
voorsprong op Seta.
In het tafeltenniscentrum Stapvast
waren de Seta-dames veel te sterk
voor hun opponenten uit Leiden. Juul
Coumans bleef ongeslagen.
”Juul kon op halve kracht toch
redelijk makkelijk haar wedstrijden
winnen. Haar routine is daarvoor
groot”, aldus coach Ying-Fu Li.
”Ik verwacht dat Juul geen wedstrijd
gaat verliezen.”
Jody Brouwers viel deze keer uit.
In Leiden had Jody nog drie partijen
gewonnen. Behalve Juul wist ook
Lisa Smets dit gemis prima op te
vangen. ’’Lisa speelde vandaag echt
super. Ze won al haar partijen en
verloor slechts één game. De korte
noppen beginnen steeds meer als
een tweede natuur te voelen voor
Lisa. Ze weet precies wat ze ermee
kan. Ik ben echt blij voor haar, want
ze worstelt al een tijd met haar
spel. Nu lijkt ze haar spelsysteem
gevonden te hebben en kan ze de

volgende stap zetten”, zegt Li.
Steffie wist tegen Docos maar een
partij te winnen. ”Desondanks speelde ze niet slecht. Twee keer kwam
ze met 2-0 achter en beide keren
kwam ze terug tot 2-2. Helaas begon
ze de beslissende game telkens met
onzekerheid, waardoor ze snel ver
achter kwam. Op de een of andere
manier komt Steffie momenteel niet
volledig ’los’. Hopelijk komt dit nog
dit seizoen, want het kampioenschap wordt een spannende en nipte
aangelegenheid.”
Komende zaterdag gaat het team
naar Dordrecht. Daar zullen punten
gepakt moeten worden. ”Vorige keer
werd het 8-2 en in die richting denk ik
ook nu weer, willen we in de race blijven. Westa staat nu drie punten voor
op ons en zij zullen niet veel punten
laten liggen. Groesbeek hebben we
gelukkig achter ons, maar ook dat zijn
maar drie punten”, eindigt Li.
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Melderslo tegen VOS
Door: Jeroen Surminski
Spectaculair voetbal stond zondagmiddag op het menu voor RKSV
Melderslo. Zo spectaculair, dat een reporter van L1 te gast was, die een live
verslag deed voor de zender. In het zwart-wit speelde VV VOS uit Venlo, nu
op de tweede plaats, tegen Melderslo dat op de zesde plaats staat.
De VOS-voetballers kwamen binnendruppelen op sportpark de Merel
in Melderslo maar waren in de eerste
minuten van de wedstrijd gebrand en
fel. De score werd geopend met 1-0
voor VV VOS. Ook al werd er gevlagd
voor buitenspel, was het één minuut
later al 2-0. Er werd hard gevoetbald,
met name door VOS. Scheidsrechter
Bos moest dan ook hier en daar corrigerend optreden, soms met geel,
soms met rood. Maar liefst drie gele
en twee rode kaarten werden er aan
VV VOS uitgedeeld. Arno Poels scoorde
de 2-1, via de onderkant van de lat in
de rebound van een schot van aanvaller Bart Verheijen. Melderslo was weer
terug in de wedstrijd.
Ze speelden nu 11 tegen 9. Je
zou kunnen zeggen kat in het bakkie,
maar niets is minder waar. VOS ging
verdedigend voetballen met één spits,
die vaak nog op eigen helft stond.
Deze wist net na rust de 3-1 binnen te
schieten. Melderslo speelde van links

naar rechts en van rechts naar links. Zo
nu en dan kwam er een actie met een
voorzet, maar steeds weer was het
het zwart-wit blok dat alle aanvallen
wederkeerde.
Trainer Ummenthum stuurde de
verdedigers Jeroen Kallen en Bart
Teeuwen naar voren, maar ook dat
mocht niet baten: Melderslo kwam
er niet doorheen. Aan het einde van
de wedstrijd werd Melderslo gevaarlijker. Een voorhoedespeler van VOS
kreeg nog een gele kaart voor een
overtreding. Dit vond de assistent
scheidsrechter van VOS niet kunnen.
Een bijna opstootje met de scheidsrechter zorgde voor een gele kaart
voor de assistentscheidrechter, die het
veld mocht verlaten. De bal ging in de
85e minuut over de lijn in het doel bij
VOS, maar dit werd niet gezien door
de nieuwe vlagger en scheidsrechter.
Vijf minuten later duwde Jeroen Kallen
de 3-2 nog binnen. Dit was meteen de
eindstand.

Teampresentatie
Kevin van Leuven
Na een zeer succesvolle trainingsweek in Spanje begint voor motorsportcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen op
7 en 9 april het nieuwe seizoen met de Paasraces op het circuit van Assen.

De eenentwintigjarige Kevin, die dit
jaar uitkomt voor het Van der Sleen/
Gebben racing team, legt de nadruk op
het Open Nederlands Kampioenschap,
de Supersport 600 klasse. De verwachtingen liggen hoog na de progressie,
die Kevin heeft gemaakt op de Gebben-

Yamaha op de circuits van Aragon en
Valencia. Voordat voor de eerste keer
de lichten groen worden houden Kevin
en zijn team de jaarlijkse teampresentatie in café-zaal Wilhelmina in
Swolgen op zondag 1 april. De presentatie begint om 15.30 uur. De motoren

worden onthuld en er is mogelijkheid
om lid te worden van de fanclub, die
acties heeft ter ere van haar vijfjarig
bestaan. Kevin zal verslag doen van
zijn ervaringen in Spanje en de doelstellingen voor het komende seizoen
toelichten.

Ronde Tafel schenkt
judopakken aan Budoclub Horst

VERKOOP van SIERen STRAATSTENEN

Voorzitter Berry Bartels van Budoclub Horst heeft uit handen van Mart Verheijen en Peter Deriks van Ronde
Tafel Venray-Horst in de vorm van een waardecheque een donatie voor nieuwe judopakken ontvangen.
Eén van de activiteiten van Ronde
Tafel Venray-Horst is een jaarlijkse seminar voor ondernemers uit de regio.
Met de opbrengst van de seminar worden goede doelen in de regio
Venray-Horst gesteund en dit jaar was
dat Budoclub Horst. Dankzij de donatie

Onze showtuin is 24 uur per dag te bezichtigen!
Tel. (077) 464 17 55 WWW.VANRENGSBESTRATINGEN.NL

kan de club nieuwe judopakken aanschaffen. Deze worden gebruikt om beginnende leden tijdens de proefperiode
een leenpak aan te kunnen bieden. Berry
Bartels van Budoclub Horst zegt zeer blij
te zijn met dit initiatief van Ronde Tafel
Venray-Horst en zal ervoor zorgen dat

de budosport verder gepromoot wordt,
zowel binnen als buiten de eigen
trainingszaal. “Het doel is om kinderen
en volwassenen op een plezierige en
veilige manier verder te laten ontwikkelen. En dat kan nu ook nog eens in
een nieuw pak”, zegt Bartels.

x

Douven
35 Koop & huurwoningen

Plan Douven in Horst

Genieten van onze Paasbrunch
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Nog slechts 4 royale patiowoningen in verkoop:
• Woninginhoud ca. 542 m³
• Begane grond voorzien van badkamer en slaapkamer
• Verdieping standaard voorzien van 2 slaapkamers, bergingen en zolder
• Afwerking naar eigen keuze mogelijk
• Energiezuinige woning, begane grond voorzien van vloerverwarming
• Alle woningen opgeleverd, openbare ruimte gereed
• Patiotuinen volledig ingericht
• Verkoopprijs (casco) vanaf € 303.250,- v.o.n.

Nu
extra

KORTING

OPEN HUIS
Zaterdag
31 maart

t.w.v. de resterende 2% overdrachtsbelasting
op de verkoopprijs van uw huidige woning!* (Vraag naar de voorwaarden)

www.plandouven.nl
Tel 077 - 398 90 90

Tel 040 - 281 17 11

www.jjpo.nl

11.00-12.00 uur
Gebroeders Douvenstraat te Horst, ingang
Americaanseweg
Voor overige data
neem een kijkje
op de website!
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America bezorgt kater

America en DEV-Arcen
in evenwicht
Door : Noud Haegens
Voetbalclub DEV-Arcen heeft twee dure punten laten liggen tegen America om het kampioenschap in de
5e klasse E. Door het gelijke spel is de achterstand op TSC nu 5 punten. Na 45 minuten was er voor DEV-Arcen nog
niets aan de hand. Hun 2-0 voorsprong bleek echter niet genoeg te zijn. America was in de tweede helft de betere
partij en wist de stand gelijk te trekken. Zij bezorgden de mannen uit Arcen een flinke kater.

Indoor springen voor pony’s

Ank van de Goor
vierde op NK
Bij de Indoorkampioenschappen springen voor pony’s van de
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) in Ermelo is
Ank van de Goor uit Sevenum zaterdagmiddag 24 maart vierde geworden
in de klasse Z categorie C.

Beide teams begonnen voorzichtig
aan de wedstrijd. De verdediging stond
aan beide kanten goed waardoor er
weinig kansen ontstonden. Na een half
uur spelen kreeg DEV-Arcen toch de
eerste grote kans. Een verre uittrap van
de doelverdediger van DEV-Arcen werd
onderschept door de rechtsbuiten, die
de bal panklaar neerlegde voor spits
Jaimy Lenssen. Voor open doel bleek
het toch te moeilijk om te scoren. Vijf
minuten later was het echter wel raak.
Een verkeerde inschatting van doelman
Drissen op een hoge bal werd nu wel
simpel ingekopt door Lenssen. Net voor
rust kreeg America een tweede tik te

Stichting Kinderopvang Grubbenvorst en
Dynamiek Samenspel bieden in verschillende kerkdorpen binnen de gemeente
Horst aan de Maas:

verwerken. Uit een hoekschop wist Bart
Valckx de bal via een verdediger in het
doel te werken, 0-2.

Aangeslagen maar
ijzersterk
America leek aangeslagen maar
kwam na rust ijzersterk terug. Jens
Kleuskens bracht meteen de spanning
terug met een verwoestend schot uit
de draai, dat via binnenkant paal tegen
de netten vloog, 1-2. America bleef
hierna de bovenliggende partij en zette
DEV-Arcen steeds vaker vast in eigen
strafschopgebied.

De gelijkmaker hing in de lucht.
Het duurde toch nog tot de 85e
minuut voordat America kon juichen.
Koen Houben scoort beheerst na een
fantastische solo, waarbij hij vier man
passeerde, 2-2.
DEV stelde daar, buiten een paar
afstandschoten, niets tegenover en
het kampioenschap, zeker met dit vertoonde spel, lijkt nu wel zeer ver weg.
De doelstelling van America is nog
steeds klassebehoud. Na de overwinning op Meterik en puntendeling tegen
DEV-Arcen mag dit voor de mannen
van Erik van Asten niet meer fout gaan.
Ze staan op een keurige zesde plaats.

Stichting Kinderopvang Grubbenvorst
en Dynamiek Samenspel

• Dagopvang 0-4 jaar
• Peuterprogramma 2-4 jaar
• Buiten Schoolse Opvang 4-12 jaar

zijn, per direct, op zoek naar een:

Binnen de gehele organisatie wordt
gewerkt volgens een ontwikkelingsgerichte benadering Dit houdt in dat wij
aansluiten bij de vragen, de behoefte van
het kind; Samen spelen, ontdekken en
leren tijdens levensechte situaties die
voor kinderen interessant zijn.

Voor gemiddeld 16 uur per week

Daarnaast hechten we veel waarde aan
korte communicatielijnen met ouders en
ketenpartners die medeverantwoordelijkheid zijn voor onze doelgroepen; om te
komen tot een sluitende aanpak.
Kwaliteit van opvang en klantgerichtheid
staan bij ons hoog in het vaandel.
Alle accommodaties zijn volledig ingericht
volgens onze pedagogische inzichten en
afgestemd op alle normen en eisen.
Stichting kinderopvang Grubbenvorst
Dynamiek Samenspel
Ursulinenweide 7
5971 ED Grubbenvorst
T. 077 – 366 19 55
F. 077 – 366 56 24
E. info@kdvhetnest.nl

administratief medewerker m/v
Heb jij een klantgerichte en accurate instelling, kun je goed overweg
met voorkomende automatiseringssoftware en maak je nieuwe administratieve pakketten snel eigen dan maken wij graag kennis met je!
Taken
Je neemt de binnenkomende telefoongesprekken aan en verzorgt de
registratie, verwerking en archivering van de ouder-kind administratie
en van de personeelsadministratie.
Functie-eisen
• MBO denk- en werkniveau of relevante werkervaring
• Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift
• Beschikt over goede communicatieve, organisatorische en
administratieve vaardigheden
Arbeidsvoorwaarden
Conform CAO Kinderopvang
Interesse?
Stuur je motivatie met CV naar info@kdvhetnest.nl
t.a.v. Daphne Schelbergen.

We treffen Ank op de boerderij
annex manege in Sevenum. Ank toont
zich zeer verguld met haar vierde
plaats.

Sprongen waren
erg hoog
“Ik was best wel zenuwachtig en
de sprongen waren wel erg hoog.
Maar dat ik vierde ben geworden,
dat vind ik erg leuk”, aldus de jonge
amazone. Ank komt uit een echte
paardenfamilie.
“We zijn thuis met drie kinderen,
die allemaal pony rijden. Van onze

ouders mochten we ook gaan dansen
of een andere sport kiezen, maar de
pony´s hebben gewonnen.” Volgend
jaar hoopt Ank weer mee te doen aan
de Nederlandse Kampioenschappen
Indoor en dan gaat ze voor een plek
op het erepodium.
Vier combinaties hadden zich
geplaatst voor de barrage van de
door Uvex aangeboden rubriek in
de klasse Z categorie C. Uiteindelijk
was Ties Rothstegge uit Weerselo
met Quickstar de snelste voor Sanne
Thijssen uit Baarlo met Ryan. Hessel
Hoekstra uit Lelystad legde met
Casper beslag op het brons.

Word jij onze nieuwe

parttime
collega?
Stuur snel je reactie naar Coiffures
John Suntjens en wellicht kunnen
we je begroeten als nieuwe collega!
Groetjes, het Team.
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Presentatie Limburg
Express Cycling Team

Uitverkoop !!!
Alles moet weg. Profiteer nu !!!
50% Korting op
alle cadeauartikelen, vazen,
glaswerk, decoratie, enz.
25% Korting op alle
planten en bloemen.

OP=OP

Open:
Deze hele week t/m Zaterdag 31-03.
In de gehele maand April alleen op Zaterdag
van 12.00 uur tot 16.00 uur.
www.ab-bloemenservice.nl

Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.
Tel. 06 10 03 77 85

www.rijschoolfrankvanmaris.nl

Bij brasserie In de Witte Dame in Grubbenvorst werd op zaterdag 24 maart het Limburg Express Cycling Team
(LECT) gepresenteerd. De Noord-Limburgse wielerformatie al bestaat veertien jaar. Vooral amateurs en masters
nemen deel aan deze formatie.

De wielerploeg, die uit
tweeëntwintig renners bestaat, werkt
een volledig NWB-wegprogamma af.
Daarnaast starten diverse renners in
de nationale mountainbikecompetitie

en marathons in diverse streetraces.
Bij de amateurs zijn Markus
Granzow en Ad Bakker uit Baarlo,
Marcel van Veen uit Venlo, Lex van
Enckevort uit Sevenum en Wilco

Verwegen uit Melderslo de favorieten.
Bij de masters moeten Frank
Fonteyne uit Lottum en Edward van
der Werf uit Kessel voor de uitslagen
zorgen.

Shows D’n Ostrik
D’n Ostrik Ruitersport aan de Venrayseweg in Horst bestaat zondag 1 april één jaar en opent speciaal hiervoor
de winkel van 10.00 tot 16.00 uur.
Gedurende deze dag zijn er
diverse activiteiten georganiseerd.
Om 11.00 en 13.30 uur is er
een SGW-demonstratie door de
Horster amazones Judith Smedts,
Yvonne Litjens en Linda Smulders.
Tijdens de demonstratie over de
samengestelde wedstrijdsport,
geven de amazones eerst uitleg over

deze tak van sport. Daarna springen
ze met hun paard over natuurlijke
hindernissen, zoals bijvoorbeeld
een picknicktafel. Ellen Jenniskens
zal om 11.45 en 14.15 uur een
paardenmassage verzorgen en MarieLouise Philipsen laat om 13.00 uur een
kür op muziek zien met haar paard Rex.
Aansluitend vindt de ruiterwissel op

Rex plaats. D’n Ostrik verloot een ritje
op Rex om eens een changement,
een zogenaamde vliegende wissel,
mee te maken. Dit zal onder
begeleiding van Marie-Louise
gebeuren.
Opgeven hiervoor kan tot en met
donderdag 29 maart op
info@ostrik.nl

De pupillen E1 van korfbalvereniging ODOS uit Hegelsom zijn zaalkampioen. Na een spannend slot
hebben de pupillen het kampioenschap binnengehaald. Het was tot op het laatste moment onzeker of
ze in deze zaalcompetitie de winst naar Hegelsom konden halen. Deze onzekerheid ontstond doordat
de concurrent nog twee wedstrijden moest spelen. Uiteindelijk hadden de pupillen een beter doelsaldo, waardoor ze de kurken konden laten knallen.
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Majorettevereniging Madrukro uit Kronenberg

Margriet-Wittenhorst

Fantastische resultaten
Wittenhorst
kon kansen niet Nederlands Kampioenschap
verzilveren
Door: Piet Jenniskens
Zaterdag 24 maart was de grote dag, het NK in Den Haag. Na weken van voorbereidingen, gingen de meiden
van de B-groep en solist Tessa Pekx van majorettevereniging Madrukro uit Kronenberg naar Den Haag.

Door: Piet Nabben
Op voorhand was voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst getipt als
overwinnaar in de uitwedstrijd tegen Margriet uit Oss. Dat zulke
wedstrijden voor de Horstenaren niet altijd zeker zijn, werd eerder
vastgesteld bij uitnederlagen tegen Festilent en Achates. Ook nu bleek
Margriet een taaie tegenstander te zijn, dat met veel inzet knokte voor
een goed resultaat.
De openingsfase was duidelijk
voor de oranjemannen. Zij creëerden
veel mogelijkheden. Bram Rubie zette
Thom Derks plots voor de doelman.
De inzet werd door doelman Wouter
van de Boogaard voor ons vakkundig gekeerd. Dit huzarenstukje
deed hij snel hierna weer. Nu kon
Gijs Hagens vanaf de stip aanleggen.
Scheidsrechter Brouwer beoordeelde
de actie van een Margriet-speler ten
opzichte van Thom Derks met een
strafschop. Gijs kon deze uitgelezen
kans echter niet verzilveren.
Wittenhorst bleef zoeken naar
een voorsprong. In de 15e minuut
dook Rob Zanders ineens binnen de
zestien meter op. Oog in oog met
de doelman was het wederom de
sluitpost van Margriet die koel bleef
en de bal tot corner degradeerde.

Margriet beter
uit de kleedkamer
Margiet kwam nadrukkelijk beter
uit de kleedkamer maar dit stelde
Wittenhorst niet voor problemen. Met
opportunistisch spel werd Wittenhorst

even teruggedrongen. Er regenden
veel corners en vrije trappen, een
wapen dat Margriet wel verstond
maar Wittenhorst bleef ongeschonden. Het kwam hierna weer beter
voor de dag. Jammer dat veel passes
niet het gewenste resultaat hadden.
De beste mogelijkheden waren er
toch voor Wittenhorst. Via de vleugels
kreeg Wittenhorst goede mogelijkheden. De bal werd te gejaagd
voorgezet, waardoor niemand de bal
kon intikken. De kopbal van Dennis
van den Bekerom na een bekeken
voorzet van Rob Zanders had een
beter lot verdiend. De bal verdween
over het doel.
Margriet had na een snoeihard
schot van Rens van den Heuvel
hoop op succes, maar gelukkig
stond Sjors Witt op de goede plaats.
In de slotfase rook Wittenhorst de
zege. Thom Derks zette de bal op de
doellijn voor het doel. Gijs Hagens
kreeg alle gelegenheid om doeltreffend uit te halen. De bal werd
overgeschoten, tot opluchting van de
mannen van Margriet. De wedstrijd
eindigde in 0-0.

Tessa was in het ochtendprogramma ingedeeld. De attributen
hadden de reis niet helemaal overleefd,
dus ze moest improviseren. Tessa
ging als zeemeermin de wedstrijdvloer op. De show werd met twee
kleine schoonheidsfoutjes, maar met
grote inzet en presentatie, opgevoerd.
Daarna werd er naar de shows van
de andere vijf deelnemers in haar
klasse gekeken. Nu was het wachten
op het oordeel van de jury. Het werd

enorm spannend. Tessa werd uiteindelijk derde op het NK. De B-groep en
hun meegereisde supporters waren
inmiddels gearriveerd en gingen zich
voorbereiden op de wedstrijd. Ze
waren enthousiast en willen van hun
slaapshow een echt feestje maken. De
tegenstander had al opgetreden. Hierna
wisten ze dat ze een goede show
moesten presenteren. Dat hebben de
meiden voortreffelijk gedaan. Er werd
een feestje gebouwd en ook van het

publiek kregen ze een groot applaus.
Om 16.45 uur was de prijsuitreiking.
Samen met hun tegenstander, de groep
uit Bakel, werden ze naar het podium
geroepen. De B-groep werd tweede van
Nederland. Het NK is in hun klasse het
hoogst haalbare.
Voor Tessa zal het NK nog een
vervolg krijgen. Ze is uitgenodigd om
Nederland te vertegenwoordigen op de
Europese Kampioenschappen in oktober
in Frankrijk.

IN DE KAS KAN ALLES
GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR WWW.KOMINDEKAS.NL
Speciaal voor kinderen:

• Kinderattracties
• Prijsvraag met leuke prijzen

Leuk dagje uit met de fiets:

• Route van ± 35 km in mooie omgeving
• Gratis routekaart op alle bedrijven
• Gezellige terrassen & proeverijen
• Bloemententoonstelling & demonstraties
• Expositie ‘Oet de verf’

Kom kijken, ruiken, proeven én
genieten!

Volg de bordjes naar de route

Deelnemende bedrijven:

REGIO HORST EN OMSTREKEN • Zondag 1 april a.s. 11.00-17.00 uur
1 Wijnen Square Crops
Paprika’s

1

2

2 Rozenkwekerij H. Bruinen
Rozen en Viburnum
3 Cornelissen Fresh Food
Radijs

3

4 Hendrix Aardbeien
Aardbeien
5 Rötjes young plants
Sier- en bodembedekkende heesters

4

6

5

7

6 Van Lipzig Tuinderijen
Komkommers
7 Westburg
Fijne specialty tomaten

KOM IN DE KAS
WORDT MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR:
Maashorst
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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.

Martijn Hulsen
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt de 31-jarige Martijn Hulsen uit Horst geplukt. Martijn is
geboren in Lottum en is vrijgezel. Samen met voormalig gedeputeerde
Ger Driessen, runt hij een advies- en onderzoeksbureau onder de naam
Rooshorst BV.

Samenwerken met
Ger Driessen

Beatlesweek

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.

Niet happen mam

Droom realiseren

Rillettes
van gerookte
forel
(heerlijk op
borrelhapjes)

RIX LIMERICK

Benodigdheden:
· 150 gram gerookte forelfilet
· 50 gram zachte boter
· 2 a 3 eetlepels crème fraiche
· 1 stuk limoen
· zout en peper
Bereiding:
· controleer eerst dat er geen
graten in de forel aanwezig zijn.
Doe dit door met de vingertoppen over de filets te strijken.
Verwijder eventuele graatjes
met een pincet;
· pluk de vis in kleine stukjes en
doe dit in een kom;
· voeg boter en crème fraiche toe
en prak het met een vork door
elkaar, maar let op dat de
structuur niet te fijn wordt;
· breng de rilettes op smaak met
peper en zout en het sap van
de versgeperste limoen.

de gemeente Horst aan de Maas is
weggelegd voor de Toprozentuin bij
de Rozenhof in Lottum. “Niet alleen
qua plaatje, maar vooral de manier
waarop daar alles gerealiseerd is. Slim
denkwerk van vrijwilligers, een groot
doorzettingsvermogen en door de vele
handjes: van idee-uitvoering tot realisatie. Ook vind ik de eerste verdieping
“We hebben veel gezien, meegevan het Communicatiehuis in Horst een
maakt en gelachen in een politieke
bijzondere plek, hier wordt mijn droom
overheidsomgeving. De opgedane
gerealiseerd”, zegt Hulsen. Martijn
kennis hebben we samengevoegd in
Rooshorst BV. Ger richt zich op de advies- heeft een hekel aan blaaskaken en
vindt dat gewoon doen voor somtak en ik op OverheidinNederland.nl,
mige mensen al moeilijk zat is. Om
de onderzoekstak.
zijn ‘harde schijf’ na een weekje hard
werken weer op nul te zetten, doe de
Een eigen bedrijf opzetten kost veel Horstenaar aan hardlopen. Al sportend
geniet hij dan van het voorjaar, dat
tijd. Toch heeft Martijn nog tijd voor
volgens hem, samen met de zomer,
hobby’s. Hij houdt van muziek van The
het mooiste jaargetijde is. Tv kijken
Beatles. Een keer per jaar gaat hij naar
de Beatles-week in Liverpool. Ook zit hij doet hij maar weinig, dat vindt hij
in diverse pr-commissies. Zo is hij pr-lid zonde van de tijd.
van stichting Rozendorp Lottum en van
het jeugd- en jongerenwerk in Horst.
Ook is Martijn lid van de Ronde Tafel
De Horstenaar wil wel midden in
Venray-Horst, een club van mensen
de nacht wakker gemaakt worden door
die aan fondsenwerving doet en die
Maurice de Hond. “Alleen dan, wanneer
ter beschikking stelt aan diverse goede hij me een toelichting geeft over wat
doelen in de regio Horst-Venray.
hij nu precies peilt en hoeveel mensen
hij benadert”, zegt Hulsen. Op de vraag
hoe de wereld van Martijn Hulsen er
over tien jaar uitziet zegt hij: “Ik hoop
Martijn woont graag in Horst.
dan de ‘De Hond in de pot’ te hebben
“Wat ik er wel mis, is een groot
en Maurice de Hond te zijn gepasseerd.
muziekevenement met een themaIk heb dan een lieve vrouw en vier
week van (lokale) muziek, waarbij
kinderen. O ja, en mam, niet happen
in elk café een bandje optreedt met
hoor, op mijn toekomstbeeld”, haast
live-muziek. Of een strippenkaart
hij zich te zeggen. Ook wil de ondervoor een x bedrag die toegang geeft
nemende vrijgezel nog graag een hond
tot alle toeristische attracties in de
hebben, maar dat wilde hij al van jongs
gemeente”, aldus de regiopromotor.
af aan.
Een van de mooiste plekjes binnen
De twee mannen kennen
elkaar goed. Martijn is vier jaar
bestuursassistent van gedeputeerde
Ger Driessen geweest.

HALLO van afgelopen week: Superfan Horster Revue

Hôrs haet ni echt zoveul bekende,
Ma ván die iërste Revue, wát mende.
beej ‘t aendekuulke,
Zoat Sjang mit zien smuulke,
Mart Wismans, springlaevende legende!

PUZZEL

Sudoku

NU VOLOP

VOORJAARZOMERJASSEN
voor haar en hem • ook in leuke kleurtjes

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl
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Bespreking Poll week 11

Burgers moeten niet de taken van de politie overnemen
De stelling van week 10 was ‘Burgers moeten niet de taken van de
politie overnemen’. Ruim tweederde (64%) van de stemmers was het eens
met de stelling. Zo’n 24% was het oneens met de stelling. Vier inwoners
van Grubbenvorst gingen op woensdagochtend 21 maart samen met
wijkagenten met een laserpistool hardrijders registreren. Zij mochten geen
bekeuringen uitschrijven, maar de hardrijders kregen wel een waarschuwing
thuisgestuurd.
U.M. uit Horst vindt het maar niets en reageert: “Zelf je huisvuil in de
vuilniswagen gooien als die langs rijdt, scheelt veel werk. Helaas gooit er

wel eens iemand mis, dan is het misschien toch beter als de vuilnisman of
-vrouw het voor je doet. Frans Crommentuijn uit Grubbenvorst zou meteen
naar de rechter stappen: “Naar mijn mening is de constatering door burgers
met behulp van een lasergun, die geen opsporingsbevoegdheid en ook
geen opleiding hebben, van geen enkele waarde.” C.O. Reur uit Horst stelt
dat veel waarschuwingen en bekeuringen in Grubbenvorst zelf terecht
komen. “Veelal wordt op deze plekken te hard gereden door eigen inwoners.
Ze hoeven dan ook niet opgestuurd te worden, maar kun je gewoon in de bus
doen bij bijvoorbeeld je buurman of -vrouw.

Lokale media moet toegang krijgen
tot de opening van de Floriade
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Op woensdag 4 april is de langverwachte opening van de Floriade 2012 in
het bijzijn van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Uit het hele land heeft de media
zich aangemeld om bij deze opening te zijn. De organisatie van de Floriade
heeft hierdoor een selectie moeten maken van welke media ze toelaten bij
de opening. Lokale bladen en andere media, zoals bijvoorbeeld nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas, Omroep Reindonk en Peel en Maas uit Venray, zijn
buiten de selectie gevallen. Lokale media zijn in de aanloop naar de Floriade

echter vaak gebruikt om promotie te maken. Is dat wel eerlijk, met het oog op
de zes gemeenten die de Floriade organiseren? Moet juist de lokale bevolking,
die zelf geïnvesteerd heeft in het succes van de wereldtuinbouwtentoonstelling,
niet ook kunnen genieten van het schouwspel tijdens de openingsceremonie?
Aan de andere kant, is het niet logisch dat de Floriade-organisatie kiest voor
media met een groot (inter)nationaal bereik? Lokale media moet toegang
krijgen tot de opening van de Floriade. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 12) > de zorg voor de hulpbehoevende medemens is ook mijn taak > eens 70% oneens 30%

L

Op zoek naar
hulp bij het
huishouden?
Betrouwbaar,
professioneel
en persoonlijk

kies voor kwaliteit!

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

Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl

Zoef de Haas
Is het u al opgevallen? Die
verdwenen verkeersborden in
Horst aan de Maas? Mij wel. Ik
ontdekte onlangs dat her en der
de bekende roodomrande witte
50-borden al zijn afgevoerd naar
de oud ijzerhandel. En dat is te
merken. Want op de drukke
doorgaande weg, waarover ik mij
dagelijks per fiets verplaats, ligt
de gemiddelde snelheid van
auto´s en motoren de laatste
weken schrikbarend veel hoger
dan vijftig kilometer per uur.
Levensgevaarlijk. Je schrikt je rot
als er weer een nietsvermoedende Zoef de Haas voorbij schiet.
Het bekende Smileybordje met
de tekst ‘u rijdt nu:…’draagt daar
niets aan bij. Sterker nog, ik heb
het gevoel dat sommige idioten
een zo hoog mogelijk score qua
kilometer per uur op het bord
willen behalen. Averechts effect,
dus. Proefondervindelijk heeft
D!rk geconstateerd dat de
snelheidsbeleving in een auto
heel anders is dan daar buiten. Ik
zou daarom alle automobilisten
willen vragen het volgende eens
te doen: zet je vertrouwde luie
stoel eens langs een drukke weg
binnen de bebouwde kom. Ga
rustig een krant zitten lezen,
bijvoorbeeld de HALLO, of zet een
ontspannen muziekje op. Ik durf
te wedden dat je, na de derde
auto die met een rotvaart van dik
over de zestig voorbij vliegt en je
bijna uit je stoel blaast, de
adrenalinepomp op volle kracht
hebt draaien. Linke soep, dus.
Wat wil D!rk met dit betoog?
Besef bijbrengen. Besef bij de
bestuurders van Horst aan de
Maas dat het misschien toch niet
zo´n goed idee is om bepaalde
verkeersborden weg te halen.
Een goede bedoeling die op
sommige wegen en straten
verkeerd uit lijkt pakken. Ja, de
dames en heren achter het stuur
van auto´s, motoren, tractoren en
vrachtwagens zijn zelf verantwoordelijk voor hun verkeersgedrag. Maar moeten er eerst
doden en gewonden vallen
voordat de maatregelen rond de
verkeersborden worden bijgesteld? Besef creëren, ook bij
bestuurders van motorvoertuigen. Hopen dat ze, liefst uit eigen
beweging, voldoende inlevingsvermogen ontwikkelen en meer
rekening houden met de
kwetsbare medeweggebruikers.
Het is vooral aan de mensen zelf
om te ontdekken wat verantwoord besturen voor een ander
kan betekenen. Niks verkeerds
aan, toch?
D!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Extra openstelling Burgerzaken
door vervallen kinderbijschrijvingen
De balies van Burgerzaken zijn op donderdag
12,19 en 26 april van 16.00 tot 20.00 uur extra
geopend. Hiertoe is besloten om de verwachte
aanvragen vóór 1 mei, vanwege het vervallen
van de kinderbijschrijving in het paspoort, tijdig
te kunnen verwerken.
Met ingang van 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen
paspoort of een Nederlandse identiteitskaart
hebben om naar het buitenland te kunnen
reizen. Alle ouders en verzorgers die kinderen
in hun paspoort bijgeschreven hebben staan,
hebben rond 15 maart 2012 een brief van
de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gekregen.
Aanvragen vóór 1 mei 2012
Vanwege het hoge aantal extra aanvragen
verwacht de overheid langere levertijden voor
aanvragen gedaan door kinderen jonger dan
14 jaar. Vraagt uw kind het reisdocument aan na
1 mei, dan zal dit misschien niet voor het einde
van de zomervakantie (1 september 2012)
kunnen worden geleverd.
Vraag zo spoedig mogelijk, in ieder geval
vóór 1 mei, een reisdocument aan indien:

- Uw kind vóór 1 september 14 jaar wordt en
nog geen reisdocument heeft, of
- Uw kind, ongeacht de leeftijd, vóór 1 september
naar het buitenland gaat.
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september
2012 géén eigen reisdocument nodig, dan wordt
u vriendelijk verzocht om voor die tijd geen
document voor hem of haar aan te vragen. Dit in
verband met de verwachte drukte aan de balies.
Wilt u niet onnodig wachten? Maak een
afspraak op maat.
Naast de normale openingstijden kunt u ook op
woensdag- en donderdagmiddag een ‘Afspraak
op Maat’ maken via www.horstaandemaas.nl.
U gaat vervolgens naar: ‘Contact en openingstijden’ in de linkerkolom. Onder het kopje
‘Afspraak op Maat’ klikt u vervolgens 2x op
‘klik hier’. U kunt natuurlijk ook bellen voor het
vastleggen van een ‘Afspraak op Maat’,
tel: 077 - 477 97 77.
Denk eraan dat uw kind bij de aanvraag en het
afhalen van het reisdocument aanwezig moet
zijn en eventueel in het bezit hebbende reisdocumenten moet inleveren.

De ophaalroute van Paasmaandag 9 april in de kernen Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Meerlo,
Swolgen en Tienray is vervroegd naar zaterdag 7 april, dit geldt voor blik, drankverpakkingen,
plastic en restafval. Er wordt zaterdag géén keukenafval opgehaald. Ook in de andere dorpen
wordt op Paasmaandag géén keukenafval opgehaald.

Inwoners korting
op ticket Floriade
Inwoners van Horst aan de Maas kunnen met korting kaartjes kopen voor de Floriade.
Let op: deze actie is eenmalig en geldt tot en met 10 april 2012.

Voorwaarden:
• Het Actieticket wordt op naam gesteld van de
koper en gezinsleden;
• Bij aankoop is legitimatie verplicht (ID-kaart,
paspoort of rijbewijs);
• Bij de entree van de Floriade dient men zich
te kunnen legitimeren;

Meer weten? Kijk op

De gemeente wil haar inwoners in de
toekomst regelmatig polsen over bepaalde
zaken. Hiervoor wordt een burgerpanel
gevormd. Na een eerste mailing hebben zich
al meer dan 700 inwoners voor het burgerpanel aangemeld! Binnenkort krijgt een
tweede groep inwoners een verzoek in de
bus om deel te nemen aan dit burgerpanel.
De dienstverlening en de communicatie zijn
constant onderwerp van aandacht van de
gemeente. Om deze zaken op peil te houden en
verder te verbeteren, is het van belang dat we
regelmatig de meningen en ervaringen hierover
peilen. Opzet van het burgerpanel is dat een
representatieve groep inwoners een aantal
keren per jaar naar hun mening gevraagd
wordt hierover. Het is overigens de bedoeling
dat naast de dienstverlening en de informatievoorziening van de gemeente ook actuele
onderwerpen regelmatig aan de orde komen.
Onderzoeksbureau DUO Market Research
beheert het burgerpanel en voert de onderzoeken
van het burgerpanel voor de gemeente uit.
Enige weken geleden is een eerste groep
inwoners schriftelijk uitgenodigd om deel te

nemen aan het burgerpanel. Deze mailing
heeft veel respons opgeleverd: meer dan
700 aanmeldingen. We streven echter naar
een nog uitgebreider burgerpanel, aangezien
dit de representativiteit van de uitkomsten
alleen maar vergroot. De komende week wordt
daarom bij een tweede groep inwoners een
uitnodigingsbrief bezorgd. Wij nodigen deze
inwoners van harte uit om deel te nemen aan het
burgerpanel van de gemeente. Met de gegevens
in de brief kunnen inwoners zich inschrijven
voor het burgerpanel. Overigens, de onderzoeken voor het burgerpanel vinden via internet
plaats. Het is dus wel noodzakelijk dat
u toegang hebt tot internet.
Heeft u geen brief ontvangen maar wilt u wel
deelnemen aan het burgerpanel? Dan kunt u
een e-mail (onder vermelding van uw naam en
adres) sturen naar Aart van Grootheest van
DUO Market Research:
a.van.grootheest@duomarketresearch.nl.
U krijgt dan uw inloggegevens toegestuurd.
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Neem
dan contact op met Dion Wijnands van de
gemeente Horst aan de Maas (077 - 477 97 77
of d.wijnands@horstaandemaas.nl).

Maak kennis met de gemeente(raad)

Ophalen afval vervroegd
in verband met Pasen

De Actietickets zijn alleen verkrijgbaar bij
het VVV-kantoor (hoek Lambertusplein /
Steenstraat) in Horst. Met het Actieticket
hebben inwoners van de gemeente Horst aan
de Maas 2 dagen toegang tot de Floriade
tegen een zeer gunstig tarief: € 32,50 voor
volwassenen en € 16,25 voor kinderen van
4 t/m 12 jaar. Kortom een korting van 35%.
Als het Actieticket wordt ingewisseld tegen een
seizoenskaart, dan worden de kosten van het
Actieticket van de seizoenskaart in mindering
gebracht.

Veel respons voor burgerpanel

• Eerste bezoek van 11 april t/m 11 mei 2012;
• Tweede bezoek naar keuze
(van 12 april t/m 7 oktober 2012);
• Parkeren en kabelbaan zijn niet inbegrepen in
de prijs van het Actieticket.

BS Onder de Wieken
op bezoek
Maandagmorgen 26 maart was groep 8 van
Basisschool (BS) Onder de Wieken uit Meterik
op bezoek in het gemeentehuis. Eerder deze
maand waren de groepen 6 en 7 van deze
school te gast in Horst aan de Maas (HadM).
Met een kort welkomstwoord gaf burgemeester
Van Rooij het startschot voor een leerzaam
bezoek aan de gemeente. De griffier, de heer
Ruud Poels, informeerde de jongens en meisjes
uit Meterik over wie ‘de baas’ is in de gemeente.
En wat de gemeente allemaal wel en niet doet.
En hij liet zien dat wanneer je alle asfaltwegen
van de gemeente HadM achter elkaar zou leggen, je dan maar liefst 610 km verder terecht
komt: in Berlijn.
Vervolgens kregen de leerlingen een korte
rondleiding in het gemeentehuis. Ze namen een
kijkje in het archief en in de trouwzaal. En ze

zagen achter de schermen wat er gebeurt bij
het opmaken van een geboorteakte.
Tot slot speelden de leerlingen een korte raadsvergadering na. Drie partijen gingen met elkaar
in debat en verdedigden hun eigen voorstel. Het
multifunctionele sportpark in Meterik kreeg de
meeste stemmen.
Kom naar de gemeente
Zit jij in groep 6, 7 of 8 van de basisschool?
En wil jij ook kennis maken met de gemeente(raad)? Vraag jouw juffrouw of meester dan
om contact op te nemen met de griffie via
tel: 077 - 477 97 77 of per email via
a.hendriks@horstaandemaas.nl. Wij heten je
graag van harte welkom in het gemeentehuis!

Alleen verkrijgbaar voor inwoners
De Actietickets zijn alleen verkrijgbaar voor
inwoners van de gemeente Horst aan de Maas.
Zoals u in de voorwaarden kunt lezen moet
u zich dan ook bij het kopen van deze tickets
kunnen legitimeren. Hebt u als nieuwe inwoner
van Horst aan de Maas een ID-kaart, paspoort
of rijbewijs met een oud adres (van buiten de
gemeente Horst aan de Maas)? Dan kunt u
middels een bankafschrift of willekeurige andere
rekening die aan u geadresseerd is, toch aantonen dat u inwoner bent van onze gemeente,
zodat u bij het VVV-kantoor Horst toch het
Actieticket kunt kopen.

www.afval2012.nl

Oprechte interesse voor de ambtsketen van de burgemeester.

Bekendmakingen

De officiële bekendmakingen van de gemeente
Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl.
Publicaties in het elektronisch gemeenteblad
van deze week hebben betrekking op het
volgende.
Broekhuizen
Horsterweg 12
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 1

Kronenberg
Reindonckweg 20
Schorfvenweg 3
Lottum
Horsterdijk 67
Meerlo
Hoofdstraat 13
Bergweg 7
Megelsum 33

Evertsoord
Maasduinenweg 1

Melderslo
St. Odastraat ongenummerd
Vlasvenstraat 4b
Beemdeweg 5b

Griendtsveen
Lavendellaan 26

Meterik
Crommentuijnstraat 44a

Grubbenvorst
Horsterweg 66
Ericaplein 50
Pastoor Tijssenstraat 4
Witveldweg 33
Witveldweg 48
Witveldweg 54

Sevenum
Maasbreeseweg 25
De Hees 4
Wilhelminastraat 3
Berghemweg 14
Raadhuisplein 2
Snelkensstraat 10
Zeesweg 26

Hegelsom
Mevrouwsbosweg 2
Horst
Gebr. van Doornelaan 128
Op de Kamp 4
Stationsstraat 90
Pr. Bernhardstraat 27
Gastendonkstraat 1
Paulus Potterstraat 14
Deken Creemersstraat 22
Meterikseweg 118
Fruitweg 6
Tienrayseweg 24

Wat verwacht u van de Floriade?
Doe mee aan het digitaal onderzoek naar de mening van inwoners over de Floriade en maak
kans op gratis entreetickets.
Van 4 april tot 7 oktober 2012 vindt in de regio
Venlo de Floriade plaats. Een wereldtentoonstelling die om de tien jaar gehouden wordt en
waarbij rekening gehouden wordt met 2 miljoen
bezoekers. Het moet een visitekaartje worden
van de regio, die de ontwikkelingen op tuinbouwgebied vanuit de hele wereld laat zien en
waarbij bedrijven en culturele organisatie uit de
regio ook volop de mogelijkheid krijgen om zich
aan een groot publiek te presenteren. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de gemeente veel
belang hecht aan de Floriade maar wat vindt u
ervan? Om de mening van de inwoners hierover
te kunnen peilen is een digitaal onderzoek

opgezet. De resultaten worden betrokken bij het
gemeentelijke beleid en de evaluatie rondom
de Floriade. Het voornemen is om gedurende
de Floriade nog een paar keer te peilen hoe de
Floriade wordt ervaren door de eigen inwoners.
Het onderzoek is via de website van de
gemeente (www.horstaandemaas.nl; onder
Nieuws: Wat verwacht u van de Floriade) te
benaderen is. Het beantwoorden ervan neemt
ongeveer 10 minuten in beslag en kan volledig
anoniem. Wel kunt u op het einde uw contactgegevens doorgeven waardoor u kans maakt op
gratis entreetickets voor de Floriade.

Swolgen
Molenzijweg 4
Tienray
Bernadettelaan 10a
Horst aan de Maas
Vaststellen LOGA Circulaires
Verordening gemeentelijke eretekenen

Discozwemmen in
zwembad de Berkel

Aanstaande vrijdag is er discozwemmmen van 18.30-21.00 uur

Compostactie gemeente succesvol

Commissie Samenleving 3 april 2012

Laat u informeren over
het sportbeleid
De commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 3 april 2012 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas (HadM).
Op de agenda staan de volgende punten:
Verslag van 6 maart 2012
Armoedebestrijding
De SP-fractie stelde schriftelijke vragen over de
opening van een dependance van de voedselbank Venray in Horst. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) gaf antwoord op
deze vragen in een Raadsinformatiebrief (RIB).
Op verzoek van de SP komen beide documenten
in de commissie aan de orde; wethouder
mevrouw Op de Laak geeft een korte presentatie
over het minimabeleid van HadM.

Veel inwoners van de gemeente Horst aan de Maas hebben afgelopen zaterdag gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om eenmalig gratis compost op te halen. Tegen het middaguur waren alle
zakken met compost al uitgegeven. Aan het einde van de middag was ook al het andere compost
(totaal 500 kuub) uitgegeven.

Kadernota sportaccommodaties
Op 4 oktober 2011 sprak de commissie
Samenleving voor de eerste keer over sportaccommodaties. Alle opmerkingen zijn verwerkt
in de Kadernota sportaccommodaties. Voordat
de raad een beslissing hierover neemt, kan de
commissie nog een oordeel geven over deze
nota.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

Nota Sportbeleid
Voordat de raad een beslissing neemt over de
Nota Sportbeleid 2012-2016 kan de commissie
Samenleving een eerste oordeel geven over
deze nota.

Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 3 april 2012
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

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

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

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

SP weigert mee te doen aan achterkamertjespolitiek
Horst aan de Maas
Bezuinigingen. Ze lijken onontkoombaar. Maar waar je op bezuinigt
maakt nogal uit. Bezuinig je op zaken die voor veel mensen van belang zijn?
Of liever toch op prestigeobjecten? Denk je bijvoorbeeld als gemeentegeld
te kunnen verdienen door accommodaties te privatiseren, waarna burgers
wel meer geld kwijt zijn voor de entree? Verhoog je de belastingen?
Allemaal vragen die de gemeenteraad moet beantwoorden. Antwoorden
waar de burgers benieuwd naar zijn. Want straks treft het hun portemonnee.
Normaal worden dat soort zaken
in alle openbaarheid besproken, zodat
de burgers weten welke partijen

welke bezuinigingen willen. Maar in
Horst aan de Maas niet. Daar bespreekt
de raad de bezuinigingen ’in besloten-

heid’. De SP-fractie heeft besloten daar
niet aan mee te doen.
Michael van Rengs, SPfractievoorzitter: “Natuurlijk moet er
gesproken worden over de bezuinigingen. Maar waarom niet in het openbaar? Burgemeester Van Rooij stelt dat
raadsleden en partijen vrijelijk moeten
kunnen praten, zodat alles op tafel
gelegd kan worden. Hoezo? Zou er in
de openbaarheid niet vrijelijk gepraat

kunnen worden?” Het is duidelijk: de
SP-voorman vindt de beslotenheid
maar onzin. “In Dagblad de Limburger
zegt Van Rooij dat er niets is dat beslotenheid verbiedt, maar”, zo stelt Van
Rengs, “dat is toch geen argument! Dat
zou er nog eens bij moeten komen!”.
Het argument dat, als wij niet aan het
overleg deel nemen, de kiezers van de
SP buitenspel gezet worden, is aan het
SP-raadslid ook niet besteedt. “Straks

worden de besluiten over de bezuinigingen gewoon in alle openbaarheid
genomen. Dan hebben wij de kans
om onze mening te geven en weten
de burgers waar we vóór en tegen
zijn. Van de andere partijen moeten
ze dat maar raden. Kennelijk hebben
die wat te verbergen”, aldus Van
Rengs namens de SP.
Paul Geurts
SP Horst aan de Maas

NLW-groep bezuinigt op collectief vervoer
De vorig jaar naar aanleiding van de regeringsplannen om te
bezuinigen op de Sociale Werkvoorziening, opgerichte Werkgroep
WSW Noord-Limburg heeft een brief geschreven naar NLW-groep. In die
brief schrijft de werkgroep dat ze enige tijd geleden van werknemers van
NLW-groep te horen heeft gekregen dat de het collectief vervoer per 1 april
stopt en dat er een nieuwe Uitvoeringsregeling Collectief Vervoer wordt
ingevoerd. De manier waarop het besluit uitgevoerd wordt, roept vragen
op bij de werkgroep.
De werkgroepleden Gijs de Swart
(PvdA) en Paul Geurts (SP) schrijven
in de brief namens de werkgroep dat
veel werknemers van NLW aanvankelijk moeite hadden met het besluit

het collectief vervoer min of meer op
te heffen. Informatie leerde dat er voor
specifieke groepen nog wel collectief
vervoer gehandhaafd zou blijven. Met
name indien sprake was van een me-

dische indicatie en als de woon-werkafstand te groot zo zijn, zou men nog
wel gebruik kunnen maken van een
vorm van collectief vervoer. Ondanks
deze informatie bleef de onrust onder
veel werknemers bestaan, omdat er in
de uitvoering zaken zijn geslopen, die
de onrust en zorgen verder verhoogden. Mensen moeten een keuring
ondergaan om vast te stellen of zij een
medische indicatie krijgen, om gebruik
te kunnen maken van de nieuwe
Uitvoeringsregeling Collectief Vervoer.
Om die keuring te kunnen ondergaan

moeten de werknemers zélf een bedrag van 60 euro betalen. Ook zouden
de criteria op basis waarvan gekeurd
wordt, niet bekend zijn.
De werkgroep wijst er op dat de
werknemers momenteel toch al geconfronteerd worden met vele onzekerheden. Zowel met betrekking tot hun
eigen werk (als gevolg van de nieuwe
wet, die er aan komt), de bezuinigingen die bij NLW-groep doorgevoerd
worden, maar ook allerlei maatregelen
van de overheden, die gevolgen hebben voor de inkomenspositie van uw

werknemers. Daarbij komt nu dus dat
ze in de toekomst eventueel meer
geld kwijt zijn om naar hun werk te
gaan. Voor de werkgroep is dat reden
NLW-groep op te roepen te overwegen terug te komen op haar beleidsvoornemen, maar in ieder geval de
regeling zo te maken dat de werknemers er niet op achteruit gaan en dat
deze zo toegankelijk mogelijk wordt,
zonder allerlei drempels.
Werkgroep NLW-groep,
leden Abvakabo, PvdA en SP

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige
mediterrane planten voor uw tuin
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen
Groot
assortiment

groenteplanten
en kruiden
vanaf

€ 0.10
Groot assortiment
Italiaanse planten

super
voordelig

€ 10.00

Camelia

25%

Lavendel
Hidcote

korting

€ 0.79
Winterharde
palmen

in grote maten
2.25 meter hoog

Karren actie!!!
6 vaste planten
voor

Viooltjes en
Primula’s

€ 135.00
alle maten
scherp
geprijsd

Pachysandra
bodembedekker

€ 0.79

Kortingshoek

80%

Heder
aan stok

korting
5 vetplanten
voor

€ 5.00

100 cm

€ 1.49

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

St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl
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SRP de Peeldrivers organiseert op zaterdag 31 maart en zondag 1 april de achttiende editie van het Europese
Indoor Kampioenschap stockcarracing. De Mèrthal in Horst staat dit weekend in het teken van het radio controlled
model stockcarracing.

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

‘La Rondine’

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Cijfer
Meester

De deelnemers aan het EK indoor
stockcars komen uit Nederland,
België, Duitsland, Engeland, Schotland
en Amerika. Ze strijden om de titel
‘Europees Indoor Kampioen 2012’ met
als inzet de van Issum Media wisseltrofee. Dit jaar zijn de inschrijvingen
vier weken eerder gesloten, omdat het
maximale aantal van 72 rijders bereikt
was. Met twee deelnemers uit Amerika
blijkt dat dit evenement in Horst hoog
staat aangeschreven bij de internationale rijders.
Dennis van Asten uit Horst en
Jeroen Janssen uit Sevenum zijn grote

favorieten voor de titel. Rijders uit
Engeland hebben jarenlang op kop
gelegen bij de internationale wedstrijd, maar de laatste jaren zijn het
steeds meer Nederlanders die zich bij
de top voegen. Indoor Kampioen 2011
en Wereld Kampioen outdoor 2011
Jody Foster uit Engeland verschijnt dit
jaar weer aan de start. Ook outdoor
Nederlands Kampioen 2011 Johan van
Zoggel uit Nistelrode heeft zich ingeschreven voor dit race-evenement. Op
zaterdag 31 maart vinden de trainingen
van 12.00 tot 17.00 uur plaats. Op zondag 1 april beginnen de voorrondes om

10.00 uur. Hierna worden om 14.00 uur
de beste vierentwintig rijders voor
de kwartfinales bekendgemaakt. Om
14.30 uur rijden de beste vierentwintig
deelnemers om een plaats in de halve
finale. Tussen de finales door vinden
er demonstraties plaats van Electro
stockcars. In de finale om 17.30 uur
strijden de zes beste rijders van dit
weekend tegen elkaar. Op zondag vindt
er een grote tombola plaats. Deze tombola is mogelijk gemaakt door diverse
ondernemers uit de regio. De entree
is op beide dagen gratis. Voor meer
informatie kijk op www.peeldrivers.nl

Administratiekantoor
CijferMeester Koster
Noordsingel 34a, 5961 XX Horst
T 06 -15379092
E a.koster@cijfermeester.nl

Uniek bij La Rondine

Uitgebreide
paasbrunch

3 gangen,
geserveerd aan tafel,
€ 17,50 pp excl. dranken
Voor meer informatie
zie onze website

Proef...
ken
anse keu
ia
l
ta
I
e
d
Meterikseweg 84, Horst
077-3989089
www.larondine.nl

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Gun uw administratie kwaliteit!

Zonnebloem Theater Tournee
Op dinsdag 3 april aanstaande presenteert Zonnebloem regio Horst aan de Maas in samenwerking met de
regio Venray en de regio Peel en Maas de theatervoorstelling Circus Monetti. Ruim 600 gasten en vrijwilligers
genieten vanaf 14.00 uur van een muzikale voorstelling in theater de Maaspoort in Venlo. Artiesten Harry Slinger
en Mariska van Kolck nemen de hoofdrollen voor hun rekening en staan garant voor een geweldige middag.
Naast Harry Slinger en Mariska
van Kolck geven ook Heddy Lester,
Pauline du Bois en Jacqueline Aronson
acte de présence. De show met als titel Circus Monetti gaat over een klein,
rondreizend familiecircus, dat na het
overlijden van de circusdirecteur van
de ene bizarre onthullende verrassing in de andere valt. Alle voorstellingen worden georganiseerd door
lokale Zonnebloemvrijwilligers. De
show wordt geproduceerd door Esther
Bronkhorst Events. Circus Monetti is

speciaal voor de Zonnebloem geschreven en trekt tot en met juni 2012
langs 84 Nederlandse podia.

Sociaal netwerk
De Zonnebloem telt 43.000
vrijwilligers die georganiseerd zijn in
ongeveer 1.400 afdelingen. Zij bieden
een sociaal netwerk aan zieken,
gehandicapten en hulpbehoevende
ouderen, voor wie eenzaamheid dreigt.
Jaarlijks leggen de vrijwilligers 1,3
miljoen huisbezoeken af bij 72.500

zieken en gehandicapten. Daarnaast
maken jaarlijks meer dan 150.000
zieken en gehandicapten gebruik van
het gedifferentieerde activiteitenpakket van de Zonnebloem. Ook gaan elk
jaar zo’n 8.000 (zwaar) hulpbehoevende mensen met de Zonnebloem
op vakantie, waarvan 3.000 met het
eigen vakantieschip.
Voor meer informatie over
de Zonnebloem in de regio
Horst aan de Maas kijk op
www.horstaandemaas.zonnebloem.nl

Kiwanisclub Horst aan de Maas
helpt de voedselbank
Kiwanisclub Horst aan de Maas organiseert op zaterdag 31 maart een winkelwagenactie. Dit in het teken van
de opening van een dependance in Horst van Voedselbank Venray.
Op deze zaterdagmiddag staan
in Horst leden van de Kiwanisclub
Horst aan de Maas bij een aantal
supermarkten. Er wordt voedsel
ingezameld die mensen extra kopen
bij de supermarkt. Kiwanisclub Horst
zorgt ervoor dat de extra gekochte

producten bij de voedselbank komen.
In Venray hebben scholieren van het
Raaylandcollege een soortgelijke actie
georganiseerd. Deze actie heeft 170
kratten voedsel opgeleverd. Met dit
voedsel kunnen de wekelijkse pakketten van de voedselbank aangevuld

worden. Voedselbanken Nederland
is de landelijke koepelorganisatie,
waarbij acht regionale voedselbanken
zijn aangesloten. Vorig jaar januari
had Voedselbanken Nederland 20.000
cliënten. Dit jaar is het aantal gestegen tot 24.000 in januari.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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De dorpsraad stelt zich voor

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

Dorpsraad America: Marco Hesp, Hilske Janssen, Geert Vogelzangs, Toos Tielen, Ellen Jacobs,
Anton de Wit, Pieter van den Homberg, Ruud Baltussen, Wiel Berden, Piet Swinkels en Chantal Versleijen
“Americanen zijn stuk voor stuk
vasthoudende types, die zich niet
zomaar laten afschepen. En dat geldt
dus ook voor de dorpsraadsleden. Als
een probleem niet tot volle tevredenheid is opgelost, gaan wij tot het bittere eind.” Marco Hesp, voorzitter van
de dorpsraad spreekt duidelijke taal.
“De Americanen zijn hardwerkende en

nuchtere mensen, zeg maar ‘back to
basic’. Kenmerkend voor ons dorp is
het saamhorigheidsgevoel. Iedereen
is wel lid van één van de ruim 55 verenigingen die het dorp telt.” Als mooi
voorbeeld van gezamenlijke betrokkenheid noemt Marco de groengroepjes. Bewoners van een aantal straten
in America onderhouden voortaan

het groen in hun straat. “Een sociale
activiteit, waar de mensen een kleine
vergoeding van de gemeente voor
krijgen. Het is vooral gezellig samenwerken, met als resultaat fraaier groen
in de straten.”
Net als de leefbaarheid in America
is de verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp voor de dorpsraad.

“We hebben een speciale werkgroep
gevormd, die zich daarmee bezighoudt.
Binnenkort wordt bij de spoorwegovergang een aanpassing gedaan, die de
verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen moet vergroten.”
Een ander belangrijk punt dat
regelmatig terugkeert op de agenda
van de raad is de vergrijzing in het
dorp. “Er zijn simpelweg veel te weinig
betaalbare huurwoningen in America”,
vertelt Ellen Jacobs. Zij is de secretaris
van de dorpsraad. “Daardoor trekken de jongeren weg uit het dorp. Als
dorpsraad maken wij ons al jaren hard
voor betaalbare huurwoningen en wij
hopen dat die er binnenkort ook gaan
komen. Aan de voorzieningen ligt het
niet. America heeft een supermarkt,
een school, een eigen dokter met apotheek en drie gezellige cafés. Wat we
wel jammer vinden is het besluit om
de bibliotheek in de school te vestigen.
Hartstikke leuk voor de leerlingen,
maar voor de volwassenen is het een
stuk omslachtiger geworden om een
boek te lenen.”

Zuringspeel
“Waar de dorpsraad natuurlijk ook
naar uitkijkt is de realisatie van het
gezondheidscentrum in America, een
particulier initiatief dat wij als dorpsraad ten zeerste toejuichen. Het zegt
iets over de ondernemingszin van de
Americanen. Alleen het bepalen van

een juiste locatie van het gezondheidscentrum heeft nogal wat voeten in de
aarde.” Negen van de elf leden van
de dorpsraad komen van oorsprong uit
het Peeldorp. De raad bestaat uit zeven
mannen en vier vrouwen. Het eerste
dorpsoverleg door Comité America
vond in april 1949 plaats. In 1973 werd
de Werkgroep Dorpsraad opgericht
dat in maart 1977 officieel Dorpsraad
America werd. In die periode zat ook
de vader van de huidige voorzitter, Jan
Hesp, in de dorpsraad. “Toch een beetje
het beeld van sigaarrokende mannen”, lacht Marco. “Een veelbesproken
onderwerp was destijds de Zuringspeel.
Dat was de vuilstortplaats aan de zuidkant van het dorp, waar in de loop van
de jaren werkelijk van alles gedumpt
werd. Op 31 december 1990 werd deze
dan eindelijk gesloten, waarna het terrein gesaneerd werd. Tegenwoordig is
daar de golfbaan gevestigd.”
Wie aan America denkt, denkt aan
Rowwen Hèze en De Peel. Dat het dorp
veel meer te bieden heeft, is duidelijk.
“We zijn trots op America” zegt Ellen
Jacobs. “De schoonheid zit hem niet zozeer in het uiterlijk van het dorp, maar
vooral in de mensen zelf. Dat wordt
mooi weergegeven door het beeld D’n
Turfsteker. Maar wat het meest de lading dekt als het over de Americaanse
trots gaat is het wel de slogan die de
welkomstborden bij de ingangen van
ons dorp siert: America Dát Stiët.”

Infomorgen ‘De Afhang’ fase 2
• Merendeel van de kavels
hebben vrij uitzicht over de
beekzone.
• Individuele wensen zijn
bespreekbaar.
• Zeer energiezuinig,
energielabel A.
• Eerste jaren nauwelijks of
geen onderhoud.
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Riante
Twee-onder-één-kapwoningen
Vanaf € 259.000,- v.o.n.

Luxueuze
Twee-onder-één-kapwoningen
Vanaf € 276.000,- v.o.n.

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

Comfortabele
Eéngezinswoningen
Vanaf € 178.300,- v.o.n.

Comfortabele
Patiobungalows
Vanaf € 209.000,- v.o.n.

Karakteristieke
Herenhuizen
Vanaf € 309.000,- v.o.n.

www.deafhangfase2.nl
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Kloar Taal is kloar
Joekskapel Kloar Taal heeft na 25 jaar muziek maken besloten te stoppen. De vriendengroep heeft in totaal zo’n
600 keer op het podium gestaan. Zaterdag 7 april geeft de joekskapel een groot afscheidsfeest. In datzelfde
weekend is het namelijk precies 25 jaar geleden dat de joekskapel werd opgericht. HALLO blikt terug op 25 jaar
Kloar Taal met Hans van den Ham en Henk Vullings.

“Hoe kwamen we ook alweer
op het idee? Volgens mij was het
carnavalszaterdag in Horst.”

Dat kunnen wij ook
”Daar kwam een joekskapel de
kroeg binnen en iedereen ging los.
Een paar vrienden zeiden ‘dat kunnen
wij ook’, en zodoende. We wilden een
joekskapel die vooral plezier bracht
voor onszelf, maar we wilden ook
het publiek amuseren”, zegt Hans.
“We wilden show en wat modernere
muziek brengen. We zijn geboren uit
carnaval, maar al gauw speelden we
het hele jaar door.”

Het begon met
Duitstalige muziek
Niet iedereen van de vriendengroep speelde een instrument,
maar dat was geen probleem. Henk:
“Iedereen die er plezier in heeft, mag
meedoen. De groep was en is belangrijk. Het was wel een hele uitdaging,
maar met Jos van Rens als dirigent is
het altijd gelukt.” Kloar Taal begon met

van die avond was: ongeluufelijk!”

Goed gedaan, jochie
Door het winnen van het LK kwam
Kloar Taal op podia terecht waar hun
act meer tot zijn recht kwam. “Het LK
was een enorme boost voor ons. We
hebben vaak opgetreden bij openingen en feesten, maar ook een aantal
absurde dingen meegemaakt”, aldus
Hans. “Tour de France, EK volley, andere
volleyevenementen en de Paralympics,
we hebben er allemaal onze show
gegeven.” Henk: “We hebben eens
opgetreden in het PSV-stadion, waar de
spelers voor ons aan de kant moesten.
Rinus Michels zei tegen een van ons:
‘goed gedaan, jochie, goed gedaan’. Ja,
je maakt heel wat mee met zo’n joekskapel.” Wie Henk en Hans kent weet
dat ze goede praters zijn, maar over de
avonturen van Kloar Taal raken ze nooit
uitgepraat. Allemaal leuke verhalen,
dus waarom stopt de vriendengroep
eigenlijk? “Toen we begonnen werd er
veel Hollandse muziek gedraaid en was
er behoefte aan Limburgse livemuziek.
Nu wordt er veel meer Limburgse
muziek gedraaid en is die behoefte aan

livemuziek wat minder. We stonden dus
voor de keuze: veranderen of stoppen. Daarbij begonnen we toen we 25
waren, de meesten zijn nu rond de 50.
Vervelen gaat het natuurlijk nooit, maar
we willen geen seniorenorkest worden.
We hebben het 25 jaar kunnen doen en
daar zijn we dankbaar voor.”

Knallend d’r oet
En als de joekskapel stopt, dan
meteen maar met een groot feest.
‘Knallend d’r oet’ is de bedoeling
volgens de heren. Zaterdag 7 april
begint het feest om 20.00 uur in MFC
De Zwingel in Melderslo. Iedereen
is van harte welkom om de sfeer te
komen proeven. Het thema is ‘liefde
voor muziek’ en De Schintaler en dj
Guido zullen onder anderen optreden.
De opbrengst van consumpties gaat
naar de dagopvang voor ouderen in
Melderslo. “Een laatste kans om iets
voor Melderslo te doen als joekskapel.” Op de voorzichtige vraag of het
misschien een goed doel is gericht op
hun eigen toekomst antwoordt Henk
lachend: “Ik hoop dat ze het geld dan
toch al op hebben!”

Duitstalige muziek, maar speelde later
ook populairdere nummers, bijvoorbeeld van Rowwen Hèze. Uiteindelijk
heeft de groep bijna 300 nummers in
hun repertoire. Tenues en outfits waren
ook altijd belangrijk. Hans: “Dat zorgt
ook voor een bepaalde sfeer en uitstraling. Af en toe ging het wel ver: dan
stond ik in een raar pak op de bühne,
hopend dat niemand me herkende.”

Wat doen we hier?
Een van de leukste optredens was
kampioen worden op het Limburgs
Kampioenschap Zaate Hermeniekes.
Hans: “We hadden daar al vaker aan
meegedaan, maar in het begin waren
we vooral blij als we überhaupt mee
mochten doen.” Henk: “In de zomer
en het najaar maakten we dan een
act, die we uitprobeerden op de
zittingsavonden in Melderslo. Toen
we het LK wonnen, hadden we een
millenniumact. Toen we bij de laatste
drie op het podium stonden dacht
ik: wat doen we hier?” Hans vult
aan: “Daarna bleek ook nog dat we
gewonnen hadden. Het stopwoordje

Een slimme koper kiest voor de beste SERVICE
AEG CONDENSDROGER

ZANUSSI WASMACHINE

LAVATHERM T55840

ZWF 5140 P

SAMSUNG LED TV
UE40D5720

1400 TOEREN
UITGESTELDE START

ENERGIEKLASSE A+

ENERGIEKLASSE B

GEERT REPAREERT

FULL HD LED TECHNIEK

- GEEN VOORRIJKOSTEN

TROMMELINHOUD 7KG

- GRATIS INMETEN
INBOUWAPPARATUUR

102 CM BEELDSCHERM
RVS TROMMEL

TROMMELINHOUD 5KG

- REPARATIES ALLE MERKEN
WITGOED

100HZ,SMART TV,
ZIGGO GECERTIFICEERD

- SERVICE À LA CARTE

077-3988000
Laagste prijs kieskeurig.nl € 538,95

Bij ons voor
ENERGIEKLASSE A

525,-

Laagste prijs kieskeurig.nl € 448,-

Bij ons voor

399,-

Hoofdstraat 30 Horst - Telefoon 077-3988000

Laagste prijs kieskeurig.nl € 297,-

Bij ons voor

289,-

www.wittehal.com
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Zondagmiddagopenstelling
’t Zoemhukske
Het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst opent vanaf april tot en met oktober iedere eerste
zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur haar deuren voor publiek.

Week van de goede
doelen
De grootscheepse collecte, Week van de goede doelen, vindt van
maandag 9 tot en met zaterdag 14 april plaats in Meerlo. Deze collecte is
in plaats van de elf afzonderlijke collectes worden gebundeld tot één.
Hiervoor is een vergunning verleend door Gemeente Horst aan de Maas.

In de week voorafgaand aan de
collecteweek worden er enveloppen
verstrekt. Hierop kan men invullen welk bedrag men wil doneren.
Het totale bedrag mag contant in de
envelop worden gedaan. De envelop
wordt opgehaald door twee personen
uit Meerlo.
Onder de elf samengebundelde
collectes vallen niet de acties van
de basisschool, de peuterspeel-

zaal, loterijen en verkoopacties van
verenigingen.
De enveloppen worden op
woensdag 11 april opgehaald tussen
18.00 en 20.00 uur. Voor diegenen die
niet thuis zijn, komen de collectanten
donderdag 12 april nogmaals langs.
De enveloppen kunnen ook
vanaf dinsdag 10 tot en met vrijdag
13 april ingeleverd worden bij de
apotheek.

Jaarlijkse rommelmarkt Kronenberg
Na de winter is het bijenvolk weer
klaar voor activiteiten buitenshuis. Als
het weer het toelaat vliegen de bijen
meteen naar buiten om te zien wat de
natuur te bieden heeft aan voorjaarsbloeiers, zoals de krokus en de hyacint.
Het bijenvolk moet de komende

maanden weer uitgroeien tot één
grote groep bijen die nodig zijn voor
de bestuiving van onder andere alle
fruitsoorten.
Elke zondagmiddagopstelling heeft
een thema. Voor zondag 1 april is dit
Tuintips, drachtplanten. Deze open-

telling wordt gehouden in samenwerking met het IVN. De aanwezige imkers
vertellen over het soms harde leven
van de honingbij.
De volgende openstelling is
op zondag 6 mei met als thema
Honingslingeren.



HÔRS
ZUÛT STERRE



Scholieren gevraagd

Op zondag 1 april 2012 organiseert Fanfare Monte Corona uit
Kronenberg een rommelmarkt met een openbare veiling. Van 13.00 tot
17.00 uur zijn de deuren van gemeenschapshuis de Torrekoel in
Kronenberg geopend.
De bezoekers aan de markt
kunnen snuffelen tussen allerhande
spullen, zoals bijvoorbeeld speelgoed
en huis-, tuin- en keukenartikelen.

www.horsterrevue.nl

Tijdens de openbare veiling
worden diverse artikelen tegen
opbod verkocht. De veiling start om
14.00 uur. De entree is gratis.



Hôrster Revue 2012

HÔRS ZUÛT STERRE
20 april 2012 - 30 april 2012

DPP te Horst is een verpakkingsbedrijf van diverse diervoeders.
Wij zijn op zoek naar 2 productiemedewerkers die ons de komende maanden,
van maandag t/m vrijdag, willen helpen in de productie.
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen
met dhr. B. Hazenbosch 077-4640000
of stuur een mail naar b.hazenbosch@dutchpet.nl

A.S. ZONDAG 1 APRIL ZIJN WIJ OOK
GEOPEND VAN: 12.00 – 17.00 UUR

Dames en herenmode
Ondergoed (‘beeren’)
Sieraden
Horloges
Sokken
Sjaals
Tassen
Riemen
Voor meer informatie

www.licofashion.nl

ONZE MODELLEN SHOWEN U OP DEZE DAG
DE MOOE VOORJAARSCOLLECTIE.
MODE DIE DRAAGBAAR, MODIEUS EN
BETAALBAAR IS EN IN DE MOOIE ZOMERSE
KLEUREN.
GRAAG GEVEN WIJ U EEN EERLIJK EN GOED
ADVIES. KOMT U OOK EVEN KIJKEN?
NATUURLIJK STAAT KOFFIE MET WAT
LEKKERS VOOR U KLAAR.
GRAAG TOT ZIENS BIJ LICO FASHION.

Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520 WWW.LICOFASHION.NL

Wij heten u vanaf
20 april hartelijk
welkom in ons
hotel “De Ploeg”!
Kaarten zijn verkrijgbaar
via 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
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BoemBoxBand en Disco Trefpunt zijn sponsordoelen

Kindermiddag Peelkabouters
voor goede doelen
Op zondag 29 april wordt het Sint Lambertusplein in Horst omgetoverd tot een kindplein. Stichting
Peelkabouters presenteert zich tijdens de Powermanwedstrijden om geld in te zamelen voor twee regionale goede
doelen.

Collecte Hegelsom
Evenals voorgaande jaren vindt ook dit jaar een gezamenlijke collecte
plaats voor de landelijke goede doelen. In de week van 2 tot en met 6 april
worden de brieven voor de collecte huis aan huis in Hegelsom bezorgd.
Bijgevoegd is een brief waarin
beschreven staat hoe alles in zijn
werk gaat. Van 10 tot en met
12 april worden de brieven door de
collectanten opgehaald. Vervolgens
zorgt de werkgroep gezamenlijke
collecte in samenwerking met

Dorpsraad Hegelsom dat de bijdragen
op de juiste plek terecht komen.
“De contactpersonen van de goede
doelen en Dorpsraad Hegelsom
rekenen op een mooie opbrengst”,
aldus een woordvoerder van de
werkgroep.

Partners van Erato

Rabobank Maashorst
Stichting Erato verzorgt individuele- en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden van
Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie van
tien stelt HALLO ze aan u voor. Deze week: Bart Jansen en Marion Peeters
van Rabobank Maashorst

“Bij de Peelkabouters staan
zieke kinderen en kinderen met
een beperking centraal”, vertelt
Marleen Theeuwen, vice-voorzitter
van Stichting de Peelkabouters. “Vaak
denken mensen dat wij alleen geld
inzamelen voor Cliniclowns, maar dat
klopt niet helemaal. Zo organiseren wij
tijdens de Powermanwedstrijden een
kindermiddag, compleet met optredens. Dan willen wij de BoemBoxBand
en disco het Trefpunt ondersteunen
met sponsorgelden.”
Volgens Marleen is het slecht
gesteld met de apparatuur van de
BoemBoxBand. Versterkers moeten
gerepareerd worden en de bandleden struikelen tijdens repetities en
optredens letterlijk over de kabels en
draden. “De jongens en meiden van
de band zijn verstandelijk beperkt.
Als je ziet met welk een overgave en
plezier zij hun optredens verzorgen,

daar word je heel vrolijk van. Maar
ze hebben echt betere apparatuur
nodig. Daarom gaan wij geld inzamelen voor draadloze microfoons en
reparatiewerkzaamheden aan versterkers en dergelijke. Een ander goed
doel is disco het Trefpunt. De disco
gaat verhuizen van de Vlies naar
The Shuffle. Ze organiseren een feestelijke afscheidsavond op 22 juni.”

BoemBoxBand
verricht aftrap
”Wij hebben Christ Coppens
weten te strikken voor een optreden,
dat door de Peelkabouters wordt
bekostigd. Verder zorgen wij voor
lekkere hapjes.” De sponsorgelden
voor deze twee goede doelen komen
van de Powerman-organisatie. John
Raadschelders van Powerman: “Ieder
jaar sponsoren wij een goed doel.

Vorig jaar kwam ik in contact met
Stichting de Peelkabouters, inmiddels
een begrip hier in de regio. We hebben elkaar letterlijk gevonden, met als
resultaat de kindermiddag op het Sint
Lambertusplein.”
De BoemBoxBand verricht zondag
29 april de aftrap voor een reeks
optredens tijdens de kindermiddag.
Op een indrukwekkend podium geven
onder anderen Eva Wijnen, Drumband
Jong Nederland en Jori en Joske acte
de présence. Verder wordt er door
een eenheid van het leger een grote
klimtoren op het Sint Lambertusplein
gebouwd.
“We zijn erg blij dat we ons als
Peelkabouters tijdens Powerman op
deze manier kunnen presenteren.
Een unieke kans. En we vergeten de
Cliniclowns ook niet: het inschrijfgeld
van de Powerkidswedstrijd is voor hen
bestemd”, zegt Marleen tot besluit.

Verrassend lage prijzen, xl kwaliteit!

2

Meubels en Tuinmeubelen

mzier
00ple
20woon

Meubels en Tuinmeubelen
2e Paasdag koopzondag van 12.00 tot 17.00 uur

Industrielaan 4
5721 BC Asten

T: 0493 670910
E: info@wiegersxl.nl

www.wiegersxl.nl

”Wij vinden het initiatief van Erato
fantastisch. Het is geweldig dat zij
mensen in de laatste dagen van hun
leven nog momenten met aangenaam
vermaak leveren. Het programma dat de
mensen van Erato brengen wordt heel

goed ontvangen. Er worden herinneringen van vroeger opgehaald door de
liedjes van vroeger, die gezongen worden. Daarom heeft Rabobank Maashorst
besloten iets extra´s voor de doelgroep
te doen, waar Erato zich voor in zet.”

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST

Onze showroom is er weer klaar voor

Nu actie

Uit voorraad leverbaar

2,5 zit Hoek 2,5 zit
Uit voorraad leverbaar

Merk tuinmeubelen; laagste prijzen

Hoekbank Norbo

In 3 kleuren

€1.099,-

Kom kijk en vergelijk de prijs en kwaliteit! Industrielaan 4 Asten T 0493 67 09 10 www.wiegersxl.nl

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

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45
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15 VRAGEN aan Joep Driessen

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

Joep Driessen
15 jaar
Meterik
Citaverde College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik veel geopereerd ben en dus
vaak in het gips heb gezeten. Dat
kwam doordat ik ben geboren met een
klompvoetje. Ik weet nog dat ik dat
niet altijd fijn vond, maar op momenten dat we met de rolstoel gingen
crossen vond ik het wel leuk.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Je zult het niet geloven, maar ik heb eigenlijk geen grote leugens. Ik kan niet
liegen, mijn gezicht verraadt me altijd.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Dat mijn vingers vuur kunnen maken,
zodat ik het nooit koud heb. Ik heb het
namelijk redelijk vaak koud.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een groot festival met 10.000 mensen en dan ben ik de dj vanuit mijn
slaapkamer. Ik draai nu ook al geregeld
in de soos in Meterik, bijvoorbeeld met
White Party afgelopen zaterdag, toen
draaide ik samen met dj Mark.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn familie en vrienden, omdat
ze er altijd voor me zijn als ik ze nodig
heb.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Gekke Minsen van Neet Oet Lottum,

omdat carnaval er hier wel goed in zit,
ik houd van carnaval.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Ik zou eerst naar de supermarkt
gaan en de koopjesjacht openen.
Dan zou ik alle aanbiedingen kopen,
omdat vrouwen, naar mijn mening,
van aanbiedingen houden. Daarna
zou ik een paar uur op het terras
gaan zitten en dat afsluiten met een
gezichtsmassage.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Jumpen. Dan spring je met je benen op
en neer en als de muziek aan stond,
dan deed ik mee. Nu is het volkomen
belachelijk.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Turkije! Het is er heel warm en er is
goed eten. Broodje hamburger of döner
kebab vind ik daar heerlijk.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Dat was op het voetbalveld. Ik keek
tijdens het kijken van de wedstrijd even
de andere kant op, maar ondertussen
vloog er een bal recht op me af. Ik keek
net op tijd terug en ving de bal snel op,
hij kwam bijna tegen mijn gezicht aan.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar Amigo, Ramses of John’s
Foodstore. Uiteraard genoeg keus voor
mij, haha.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik zou soms wat minder onzeker
willen zijn, als ik bijvoorbeeld ergens
ben waar helemaal geen bekenden
zijn.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Lekker lang uitslapen tot een uur of
tien. Dan een croissantje of warme
broodjes eten en lekker de hele middag
in de zon zitten. Daarna uiteten en dan
nog een filmpje kijken.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik heb eigenlijk geen interesse in
een tatoeage, maar als ik er een zou
moeten nemen, dan zou een tatoeage
van een pilske op mijn arm laten
zetten.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe de wereld er over 50 jaar uit komt
te zien. Ik denk dat alles dan voortaan
elektrisch gaat, de auto’s, de huizen
die bedienbaar zijn met een afstandsbediening en ik denk dat er heel veel
bedrijven en grotere huizen zijn.

Wij zoeken vriendelijke, actieve

medewerkers m/v
voor de verkoop van foto’s
tijdens de Floriade
van april tot oktober
Tevens gezocht

fotografen
m/v
Goede verdiensten
Herrn R. Chmielewski
Tel.: 0049-2097070712
Mobiel: 0049-1633860155
E-mail: planung@fotoraabe.de

het leven is gewoo
n
genieten...

...met lambada ‘s

vanaf 1 april is
Het Aardbeienlan
d we
van 10 tot 17 uer open
op de maandagen
gesloten
muv feestdag
en en vakanties

Mies
Column
Nederlandse
Stijlbijbel
Eindelijk, na lang wachten
verscheen naast de bekende
Amerikaanse, Engelse, Franse
en Italiaanse Vogue nu ook
Vogue Nederland. Halleluja, de
grootste stijlbijbel van de
wereld nu ook in de doodnormale, nuchtere Nederlandse
taal in de schappen.
Vogue en Nederland, een
hartstikke rare en onverwachte
combinatie eigenlijk. Een blad vol
glamour en high fashion in een
klein landje als Nederland waar
nuchterheid de overhand neemt.
’Doe maar normaal, dan doe je al
gek genoeg’, de kreet waar veel
Nederlanders omschreven mee
worden, is tegelijkertijd ook de
kreet waar modebijbel Vogue
allergisch voor is. Lang heb ik
erover zitten dubben hoe de
relatie tussen die twee staande
blijft, maar voor een eventuele
breuk ben ik na de pre-launch
van vorige week woensdag niet
meer zo bang. De vijfhonderd
Vogue Limited Editions die
Bijenkorf Amsterdam in de
verkoop liet gaan, waren binnen
no time uitverkocht, het was een
chaos en ik heb helaas, hoezeer
ik mijn best ook deed, geen
exemplaar kunnen bemachtigen.
Kreten als: “Deze dag is nog
belangrijker en mooier dan mijn
trouwdag” en “Dit is een
iconische dag, dat ik het nog mee
mag maken, een Nederlandse
Vogue”, waren genoeg om mijn
twijfelgevoelens over de relatie
tussen Vogue en Nederland weg
te halen. De opgebloeide liefde
tussen de twee bleek groter te
zijn dan ik had durven dromen.
Geweldig om te zien, maar aan
de andere kant heeft deze hele
chaos ook iets angstaanjagends.
Vreemd en naar hoe mensen,
ik ben bang dat ik mijzelf hier
ook onder kan rekenen, zo door
het lint kunnen gaan voor een
bedrukt stukje papier, en dit
simpele boekje met een aantal
boodschappen zelfs boven hun
eigen trouwdag verkiezen.
Nouja, ik geef eerlijk toe
meegezogen te zijn door de hele
Voguehysterie, maar ik betwijfel
of de hele waanzin hier in Horst
aan de Maas ook zo’n grote rol
heeft gespeeld. Ik vermoed een
stuk minder, de heerlijke
Hollandse nuchterheid wint het
hier denk ik toch nog van een
glamoureus blaadje vol fashion.
Mies
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Tweedejaars dierverzorging en paraveterinair

Engelandreis
Citaverde College

Vanaf 8 april weer open

Blue Berrie Hill
Genenberg 28a, 5872 AL Broekhuizen
Tel: 077 463 8233

Tweedejaars leerlingen dierverzorging en paraveterinair van het Citaverde College in Horst hebben van maandag
5 maart tot en met vrijdag 9 maart een studiereis naar Engeland gemaakt. Na een voorbereiding van een jaar
vertrokken de groepen 4.2DA, 3.2DV en 4.2DV onder begeleiding van drie docenten met een touringcar richting
Londen.

www.blueberriehill.nl

donderdag vrijdag zaterdag

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

★ Paasbloembrood
voor E 2,50
★ Paasadvokaat
bavaroisevlaai voor E 6,60

George & Robert Nabben
Verhuur
De leerlingen verbleven in gastgezinnen in de Londense wijk Morden.
Tijdens de reis hebben de leerlingen
een aantal activiteiten gedaan.
Een excursie wildspotting in de
buurt van Canterburry, een tour door
het centrum van Londen en een bezoek
aan de paardenraces in Kempton
stonden onder andere op het programma. Ze hebben ook gegokt op paarden
tijdens de races. Leerlinge Ymke ging

vijftig pond rijker terug naar haar
gastgezin.

Show voor alleen
rashonden
Het hoogtepunt van de reis was het
bezoek aan de grootste internationale
hondententoonstelling ter wereld,
Crufts in Birmingham. Topfokkers uit
alle landen reizen jaarlijks af naar

Birmingham om het tegen elkaar op
te nemen in deze hondenshow. De
show is alleen bedoeld voor rashonden. De avond werd afgesloten met
een pubdinner en een grote pint in
pub Lord Nelson. Op vrijdag werd er
afscheid genomen van de gastgezinnen
en keerden de leerlingen en drie
docenten terug naar Horst.
Voor iedereen was dit een
geslaagde en leerzame reis.

VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
GUN 16 SWOLGEN
TEL. 0478-691669
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Felimaassolistenconcours

Pam van den Hombergh en
Rens van Dooren winnen
Pam van den Homberg en Rens van Dooren, beiden uit Grubbenvorst, hebben de 56e editie van het
Felimaassolistenconcours gewonnen.

VOORJAARSOPRUIMING!
SHOWROOM & MAGAZIJN

10-70% KORTING
2 T/M 14 APRIL

Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum

Telefoon: 077-398 80 37  info@hagrokantoormeubelen.nl

WWW.HAGROKANTOORMEUBELEN.NL
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 18.00 uur zaterdag van 8.30 - 16.00 uur

GRATIS MEERPUNTSSLUITING
bij aanschaf van een
voordeur*
Jasper Relouw tijdens het solistenconcours
Rens behaalde afgelopen zondag
in de tweede divisie bij de slagwerkers
90 punten en kreeg de ‘lof der jury’.
Hij voerde op zijn marimba het werk
Yellow after the rain van M. Peters uit.
Pam werd winnares bij de blazers
en behaalde liefst 94 punten. Zij

speelde Fantaisie van J. Demersseman
op alt-sax.
De prijzen voor de slagwerkers werden door juryleden Piet Aben en Piet
Jeegers toegekend aan Jasper Relouw
(77 punten), Robin van der Sanden
(81 punten), Wim Goumans (73,5 pun-

ten) en Frans Goumans (87 punten).
Bij de blazers waren de prijswinnaars: Luc Thijssen (83 punten),
Anne Fleur Janssen (86 punten), Karlijn
Weijs (86 punten), Sophie Schreurs
met ’lof der jury’ (92 punten) en
Maikel van Els (88,5 punten).

*vraag naar de voorwaarden

Expeditiestraat 3-C
5961 PX HORST
Tel. 077-3823203

Openingstijden:
Ma/Wo : gesloten, Do : 13.30-18.00 uur,
Vr : 13.30-20.00 uur, Za: 10.00-15.00 uur
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Snuffeldag bij
de boswachter
“Nee”, roepen ze in koor. “Géén loslopende honden.” Gewapend met
een verrekijker zijn Stan, Maarten en Tom de Schaakse Heide bij Meterik
opgetrokken. Vanaf een hoge stuifduin turen ze uit over de grote vlakte.

Boswachter Andy Liebrand van
Staatsbosbeheer vertelt de jongens dat
vorige week nog een loslopende hond
ruim een kwartier achter de geiten aan
gerend heeft en dat kan natuurlijk niet.
De drie jongens die normaal gesproken
in de klas horen te zitten van groep 8
van basisschool De Hommel uit Venray
zijn vandaag een dag lekker buiten.

Om straks een goede onderwijskeuze
te kunnen maken lopen ze een dag
mee met de boswachter. Ze zijn
nieuwsgierig naar wat hij zoal doet en
weten straks of boswachter worden iets
voor hen is. Dit keer dan geen honden
maar wel drie prachtige buizerds die
hun zweefkunsten vertonen boven de
Schaakse heide.

Kunstproject
Mieke and Friends
Het kunstproject Mieke and Friends is komende maand april te
bezichtigen in het Parkhotel in Horst. Locoburgemeester Ger van Rensch
van Gemeente Horst aan de Maas opent de expositie op zondag 1 april
om 13.00 uur. Met deze expositie in het Parkhotel Horst wordt het unieke
project afgesloten.
Het project ontstond twee jaar
geleden rondom de kunstmanifestatie in Geijsteren toen kunstenares
Mieke van Uden uit Geijsteren 54
internationale kunstenaars vroeg een
beeld van haar in hun eigen discipline
te verwerken of te bewerken. Ze
nodigde de kunstenaars uit om materiaal en tijd kosteloos in te zetten
en de beelden beschikbaar te stellen
voor verkoop ten behoeve van het
nieuwe SOS Meerlo-Wanssum project.
Dat is de realisering van een mobiele
schoolklas in Chennai in Zuid-India
bij de organisatie Udavum Karangal
van sociaal werker Pappa Steven
Vidyaakar. Pappa Steven reageerde
meteen enthousiast vanuit India:
“Het is geweldig dat kunstenaars
in Europa via SOS Meerlo-Wanssum
zich inzetten voor ons project in India
zodat straks nog meer kinderen van
de straat onderwijs kunnen volgen.”

De 54 beelden beleefden hun
eerste expositie tijdens de internationale kunstmanifestatie te Geijsteren
en vorig jaar zomer waren de beelden
te zien in het Museum Petershuus
te Gennep. De meeste kunstwerken hebben inmiddels een nieuwe
eigenaar maar er zijn nog enkele
mooie werken te koop. De opbrengst
van Mieke and Friends wordt op
zondag 2 september bekendgemaakt
tijdens het Wereldfestival in Meerlo
waar Pappa Steven Vidyaakar eregast
is. Gedurende de expositie is het
kunstboek Mieke and Friends te koop.
Daarin staan foto’s en beschrijvingen van alle kunstwerken en is ook
een dvd van filmmaker Marijn Poels
ingesloten over dit bijzondere kunstproject. De kunstwerken zijn tijdens
de openingsuren te bezichtigen in de
openbare ruimtes van het hotel in
Horst.
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Aanmelden Nederlandse Kinderjury
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Ezel in de Kerk
Op zondag 1 april wordt in de H.H. Fabianus en Sebastianuskerk in Sevenum samen met kinderen van de
parochiefederatie Palmpasen gevierd. De Heilige mis begint om 09.30 uur.

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen meedoen aan de
Nederlandse Kinderjury. Ze kunnen een stem uitbrengen op hun favoriete
boek dat is verschenen tussen 1 januari en 31 december 2011. Op
woensdag 6 juni wordt de winnaar van het beste kinderboek bekendgemaakt.
Kinderen die deelnemen aan
de Nederlandse Kinderjury steunen
hiermee hun favoriete boek en
schrijver. Alle boeken doen mee.
Zo kan er onder andere gestemd
worden op verhalen, prentenboeken
en informatieboeken. In de bibliotheek hebben deze boeken een
Kinderjury 2012-etiket.
Er zijn twee leeftijdsgroepen,
die elk hun eigen winnaar kiezen.
De eerste leeftijdsgroep is 6 tot en
met 9 jaar en de tweede is 10 tot
en met 12 jaar. In beide leeftijdsgroepen doen veel boeken mee van
bekende schrijvers als Jacques Vriens,
Paul van Loon, Carry Slee en Mirjam
Oldenhave. Maar de onbekendere
schrijvers zoals Janneke Schotveld en

Mireille Geus maken ook kans op de
Nederlandse Kinderjury-prijs.
Kinderen die jurylid willen
worden, kunnen zich aanmelden bij
Biblionu in Horst en Grubbenvorst.
Bij de bibliotheken wordt een stemwijzer en stemformulier uitgedeeld.
Op het stemformulier kan ieder
kind zijn favoriete top drie noteren.
Stemmen is mogelijk tot en met
vrijdag 11 mei. Bij het inleveren van
het stemformulier voor dinsdag 8 mei
bij Biblionu in Horst of Grubbenvorst
krijgt iedere deelnemer een aardigheidje. Wie stemt, maakt ook kans op
prijzen. Uit alle uitgebrachte stemmen
worden de winnaars gekozen.
Voor meer informatie kijk op
www.kinderjury.nl

Iain Matthews en Egbert Derix

Presentatie
nieuwe cd

Op het Cambrinuspodium in Horst presenteren Iain Matthews en Egbert
Derix op woensdag 4 april hun nieuwe cd In the Now. Tijdens dit concert
worden ze bijgestaan door saxofonist Leo Janssen en bassist Norbert Leurs.
Zij spelen ook mee op de cd.

Aan het begin van deze heilige mis
zal één van de kinderen, net als Jezus
in zijn dagen, zittend op een echte ezel,
de kerk binnenrijden.
In processie begeleiden de kinderen Jezus met hun Palmpasenstok.

Op Palmzondag wordt gevierd dat Jezus
als de nieuwe koning door groot en
klein met palmtakken in de hand werd
begroet.
Op maandagmiddag 26 maart
hebben 45 kinderen in het parochiehuis

van Sevenum hun Palmpasenstok
gemaakt. Na de heilige mis zullen de
kinderen deze Palmpasenstok naar
mensen brengen waarvan zij zelf
vinden dat deze extra aandacht nodig
hebben.

Uw new holland dealer
ook voor het kleinere werk!

De nieuwe cd In the Now is uitgebracht bij het Universal Verve-label.
Bij dit label stonden artiesten als Duke
Ellington, Oscar Peterson en Bill Evans
onder contract. Het is ook de thuisbasis
voor musici als Jamie Cullum en Herbie
Hancock. In the Now is een eclectische
mix van americana, jazz, pop en klassieke arrangementen. De ene song refereert naar pianist Thelonious Monk en
een ander heeft door zijn arrangement
verwantschap met Randy Newman en
Van Dyke Parks.
Iain Matthews is een Britse musicus. Hij begon in de vroege jaren zestig
met het spelen in lokale amateurbands, totdat hij in 1966 verhuisde
naar Londen en lid werd van de band
Pyramid. In 1970 nam hij zijn eerste

soloalbum op onder de naam Matthews
Southern Comfort. Hierbij kreeg hij
hulp van zijn vorige band Fairport
Convention. In 1984 besloot hij te stoppen met het maken van muziek, maar
in 1986 herzag hij deze beslissing. Iain
woont tegenwoordig in Horst.
De carrière van Egbert Derix is
van een kortere periode. Hij heeft
onder anderen samengewerkt met
Supertramp saxofonist John Helliwell,
Marillion zanger Steve Hogarth en Fay
Lovsky. Egbert is onder andere pianist
en componist van het Searing Quartet.
Tevens is hij werkzaam als docent aan
de Rockacademie in Tilburg.
Het concert begint om 20.30 uur.
Voor meer informatie kijk op www.
cambrinusconcerten.nl

Informeer bij uw New Holland Dealer
Grubbenvorsterweg 46, 5975 RB SEVENUM
tel: 077-4671935
info@verstegensevenum.nl
www.verstegensevenum.nl

DE SPECIALIST VOOR UW SUCCES
newholland.com
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Broodhaantjes bakken en
Palmhöltjes versieren
i n b r a a k • c a m e r a ’s • b r a n d • t e l e c o m

In Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 1 april Palmzondag gevierd met het bakken van broodhaantjes die kinderen hebben gemaakt. Ook het versieren van palmstokjes is een activiteit deze dag. Op de palmstokjes
wordt het afgebakken broodhaantje geprikt.

011120021

Lottumseweg 43 • Grubbenvorst

w w w. a s p s y s t e m s . n l

TIJDELIJKE ACTIE!

Heet voortaan...

om onze naamswijziging te vieren

ontvangt u tot 30 juni 2012

€ 10,- KORTING
bij aankoop van 2 broeken!
Op iedere volgende broek
ontvangt u ook € 5,- korting!

HOOFDSTRAAT 12
HORST
(aan het parkeerterrein)

Voorwaarden:
Deze actie is geldig per persoon, op alle broeken vanaf € 29,95 en loopt tot 30 juni 2012.
Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of afprijzingen.
Bij het retourneren van één of meerdere actie artikelen, vervalt de gehele korting.
Wijzigingen voorbehouden.

U vindt de vanBree Store in:
Bladel - Horst - Valkenswaard - Veldhoven

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

pH = OPTIMALE OPBRENGST
Breng nu de pH op peil met

CALCIUMGRANULAAT

De oorsprong van de traditie om
rond Pasen broodhaantjes te bakken en
op een stokje te prikken, moet gezocht
worden in de oud-Germaanse mythologie. De ’levensboom’, die het eeuwige
leven symboliseert, wordt bevolkt door
allerlei dieren. Een van deze dieren is
een haantje, Gullikambi of Goudkam.

Het woont boven in de levensboom
en zorgt voor de verdeling van licht en
donker op aarde. Dit haantje vinden
we tegenwoordig terug als haantje op
de kerktoren en op de palmpasenstok.
Omdat niet elk broodhaantje in een
echte boom gezet kan worden, prikt
men deze op een miniboompje, het

palmhöltje. Op Palmpasen zijn er niet
alleen activiteiten voor kinderen. Voor
volwassenen is er elders op het terrein
een show van draaiende en stampende
machines, tractoren en stationaire
motoren.
Voor meer informatie neem contact
op met Adry Spronk op 0478 53 16 39.

Open dag Muziekinstrumentenparade
Kunstencentrum Jerusalem verzorgt sinds 2004 de muzieklessen voor leerlingen van verenigingen en particulieren uit de gemeente Horst aan de Maas. Het aanbod is groot en de muziekafdeling wil de jonge inwoners, maar ook
geïnteresseerde volwassenen uit de gemeente Horst aan de Maas, de kans bieden om zich breed te oriënteren op
muziekgebied. In ‘t Gasthoes in Horst wordt daarom op zondag 1 april van 13.00 tot 16.00 uur een open dag en
instrumentenparade georganiseerd.

54% NW – 4% MgO – 40% Calcium
Wilt u ook de magnesiumvoorraad
op peil brengen kies dan

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

WWW.TIMMERMANSAGRISERVICE.NL
Tel. 077-4641999

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

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

Elke dag open Op zaterdag vanaf 09.00 uur

Tijdens deze Instrumentenparade
hebben belangstellenden de unieke
gelegenheid om onder leiding van
het docententeam van Jerusalem alle
voorkomende muziekinstrumenten
gratis uit te proberen. In de foyer, in
de grote zaal en in de vier muziek-

lokalen kan kennis worden gemaakt
met koperinstrumenten, zoals trompet,
bugel, tuba, trombone, maar ook
accordeon, blokfluit, drums, keyboard,
klarinet en viool kunnen uitgeprobeerd worden.De docenten en de
medewerkers van de administratie van

Kunstencentrum Jerusalem informeren
de bezoekers uitgebreid over de mogelijkheden. Verder zullen vele kinderen
van de Muziek in de Klasscholen en
verschillende instrumentale leerlingen
zich onder leiding van hun docenten
presenteren.
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Muzikale battle Grubbenvorst-Lottum onbeslist

Gezonde rivaliteit tussen twee harmonieën
Er is geen winnaar voortgekomen uit de muzikale battle tussen Harmonie St. Joseph uit Grubbenvorst en de
Koninklijke Harmonie van Lottum. De muzikale tweestrijd vond voor de tweede keer in de geschiedenis plaats in de
sportzaal van ’t Haeren in Grubbenvorst. De battle trok zo’n 150 muziekliefhebbers.

reactie op vanuit de Lottumse hoek.
“Graf Waldersee? Jullie hebben geen
graaf, Lottum wel: De Borggraaf. Wij
hebben Ivo van de Voort en die heeft
weer een kasteel. Dat is heel wat
anders dan een Witte Dame die op een
ruïne rondwaart en geen dak boven
haar hoofd heeft.” Anderzijds kreeg
Lottum ervan langs omdat zij hun
muziekprogramma bleven wijzigen tot
zelfs enkele minuten voor aanvang van
de battle. “Dat is typisch Lottums. Ze
zijn gewoon chaotisch.”
Aan het eind van de battle speel-

den de twee harmonieën gezamenlijk
het muziekstuk Wildhorn van Leeman.

Wildhorn van Leeman
De ‘strijd’ was gestreden zonder
bloedvergieten. Harmonievoorzitter
Eric Brouwers uit Lottum loofde
de goede verstandhouding tussen
de Grubbenvorster en Lottumse
muziekvereniging. Roel Alsters,
voorzitter van het Grubbenvorster
Harmonieorkest, sprak de wens uit om
van de battle een jaarlijkse traditie te
maken.

Workshop
oogstmand vlechten
Op vrijdag 13 april organiseert zelfoogsttuin De Vrije Akker uit
Grubbenvorst een workshop vlechten met wilgentenen. De workshop
wordt gegeven door Jac de Cock. Hier wordt geleerd hoe een oogstmand
te vlechten. Er kan ook creatief worden gevlochten, zoals een paasmandje of een wanddecoratie.
Het Grubbenvorster Harmonieorkest
gooide muziekstukken uit de filmwereld in de tweestrijd met als thema
‘Helden’. De muzikanten uit Lottum
brachten een mix van muziekstukken zonder thema. Na elk gespeeld
muziekstuk, mochten Wiel Wijnen uit
Grubbenvorst en Mark van Horck uit

Lottum commentaar leveren.

Battle krijgt vervolg
Soms scherp, vaak hilarisch en in
de meeste gevallen zeer gevat. Het
publiek genoot van de stekeligheden
waarbij het doel van avond werd
bereikt: muziek maken op een luchtige

manier en het publiek daarvan laten
genieten. Voor Grubbenvorst hanteerde
Leo Beckers het dirigentenstokje, en
John Gubbels dirigeerde de koninklijken
uit Lottum.
Het openingsstuk van
Grubbenvorst, Graf Waldersee van
Oertel/Rijken, leverde al meteen een

Ook kinderen vanaf 6 jaar zijn
welkom. De workshop is van 09.30
tot 16.00 uur. Voor het vlechten van
een mand is een hele dag nodig.
Voor wie creatief wil vlechten bestaat
de mogelijkheid een halve dag te
komen, van 09.30 tot 12.30 uur of

van 13.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.devrijeakker.nl of mail naar
devrijeakker@gmail.com
Opgeven kan tot en met
zaterdag 31 maart, per e-mail aan
jac_de_cock@hotmail.com

Jubileum Albert Lee
en Hogan’s Heroes
Gitarist Albert Lee komt op zondag 1 april naar Horst voor zijn enige
Nederlandse optreden in 2012. Voor het tiende jaar op rij bezoekt hij Horst
om een concert te geven.

Genieten met Pasen

Geniet bij ons op 1e paasdag van een typisch Limburgse Paasbrunch en
op 2e paasdag van een gezellige Paas High Tea.

8 april Aanvang: 12.00 uur
Limburgse paasbrunch
•
Live cooking
•
Vlees- en visgerechten gebakken op de grillplaat
•
Gratis kofﬁe, thee, melk, chocolademelk en jus d’orange

9 april Aanvang: 13.00 uur
Paas High Tea
•
Verschillende theesoorten
•
Diverse zoetigheden, hartige hapjes en lekkernijen

€21P.5P.0 *
€19P.5P.0 *

*Kinderen van 0 t/m 3 jaar zijn gratis en kinderen tot en met 12 jaar ontvangen 50% korting.

Reserveren? Bel 0347 - 750 428
Roobeekweg 1 | 5944 EZ | Arcen | www.hotelrooland.nl

Albert Lee wordt bewonderd
door een aantal artiesten zoals Dave
Edmunds, Joe Cocker en Ritchie
Blackmore. Als sessiemuzikant is
Albert te horen op enkele platen van
deze artiesten. Hij won een Grammy
Award en vijf keer de award voor beste
Country Guitarist van het blad Guitar
Player. Jarenlang was Albert een vast
lid in de band van Eric Clapton, die hem
als een van zijn grote voorbeelden
noemt. Voor zijn bijdrage aan het herdenkingsconcert voor George Harrison

in de Londense Royal Albert Hall werd
hij onderscheiden. Met begeleidingsband Hogan’s Heroes speelt Albert
Lee rhythm-and-blues, rock-’n-roll en
countryrock. De band bestaat uit Gerry
Hogan, Peter Baron, Brian Hodgson
en Gavin Povey. Zij speelden individueel samen met onder andere The
Three Degrees, Cliff Richard en Paul
McCartney. Het concert begint om
16.00 uur in de Kasteelboerderij in
Horst. Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcertern.nl
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Terug in d’n Tiêd bij
De Lange Horst
De Lange Horst organiseert in samenwerking met supermarkt Plus
Lucassen uit Horst op zaterdag 21 april de tweede editie van Terug in d’n
Tiêd voor iedereen boven de 25 jaar. De rockcoverband Cold Turkey treedt
op en dj Paul van de Laar zorgt tussen de sets door voor muziek.
De rockcoverband Cold Turkey
maakt een mix tussen nieuwe
nummers en klassiekers. Ooit
begonnen ze als een Lenny Kravitzcoverband, maar de band besloot
haar repertoire te vergroten met
muziek van andere artiesten als Kings
of Leon, Anouk en de Kaiser Chiefs.

Voeding van toen in
Peelmuseum America
Ons voedsel en onze eetgewoonten staan vaak in het middelpunt van de belangstelling. Eten heeft als eerste
levensbehoefte een steeds sterker culinair tintje gekregen. Maar hoe was dat pakweg 100 jaar geleden? Wat aten
we toen en waarom? Het Peelmuseum in America geeft hier een antwoord op.

Naast nieuwe nummers spelen ze
ook oudere nummers onder andere
van The Police, AC/DC en Status Quo.
De tweede editie van Terug in d’n
Tiêd begint om 21.00 uur.
Voor meer informatie,
zoals actiekaarten, kijk op
www.delangehorst.nl

Vijf jaar De Gaper
Stapperij de Gaper in Sevenum viert op vrijdag 30 en zaterdag
31 maart haar 5-jarige jubileum. Vrijdagavond start de muziek om
21.30 uur en op zaterdag is iedereen welkom vanaf 21.00 uur.
Tijdens de eerste feestavond op
vrijdag brengen dj Vato Gonzalez
en mc Tjen een bezoek. Vervolgens
wordt de zaterdagavond opgevuld
met een vinylshow. Alle vinylplaten
komen aanbod en even lijkt de Gaper

op de disco van vroeger. Achter de
draaitafel worden dan verzoeknummers gedraaid.
De entree op vrijdagavond
bedraagt vijf euro. Op zaterdagavond
kan iedereen gratis naar binnen.

Tweedehands te Sevenum

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Mamaloe organiseert op zondag 1 april haar 10e tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs bij Actief en Partycentrum
De Schatberg in Sevenum.
Kinderkleding in de maten 74 tot
164, speelgoed, spellen en kinderboeken worden tijdens de kinderkledingen speelgoedbeurs aangeboden. De

kleding is van tevoren beoordeeld op
kwaliteit. De deuren zijn geopend van
10.00 tot 12.00 uur. Voor meer informatie kijk op www.mamaloesevenum.nl

“Pannenkoeken, dat is wat de
turfstekers in de Peel hoofdzakelijk
aten”, vertelt Frans Steeghs van het
Peelmuseum in America. “En balkenbrij, bloedworst en bonensoep.” In
de periode van 1900 tot 1950 werd
de Peel ontgonnen. Destijds verbleven de arbeiders een week lang in
het moerasgebied om turf te steken.
“De mannen en jongens hadden dus
voor een hele week proviand nodig.
Om niet al te veel gewicht mee te
hoeven dragen, namen ze een zak
meel mee de Peel in. De meest eenvoudige maaltijd was een mengsel van

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

boekweitmeel, wat hier in de volksmond Bokus Kook werd genoemd, en
Peelwater. Hier werden pannenkoeken
van gebakken. Met hetzelfde water
werd ook koffie gezet. Overnachten
deden de Peelarbeiders in provisorische, zelfgebouwde plaggenhutten.
In het weekeinde werd thuis vooral
bonensoep, balkenbrij en bloedworst
gegeten.” Balkenbrij wordt gemaakt
van het afval dat overblijft nadat een
varken is geslacht. “Het voedsel dat
de arbeiders nuttigden bevatte redelijk
wat vet. Maar als je nagaat dat een
turfsteker per dag een kleine 1.200

turven van ongeveer 5 kilo per stuk
moest steken, begrijp je dat ze van het
vette eten niet echt dik werden en toch
een ´vol´ gevoel kregen.”
Tijdens de Peeldag op 22 april kunnen bezoekers van het museum kennis
maken met het voedsel van weleer.
“Mensen kunnen dan een stukje pannenkoek of balkenbrij proeven. Verder
is er die dag een streekmarkt en wordt
het nieuwe logo van het Peelmuseum
onthuld”, aldus Frans Steeghs. De
Peeldag begint om 11.00 uur en duurt
tot 18.00 uur. Kinderen tot 12 jaar
mogen gratis naar binnen.

Bamboe-ballade

Het grootste assortiment planten van Limburg!

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

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Horsterdijk 28b
Lottum

altijd

Zondagds!
geopen r
van 9 tot 17

Ruim 20 jaar kwaliteit en service!

uu

Bamboe superkeuze, alle maten!

Fargesia, Phyllostachys, Pseudosasa, etc.

Vraagprijs: € 299.500,-

k.k.

OPEN HUIS

MAART
ZATERDAG 31
R TOT
VAN 11.00 UU
15.00 UUR

Alle soorten en maten

Seringen vol knop

Alle kleuren, soorten en maten

Alle coniferen met kluit
80- 200 cm hoog

Zwembaden - Sauna’s - Spa’s
Infraroodcabines - Stoombaden
Chemicaliën - Onderhoud en renovatie
Groesweg 43, 5993 NN Maasbree | T: (077) 465 26 78
info@aquafun-zwembaden.nl | www.aquafun-zwembaden.nl

Siergrassen mooi!

Hortensia ‘Annabelle’

3 stuks

Mooi vertakt, in zomer enorm dikke witte bloem 19,95
Keulseweg 3, 5953 HD Reuver
Tel. 077-476 20 70 info@a75.nl
www.a75.nl

Uw route naar huisvesting

-20%
-20%
-20%
-20%
13,50

Aanbiedingen geldig t/m 3 april 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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Expositie Floriarte
Irok
Bij galerie Irok in Horst is vanaf zondag 1 april tot en met zondag
7 oktober een Floriarte expositieprogramma. Er vinden drie opeenvolgende shows plaats met elk minimaal tien deelnemende kunstenaars.
Alle kunstenaars die verbonden zijn aan deze galerie zijn gevraagd om
enkele werken te laten inspireren op de Floriade.
Naast de afwisselende Floriarteexpositie wordt er in de galerie een
ruimte ingedeeld voor een Floriartesouvenirshop. Hier zijn kleinere,
betaalbare en originele kunstwerkjes
te koop. Er is niet alleen de kunst te
bewonderen die op de Floriade
geïnspireerd is, maar er wordt ook
een gevarieerd overzicht getoond van
schilderkunst en sculpturen voor

cultuur 33

Nieuwe expositie in
Museum de Kantfabriek
Textiel-Theater-Textiel is de nieuwe expositie van Museum de Kantfabriek in Horst. Deze expositie is te bezichtigen vanaf zondag 1 april tot en met zondag 7 oktober.

binnen en buiten.
De kunstenaars die meewerken
aan de Floriarte expositie zijn onder
andere Marjan Smit, Ton Verstraten,
Simone Theelen en Bert van Kol.
Irok is geopend op dinsdag tot en
met vrijdag van 09.30 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 09.30 tot
16.00 uur. Voor meer informatie kijk
op www.irok.nl

Alter Ego- Beeldende
Kunst in Swolgen
De 26-jarige kunstenaar Marius Kingma en zijn 23-jarige vriendin
Wendela Huisman exposeren in Eethuis Bram in Swolgen. Ze hebben hun
passie voor kunst, goede doelen en reizen samengebracht in het
kunstbedrijf Alter Ego- Beeldende Kunst.
Het doel van het kunstbedrijf Alter
Ego- Beeldende Kunst is tweeledig.
Marius en Wendela willen hun passie
voor kunst delen door de helft van
hoge, marktconforme prijzen te
vragen om zo kunst toegankelijk te
maken voor een breder publiek.
Daarnaast wordt de opbrengst van de
schilderijen volledig besteed aan hun
vrijwilligerswerk. Negentig procent
van de nettowinst wordt gebruikt om
het vrijwilligerswerk te bekostigen,
de overige tien procent wordt
rechtstreeks besteed aan goede
doelen in de landen waar ze
doorheen reizen.

Het inzamelen van geld is voor de
twee avonturiers belangrijk, omdat ze
het geld gebruiken voor de toekomst
van kinderen in Azië. Ze willen samen
een actieve bijdrage leveren aan de
toekomst van de kinderen in de landen Kirgizië, Cambodja, India, Nepal
en China.
In april vertrekken ze voor drie
maanden vrijwilligerswerk op schooltjes naar deze vijf ontwikkelingslanden. Tijdens deze drie maanden
bezoeken ze ook een aantal goede
doelen.
Voor meer informatie kijk op
www.onsalterego.nl

Te koop: Horst, Broekweg 1a

De leden van de commissie
Exposities van Museum de Kantfabriek
lieten zich voor de expositie TextielTheater-Textiel inspireren door een
hoofdthema van de Floriade: World
Show Stage. Omdat theater en textiel
met elkaar verbonden zijn, was de
link snel gelegd. Voor liefhebbers van
musicals en opera’s, maar ook liefhebbers van kleding, is een wandeling
door de tot het theater omgebouwde
expositieruimte een leuk dagje uit.
The making-off van theaterkostuums wordt zichtbaar aan de hand van
ontwerptekeningen en productiefoto’s.
Er is werk te zien van beroemde nati-

onale ontwerpers zoals Arno Bremers,
die kostuums ontwierp voor musicals
als A Chorus Line en Tommy, en Rien
Bekkers, die werkte voor de opera’s
Carmen en Fidelio. Ook het werk
Nicolaas Wijnberg, bedenker van decors
en kostuums voor opera’s als Ravel
en toneelstukken van Shakespeare,
wordt tentoongesteld. Het topstuk van
de nieuwe expositie is de kleurrijke
droomjas van Joseph uit de musical
Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat waarin lokale musicalster
Renée van Wegberg speelde.
Met een knipoog naar de Floriade
2012 vullen vormgevers Ger Hoebers

en Erwin Michielsen de tentoonstelling
aan met kostuums uit diverse shows
van hun Theatre Floral met de bloem
als hoofdrol.
Verder zijn er pruiken te
bewonderen in Marie-Antoinette-stijl.
Deze pruiken zijn geheel vervaardigd
met hennep. De studenten van de
Academie uit Genk maken de expositie compleet met hun vernieuwende
textielkunst.
Het museum is geopend van
dinsdag tot en met zondag van 14.00
tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

TE KOOP
Ericaplein 18,
5971 GC Grubbenvorst

l- en
GRATIS meube
ue
eq
ch
tie
ra
deco
t.w.v. E 3.000,

Halfvrijstaande woonboerderij met royale vrijstaande
schuur, stal, open tuinhuis en tuin, gelegen op een goed
bereikbare locatie in het buitengebied van Horst. Bouwjaar
1930, in 1972 is het stalgedeelte verbouwd tot het huidige
woongedeelte. Inhoud ca. 620m³. Perceel: 1.120m².
Eventueel meer grond mogelijk (2.221m²).

Vraagprijs: vanaf E 298.000,- k.k.
Voor vragen, informatie en aanbiedingen kunt u contact opnemen
met Arvalis Makelaars, tel. 0478 - 57 82 57

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

is
Open huaa
rt

zaterdag 31 m
uur
11.00 – 15.00

Perceel 250 m2, inhoud 550 m3
5 slaapkamers

vraagprijs

E 249.000,- k.k.
06-34211427
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AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Proud to be Fout
za 31 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Optreden D-Vision
zo 1 april 16.00 uur
Locatie: Station America

Broekhuizen

Collecte goede doelen
zo 25 t/m za 31 maart

Griendtsveen

29
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Zomerkinderkledingbeurs
za 31 maart 10.00 – 11.30 uur
Organisatie:
Stichting Kinderkledingbeurs
Locatie:
café-zaal De Vonkel

Hegelsom

Optreden Peelzangertjes
zo 1 april 09.45 uur
Locatie: Heilige Barberakerk

Grubbenvorst

vr 30 maart 21.00 uur
Locatie: Canix

zo 1 april 13.00 uur
Locatie: Parkhotel Horst

Expositie Irok

Melderslo

Machine- en stationaire
motorenshow

Toeterspektakel

vr 30 maart 18.30 – 19.45 uur
Organisatie:
muziekvereniging St. Hubertus
Locatie: zaal Debije

Ezel in de Kerk

Film Blitz

zo 1 april t/m zo 7 oktober
Locactie:
Irok Meldersloseweg 6

Opening tentoonstelling
zo 1 april t/m zo 7 oktober
Locatie:
Museum de Kantfabriek

za 31 maart t/m zo 1 april
13.00 uur
Locatie:
Streekmuseum De Locht

Palmzondag
Open dag
Instrumentenparade

Horst

Informatie- en netwerkontbijt
do 29 maart
Organisatie:
MKB Noord-Limburg
Locatie: Parkhotel

zo 1 april
Organisatie: Kunstencentrum
Jerusalem
Locatie: Gasthoes

zo 1 april
Locatie:
Streekmuseum De Locht

Optreden Albert Lee &
Hogan’s Heroes

Stockcarraces
vr 30 maart t/m zo 1 april
12.00 uur
Organisatie: De Peeldrijvers
Locatie: Merthal

zo 1 april 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Optreden Iain Matthews &
Egbert Derix
wo 4 april 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Midnight madness
za 31 maart 21.00 – 03.30 uur
Locatie: café De Lange

Toneelvoorstelling

Open Bootcamp

vr 30 en za 31 maart 20.00 uur
Organisatie:
toneelvereniging Mariposa
Locatie: Theater de Baersdonck

zo 1 april 10.30 – 11.30 uur
Organisatie:
Bootcamp Power
Locatie: Ruiterterrein

za 1 april 13.00-17.00 uur
Organisatie: Fanfare Monte
Corona
Locatie: Torrekoel

zo 1 april 10.00 – 12.00 uur
Organisatie:
Mamaloe
Locatie: recreatiecentrum
De Schatberg

Openbare dorpsraadvergadering
wo 4 april 19.30 uur
Locatie: de Wingerd

zo 2 t/m za 7 april
Organisatie:

za 31 maart
Locatie: zaal Wilhelmina

Swolgen Rocks part IV

Receptie

Sevenum
5-jarig bestaan

vr 30 en za 31 maart 21.00 uur
en zo 1 april 15.00 uur
Locatie: Stapperij De Gaper

za 31 maart 14.00 – 17.00 uur
Organisatie:
Tennisvereniging Apollo ‘69
Locatie: tennispark

Rommelmarkt

Tweedehands
kinderkleding- en
speelgoedbeurs

Swolgen

Open tennisdag

Kronenberg

zo 1 april 9.30 uur
Locatie: H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk

Meterik

Week van de goede doelen

Amsterdamse avond

za 31 maart 21.30 uur
Locatie:
Herberg de Morgenstond

Lottum

Kunstproject Mieke
and Friends

vr 30 maart 20.00-21.00
Organisatie:
S.V. De Rangers
Locatie: zaal Wilhelmina

Tienray

Champagne, klompen
en Nana
vr 30 t/m 1 april
Organisatie:
Toneelvereniging Mimus
Locatie: Parochiehuis

www.tcinterieurbouw.nl | (077) 464 18 44

• (schuifdeur-/inloop)kasten • keukens • keukenrenovatie • advisering • ﬁjntimmerwerk •
wandbetimmeringen • badkamermeubels • interieur (winkel/kantoor/horeca) • voor particulieren én bedrijven •

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
Tel. 06 22 54 41 32
marcelseurenstukadoor.nl

Novocom
SONY XPERIA S

STANDAARD OF MAATWERK:
PROFESSIONELE KWALITEIT, OOK VOOR U!

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

Bijbetaalprijs € 0

1e jaar € 37,50

18,75

/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

www.jeurissenzonwering.nl

i.c.m. 2-jarig Hi Messaging Medium
+ 150 min + Hi ToestelLease*
+ SmartCare 4-uur service
(500 MB internet + 150 min /sms)

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

Beleef alles in HD

€

AL
SINDS
1990

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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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

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

Huisartsenpost

zaterdag

zondag
donderdag

zondag

Heilige mis
Eucharistie

09.45
15.00

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
boeteviering
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
18.55
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Eucharistie
Boeteviering
Heilige mis

10.30
19.00
19.25
09.00

Vastenaktie 2012:

Holly over
gehandicaptenzorg in India
In de eerste week van de Vastenaktie werd uitleg gegeven over het
project Udavum Karangal, Helpende Handen, in India, dat de Vastenaktie
Horst aan de Maas de komende drie jaar gaat ondersteunen. Het ging over het
realiseren, via de Vastenaktie, van een mobiele kliniek in Tiruvannamalai.
Holly, een van de jonge ambassadeurs van Helpende Handen van
het Dendron College schrijft over
gehandicaptenzorg: “De Vastenaktie zet
zich in voor een mobiele kliniek voor
de mensen die anders van de meest
primaire zorg verstoken zouden blijven.
Dit is zeer bepalend voor de toekomst
van deze mensen. Een goede gezondheid en dus goede gezondheidszorg
is tenslotte een van de eerste vereisten om in de maatschappij verder te
komen.
Bij het project Helpende Handen
wordt veel aandacht, liefde en steun
gegeven aan de gehandicapten in het
land. Volgens Indiaas geloof heb je
het zelf in de hand of je gehandicapt
bent of niet. Als je je vorige leven
goed geleefd hebt, ben je een goed en
gezond mens in dit leven. Dus gehandicapt of beperkt zijn, betekend dat je
slecht geleefd hebt. Het is dus je eigen
schuld en er zal ook niemand zijn die je

helpt met je leven. Maar daar is Pappa
Steven Vidyaakar voor. Natuurlijk maakt
Pappa geen onderscheid met gehandicapte mensen. Helpende Handen heeft
veel afdelingen voor alle soorten handicaps. Zo is er een tehuis voor spastische
en veelvoudig gehandicapte kinderen,
Kutty Pappaas, een opvanghuis voor
psychiatrisch zieke vrouwen, Athma
Shanthi, en een rehabilitatiecentrum
voor psychiatrisch en verstandelijk
beperkte mannen, Dignity Home.
Ook de verzorging in de tehuizen is
optimaal. De sociale hulpverleners zijn
vaak ook zelf ooit in het project opgevangen. Nu ze oud genoeg zijn gaan ze
hun medemens helpen. Iemand redt
hun leven en vervolgens redden zij
weer levens van medemensen. Zo zou
de wereld in elkaar moeten zitten. Dit
is een fantastische spiraal die verwerkt
zit in Helpende Handen.
Voor meer informatie kijk op
www.helpendehandenindia.nl

Lottum
zondag

Meterik

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

zaterdag

donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
aanbidding

09.00
19.00
19.00
19.25

Swolgen
zondag
dinsdag
donderdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Verloskundige zorg
vrijdag

Heilige mis
18.00
Heilige mis
09.30
Rozenkrans
18.00
Heilige mis
18.30
Rozenkrans
18.00
Heilige mis
18.30
Rozenkrans
18.00
Heilige mis
18.30
uitstelling Allerheiligste
Heilige mis
18.30

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis
Boeteviering

18.00
19.00
19.25

Rehoboth
zondag

Brand, ongeval of misdrijf

T

19.15

Hegelsom

Venray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

Griendtsveen

zondag
maandag

112

09.45

zaterdag
Heilige mis
19.00
donderdag schoolviering 14.45
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15
donderdag Eucharistie
14.45

Meerlo

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

Heilige mis

Grubbenvorst

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

Spoedgevallendienst
30 maart t/m 5 april
Tandarts Daudeij
´t Zandt 15 5855 BW Well
T 0478 50 19 71

11.00

Broekhuizenvorst

Venlo

Tandarts

Heilige mis

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

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

Kerkdiensten

service 35

maandag
woensdag

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Horeca Medewerker M/V
gezocht

De Paddestoelerij is een streekrestaurant in
Grubbenvorst en is op zoek naar een horecamedewerker (M/V) tijdens de Floriade.
U zorgt voor:
• ontvangen van gasten
• opnemen van bestelling
• uitserveren van bestelling
• uitleg geven aan gasten
• kaswerkzaamheden
• schoonmaken
• voorbereidingen treffen
• bediening in productwinkel
Vaardigheden:
• enige ervaring in horeca
• ﬂexibel inzetbaar (werktijden in onderling overleg)
• spontaan
• representatief
• contactueel vaardig
• team-player
Arbeidsvoorwaarden:
• prettige werksfeer binnen een klein team
• afwisselend
• salariëring conform CAO
Bent u geïnteresseerd dan kunt u reageren naar:
De Paddestoelerij, t.a.v. S. Lemmen
Horsterweg 80, 5971 NG Grubbenvorst
Tel. 077 - 366 17 08
depaddestoelerij@primechamp.com
Powered by Prime Champ
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‘Gelukkig hebben we een bank die de aankoop
van ons droomhuis mede mogelijk maakte’
Jaap en Rosanne wonen sinds eind november 2011 in hun fraaie verbouwde
boerderijwoning aan de Danielweg in Melderslo. Voorheen woonden ze in een
huurwoning in Horst. Het was hun wens om ooit een vrijstaande boerderij te
kopen met een grote tuin om dieren te houden. In 2011 startte de zoektocht in
de regio Horst aan de Maas.
In een vroeg stadium zaten ze al aan tafel
met een financieel adviseur, om hun
mogelijkheden te bespreken. Rosanne
vertelt: “We wilden eerst weten hoeveel we
konden lenen. Daarom namen we contact
op met Rabobank Maashorst om onze
mogelijkheden te bespreken. Daarnaast
wilden we weten wat een reële prijs was
voor te koop staande woningen. De
boerderij aan de Danielweg sprak ons
direct aan. Samen met de architect/
aannemer berekenden we de kosten van
een verbouwing. Zo hebben we o.a.
tuindeuren geplaatst in de keuken en
bouwden we de helft van de loods om tot
buitenwoning met keuken.”
Jaap geeft aan dat ze merkten dat het
kopen van een woning op dit moment
aantrekkelijk is. “Door de huidige

problematiek op de woningmarkt is er
meer ruimte op het gebied van
onderhandelingen over de prijs. Door
vooraf een woonadviesgesprek te voeren
met de bank weet je waar je staat, welke
mogelijkheden je hebt en kun je dus
sneller een besluit nemen. Ik zou iedereen
adviseren ga eerst eens met de bank
praten. Wij vonden het belangrijk om naast
het kopen van ons droomhuis ook nog
geld over te houden om te leven. De bank
denkt daar prima in mee en bewaakt de
financiële situatie zodat genieten van het
leven voorop blijft staan. De bank heeft ons
uitstekend geadviseerd en gaf ons het
gevoel dat wij op elk moment van de dag
met vragen konden aankloppen. Onze
wens is vervuld en wij genieten iedere dag
van onze prachtige woning met grote tuin.”

Wilt u weten welke
mogelijkheden u heeft?
Ralf Deeben, manager Retail bij Rabobank
Maashorst zegt: “Wonen is een actueel
thema dat veel mensen in de huidige
economische situatie zorgen baart.
Wat wil ik? Wat kan ik? Wat is verstandig?
Dat zijn vragen die starters op de
woningmarkt, maar ook doorstromers
veelal bezighouden. Als bank ervaren we
dat ook de behoefte van onze klanten is
veranderd. Kwamen potentiële kopers in
het verleden enkel en alleen over de
hypotheek praten, tegenwoordig merken
we dat hun behoefte verder gaat en dat ze
veel meer en dieper op het thema ‘wonen’
in willen gaan.
Maar ook onderwerpen als huren, de
starterslening en andere stimuleringsmaatregelen komen regelmatig aan de
orde in onze adviesgesprekken. Het is
mogelijk dat wij in sommige gevallen
adviseren om niet te kopen omdat dat
geen verstandige keuze is. Dat advies
baseren we op de huidige situatie van

de aanvrager, maar zeker ook op de
toekomstverwachting.” Heeft u ook
interesse in een ‘woonadviesgesprek’?
Maak nu een afspraak via (077) 397 92 22.

Interesse in een nieuwe woning?
Dennis Holthuijsen, directeur Intermakelaars zegt: “De Open Huizen Route is de kans om u eens breed te oriënteren op alles wat er te
koop is. Op dit moment heeft u een goede onderhandelingspositie als koper, de verhoogde NHG-normen zijn nog steeds van kracht
en u profiteert nu nog van de tijdelijke verlaging van de overdracht-sbelasting. Bij de prijs van een gemiddelde koopwoning scheelt
dit toch al gauw zo’n € 10.000,--. Profiteer daarom nú en loop eens gewoon binnen!”

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

