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Kloosterhof op de schop
Winkelcentrum Kloosterhof in Horst gaat volgend
jaar maart compleet op de schop. Alle winkelruimte
wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.
Het merendeel van de huidige winkels keert terug op
dezelfde plek.

Het bouwplan bestaat uit twee
deelprojecten, geeft Marc Janssen van
Suyderland Venrode, eigenaar van
Kloosterhof, aan. “Het eerste project
is de nieuwbouw voor supermarkt

Wethouder veegt voorstel
koopzondagen van tafel
Supermarkten mogen iedere zondag open, maar andere winkeliers niet en daar zijn ze niet rouwig om. Dat
stelt het Centrum Management in Horst. Volgens hen willen de winkeliers ook helemaal niet iedere zondag open.
Het raadsvoorstel van wethouder
Paul Driessen om iedere zondag alle
winkels in de dorpscentra van Horst
aan de Maas te openen is van tafel
geveegd. Het Centrum Management
van Horst dat de belangen van de
Horster ondernemers behartigt,
maakte zich daar sterk voor. Voorzitter
Jan Nabben is blij nu het raadsvoorstel ingetrokken is. “We hadden niet
afgesproken dat alle winkels iedere
zondag open zouden mogen”, vertelt
hij.

Nadat het raadsvoorstel ingetrokken werd, ging Driessen opnieuw in
gesprek met de ondernemersverenigingen van Horst, Grubbenvorst en
Sevenum. Daarop werd besloten de
zondagopenstelling deze zomer alleen
voor supermarkten te laten gelden. Het
voorstel zou 12 maart in de raadsvergadering besproken worden, maar
nu wordt het pas in april behandeld.
Eerder krijgt de wethouder het nieuwe
voorstel niet rond.
Manfred Engels van bakkerij Engels

in Grubbenvorst is blij dat het eerste
raadsvoorstel er niet door is gekomen.
“Als kleine ondernemer is het erg
moeilijk om nog meer dagen in het
jaar open te gaan. Ik wil geen zeven
dagen in de week werken. Als andere
winkeliers ook open gaan, word ik
haast gedwongen open te gaan om
geen inkomsten mis te lopen. Daar
pas ik voor.” Hij ziet opengaan op
zondag voor kleine ondernemers als
een last.
Lees verder op pagina 05

Jan Linders. Voor 1 november 2014
moet dat in elk geval klaar zijn.
De supermarkt verhuist namelijk
tijdelijk naar de Mèrthal. Maar omdat
op 11 november het carnavalsseizoen
start, moeten zij voor die tijd weer
weg zijn. Het tweede deel is de bouw
van de overige commerciële ruimte en
zeven woningen daar bovenop. Om de
overlast voor het centrum, de huurders
en omwonenden zoveel mogelijk te
beperken willen we beide plannen wel
gelijktijdig uitvoeren.”
Boven Jan Linders komen geen
woningen. “We willen namelijk niet dat
de bouw vertraging gaat oplopen. Voor

de nieuwe supermarkt is alleen een
bouwvergunning nodig, terwijl voor de
bouw van de woningen een wijziging
van het bestemmingsplan aangevraagd
moet worden. Zonder anderen tekort te
doen, denk ik dat Jan Linders straks de
mooiste supermarkt van Horst wordt.”
Het huidige Kloosterhof heeft een
oppervlakte van 2.450 vierkante meter.
Het nieuwe winkelcentrum wordt
ongeveer 3.300 vierkante meter. Dat
komt doordat de rooilijn aan de zijde
van de Kerkstraat enkele meters naar
voren wordt verplaatst, evenwijdig aan
de gevel van Marskramer.
Lees verder op pagina 03

Ook voor
schoenreparaties!
Past schoenen, dat zit goed!
Hoofdstraat 14 Horst
www.pastschoenen.nl
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Iedereen is verantwoordelijk voor
eigen afval
In Horst aan de Maas slingert regelmatig zwerfafval rond. Op 9 maart is
het weer landelijke opschoondag. Een dag dat iedereen zijn handen uit de
mouwen steekt en de omgeving schoner maakt.
Langs de A73, in het centrum, in
de bossen: allemaal plaatsen in de
gemeente die werden genoemd als
antwoord op de vraag waar het meeste
zwerfafval ligt. Op 9 maart gaan veel
inwoners dat afval aanpakken. Zo
houden basisscholen in de gemeente
bijvoorbeeld een zwerfvuilprikestafette.
Met materialen van de gemeente
wordt de omgeving van de scholen
schoongemaakt. Wethouder Birgit op
de Laak vindt het een hele mooie actie,
maar wat vindt de inwoner van Horst
aan de Maas?
Jip van der Heijden (12), Sam Nass
(12), Monique Haenen (12) en Sem
Wanten (11) uit Sevenum lopen samen
door het centrum van Horst. “Op afval
dumpen zou een boete moeten staan”,
menen ze. “Mensen zijn gewoon lui”,

Colofon
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meent Sam. Ze geven allemaal toe wel
eens een blikje of een kauwgom op
straat te hebben gegooid. Tijdens de
landelijke opschoondag zijn ze niets
extra van plan. “Wij gooien ons eigen
afval die dag wel in de prullenbak”,
lachen ze.
Elle Janssen (74) uit Horst vindt
dat de hoeveelheid zwerfafval in
de gemeente de laatste jaren is
toegenomen. “Het ligt overal: op straat,
langs de oprit van de autobaan.” Ze
vindt het goed dat de kinderen leren
opruimen. “Maar het is niet hun
verantwoordelijkheid. Een schone
gemeente begint bij jezelf”, meent ze.
“Iedereen is verantwoordelijk voor zijn
eigen afval.”
Danielle (40) en dochter Nina
(8) Steeg uit Grubbenvorst vinden
de basisschoolactie ook een goed
idee. De broer van Nina heeft er al
eens eerder aan mee gedaan. “Het is
goed dat de kinderen leren opruimen.
Iedereen heeft wel eens wat op de
grond gegooid. Pure gemakzucht”,
denkt Danielle. Ze is dan ook trots
dat Nina graag meehelpt opruimen.
Beiden houden van een opgeruimd
straatbeeld. “Iedereen hoort het
gewoon schoon te houden.”

Ook Miep Leijsten (56) uit
Kronenberg sluit zich bij Elle, Danielle
en Nina aan. “Het is goed dat de kinderen het leren. Iedereen gooit wel eens
wat op de grond. Ik zelf gooi mijn sigaret dadelijk ook bij het uittrappen op de
grond. Maar mensen denken er niet bij
na en dat zou meer moeten gebeuren,
daar is zo’n dag wel goed voor.”
Meggie Geurts (22) uit Horst heeft

een uitgesproken mening. “Ik ga niet
meedoen met acties tijdens landelijke
opschoondag. Die ene dag maakt echt
geen verschil.” Wel vindt ze glas dat
op straat ligt of afval in een bosgebied
vervelend. “Het probleem ligt bij een
aantal luie mensen. Prullenbakken
zitten vaak vol en dan gooien ze het
op de grond. Ik vind het niet goed,
maar met een volle afvalbak lok je zo’n

gedrag wel uit”, meent ze.
Over het algemeen vinden de
meesten dat afval opruimen ieders
eigen verantwoordelijkheid is. Als
er afval in eigen tuin ligt, wordt het
opgeruimd, maar meedoen aan een
landelijke opschoondag en afval opruimen van een ander, daar zitten veel
mensen in Horst aan de Maas niet op
te wachten.

Wijkcentrum hoogste prioriteit
Het wijkcomité van de Norbertuswijk in Horst komt op basis van een enquête onder buurtbewoners met een prioriteitenlijstje. Hiervan hopen ze als
eerste een ontmoetingsplek voor jong en oud te kunnen realiseren. Een samenwerking met de basisscholen in de wijk moet hier de basis voor worden.
De respons op de enquête die
afgelopen weken bij de 1.100 huizen
in de wijk is afgenomen, werkt enorm
motiverend, vindt Mieke Cruysberg van
Synthese, die de werkgroep leefbaarheid van het Norbertuswijkcomité
ondersteunt. Bijna de helft van de
vragenlijsten werd ingevuld en tientallen mensen gaven aan mee te willen
helpen met activiteiten in de buurt. Nu
de basisscholen Meuleveld en Peelhorst
gefuseerd zijn en de gemeente de
Norbertuskerk gekocht heeft, wil
het wijkcomité aanhaken met een
wijkvoorziening. “Dit is de kapstok
die we nodig hebben om ons plan
aan te hangen”, zegt voorzitter Piet
Linders. “We hopen de functies die het
schoolgebouw gaat krijgen te combineren met een mogelijkheid voor een

ontmoetingsplek voor de hele wijk.”
Ideeën zijn er in overvloed: van
Marokkaans koken tot een les bieten
verbouwen, een cursus e-mails sturen
of invullingen aan het groenonderhoud.

Vanuit de wijk zelf
“We kunnen als wijk kwalitatief
heel veel bieden. We hopen dat we
onder dezelfde dakpannen een bredere
functie voor de wijk neer kunnen
zetten”, aldus Linders. “Het mooie is
dat het vanuit de wijk zelf komt. De
inwoners dragen de plannen en voeren
ze zelf uit.” “We vinden het belangrijk
mensen te betrekken bij de wijk waarin
ze wonen”, vindt secretaris Sonja van
Giersbergen.
Met hun plannen wil het
wijkcomité naar Dynamiek

Scholengroep en de architect stappen.
“Leren is meer dan taal. We hopen de
school te kunnen verbinden met de
wijk en door activiteiten jongeren en
ouderen te verbinden. Die kant wil
de school ook wel op”, denkt Linders.
“Het moet een plek worden waar je
naar toe kunt gaan”, vindt Sonja van
Giersbergen. “Denk bijvoorbeeld aan
opa’s en oma’s die de kinderen naar
school brengen en daarna gezellig
samen nog koffie kunnen drinken
en kunnen kletsen.” Hun plan wordt
geen verenigingslokaal, benadrukken
de comitéleden. “Het wordt een
kleinschalig trefpunt, echt voor de
wijk”, aldus de voorzitter.
Nu de ideeën van het comité
bevestigd zijn door de uitkomsten van
de enquête, gaat de groep een plan

van aanpak maken. “We nodigen iedereen hierbij uit om mee te denken”,
zegt Van Giersbergen. De verbouwing
van de Norbertuskerk zal nog even
op zich laten wachten, maar intussen
zit het comité niet stil. “We kunnen
al met groepjes activiteiten organiseren”, vindt Linders. “Ik bedenk maar
iets, misschien kunnen we wel een
kijkdag op de bouw doen. We kunnen
werkgroepjes maken, dat mensen het
vooral zelf dragen. Wij maken dan de
combinatie tussen mensen die graag
iets willen bedenken of besturen en
mensen die iets willen doen.”
De jaarvergadering van het
wijkcomité Norbertus is op maandag
18 maart om 20.00 uur in de
Meuleveldschool. De hele wijk is
uitgenodigd om mee te komen denken.

Jonge oplichters actief
Politie Horst waarschuwde inwoners van de gemeente dinsdagmiddag 5 maart voor jonge oplichters die onder het motto van goede doelen
mensen aan huis geld afhandig proberen te maken.
“We kregen een melding binnen
dat twee licht getinte jongens van
ongeveer 16 of 17 jaar oud in Horst
langs de deuren zijn gegaan met
het verhaal dat zij geld ophalen
voor een sponsorloop van een
scholengemeenschap in Venray.
Dat blijkt een verzonnen verhaaltje
te zijn”, aldus de politie via sociale
media. Eerder zouden de twee

jongens al op pad zijn geweest met
het verhaal dat zij geld inzamelden
voor Stichting Kika, een stichting die
zich bezig houdt met fondsenwerving
tegen kinderkanker. De politie
vraagt mensen die bovenstaande
beschrijving herkennen of met de
jongens te maken hebben gehad zich
bij politie Horst te melden via sociale
media of via 0900 88 44.

Heerlijk gastronomisch
3-gangen keuzemenu

€32,50

€16,25

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Kloosterhof compleet op de schop

appelkruimelvlaai
HORST • GRUBBENVORST
Dat betekent onder meer dat
de voormalige fontein naast de
Lambertuskerk, waar nu de figuren
van de Peelkabouters op staan, gaat
verdwijnen. Een woordvoerder van
gemeente Horst aan de Maas laat
weten dat daar nog geen nieuwe plek
voor is gevonden.

Horster maat maar
niet te bescheiden
Van de huidige winkels in het
Kloosterhof keert alleen Valentijn niet
terug. Boekwinkel Bruna krijgt een
iets kleinere ruimte ter beschikking.
Broodjeszaak Bufkes verhuist naar

de hoek van het nieuwe Kloosterhof.
Er blijft nog een grote ruimte over
waarvoor Janssen op zoek is naar een
nieuwe huurder. Boven op de winkels
aan de Kerkstraat komen zeven koopwoningen in het middensegment. Deze
krijgen allemaal een daktuin van tien
meter diep.
Momenteel zorgt het laden en
lossen van de supermarkt regelmatig voor verkeersproblemen op de
parkeerplaats. Wanneer straks de
nieuwbouw klaar is, gebeurt het
bevoorraden van de winkel in het
steegje tussen de kerk en Kloosterhof.
Marc Janssen: “Het is de bedoeling dat
de vrachtwagens via de parkeerplaats

het centrum in rijden, een rondje
maken voor Kloosterhof langs en dan
via de Hoofdstraat weer wegrijden.
Dit moeten we echter nog bespreken
met de verkeersdeskundige van de
gemeente. Gemeente Horst aan de
Maas gaat overigens ook de parkeerplaats opknappen. De architect van
dit nieuwbouwplan is dezelfde als
die van de Smidse aan de Veemarkt.
We hebben gekozen om te investeren
in kwaliteit, in de lijn van de zogenoemde Horster maat maar niet te
bescheiden. Horst heeft straks een
aantrekkelijk winkelcentrum, van de
Veemarkt tot aan de Kerkstraat.”
(Foto: Suyderland Ontwikkeling BV)

koopzondag
10 maart 2013
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Marlies is van start
Marlies Schreurs uit Grubbenvorst vertrok maandag 4 maart vanaf het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst
voor een fietstocht rond Nederland met het doel om geld in te zamelen voor het Kinder Oncologisch Centrum
(KOC) in Nijmegen.
Op maandagavond werd Marlies
vanaf het dorpsplein muzikaal uitgeleid
door joekskapel Kloëte Kook en zangeres Margo Verbeek. Schutterij Sint Jan
heeft met kamerschoten het startsein
gegeven voor de bijzondere fietstocht
van Marlies. Op deze dag startte ook de
internetdienstenveiling.
Marlies was de afgelopen weken
ook in de groepen 7 en 8 van beide
basisscholen en vond met haar eigen
verhaal een aandachtig luisterend oor

bij de kinderen. Naast beide scholen
zal ook creatief centrum De Baersdonck
van Dichterbij nauw betrokken worden
bij het project. De kinderen van de
basisscholen verrichten allerlei diensten
om een financiële bijdrage te leveren
voor de actie. Ook diverse plaatselijke
verenigingen hebben hun medewerking toegezegd. De plaatselijke winkeliers doen een duit in het zakje met
een bijzondere zoekactie voor kinderen
op de dag voor Pasen.

Op zaterdag 30 maart wordt
Marlies rond 17.00 uur met een
uitbundige intocht weer welkom thuis
geheten. Ook dan is het dorpsplein
het toneel voor diverse activiteiten
en attracties voor de jeugd. Harmonie
St Joseph heeft haar medewerking
toegezegd. De dienstenveiling wordt
dan afgesloten met een live bieding.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

MENNEN KEUKENS
keukens • bijkeukens
badmeubels • tafels
(slaapkamer) kasten
kantoorinrichting
Voor uw gehele interieur
uit eigen fabriek

maatwerk
Úw specialist in

hoofdstraat 23 liessel • t 0493 342583 • f 0493 341256 • www.mennenkeukens.nl
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Lokale honden opleiden tot speurhonden
Speuren naar personen. Het is een bijzondere hobby voor Madeleine Schuurmans (47) en Joop Geurts (52) uit
America. Zij zijn met hun hond Banjer aangesloten bij hondenvereniging Dogsigns en doen de cursus Mantrailen,
het volgen van menselijke geur.

hond wandelen, maar een kwartier
speuren is voor Banjer het ultieme
genot.”
De hondencursus heeft bij
Madeleine en Joop niet alleen gezorgd
voor een hechtere band met hun hond
Banjer. Als er een keer iemand vermist
is, zou hun hond ook ingezet kunnen

worden in de speurtocht. “De vereniging wil zeker contacten met de politie
gaan leggen, maar daar wordt nu nog
geen gebruik van gemaakt. Bij vermissingen zouden we met een aantal
honden een gebied af kunnen zoeken”,
vertelt ze enthousiast. “Dat zou een
echte uitdaging zijn.”

Samenwerking Mooiland en Dichterbij
Madeleine heeft haar hond Banjer,
een Friese Stabij, nu vier jaar. Vanuit
de puppycursus ging ze door naar
Dogsigns. “Ik begon zoals iedereen met
zijn of haar hond aan een puppycursus
met Banjer.” Al snel merkte ze dat
Banjer meer wilde. “Hij is eigenwijs en
wilde lekker rond kunnen snuffelen.
Drie jaar geleden ben ik begonnen met
de speurcursus. Het is zo leuk om te
zien hoe enthousiast hij daarvan wordt.
Als het hem lukt, is hij echt trots op
zichzelf.”
Bij het speuren gaat het er voor
Madeleine vooral om dat ze haar
hond begrijpt. “Je moet je hond leren
lezen. Aan zijn gedrag kun je zien of
we op het spoor zitten of niet. Om
de zondag gaan we in de bossen of
in het centrum met de leden van de
vereniging oefenen. Ook oefen ik zelf
natuurlijk met Banjer. Het is net als het
trainen van je conditie. Speuren moet
een hond ook trainen”, legt Madeleine

Vers
van het
gs
Limbur
land

Culinair genieten van
streekproducten!

uit. Volgens haar kan iedere hond het
leren. “Honden zijn echte speurders. Ze
hoeven maar iets te ruiken en gaan er
op af.”
Madeleine vindt het geweldig om
haar hond bezig te zien. “Normaal
gesproken is Banjer bang voor paarden,
maar tijdens het speuren kunnen er
wel tien paarden langs hem lopen.
Daar kijkt hij dan niet eens naar om.
Hij is zo geconcentreerd bezig met het
volgen van het spoor. Pas als hij de
persoon die hij zoekt, gevonden heeft,
kijkt hij op”, lacht ze.
Laatst was een lid van de vereniging echt verdwaald in de Schadijkse
bossen in Meterik. “Die vrouw was
verdwaald en was niet bekend in de
omgeving. Toen heb ik Banjer aan haar
auto laten ruiken, want we hadden
verder niets van haar.” Met een steriel
gaasje werd langs de deurklink van
haar auto gewreven om op die manier
de geur mee te kunnen nemen. “Banjer

Een bril én lenzen?
Dat kan!
Met de lenzen van tegenwoordig is ’t mogelijk om
af te wisselen tussen je bril en je lenzen.
Dankzij de nieuwste materialen voor zachte
maand- en daglenzen kun je bij ’t sporten,
uitgaan, vakanties etc. zelf bepalen wat je draagt.
Als je geen zin hebt om je lenzen te dragen, zet je
gewoon je leuke bril op. En wat ook nog handig is,
je kunt elk model zonnebril bij je lenzen dragen!
Lijkt deze combinatie jou ideaal? Ga dan naar
onze website en maak (online) een afspraak op
www.kruytzeroptiek.nl of neem contact met ons
op via (077) 398 26 61. De mogelijkheden om
tot een juiste keuze te komen, worden door mij
of door een van mijn collega’s samen met jou
besproken. Zowel voor de bril als voor de
lenzen zorgen wij voor het scherpste en meest
comfortabele zicht.

di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

vond haar echt heel snel. Ik was zo
trots op hem. Dat deed hij geweldig.”
Ook Joop, de man van Madeleine,
oefent met Banjer in bosgebieden en in
het centrum van verschillende dorpen.
“Soms kom je onverwachtse dingen
tegen. Zo heeft Joop wel eens een
zwerver flink laten schrikken”, lacht
Madeleine. “Samen met onze dochter
was hij gaan speuren met Banjer. Na
een tijdje kwamen ze uit bij de slapende zwerver. Hij schrok zich wezenloos. Ook dat gebeurt”, vertelt ze.
Tijdens het speuren gaan ze altijd
gericht op zoek. “Er is een slachtoffer
dat een geurvoorwerp van zichzelf achterlaat. Het slachtoffer loopt vervolgens
weg zonder dat ik weet waarheen”,
vervolgt Madeleine. “Als Banjer de
speuroefening goed heeft uitgevoerd,
beloon ik hem. Van speuren wordt je
hond zelfverzekerd.” Samen met haar
hond heeft ze al heel veel mensen
opgespeurd. “Je kunt een uur met je

Kenny Haenen
gediplomeerd contactlensspecialist bij
Kruytzer Optiek en Optometrie

Kanotochten
Groote Molenbeek
Stichting Mooiland Limburg start onder de noemer Waterpad op
21 maart met kanotochten over de Groote Moolenbeek, van Tienray naar
Wanssum. De tochten zijn bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 en de
eerste twee klassen van de middelbare school.
Het Waterpad is gekoppeld
aan een interactief lesprogramma.
Op deze manier leren kinderen
volgens de organisatie op een leuke
manier over de geschiedenis van het
landschap, de ecologie van het water,
de flora en fauna en de cultuurhistorie
van de regio. Medewerkers van de
Groenvoorziening, onderdeel van
Dichterbij, verrichten allerlei handen spandiensten voor Waterpad. Zij
vervoeren de kano’s, maken deze

naderhand schoon en slaan ze op.
Zo nodig wordt geholpen bij in- en
uitstappen, met de zwemvesten
en vervoeren zij fietsen van de
opstap- naar de uitstapplaats.
Vorige week werd hiertoe een
samenwerkingsovereenkomst
ondertekend door Annemie Lucassen
van Dichterbij en Joep Hermans van
stichting Mooiland.
Kijk voor meer informatie op
www.mooilandlimburg.nl

07
03

nieuws 05

Inspecties kinderopvang blijven achter
De Inspectie van het Onderwijs heeft alle Nederlandse gemeenten
beoordeeld op de kwaliteit van hun toezicht op de kinderopvang. Van alle
gemeenten zijn er 51 met een B-status. Horst aan de Maas is er daar één
van. Dat wil zeggen dat de gemeente niet aan de wettelijke voorwaarden
voldoet.

SP heeft vragen gesteld aan het College
van B&W. Zij wil weten welke zaken in
de gemeente moeten worden verbeterd om aan de eisen van de inspectie
te voldoen en op welke termijn het
college dit aan gaat pakken.

Omvang inspecties
leidt af van doel
Volgens wethouder Birgit op de
Laak is op basis van aanwijzingen uit
het rapport in 2011 al begonnen met
een verbetertraject. De gemeente heeft

de meeste locaties nu geïnspecteerd
en heeft een aantal keren handhavend
opgetreden. “We willen aan alle wettelijke eisen voldoen, maar als het gaat
om handhaven van de plek waar een
rapport hangt, dan vind ik een plek op
de B-lijst helemaal prima.”
Op de Laak refereert hiermee aan
de volgens haar omslachtige eisen
die aan een inspectieronde gesteld
worden. “We moeten ook eens kritisch
kijken naar de aanpak van de inspecties”, vindt ze. “Een inspecteur moet bij
een opvang nu 110 punten bekijken.

Dat varieert van zeer relevante dingen
zoals het opvangen van signalen van
kindermisbruik, tot irrelevante dingen
als de plaats van de prullenbak en de
plek waar het rapport van de inspectie
is opgehangen.” De wethouder vindt
dat vooral in een regio met veel kleine
opvanglocaties de omvang van de
inspecties afleidt van het doel. “Wij zijn
met Regio Venlo naar Den Haag gestapt
om als pilotregio op te treden. We
hopen dan dat de inspecties zich kunnen beperken tot de relevante zaken.
Het doel blijft veilige kinderopvang.”

Actie tegen overlast A73
Enkele inwoners uit de Horster wijk Berkelsbroek voeren actie tegen de, in hun ogen, toegenomen overlast
van de A73.
Zij ervaren onder andere meer
geluidsoverlast doordat er op sommige stukken van de A73 130 kilometer per uur gereden mag worden.
Volgens inwoners Paul Geurts en Jac
Truijen neemt hiermee ook de hoeveelheidfijnstof in het gebied toe. Dit
tast het woongenot aan van de bewoners in Berkelsbroek, Stuksbeemden
en Risselt, aldus Geurts en Truijen.
Zij hebben onlangs een brief aan het
College van B&W van gemeente Horst
aan de Maas gestuurd. Daarin vragen
zij het college nogmaals te onderzoeDe B-status voor gemeenten, die
op Horst aan de Maas van toepassing
is, geeft aan dat de Inspectie met de
gemeente afspraken heeft gemaakt
om de uitvoering van het toezicht op
kinderopvang op orde te krijgen. Het
oordeel kwam mede door een gesprek
met de gemeente tot stand en werd
naar aanleiding van een bezoek in
augustus 2011 opgesteld.
Een B-status kan toegekend worden
wanneer de handhaving op kinderopvanginstellingen niet of niet voldoende
wordt uitgevoerd, wanneer inspecties
niet (allemaal) worden uitgevoerd
of wanneer het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK) niet juist wordt bijgehouden. De status geeft geen beeld
over de kwaliteit van de individuele
kinderopvanglocaties.
In Horst aan de Maas zijn 55 instanties die kinderopvang bieden. Dat vari-

eert van een grote kinderopvang door
een gastoudergezin. Horst aan de Maas
bleek niet alle inspecties uitgevoerd te
hebben en niet gehandhaafd te hebben, deels vanwege de herindeling van
de gemeente.

Geen inspectie en
handhaving
SP Horst aan de Maas heeft aangegeven dat zij wil dat de gemeente
snel orde op zaken stelt in het toezicht
op de kinderopvang. “De recente
zedenzaak bij een kinderdagverblijf in
Amsterdam heeft laten zien dat het
belangrijk is dat kinderdagverblijven
voldoen aan alle regels en dat goed en
adequaat toezicht noodzakelijk is. Dit
is in het belang van de kinderen, de
ouders en de kinderdagverblijven zelf”,
geeft SP-raadslid Thijs Coppus aan. De

Wethouder veegt voorstel
koopzondagen van tafel
Ook Dinie Sommerdijk van cadeaushop Valentijn in Horst is blij met het
ingetrokken voorstel. “Iedere zondag
opengaan voor zo’n kleine winkel, dat
is helemaal niet te doen.” Ook Ilona
Raffourak van Etos in Horst is het met
haar eens. “Het is niet meer zoals
vroeger. Het brengt voor de winkel
helemaal niet meer zoveel op. Dan
moet je bij jezelf nagaan of je wel open
wilt gaan. Als het niets oplevert, kun je
beter dicht blijven”, meent ze.
Keurslager Christ Coppens noemt
zichzelf fanatiek tegenstander voor

Carolien
Borgers
•

meer koopzondagen in Horst aan de
Maas. Ook hij vindt het een te grote
last op de schouders van de kleine
ondernemer. “Winkeliers werken
gemiddeld al zestig uur per week. Dat
doen een ambtenaar en de gemiddelde
werknemer niet. Die hebben echt wel
genoeg tijd om in die zestig uur naar
de winkel te gaan”, aldus Coppens.
Horst aan de Maas heeft nu ieder
jaar twaalf koopzondagen. Centrum
Management Horst wil dit terugdringen
naar acht koopzondagen per jaar. “We
zijn het met alle partijen eens gewor-

den dat acht meer dan genoeg is. Als
je meer koopzondagen inplant, krijg
je een versnippering van het Horster
winkelcentrum.” Coppens wijst hiermee
op de rechten van de winkeliers. Zij
mogen volgens hem zelf bepalen of ze
opengaan tijdens extra koopzondagen.
De regels die gelden voor de
ondernemers in het buitengebied van
Horst aan de Maas blijven ongewijzigd.
Voor doe-het-zelfzaken, meubelzaken
en tuincentra gold vanaf vorig jaar al
dat ze iedere zondag open mogen zijn.

BUFFET
KLASSIEK

GERECHTEN UIT GROOTMOEDERS TIJD

www.veldpaustuinen.nl

Marques de Este,
Tempranillo, Crianza

van de snelweg. De situatie in 2010
werd vergeleken met die in 1996 en
de te verwachte situatie in 2020. Toen
bleek dat hoewel de geluidsoverlast
sneller was toegenomen dan verwacht, deze binnen de vastgestelde
normen bleef. Ook de grenswaarden
voor de luchtkwaliteit werden toen
niet overschreden, was de conclusie
van het onderzoek. Nu er op een deel
van de A73 130 kilometer per uur
gereden mag worden, is de overlast
wel weer toegenomen, zeggen Paul
Geurts en Jac Truijen.

Vervolg voorpagina

Zondag 10 maart

077-467 24 13

ken of er sprake is van overschrijding
van de geluidsnormen en de normen
voor de uitstoot van fijnstof. Daarnaast
willen zij weten of er eventuele oplossingen zijn tegen de overlast en of het
college in overleg wil gaan met de
buurtbewoners.
Al eerder maakten inwoners van
Horst hun zorgen kenbaar met betrekking tot de toename van verkeer op de
A73. In 2010 werd er door gemeente
Horst aan de Maas, op verzoek van de
actiegroep Verminder de Hinder A73,
een onderzoek naar de geluidshinder

Restant partij Per
fles

Kwaliteitswijn afkomstig uit de grootste wijnstreek
van Spanje La Mancha. De druivensoort Tempranillo is
de meest bekende van Spanje. Deze wijn heeft enkele
maanden houtlagering ondergaan, waardoor een zachte
evenwichtige smaak is ontstaan.

€ 5,80

2e fles

halve prijs
DOOSPRIJS

€ 25,00

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

gehaktballetjes in tomatensaus • varkenspoulet in
champignonroomsaus • beenham met honingmosterdsaus en rijst • huisgemaakte koude
95
van € 14,
schotel • gevulde eitjes • twee rauwkostsalades
• pastasalade en stokbrood met kruidenboter.
Inclusief borden, bestek. Gratis gebracht en de afwas
die doen wij voor u. Te bestellen vanaf 10 personen.

45
,
3
€1
p er p er so

on

deze aanbieding is geldig t/m 14 maart

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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familie

Te huur vrijstaand woonhuis.
10 min. loopafstand van groot natuurgebied. 4 slpk.grote woon-eetkamer,
inpandige garage, grote berging,
paardenstalling. Houden van paard
behoort tot de mogelijkheden.
Tel. 077 463 82 17.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Bijles rekenen of taal nodig?
Heeft uw kind leerachterstanden of
bijlessen nodig voor taal, rekenen
of studievaardigheden? In korte
tijd veel resultaat! Zeer gunstige
tarieven. Mail gerust voor info:
MP.trainingencoaching@gmail.com.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst.
077 398 91 39 www.atelierverheijen.nl.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Pedicure Myriam Wagemans.
Voor uw voetverzorging, ook voor
diabetes- en reumaclienten. Bel voor
een afspraak: 077 398 71 05 of
06 30 61 99 43.
Niet op zoek naar een poetsvrouw,
maar een klusjesman?
Tel. 06 55 55 60 29.
Oude videobanden op dvd. Graag
zetten wij uw oude videobanden,
(mini) dv en Hi8 tapes om naar dvd.
Bel 06 12 42 89 42 of ga naar
www.darkrainbowproductions.com
Gevonden op Vijverlaan sleutelbos
met o.a. autosleutel. Tel. 06 15 87 96 75.
Rolsteigers ladders en trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen!. Tel. 06 12 37 66 95,
www.hdl-klimmaterialen.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Dietz Mobiele Sta-caravan service
gaat 1 maart 2013 verhuizen naar
Ulsheggerweg 2, 5973 PD in Lottum.
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Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 49 77 / 06 11 70 84 42.
Lei plataan/linde Nu voor € 52,50
Dakplataan voor € 55,00 e.a. (leidak-zuil) bomen veel srt. Hortensia’s,
Buddleja, Viburnum e.a. heesters
(op stam), bodembedekkers.
Buxus v.a. € 0,50, taxus v.a. € 1,60,
coniferen, laurier.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83

Geboren

Jenny

27 februari 2013
Dochter van
Vanessa Agostinho Sousa
en Ron Verbruggen
zusje van Pedro
Burg. van Leentstraat 1
5971 AG Grubbenvorst

In onze winkel in Sevenum hebben wij
een ruime sortering kinderfietsen.
Tevens hebben wij diverse gebruikte
fietsen staan. Theo Lommen
Tweewielerspecialist Sevenum.

Janne

Dochter van
Roel Wijnhoven en
Linda Litjens
Zusje van Jesse
Eghaam 14
5966 TC America

Geboren

Davey

Gevraagd fulltime bedrijfsleider m/v
Cafe-zaal Wilhelmina Swolgen
0478 69 13 18 / 06 10 50 67 85
fam. Van Mierlo.

21 februari 2013
Zoon van
Gert-Jan Spikmans en
Heidie van de Pasch
Broertje van
Bas en Peter

Callanetics Lentelessen Horst. Met
kleine vloeiende bewegingen je lijn
trainen. Meer info bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Yogacentrum L’Espoir.
Yoga uitproberen? Dat kan nu, 5 lessen
voor € 32,50 voor opgave/info
bel. 077 398 51 36 Yogacentrum
L’Espoir Almeweg 11 Horst.
www.maria-hoeveamerica.nl
Dagje uit met familie, vrienden of
collega’s. Boerengolf, klootschieten,
solex, huifkartocht, workshops en
kinderfeestjes. 077 464 12 16.

Geboren op 27 februari 2013

De Pelslap 16
5961 LN Horst

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tafels, tv-meubels, dressoirs, kasten.
Maatwerk en gratis bezorgd.
Voor binnen en buiten.
06 51 93 18 38 Melderslo.
Proef, ruik en luister! Zondag 10 maart
bij WeYoga: interactieve lezing
Voeding&Voedingssupplementen
verzorgd door Juul’s Kruidenhoekje.
Zodat je zeker weet wat goed voor je
is! www.weyoga.nl/workshops

Kinderdagverblijf

Bambino

Julianastraat 2a Horst . T 06 13 39 14 55 . kinderdagverblijfbambino@gmail.com

Je kind zelfverzekerder?
Op 12 april start weer een Rots en
Watertraining in Horst. Nog 3 plaatsen!
6 vrijdgn van 16-17.30u. Info: Michaële
de Vreede. www.zelfverzekerdkind.nl
06 12 56 09 63.

Eef
1 maart 2013
Dochter van
Luc en Mieke
van den Beukenvan Rengs
Zusje van Gijs
Meerweg 12
5976 NT Kronenberg

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Ook opvang voor een keertje!
T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl
Dyslexie en/of leerproblemen?
Heeft u of uw kind problemen met
leren. Ik kan u helpen. Voor basisschool,
voortgezet onderwijs, jongeren en
volwassenen. Gratis intake-gesprek.
Meer info: www.reachup.nl
tel. 06 50 27 19 73.
Pedagogisch medewerker
gevraagd. Meer info:
www.roodkapjehorstaandemaas.nl/
vacature
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Te koop kweek/hobbykasje.
Aluminium frame, in goede staat. Afm.
3.75 bij 2.40. Tegen elk aannemelijk
bod. Tel. 06 18 58 51 12.

Kennismaking.
Ben een man, spontaan, sportief en
humor. Zoek een goed uitziende
vrouw die lief en eerlijk is (53-58 jaar,
niet-rokend) voor een latrelatie.
Tel. 077 477 18 67.

Geboren

zaterdag 16 maart van 10.30 tot 13.00 uur

‘t Winkeltje, Herstr. 44.
Opvouwbare wasmand v.a. 2,50,
Sorbo microvezel doekjes 5 st. 1.00,
voetbal (leer) 2,95 spongebob zwembr
(98 tot 176) 2,70, luxe decotak of
paastak 6,00. Op=op. Verder natuurlijk
een mooi assortie voorjaar.

Viooltjes in vele kleuren.
Nu 12 voor € 2,50. Tevens bosviooltjes
en madeliefjes. H.Cox Molengatweg 4
Horst. tel: 077 398 29 22.

Sam
26 februari 2013
Dochter van
Dennis Christians en
Anke Kerstjens
Irenestraat 11
5864 ED Meerlo

Kom kijken op onze OPEN DAG!

Taoistisch gezondheid Praktijk.
Lichamelijke & geestelijke verzorging.
Tai Chi, ademhalingsoef. & heilzame
gymn.oef. 06 19 58 59 04 Tao Saan.
Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.

Geboren

Ook zo benieuwd?
Naar de Fun & Fit Club Horst?
Meld je aan voor een gratis proefles en
doe gezellig met ons mee.
Aanmelden bij Patricia: 06 27 02 17 83.
Let’s get Fit the Fun Way!
Proef, Ruik en Luister!
Omega 3-6-9, vitamine D tekort, verse
groenten zelf kweken, onbeperkt
vitamine C, supplementen ja/nee.
Wil jij weten wat je veilig kunt doen
voor jou en je gezin? Lees dan ‘t
bijpassende zoekertje op deze pagina.

Dvd’s tijdelijk extra goedkoop.
Wij hebben weer een groot aantal
nieuwe ex-verhuur dvd’s, die wij
opruimen: 5 films voor € 15 of 10 films
voor € 25. Op=op! Deze opruimingsactie is slechts tijdelijk! Stervideotheek,
Venloseweg 2, Horst.
Baantje bij Ster Media Store!
Vanaf 16 j. voor 6 tot 12 uur per week
op do, vrij, zat of zondags. Werktijden
tussen 13.00-21.30u. Sollicitaties
uitsluitend schriftelijk aan: Ster Media
Store, Venloseweg 2, 5961JC Horst.

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Grafmonumenten
Leunen

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

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

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

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

en restauratie

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

Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88
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Laatste strohalm hippisch centrum

Nog één keer investeerders zoeken
De laatste strohalm. Dat lijkt de poging van wethouder Litjens om op 19 maart investeerders binnen te slepen
voor het vestigen van manege De Leistert op Park de Peelbergen in Sevenum. De grootse plannen die de gemeente
ooit had voor een internationaal hippisch centrum zijn van de baan. Dat leek de conclusie van de stand van zaken
zoals Litjens deze vorige week uit de doeken deed.

spektakels naar Horst aan de Maas te
komen. De naam was inmiddels veranderd in International Horse Park. Het
hele concept zou duizenden banen op
moeten leveren en de investering liep
tegen 100 miljoen euro aan. In oktober
2011 werd duidelijk dat de plannen
vertraging opliepen.

Nog geen investeerders
In februari werd bekend dat de
samenwerking met Ballast Nedam was
stopgezet. Volgens wethouder Litjens
lag dit aan het feit dat Ballast Nedam
nog geen investeerders of exploitanten
had gevonden en omdat er een vertrouwensconflict was ontstaan tussen
Verdellen en Ballast.
Inmiddels gaat Stichting
Ruiterbelangen Sevenum hun manege
in Kronenberg verbouwen. Dat plan
was lang vooruit geschoven omdat ze
van de gemeente geen garantie kregen
dat ze lang mochten blijven zitten. Nu
de plannen voor een hippisch centrum

echter steeds verder vooruitgeschoven
worden, durft de vereniging de renovatie wel aan. De wethouder geeft aan
dat de gemeente wel het draagvlak
gaat onderzoeken onder verenigingen:
zouden zij willen samengaan in één
breedtesportaccommodatie?

Gesprek met grote
spelers
De verplaatsing van manege
De Leistert staat nu ook op losse
schroeven. Om dit nog van de grond
te krijgen en na een pensioen van
Hay Verdellen voort te zetten, gaat de
gemeente nu met Verdellen op zoek
naar investeerders. Op 19 maart vindt
het gesprek met de grootste spelers
plaats. Wethouder Litjens legt een
volgens hem sterke propositie voor.
Dan is het aan de markt. En als de
investeerders niet willen? Dan lijkt het
erop dat de stekker definitief uit het
plan gaat.

Rectiﬁcatie
Tijdens de commissie Ruimte
van de gemeenteraad op woensdag
27 februari zette wethouder Litjens het
hele proces van het hippisch centrum
nog eens uiteen. In de voormalige
gemeente Horst aan de Maas werden
al in 2005 de eerste plannen opgevat
om de hippische sector te promoten
en daarmee de paardenhandel te
stimuleren. Men zocht hiervoor
een etalage en vond deze in een
plan voor een hippisch centrum.
Stagiairs van HAS KennisTransfer
onderzochten de haalbaarheid voor
een gecombineerde voorziening voor
topsport en verenigingen. Omdat
zij dachten dat er geen brede basis
was, besloot wethouder Litjens in
gesprek te gaan met verenigingen
en paardensportondernemers. Het

leek moeilijker dan gedacht om
investeerders te vinden voor het project
dat vooralsnog weinig directe winst
beloofde.

Hippodrome in
Kasteelse Bossen
In Cho Consultants en Bako Beheer
werden toch initiatiefnemers gevonden. Zij wilden het complex, toen nog
in de Kasteelse Bossen, realiseren. De
plannen werden steeds groter. Het zou
nu gaan om twee grote rijhallen met
tribunes, ruim honderd paardenboxen,
educatieruimtes, appartementen,
logiesgelegenheden, ruimtes voor
dierverzorging, dressuurbanen en
weides. De werknaam veranderde in
Hippodrome Horst. Ook werden de

TOTALE LEEGVERKOOP
Korting tot 70%!

10% EXTRA KASSAKORTING
OP ALLE AFGEPRIJSDE ARTIKELEN
Jacob Merlostraat 15, 5961 AA Horst

eerste voorzichtige verlangens naar
Olympische wedstrijden uitgesproken.
Uiteindelijk haakte de initiatiefnemer
om privéredenen af.
Zo’n anderhalf jaar later werd het
plan verschoven naar toeristisch gebied
in ontwikkeling Park de Peelbergen. De
gemeente kwam in contact met Ballast
Nedam Gebiedsontwikkeling. Ook
Hay Verdellen, die met zijn hippisch
centrum De Leistert uit Roggel weg
moest, toonde interesse. Zij tekenden
een samenwerkingsovereenkomst. De
provincie was enthousiast en stelde
vijf miljoen euro uit een regiofonds
beschikbaar.
De plannen werden steeds groter.
Er moest een pretpark komen en een
Franse onderneming toonde interesse
om met hun middeleeuwse paarden-

Vorige week schreven we over
de eigenaar van Aan Tafel, die
het restaurant St. Joseph en het
hotelgedeelte van Kloosterhotel in
Tienray over zou nemen. Dit blijkt

echter niet dezelfde persoon te zijn.
De eigenaar van Aan Tafel en de
ondernemer die in Tienray begint, zijn
twee verschillende personen.

Diefstal bij
modezaak Sevenum
Bij een modezaak in Sevenum zijn donderdag 28 februari omstreeks
13.30 uur twee Nederlandse vrouwen van 32 en 50 jaar aangehouden op
verdenking van diefstal.
De twee verdachten probeerden
kleding te ontvreemden, toen ze
werden betrapt. Kort daarna zijn ze

aangehouden door de politie. Later in
de middag werden de vrouwen vrijgelaten in afwachting van het proces.

ÉÉN VAN NEDERLANDS
GROOTSTE LINGERIESPECIAALZAKEN

IS OPEN!

MAAK KANS OP EEN CHEQUE
TER WAARDE VAN UW AANKOOPBEDRAG
OF OP ÉÉN VAN DE ANDERE PRIJZEN

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Rolluikband vervangen
cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50
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De nieuwe
voorjaarsmode

Mode is altijd in beweging: nieuwe en hippe trends liggen nog
maar net in de winkels of de volgende ontwerpen worden alweer
gemaakt. Lente is het perfecte moment om eens een bezem door de
kledingkast te halen en plaats te maken voor de nieuwe lentetrends.
Met Loes Peters, Renée Hoeijmakers en Cheyenne Klok van Hipp
Haarmode & Visagie uit Tienray en Anita Poels van AP Fotografie uit
Meerlo brengt HALLO de voorjaarscollecties van onderstaande
modezaken in beeld. Van brillen tot sieraden en van schoenen tot
dames- en herenmode: lees hier over de nieuwe lentetrends.

Vrouwelijk
en stoer
Dit voorjaar zijn damesschoenen
vrouwelijk en stoer. We zien veel
pumps en korte laarsjes in
pasteltinten, goud en zilver metallic.
Belangrijk thema dit seizoen is ook
de reptielenprint in verschillende
kleuren rood, blauw, bruin en goud.
Joske draagt comfortabele rode
schoenen met slangenprint van het
Italiaanse merk PoccoPazza en een
tas van het merk Bulaggi.

Supermodieuze en
fleurige outfit
Broek met bloemenprint
gecombineerd met pastel
met neon highlights.
Deze outfit van het merk
S.Oliver wordt stoer
gecombineerd met een
pump met studs, ook van
S.Oliver, en een horloge
van Ioi?on! Het neon,
pastel en de printbroek
zijn voor deze zomer
de belangrijkste
modetrends.

Het is weer
voorjaar
Het model draagt een rode
blouse van het merk
Rossini gecombineerd met
een superstretch 5-pocket
broek van Enjoy
en bijpassende pumps van
Tamaris. Dit alles
verkrijgbaar bij:

schoenmode
Steenstraat 14 5961 EV Horst 077 397 01 31
www.deschoesterschoenmode.nl
Doolgaardstraat 8 Horst 077 398 56 51
www.mariettemode.nl

Gave kinderbrillen
Geel goud
Geel goud komt weer helemaal terug volgens
trendwatchers. Myrthe draagt een hele reeks
armbanden (Arm Candy) goud gecombineerd
met allerlei kleuren. Merken onder andere Tov,
Tembi, Dji Dji, PS Call me. Ook de
muntenketting van Mi Moneda blijft een hot
item! Maar ook een klein en fijn collier van
het hippe merk Heart to Get. Ringen zijn van
Melano en Mi Moneda. En natuurlijk kan een
stoer horloge van Diesel niet ontbreken.

Kinderbrillen zijn tegenwoordig net zo hip en
stoer als de volwassen brilmode. Leuke kleuren in
modieuze modellen. Mijs draagt een eigenzinnig
montuur van Vingino Eyewear. De andere
toffe brillen op de foto zijn van de merken
Etnia Barcelona, Red en Ray-Ban.

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

Mix & Match
Mix & Match is het
sleutelwoord voor de
MANnen. Je vintage jeans
combineren met een
tailor-made colbert. Het mag
en kan allemaal.
Rick draagt hier een dressed
jeanscolbert gecombineerd
met een van de vele
colourjeans. Voor zijn werk
een prima geklede uitstraling,
met uitgaan een leuk printed
shirt onder de colbert.
Een kleurrijk voorjaar in
broeken en shirts, vintage
jeans en bij MAN een
totaalpakket, waarbij je bags
en retro-sneakers
(New Balance) niet mag
overslaan.

Kerkstraat 1 5961 GC Horst 077 3982661
www.kruytzeroptiek.nl
Kerkstraat 2 Horst 077 397 10 35

Kerkstraat 10 Horst 077 398 02 69
www.man-menswear.nl
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Happy Prints &
Candy Colours
Komend seizoen mogen we
opvallen. Voor elke VROUW
een eigen look. Hanneke
draagt, als nieuwe eigenaresse,
een gaaf Jacket van Supertrash,
gecombineerd met een T-shirt
van Fornarina en een jeans
van G-Star. Mooi, stoer, lief en
vrolijk in combinatie met kleur,
kleur en nog eens kleur.
Hanneke en haar team geven
U graag advies om dit seizoen
ook uw eigen mix te vinden in
alle leuke stijlen. Welkom in
het voorjaar van 2013,
welkom bij VROUW.

Mooi de Mooiste Mode

maart
Modecentrum
2013
Frans Theelen
opent het nieuwe modeseizoen in

geuren
en kleuren!
U ontvangt bij uw aankopen vanaf
E 75,- een heerlijke

dames- of herengeur
kado ter waarde van E 1995 I

!

op=op I 1 bon per klant

Download de bon gratis op onze website

ROGGEL - BOXTEL - PANNINGEN - HORST
Kerkstraat 28a Horst 077 398 55 45
www.bijvrouw.nl

Mooi de Mooiste Mode

HAPPY
‘BEURS’ DAY
Bent u

Stoere sneakers voor kinderen
Dit voorjaar is helemaal in het teken van stoere, sportieve, sneakers voor
jongens en meisjes. Prachtig felle kleuren, rood, geel, groen, metallic en
afgewerkt met modieuze details als metalen studs en dierenprints.
Demi is een fan van het
merk Hipp en Giga.
Jens van het merk RedRag
en Redzz.
Op de foto draagt Demi
rode sneakers met zilveren
studs van het merk Hipp en
Jens een sneaker van
RedRag met
neonaccenten.

JARIG?

Wij trakteren u op uw verjaardag!
Uw leeftijd is het kortingbedrag.

Als uw besteding tenminste 3x uw leeftijd bedraagt, mag u het
kortingbedrag (uw leeftijd) in harde euro’s in mindering brengen!
INTERESSANT VOOR ELKE LEEFTIJD!

Kijk voor de algemene voorwaarden op onze website.

ROGGEL - BOXTEL - PANNINGEN - HORST

uw oude

KLEDING &
SCHOENEN
zijn geld waard!
Lever uw oude en overtollige spullen
in en ontvang bij uw nieuwe aankopen
een mooie inruilkorting!

schoenmode

Steenstraat 14 5961 EV Horst 077 397 01 31
www.deschoesterschoenmode.nl

Download de Recycle Kortingbon gratis op onze website

Doe er uw voordeel mee!
Heeft u interesse om in de najaarsmodespecial van HALLO te
komen staan? mail dan: linda.cox@kempencommunicatie.nl
Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door Anita Poels fotografie
en Hipp Haarmode & Visagie.

Mooi de Mooiste Mode

2013

GROTE

INRUIL
ACTIE!

Inleveren van de kleding en/of schoenen kan het hele jaar door.

ROGGEL - BOXTEL - PANNINGEN - HORST

HORST

St. Lambertusplein 12
T 077-3986464

Modecentrum Frans Theelen te Roggel is elke zondag
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Voor koopzondagen
kijk op onze website.

Spoorstraat 37 Tienray
0478 85 05 67
www.hipphaarmode.nl

Hogenbos 14 Meerlo
06 23 07 81 38
www.anitapoelsfotografie.nl

www.facebook.com/ModecentrumFransTheelen
twitter.com/MCTheelen
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Expositie Lammersen
Galerie Judy Straten opent zondag 10 maart om 15.00 uur een nieuwe
expositie. De werken van Marianne Lammersen zullen tot en met 21 april te
bezichtigen zijn.

Jumbo Sevenum heropend
Supermarkt Jumbo in Sevenum is op woensdag 6 maart opnieuw open gegaan. Onder grote belangstelling van het winkelende publiek en de medewerkers sprak ondernemer Jac Philipsen het welkomstwoord uit. Jumbo Sevenum werd net na carnaval gesloten voor een verbouwing. Nu de zaak weer open
kan, kunnen klanten wennen aan de nieuwe winkel. Met toeters en bellen werd de supermarkt
geopend. Voor klanten is de grootste verandering het verseiland dat midden in de winkel ligt. Ook
kunnen klanten hun eigen producten voortaan scannen. Hierdoor hoopt Philipsen de wachtrijen bij de
kassa te verminderen. Jumbo is de eerste supermarkt in de regio die dit systeem toepast. “Klanten
zullen nog even moeten wennen aan alle vernieuwing, maar met deze ontwikkelingen hoop ik de
nieuwe optimale supermarkt te worden”, aldus Jac Philipsen.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Keijsers neemt
Interior by over
Keijsers interior projects uit Horst neemt onderdelen van Interior by over. Door de economische crisis kon Interior
by niet voldoende omzet realiseren om als zelfstandige onderneming te blijven bestaan. Keijsers interior projects
maakt lopende projecten van Interior by af.
ons maximaal inspannen om ervoor
Onder verantwoordelijkheid van
Keijsers worden activiteiten van Interior te zorgen dat de medewerkers van
Interior by bij Keijsers of elders aan de
by voortgezet. Ook gaat Keijsers
slag kunnen.”
onderzoeken welke personeelsleden
Keijsers geeft aan het bedrijf
worden overgenomen. Directeur
als interessante aanvulling op hun
Chantal van Kessel van Interior by:
portfolio te zien. Directeur Ton van der
“Het is goed nieuws dat we door
Velden: “Net als Keijsers richt Interior
de medewerking van Keijsers en
by zich op projecten waar kwaliteit
de curator de dienstverlening aan
van het product en dienstverlening de
onze klanten kunnen garanderen. De
capaciteit en kwaliteit van de productie standaard is. Interior by is echter actief
in marktsegmenten waar Keijsers tot
van Keijsers geeft mij de mogelijkheid
nu toe beperkt vertegenwoordigd was.
om me nog meer te richten op de
Onze filosofie is dat wij significante toedienstverlening aan klanten. We gaan
Osteo viskrt. 18-03-2008 09:12 Pagina 1

Na een werkperiode van vier
maanden als Artist in Residence
aan de Chinese European Art Centre
in Xiamen in China is Marianne
Lammersen weer in Nederland met
haar collectie Balancing on trembling
ground. De collectie wordt een week
na aankomst in de Rotterdamse
haven tentoongesteld bij galerie Judy
Straten in Horst. Na deze expositie zal
de Xiamen-collectie verdeeld verder
rondtoeren.
Om haar werk te produceren
werkte Marianne nauw samen met
plaatselijke vakmensen, zoals de
mensen van een porseleinfabriek in
Dehua en een papiersnijder uit Xiamen.

Werken met technieken die een sterke
Chinese traditie kennen, hielp haar om
zich betrokken te voelen in de Chinese
maatschappij dat vier maanden haar
woon- en werkomgeving was. Deze
werkwijze maakte het mogelijk een
beetje te aarden in China’s trillende
gronden.
Haar installatie bestaat uit een fiets
met zijspan waarin vijftien gebouwen
van porselein balanceren, ondersteund
door bamboeconstructies. In de vormen
van porselein zijn allerlei voorwerpen
uit het dagelijkse Chinese leven
herkenbaar. In dit werk speelt ze met
contrasten als snelheid-vertraging,
toekomst-traditie en hightech-lowtech.

Rozensnoeidemonstratie
Onder het motto Van slapend oog tot koningin der bloemen organiseert
rozen- en tuinplantenspecialist Tuincentrum Lottum zaterdag 9 maart
rozensnoeidemonstraties.
Rozendorp Lottum, waar ieder jaar
zo’n 20 miljoen rozen veredeld worden,
is het centrum van de rozencultuur. Nu
de tijd van snoeien weer is aangebroken, wordt gedemonstreerd hoe
de verschillende type rozen gesnoeid
moeten worden. Vaak is men te bang
om te snoeien, zeker als vroeg in
het voorjaar rozenstruiken al vrij snel
nieuwe blaadjes maken. Een roos
is een plant die meestal bloeit op
scheuten die in hetzelfde jaar gevormd
worden, dus snoei brengt niet alleen

groei, maar ook bloei. Op deze demonstratiedag komen onder andere het
snoeien van grootbloemige, tros- en
miniatuurrozen, maar ook van Engelse
en ouderwetse rozen aan bod, en ook
van heester-, klim- en ramblerrozen.
Ook wordt aandacht besteed aan de
verdere verzorging van de roos.
Er worden twee demonstraties gegeven: om 10.00 uur en om
14.00 uur. De demonstraties duren
ongeveer een uur. Deelname is gratis
en voor iedereen mogelijk.

gevoegde waarde moeten leveren aan
onze klanten, tegen een redelijke prijs.
Bij Keijsers noemen we dit cocreation.
Interior by doet hetzelfde.”
Binnen Keijsers gaat Interior by als
aparte business unit opereren, geleid
door Chantal van Kessel. De precieze
invulling zal de komende weken
bepaald worden. Van der Velden:
“Chantal van Kessel is een rasonderneemster. Wij zien veel kansen door de
combinatie van Interior by en Keijsers.
Het is mooi dat we op deze manier
Interior by kunnen laten voortbestaan.”
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Emotioneel Evenwicht
Workshop
Wil je zelfvertrouwen ervaren
en je vredig en gelukkig voelen?
Doe met ons mee.
Startdata: maandag 18 maart van
19.00 tot 20.30 uur of donderdag
21 maart van 9.30 tot 11.00 uur
Duur: 6 avonden of ochtenden,
max. 5 personen, in Meterik.
Voor info en aanmelding
bel: 06 – 533 64164

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

Te koop :

voeder
peen
gewassen
zakken 20 kg
voor E 2,zelfbediening
dagelijks 8.00 - 17.30 uur
zaterdag 9.00 - 12.30 uur
Taco - Vrankenhof
Donkstraat 6a, Meterik
077 - 397 66 66

Verkeershesjes
voor Truckrun
Stichting Truckrun Horst heeft afgelopen vrijdag 150 verkeershesjes
van Verstappen Verpakkingen in ontvangst genomen. Deze verkeershesjes voldoen aan de nieuwste Europese wetgeving, die vanaf
1 maart 2014 verplicht gesteld zijn.
De verkeershesjes werden door
Jan en Mieke Verstappen namens de
directie van de firma geschonken aan
Stichting Truckrun Horst.
Een delegatie van het bestuur
van Stichting Truckrun Horst nam

de verkeershesjes in ontvangst.
Voorzitter Jan Poels liet weten erg blij
te zijn met de bijdrage. De nieuwe
verkeershesje worden voor het eerst
gebruikt op zondag 7 april tijdens de
veertiende Truckrun.
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Heropening lingeriewinkel centrum Horst

‘Doen waar je goed in bent
en daar beter in worden’
Na een intensief verbouwingsproces werd op maandagavond 4 maart om 17.30 uur lingeriespeciaalzaak
Cleopatra passie voor lingerie in het centrum van Horst officieel heropend door burgemeester Kees van Rooij. Samen
met eigenaresse Lilian Keijsers knipte hij een lint door.

Starters in de regio
Spinnenverwijderaar
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Start

Spinnenverwijderaar
Han en Riny Friesen
Hoofdstraat 6
5864 BE Meerlo
0478 69 17 49
06 53 95 48 81
info@spinnenoverlast.nl
spinnen-overlast.nl
februari

Activiteiten
Spinnenverwijderaar is een
bedrijf dat zich bezighoudt met
het spin- en webvrij houden
gedurende een periode van vier
tot zes maanden rondom de
woning, het tuinhuisje,
bedrijfspand, caravan,
vakantiehuisje, boot etcetera.
Dit gebeurt door middel van

milieuvriendelijke producten die
gebruikt worden tijdens de
behandeling van het object.
Doelgroep
Iedereen, zowel particulier
als bedrijf. Spinnenverwijderaar
gaat voor iedereen de strijd aan.
Onderscheidend vermogen
Omdat betrekkelijk veel
mensen een afschuw hebben van
spinnen kan Spinnenverwijderaar
de uitkomst bieden om van deze
onaangename gasten af te
komen. In de provincies Limburg
en Brabant is
Spinnenverwijderaar uniek.
Het kleine bedrijf staat voor
persoonlijk contact.

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

Het winkeloppervlak is verdubbeld
tot bijna 300 vierkante meter. “Een
weloverwogen stap in economische
mindere tijden”, aldus mede-eigenaar
Geert Keijsers. “Vorig jaar zomer kwam
extra ruimte beschikbaar en op dat
moment zijn we gaan nadenken over
het bedrijf, maar ook over onszelf als
ondernemer. We kwamen snel tot de
conclusie: dit zijn wij en dit is onze passie. We wilden hier beter in worden, het
bedrijf groter maken”, zegt Lilian. Begin
dit jaar sloten ze de deuren en gingen
aan de slag.
“De winkel heeft een metamorfose
ondergaan. Mensen komen hier nu om
te shoppen en niet meer om boodschappen te doen. De winkel is niet
meer alleen praktisch en functioneel”,
zegt Lilian. “De eerste reacties zijn
overweldigend: van gezellig, sfeervol,
overzichtelijk tot een aanwinst voor
Horst”, aldus Geert. “Ook willen we
meer een regionale functie bekleden.
Dat mensen hier komen, niet kilometers
rijden voor een standaardproduct, maar
voor iets speciaals: beleving, uitstraling

en inspiratie. Door de ruimte die we nu
hebben gecreëerd, is het mogelijk om
dit te realiseren”, aldus Lilian.
Een extra reden om het over een
andere boeg te gooien, is de veranderende consument. Geert: “Vroeger was
de klant heel trouw en ging naar een
bepaalde bakker, bepaalde slager en
bepaalde lingeriezaak. Tegenwoordig
zijn er veel meer verkoopkanalen
beschikbaar, zoals internet.” Geert en
Lilian zien internet als een concurrent,
vandaar dat ze bezig zijn met een
website die ook een beleving moet
zijn. Van het werken met een webshop
zien ze af. “Om twee redenen: je hebt
dan een tweede winkel en daar gaat
ook veel tijd inzitten en daarnaast hebben we niet de garantie dat eventuele
retouren nog verkoopbaar zijn.”
“Toen ik 23 jaar geleden in deze
branche stapte, hadden we een dichte
etalage. Je kon niet naar binnen kijken.
Ook de paskamers stonden anders,
want het gordijn zou maar iets open
kunnen staan en ze zouden de klant
vanaf straat kunnen zien. Het zijn

gelukkig andere tijden”, zegt Lilian.
“Strings bijvoorbeeld verkocht ik met
mate. Ze werden wel gedragen, maar
werden niet bij mij gekocht, want
stel je voor dat de buurvrouw toevallig ook binnenkwam en zou zien wat
er gekocht werd. Het taboe rondom
lingerie is losgelaten en het is gewoon
geworden.”
“Investeren in Horst is een prima
zet. Wij denken dat grotere plaatsen,
zoals Venray en Venlo het moeilijker
hebben. Horst heeft het beter: veel
supermarkten, parkeren is gratis, dus
het kost je geen vijftien euro als je door
het centrum van Horst wandelt. Dat
stuit namelijk veel mensen tegen de
borst”, aldus Geert. “Je hebt hier ook
nog veel zelfstandige winkels, tegenover minder ketenwinkels. Dat is een
stukje kracht van Horst”, zegt Lilian.
“Ik kreeg bij de opening de opmerking:
ik vind het wel lef hebben. Drie dagen
later dacht ik, dat is ook wel zo. Maar
het is weloverwogen beslissing. Doen
waar je goed in bent en daar beter in
worden.”

Autobedrijf

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

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

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

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

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

E

Kom eens een kijkje
nemen naar
onze kleurrijke
voorjaarscollectie

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

Blitterswijck

Maandactie maart

15%

korting op alle horren

Een kopje koffie met een stuk
gebak staat al voor u klaar.

Heropening Etos Horst
De onlangs verbouwde drogisterij Etos in Horst opende vorige week woensdag haar deuren. In 1998
startte Monique Groothauzen als zelfstandig ondernemer in het centrum van Horst. Zij nam de toenmalige Etos en daarnaast gelegen sportzaak over en voegde deze samen tot één grote Etos-winkel. Eind
vorig jaar werd besloten om de winkel van een geheel nieuw interieur en uitstraling te voorzien.
De opening ging gepaard met een feestelijke openingsactie, waarbij de eerste duizend klanten een
attentie kregen.

Leo van Helden
Achter de Pastorie 32
5962 bb Melderslo
077 3986003 | 06 19448646
leo.vanhelden@gmail.com

Tramontana • S.Oliver •
• Angels Jeans • Mexx • Anna Scott •
• Gelco • Mox • Expresso •
• Gerry Weber • Samoon •
• Frank Walder • Seda • Enjoy • NED •

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

Ralph Aerts
Koken met

Randy

In een warme woonkamer zit hij samen met zijn vrouw en kinderen wat
te drinken. Hij is een echte familieman. Hij gaat graag winkelen met zijn
dochters, speelt handbal, verkoopt fanartikelen voor Rowwen Hèze en pakt
klusjes met beide handen aan. Deze week wordt Ralph Aerts uit Horst
geplukt.

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.

Citroentaart
Ingrediënten voor de bodem:
• 250 gram bloem
• 85 gram suiker
• 125 gram boter
• 1 vanilleboon
• 2 eieren
• snufje zout

het. Al is het maar om te zien wat mijn
mannen in de praktijk tegenkomen”,
legt hij uit.

Ik ben sociaal voor
anderen
Zijn kinderen vertellen dat hij altijd
aan het klussen is. “Dat klopt wel
redelijk”, geeft hij toe. “Ik ben iemand
die sociaal is voor anderen en ze dan
ook wil helpen.” In zijn eigen huis klust
hij wat minder. “Ik houd er gewoon
van om anderen te helpen”, lacht hij.
Ralph interesseert zich in alles wat met
techniek te maken heeft. “Ik wil ook
altijd van alles het nieuwste hebben.
Dat boeit me gewoon.”
Ralph helpt ook al jaren als
invalhulp bij Rowwen Hèze. Hij begon
als invalchauffeur maar de laatste
jaren, tijdens de Slotconcerten, is hij
vaste hulp bij de merchandise-stand.
Tijdens het laatste Slotconcert was
Ralph ook verantwoordelijk voor het
internet- en pinverkeer. Het is hard
werken, maar hij beleeft er ook veel
plezier aan. “Het is leuk om overal
achter de schermen mee te kijken.
Laatst ging ik met de mannen van de
band mee naar de Vrienden van Amstel
live. Dat was een leuk uitje. Ik heb een
topavond gehad”, glundert hij.
Hoewel het erop lijkt dat hij zijn
tijd al aardig vol heeft, maakt Ralph
ook tijd voor ontspanning. Net als zijn
dochters speelt hij handbal. “Ik doe

Ingrediënten voor de vulling
• 5 eieren
• 200 gram suiker
• 150 gram citroensap
(± 6 citroenen)
• 250 gram slagroom

Bereiding:
• Doe voor de bodem wat bloem, suiker
en vanille in een kom en kneed dit
samen tot een harde massa;
• laat het deeg in ongeveer 30
minuten opstijven in de koelkast;
• smeer nu een bakvorm in met
boter en bekleed de bak met een
dun laagje deeg;
• bedek het deeg met zilverfolie en
leg op de zilverfolie een zak gevuld
met spliterwten
• het deeg vervolgens in 10 minuten
’blind afbakken’ in een voorverwarmde oven op 180°C. Na 10
minuten mag de folie er vanaf;
• bak het deeg nogmaals 10 minuten
af tot het goud bruin is;
• maak tijdens het afkoelen van het
deeg de vulling;
• doe de eieren, suiker, citroen in een
maatbeker en mix dit goed door
met een staafmixer tot de suiker
goed is opgelost;
• voeg dan de room toe en meng het
geheel goed door;
• giet de massa in een deegvorm en
gaar de massa op 100°C in
ongeveer 30 minuten;
• laat de taart gedurende vier uur
afkoelen in de koelkast, snijd er
vervolgens punten van en geniet!

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

het al 28 jaar. Vorig jaar ben ik er een
jaartje uit geweest, maar nu keep ik
bij de Heren 2”, vertelt hij. “Ik voel wel
dat ik wat ouder ben geworden, maar
vind het top hoe ik in de groep wordt
meegenomen.” Na de wedstrijd drinkt
hij meestal nog wat met de mannen.
“Ik vind het altijd gezellig.”

Helpen
op achtergrond
Bij de plaatselijke handbalclub zijn
ze erg blij met hem. Ook daar steekt
hij zijn handen uit de mouwen. “Het is
niets voor mij om bij het bestuur te
zitten, maar ik help wel graag, dus met
het organiseren van Powerman en het
50-jarige jubileum dit jaar ben ik wel
van de partij”, lacht hij. “Het liefst blijf
ik op de achtergrond. Mijn waardering
haal ik wel uit het slagen van de
activiteiten.”

Met laptop in bad
Tot slot gaat Ralph graag met zijn
gezin op vakantie. Zijn favoriete landen
zijn Frankrijk en Italië. “Ik vind het
heerlijk om met het gezin weg te gaan,
maar niet zonder internet”, lacht hij. Als
hem wordt gevraagd wat hij op vakantie
graag doet, antwoordt hij: “Shoppen. Ik
zal wel de enige man zijn, maar ik doe
het graag. En als ik tot rust wil komen
ga ik heerlijk anderhalf uur met de
laptop in bad.” Zijn vrouw en kinderen
lachen: “Dat is op en top Ralph.”

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Ralph (48) is getrouwd met de
46-jarige Carola. Samen hebben ze drie
kinderen, zoon Julien (11) en dochters
Nathalie (14) en Carmen (16). Hoewel
hij het thuis erg gezellig vindt, is Ralph
ook vaak weg. Hij is mede-eigenaar

van Van Aalst Kabelcom, een bedrijf dat
bij mensen thuis internet en telefonie
aansluit, installeert en onderhoudt.
“Zelf zit ik vaak gewoon op kantoor,
dus als ik in het weekend bij mensen
thuis zelf internet kan aanleggen doe ik

Filetlapje “Toscane”

100 gram € 1,25

Runder stooflapjes

100 gram € 1,75

Kalkoen wienerschnitzel

per stuk

€ 1,35

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

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Gewoon, bij AH Horst a/d Maas.

www.ahhorst.nl

opinie 13

07
03
Bespreking Poll week 08

Elke kern hoort een basisschool te hebben
De stelling van twee weken geleden was gebaseerd op een adviesrapport
van de Onderwijsraad, waarin zij stelt dat scholen met minder dan
honderd leerlingen moeten sluiten. De stelling, Elke kern hoort een basisschool
te hebben, werd door 73% met eens beantwoord.
Ton Bukkems uit Griendtsveen bijvoorbeeld vindt het in het belang van het
hele dorp dat kleine scholen blijven: “De leefbaarheid in een klein dorp zoals
Griendtsveen staat toch al onder druk door een teruglopend verenigingsleven
en moeilijker in te vullen bestuurstaken. De basisschool zorgt in elk geval nog
voor aanwas van onderaf. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”

Peter Rechsteiner uit Horst stelt dat de kwaliteit echter ook bekeken
moet worden: “Als leerlingen worden verdeeld met andere leeftijdgenoten
in lagere klassen, is er toch een kans dat de minste leerlingen de betere
in hun ontwikkelingen kunnen schaden. Dus mijns inziens kiezen voor
leerlingenvervoer naar grotere scholen.”
Jan Huys uit Broekhuizen zegt: “Jaren geleden moest alles groot en groter
vanwege kostenbesparing. Ondertussen is wel gebleken dat dit niet klopt. Ga
alleen de kosten van vervoer eens tellen. Ook voor de kinderen is het beter in
de eigen omgeving te blijven als ze nog zo jong zijn.”

De verloren
Kop
generatie
Tekst

D!rk

Hippisch centrum is een ‘dood paard’

Reacties:
Als ik in Horst aan de Maas
www.hallohorstaandemaas.nl
een
bescheiden eensgezinswo-

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

ninkje wil huren, dan zit dat er
niet in, tenzij 681 mensen voor
mij besluiten dat de woning
toch niet helemaal naar hun
smaak is. De gemeente wil
hogeropgeleiden naar haar
omgeving lokken. Maar dan zal
ze moeten beginnen bij het
begin: waar gaan die mensen
wonen?
De Innovatoren moet een
schitterende locatie vormen voor
een soort Greenportcampus, een
bron voor jong talent en innovatie en vooral: werkgelegenheid
voor hogeropgeleiden. De
professoren, ingenieurs, Masters
en Bachelors zouden dan
spontaan deze kant op sprinten.
En ja, er wordt driftig gebouwd in
de gemeente: dure appartementen en starterswoningen – lees
wel, koopwoningen – schieten uit
de grond. Als nog niet zolang
geleden afgestudeerde hogeropgeleide weet ik dat de beginnende academici nu eenmaal
geen banen in de schoot
geworpen krijgen, laat staan een
hypotheek. Dus leuk, al die
BIEB-projecten, maar niet voor
ons. Als potentieel hogeropgeleide zul je je rond je 14e jaar bij
een woningcoöperatie in moeten
schrijven, wil je na je opleiding
een kans maken op een mooie
en vooral betaalbare huurwoning
in de gemeente Horst aan de
Maas. En ‘starter’ is allang een
scheve term: de gemiddelde
starter moet tien jaar bezig zijn
voor men aan kopen kan denken.
Mijns inziens wordt de kans dat
hogeropgeleiden zich permanent
gaan vestigen in de gemeente
kleiner met het verstrijken van
elke maand huur. Bedankt voor
de baan, maar dan ga ik nu m’n
geld weer in mijn woonplaats
Eindhoven, Nijmegen of Venlo
uitgeven. Horst aan de Maas? Oh
ja, daar werk ik. De tijd dat
hogeropgeleiden binnen twee
maanden een dikbetaalde baan
krijgen, is voorbij. De tijd dat ze
dus met een knip van de vingers
een hypotheek van minimaal
twee ton krijgen, is al bijna net
zo lang voorbij. De tijd dat de
gemeente inziet dat vooral
betaalbare huurwoningen
startende hogeropgeleiden de
gelegenheid geeft om naar
‘bloeiend en groeiend’ NoordLimburg te komen, moet helaas
nog komen.
What Else?

Al vele jaren wordt er gesproken over de komst van een hippisch centrum in
Horst aan de Maas. Eerst was het ruiterterrein in de Kasteelse Bossen de aangewezen plek, daarna kwam Park de Peelbergen in Sevenum in beeld. Het zou een
centrum voor de paardensport moeten worden, misschien zelfs met Olympische
allure. Investeerders zijner echter nog steeds niet gevonden. Sterker nog, de een
na de ander haakt af. Gemeente Horst aan de Maas in de persoon van wethouder Leon Litjens gaat er nog wel steeds van uit dat het paardencentrum er gaat

komen. Hij heeft zichzelf nog tot 19 maart gegeven. Dan heeft hij een gesprek
met enkele grote spelers op de markt. Hij heeft er vertrouwen in dat hij hen met
een goed plan kan overtuigen.
Het lijkt erop alsof de gemeente niet wil toegeven dat ze aan een dood paard
trekt. Na bijna acht jaar staat er nog steeds geen hippisch centrum. Het lijkt zelfs
verder weg dan ooit. Is het niet beter om tijd en geld te investeren in projecten
die wel haalbaar zijn? Het hippisch centrum is een ‘dood paard’. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 09) > Het Floriadeterrein kan wat mij betreft al open voor recreanten
> eens 83% oneens 17%

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

viooltjes,
primula’s en
groenteplanten

Overdekt
plantencentrum,
lage prijzen tot wel

mooie laan-,
lei- en dakbomen.
Ook wintergroene bomen

50%

scherpe prijzen

korting

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.
00 uur gesloten

door eigen kweek

St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

Tuinplanten
Vaste planten

•

E: bleustone@live.nl

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl
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Raadsvergadering 12 maart

Rectificatie gegevens
Participatie Platform Horst aan de Maas

Decentralisatie
Jeugdzorg
Op dinsdag 12 maart 2013 is er een openbare raadsvergadering
in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas.
De vergadering begint om 20.00 uur.
De agenda voor deze vergadering ziet er als
volgt uit:
• Burgerpodium
Wilt u het woord voeren of een presentatie
houden over al of niet op de agenda vermelde
onderwerpen? Neem dan vóór de vergadering
contact op met de griffier, de heer R. Poels,
tel: 077 – 477 97 70 of 06 - 51852891 of email:
griffier@horstaandemaas.nl.
• Structuurvisie Horst aan de Maas
(opiniërend bespreken; er wordt nog geen
besluit genomen).
• Decentralisatie Jeugdzorg
Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk
voor de jeugdzorg. In voorbereiding daarop
heeft het college van burgemeester en
wethouders (B&W) het projectplan en de visie
decentralisatie jeugdzorg vastgesteld. In het
projectplan is een Basisdocument
decentralisatie jeugdzorg aangekondigd. Het
voorstel aan de raad is om in te stemmen met
het Basisdocument Decentralisatie Jeugdzorg.

• Bestemmingsplan Grimmelsweg, Lottum
• Tankstation rotonde Greenportlane
• Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
• Startnotitie Bibliotheekvisie
ATTENTIE: Het raadsvoorstel over de
verruiming van de zondagopenstelling en
wijziging winkeltijdenverordening is van de
raadsagenda afgehaald!

In de publicatie over het Participatie Platform Horst aan de Maas op de gemeentepagina
van vorige week zijn helaas enkele onjuiste gegevens vermeld.
De juiste tekst moet zijn:
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het PPH? Ga naar www.pphorstaandemaas.nl of mail
naar secretariaat@pphorstaandemaas.nl. Bellen kan ook: 06 – 10 89 80 62.
Het PPH is gevestigd in het Dienstencentrum Mikado (Dichterbij), Deken Creemersstraat 56 te 5961
JP in Horst. U bent van harte welkom op donderdag- en vrijdagmorgen van 8.00 uur tot 12.30 uur.

Dorpsdagvoorziening in Kronenberg

Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 12 maart 2013
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

Inzameling textiel
Sinds januari 2013 verzorgt Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood de textielinzameling
binnen de gemeente Horst aan de Maas. In Sevenum, Kronenberg en Evertsoord wordt bij de
inzameling samengewerkt met het St.Sebastianus Gilde.

Wat gebeurt er met de kleding?
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
zamelt al meer dan 45 jaar gebruikt textiel in.
De ingezamelde kleding wordt opgeslagen in
het magazijn waarna het verkocht wordt aan
gecertificeerde sorteerbedrijven.
Deze sorteren de kleding op soort en kwaliteit. Goede, herdraagbare kleding wordt
getransporteerd naar Afrika en Oost Europa.
Daar komt het op de lokale markt terecht waar
mensen het voor een zachte prijs aan kunnen schaffen. Op deze manier wordt de lokale
economie gestimuleerd. Versleten of kapotte
kleding wordt gerecycled tot bijvoorbeeld
poetslappen of vulling voor matrassen.
De opbrengst uit de kleding doneert Sam’s
Kledingactie aan de noodhulp-, wederopbouwen preventieprojecten van Cordaid Mensen in
Nood. Lees meer over Sam’s Kledingactie en
de gesteunde projecten op
www.samskledingactie.nl.

In alle kernen zijn een of meerdere kledingcontainers geplaatst. Hier kunt u terecht met
uw oude kleding, schoeisel en huishoudtextiel.
Graag in gesloten plastic zakken aanbieden!
U kunt ook versleten of kapotte kleding inleveren. Vieze of natte kleding is niet welkom.
Twee maal per jaar (april en oktober) vindt
aanvullend een huis-aan-huis inzameling
plaats. De locaties van de kledingcontainers en
de precieze ophaaldata voor de huis-aan-huis
inzameling zijn te vinden op
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Wat kunt u inleveren?
Wel: Kleding, schoeisel (samen gebonden),
huishoudtextiel zoals lakens, dekens,
gordijnen, kussenslopen, dekbedovertrekken,
handdoeken.
Niet: knuffels, speelgoed, kussens,
dekbedden, matrassen, vieze of natte
kleding, breigaren, bollen wol,
vloerbedekking, tapijten, matten.

In het dorpsontwikkelingsprogramma van
Kronenberg is de behoefte aan een dorpsdagvoorziening aangegeven. Een werkgroep onder
de vlag van de Dorpsraad Kronenberg heeft
de haalbaarheid onderzocht in Kronenberg
en voor Evertsoord en nagedacht over hoe de
voorziening er uit moet komen te zien.
In het kader van het haalbaarheidsonderzoek hebben zich bijna 20 vrijwilligers aangemeld om mee te helpen in deze nieuwe
Dorpsdagvoorziening voor Kronenberg en

Evertsoord Door de werkgroep zijn een visie en
uitgangspunten opgesteld die door de gemeente
gedeeld worden. Voor zowel de burgers van
Kronenberg en Evertsoord als de gemeente is
het een nieuwe weg, waarbij er een zwaarder
beroep gedaan wordt op burgers. De gemeente is
voorstander van meer eigen verantwoordelijkheid
voor en door burgers. Kronenberg en Evertsoord
hebben deze uitdaging met volle overtuiging
opgepakt, waardoor op korte termijn gestart wordt
met de dorpsdagvoorziening in gemeenschapshuis de Torrekoel.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is
op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Kabroekstraat 19
Broekhuizen/Broekhuizenvorst
Geluidsapparatuur diverse locaties
Grubbenvorst
Sevenumseweg 8
Sectie H, nummer 1145
Hegelsom
Langstraat 43
Horst
Frans Woltersstraat 6
Op de Vlis
Expeditiestraat
Expeditiestraat 10

Gebr. v. Doornelaan 74
Lottum
Grubbenvorsterweg 21
Melderslo
Meester Nellenstraat ongenummerd
Swolgen
Hulsweg 3
Tienray
Kloosterstraat 10
Horst aan de Maas
Bestemmingsplan Huisvesting Arbeidsmigranten
Wijziging CAR-UWO
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Voorkom overlast bij tuinafvalkorven
Er wordt stankoverlast én rattenoverlast geconstateerd bij tuinafvalkorven.
De laatste tijd wordt vaker geconstateerd dat er
mest (met restanten voer) van huisdieren in de
tuinafvalkorven terecht komt. Niet alleen gaat het
mest nu, bij toenemende temperaturen, stinken
en dus overlast veroorzaken maar trekt ook
ongedierte aan, zoals bijvoorbeeld ratten, die op

het restvoer afkomen. Dit is iets wat we natuurlijk
niet willen!
Daarom het vriendelijke verzoek om géén mest
en/of stro van huisdieren in de tuinafvalkorven
te deponeren. U kunt dit mest aanbieden bij het
keukenafval.

Nieuws
Trimzwemmen
Op maandagmiddag is er van 13.30 tot 14.15 uur
trimzwemmen, er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Dus wilt u sportief en gezond in beweging zijn,
kom op maandagmiddag trimzwemmen.
Zwemles voor kinderen
Is uw kind 4 jaar dan kunt u uw kind bij ons
inschrijven voor de zwemlessen.
Onze zwemonderwijzers staan van maandag
t/m zaterdag voor uw kinderen klaar om in een
kleine groep zwemles te geven. Vraag naar de
mogelijkheden over tijden en plaatsen.

Vrij zwemrooster
Voor het rooster vrij zwemmen en alle verdere
informatie over onze activiteiten in het zwembad
kunt u terecht op de website van de gemeente
Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het zwembad
nieuws.

Onlangs opende Pim. haar deuren aan de Stationsstraat 162 in Hegelsom.
Het nieuwe bedrijf (www.pimpunt.nl) begeleidt en ontzorgt ondernemers bij het succesvol
opzetten van online verkoop. Wethouder Driessen overhandigde namens de gemeente een
bloemetje.

Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.
E-mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Vragen over uw aanslag gemeentelijke belastingen?
Veel mensen hebben de afgelopen week
de aanslag gemeentelijke belastingen
2013 gekregen. Hebt u opmerkingen over
deze aanslag? Bent u van mening dat de
gemeente van onjuiste gegevens uitgaat?
Voordat u een bezwaarschrift indient, is

het aan te bevelen eerst het taxatieverslag
van uw pand goed door te nemen. U kunt uw
taxatieverslag gemakkelijk downloaden van de
gemeentelijke website (www.horstaandemaas.
nl). Andere manieren om het taxatieverslag
op te vragen leest u in de bijsluiter die u bij uw
aanslag ontvangen hebt.

Komt u in het taxatieverslag iets tegen dat niet
klopt, bent u het niet eens met de woz-waarde
of heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de gemeente via
077- 477 97 77. Soms kunnen we fouten of
onduidelijkheden telefonisch snel oplossen.

Dat bespaart veel tijd en vaak kostbare
procedures.
Wilt u vervolgens toch bezwaar maken?
Dat kan op verschillende manieren en die
worden beschreven op de achterkant van
het aanslagbiljet.

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

De Vonkel
stzaal
café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

www.horstverhuur.nl
Telefoon (077) 398 64 26

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

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

Niet lekker iN je vel?

meubel

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.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.

Topavond met Lutz Jacobi in Griendtsveen
Als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas zijn we bezig met onze
16-dorpentour. Doel van deze 16-dorpentour is om de inwoners van Horst
aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek.
Zestien maanden op rij bezoeken we met zestien Tweede Kamerleden onze
zestien mooie dorpen.
Na America, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Evertsoord
hebben we op vrijdag 1 maart een
topavond gehad in Griendtsveen.
Een kort verslag van een zeer suc-

cesvolle bezoek van Lutz Jacobi aan
Griendtsveen. Tijdens het canvassen,
we spraken dertig inwoners, scoorde de
rustige woonomgeving met 68 procent
erg hoog, vaak in samenhang met de

mooie natuur en milieu en de sociale
samenhang. Grootste minpunt was het
ontbreken van voorzieningen, genoemd
door 25 procent van de inwoners.
We gaan hier zowel in de raad (als
PvdA-PK), alsook voor het verkiezingsprogramma mee aan de slag.
Na het canvassen organiseren we
een themabijeenkomst waarbij we
het betreffende dorp met het Tweede
Kamerlid proberen te koppelen. In een

mooi dorp als Griendtsveen ligt de
combinatie met de groenste politicus
van 2009 en 2012 uiteraard voor de
hand. Met natuur en milieu in haar
portefeuille was Lutz Jacobi ook perfect
op haar plaats tijdens onze bijeenkomst
in De Zaal, met een geweldige discussieavond met zo’n twintig aanwezigen
tot gevolg.
We zitten nu ongeveer op een
derde van onze 16-dorpentour en het

enthousiasme voor het restant groeit
stevig. We hopen dan ook velen
van jullie te zien op een van onze
volgende activiteiten: op 20 maart
(Hans Spekman, Grubbenvorst), 5
april (Duco Hoogland, Hegelsom),
31 mei (Myrthe Hilkens Horst) of 15
juni (Jetta Klijnsma, Kronenberg). Wij
hopen jullie dan te zien.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Betrouwbaarheid in de politiek
In de aanloop naar nieuwe verkiezingen beloven politieke partijen veel
zaken om kiezers voor hen te winnen. Ook het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma in 2009 veel zaken beloofd, vooral op het gebied van
leefbaarheid in onze kernen. Leefbaarheid en zaken samen oppakken
vindt het CDA erg belangrijk.
Het is ook niet voor niets dat het
CDA haar raadsleden bewust zoekt in
zoveel mogelijk kernen. Vaak verwijten burgers de politici een gebrek aan
vertrouwen, ze zouden hun beloften
welke ze in verkiezingstijd gemaakt
hebben niet nakomen. Wij, het CDA,

durven gerust te stellen dat wij veel
beloofde zaken hebben waar gemaakt.
In verschillende kernen zijn nieuwe
accommodaties verrezen of aangepast
voor multifunctioneel gebruik. Het lang
gewenste fietspad Broekhuizen-Horst is
deels uitgevoerd, voor het resterende

gedeelte is krediet beschikbaar gesteld.
De centra van Horst, Grubbenvorst en
Sevenum zijn of worden herontwikkeld. Hof te Berkel in Horst is volop in
ontwikkeling. Verenigingen vormen het
fundament binnen de samenleving,
daarom zijn wij blij dat de subsidies
voor verenigingen zijn geïndexeerd. De
voorwaarden voor de startersleningen
zijn aangepast, de Woonketting en de
Garantieregeling hebben een positieve
impuls gegeven. Deze maatregelen
hebben ertoe bijgedragen dat ondanks

de economisch slechte tijden in Horst
aan de Maas in 2010 toch 117 en in
2011 134 nieuwbouwwoningen zijn
gerealiseerd. Diverse agrarische locaties
in de nabijheid van dorpskernen zijn
gesaneerd. Voornoemde zaken zijn
slechts een greep uit hetgeen vanaf
2010 in Horst aan de Maas is gerealiseerd. Zij zijn voor de leefbaarheid
in de kernen erg belangrijk en deze
leefbaarheid in alle kernen heeft het
CDA hoog in het vaandel staan.
Ondanks deze flinke investeringen

Violen de allerbeste, in alle kleuren!

mogen we nog steeds spreken van
een sluitende begroting, ook meerjarig. Ook dat getuigt van verstandig
en gedegen beleid. Het CDA Horst aan
de Maas is er trots op dit alles, samen
met haar coalitiepartners, te hebben
kunnen realiseren. Iedereen kunnen
we helaas niet tevreden stellen, maar
we zeggen wat we doen en doen wat
we zeggen, dat is betrouwbaar, dat is
CDA Horst aan de Maas.
Ger Verstraelen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

12 st.

Vers uit eigen kweek, groot- en kleinbloemig

Hangkatjes

Salix, stamhoogte 1 m. p.st.
Vol ontluikende katjes!
8,99

Kamerhortensia

alle kleuren
5 bloemen, 13 cm pot, prachtig!

p.st.
9,99

Kleinbloemig, vol knop, 10,5 cm pot

p.st.
0,99

Narcis ‘Tête à Tête’
Orchideeën

grote keuze
Alle soorten, maten en kleuren, superkwaliteit!

4,99
4
99
5,99
7,49
0,75
-25%

Aanbiedingen geldig t/m 12 maart 2013 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

Zondags
d
geop9-1en
7 Uur
van

Dé plantenspecialist van Limburg!

Plantencentrum Velden
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Lezing paardensignalen
Paardensportvereniging De Dravertjes uit Melderslo organiseert in
samenwerking met Centaur Hippisch Trainings- en Adviesbureau een
lezing over paardsignalen. Tijdens de lezing wordt aandacht geboden aan
wat paarden ruiken, zien, horen en voelen.
Ook wordt geleerd hoe paarden
praten met hun lichaamstaal en dus
wat je paard je al vertelt voordat
je opstapt. Tijdens een interactieve
lezing met foto- en filmmateriaal
wordt geleerd wat de manier waarop
paarden met hun omgeving omgaan,
betekent voor de omgang van de

Pro Ecclesia et Pontiﬁci
in Lottum
Mevrouw Coenders uit Lottum kreeg zondagmorgen uit handen van deken De Graaff Woutering het Pro
Ecclesia et Pontifici, een bisschoppelijke onderscheiding, voor haar inzet voor de Lottumse geloofsgemeenschap. Mevrouw Coenders richtte in 1981 in Lottum de werkgroep Gezinsmissen op en heeft sindsdien
leiding gehad over de groep. De samenstelling wisselde met de jaren, maar mevrouw Coenders bleef.
Ook maakt mevrouw Coenders met twee andere dames al 35 jaar de adventskrans in de kerk. Daarvoor
verzamelt ze persoonlijk al het dennengroen en is ze een dag bezig om al dit groen rond de krans aan te
brengen. Ze is contactpersoon van de algemene missiekalender en verkoopt deze in het portaal van de
kerk en brengt ze rond. Ook organiseert ze de bedevaart naar de Stille Omgang in Amsterdam vanuit
Lottum. Sinds tien jaar is mevrouw Coenders lid van het kerkkoor dat de hoogmissen opluistert. Daarnaast
is ze ook nog vrijwilligster bij de Houthuizerkapel. Zij zorgt voor onderhoud en versiering van de kapel en
met Kerstmis voor een kerststal. In mei en oktober gaat ze voor in het bidden van de rozenkrans.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Excursie naar Duitsland
Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring Ter Horst organiseert op zaterdag 6 april
een excursie naar Burg Vogelsang en Kornelimünster in Duitsland.
Onder leiding van Nederlandstalige
gidsen wordt ’s ochtends een bezoek
gebracht aan Ordensburg Vogelsang,
dat tussen 1934 en 1936 werd
gebouwd als opleidingsplaats voor
NSDAP-leden. Vogelsang is een modern
utiliteitsgebouw uit gewapend beton.
De Britse bezettingsmacht installeerde zich in 1946 in en rond Burg
Vogelsang. In 1950 namen de Belgische
strijdkrachten het garnizoen over en
gaven het de naam Kamp Vogelsang.
Er ontstonden talrijke nieuwe bouwcomplexen: Vogelsang werd al vroeg

NAVO-oefenterrein.
In het historische plaatsje
Kornelimünster volgt een geleide rondwandeling. De markt met burgerlijke
woningen uit de 17e en 18e eeuw
vormt het centrum van het plaatsje.
Opvallend is de gesloten bouwwijze
van de smalle huizen met merendeels
spitse gevels. De eerste verdieping
van de huizen ligt vaak hoger dan het
straatniveau. Erkers en tralievensters
verfraaien de aanblik van het plein. Het
stedelijke uiterlijk van het plaatsje gaat
terug op de tijd dat Kornelimünster

pelgrims- en toeristenoord was. De
Sint Corneliuskerk, een vroegere
kloosterkerk, is nu een parochiekerk.
Bezienswaardig zijn onder meer een
barok altaar en een barok orgel. Fraai is
ook het koorgestoelte op het altaar.
Het vertrek is om 08.00 uur in
Horst. De terugkomst is rond 19.30 uur.
Opgave kan tot en met 15 maart bij
de secretaris van LGOG Kring Ter Horst,
de heer Vissers, via 077 398 41 40 of
secretariaat@lgogterhorst.nl
Voor meer informatie, kijk ook op
www.lgogterhorst.nl

mens met paarden. Uiteindelijk doel
is zorgen dat de paarden gelukkig zijn, want blije paarden blijven
gezond, concentreren zich beter en
werken goed samen. Op vrijdag
15 maart om 19.30 uur vindt de
lezing plaats in MFC De Zwingel in
Melderslo.

Bloeiende
akkerranden
Geïnteresseerde boeren en particuliere grondbezitters kunnen zich
aanmelden voor de inzaaiactie van stichting Landschap Horst aan de Maas.
In het voorjaar worden
in samenwerking met de
grondeigenaren stroken
landbouwgrond van drie tot zes
meter ingezaaid met een eenjarig
bloemenmengsel van ongeveer
vijftien bloemsoorten. Landschap
Horst aan de Maas stelt het
bloemenmengsel beschikbaar en
zorgt vanaf half april voor machinale

inzaai. Ook overhoeken in het
buitengebied kunnen aangemeld
worden. Voor meer informatie kan tot
31 maart contact opgenomen worden
met één van de contactpersonen:
Ton Hoeijmakers, Horst 077 398 25
52; Lowie van de Goor, Sevenum
077 467 19 90 of Jo Vermeulen,
Grubbenvorst 077 366 18 26 of via
info@landschaphorstaandemaas.nl

Presentatie
kinderboek
In kinderdienstencentrum De Twinkeling in Horst werd vorige week
het kinderboek Miny zoekt een thuis gepresenteerd. Het verhaal is
geschreven door Gerard Sonnemans.
De schrijver werd voor het boek
geïnspireerd door een voormalige cliente van Kleur. Zij verzon het verhaal
van de familie Koe, die een biggetje
gastvrij in huis opneemt, ondanks
dat het anders is. De auteur besloot
het thema te gebruiken voor een kinderboek. In het boek is het biggetje
uiteindelijk de geit Miny geworden

die niemand anders heeft en op zoek
gaat naar een thuis. Voordat ze haar
thuis vindt, moet ze heel wat hindernissen overwinnen. De uitgave van
het boek is mede mogelijk gemaakt
door Kleur. Zij ondersteunt en begeleidt kinderen met een beperking en
hun ouders. In de bibliotheek in Horst
wordt aandacht besteed aan dit boek.

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

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

www.dewevert.nl/feestje

25
jaar
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Workshop Vocal
Connexion
Jongerenkoor Vocal Connexion geeft op dinsdag 12 maart een miniconcert met workshop in het parochiehuis in Sevenum. Deze activiteit
begint om 20.00 uur.
Het thema voor deze avond is
Het geluk is waar wij zijn. Op het programma staan liedjes als Avé Maria,
het Kapelke, Welkom in Limburg en
Het regent zonnestralen. De liede-

ren worden door de jongeren zelf
ingeleid. De aanwezigen krijgen volop
de gelegenheid actief mee te doen.
De teksten worden via een beamer
geprojecteerd.

Spokentocht UsMa
Jongerenwerk UsMa houdt op vrijdag 15 maart een spokentocht voor
kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar. De tocht start bij het
UsMa gebouw in Horst.
Om 19.00 uur begint het feest.
Vanaf dan rijden er auto’s met groepjes
van vier kinderen op en neer naar het

bos. Daar worden ze ook weer opgehaald. Daarna is het tijd om te feesten.
De avond eindigt om 22.00 uur.

JGS leukste
vereniging Limburg
Jongeren Gilde Sevenum (JGS) is met een grote meerderheid aan
stemmen eerste geworden bij de verkiezing van Leukste vereniging van
Limburg. In de landelijke lijst werd een tweede plaats gehaald.
Het Jongeren Gilde Sevenum
werd door de mensen die hun stem
uitbrachten gewaardeerd met een
gemiddelde van 9,3. Een paar weken
geleden werd in een tussenstand nog
bekendgemaakt dat JGS op de derde
plek stond. Een grootse mediacampagne werd ingezet en met carnaval
werd meegedaan met de optocht.
Honderden extra stemmen waren het
gevolg. Landelijk moest JGS alleen

Scouting Rhenen boven zich dulden,
die 100 stemmen meer wisten te
scoren.
De feestelijke awarduitreiking
vindt plaats op zaterdag 13 april op
Kasteel de Hooge Vuursche in Baarn.
Een delegatie van het JGS reist naar
Baarn afreizen om de award in ontvangst te nemen. De opbrengst van
de awarduitreiking wordt gedoneerd
aan Stichting Kika.

Kinderkledingbeurs
in Grubbenvorst
Kledingbeurs Grubbenvorst houdt op zaterdag 23 maart een beurs in
De Vonkel in Grubbenvorst. Deze duurt van 10.00 tot 11.30 uur.
Bruikbare kinderkleding vanaf
maat 86 kan op 22 maart tussen
19.30 en 20.30 uur worden aangeleverd. Een nummer reserveren kan via

077 366 22 52. Eventuele winst wordt
beschikbaar gesteld aan een goed doel.
Voor meer informatie kijk op www.kledingbeursgrubbenvorst.wordpress.com

Uitreiking EHBO-diploma
Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Horst aan de Maas-Venray, heeft onlangs aan veertien
eerstehulpverleners het EHBO-diploma uitgereikt. In Horst wordt jaarlijks een cursus Eerste Hulp
georganiseerd voor vrijwilligers. De cursisten zijn elf avonden in touw om de belangrijkste vaardigheden op het gebied van eerste hulp bij ongevallen onder de knie te krijgen. Zo leren zij onder meer
reanimeren en hoe een AED gebruikt moet worden. Bij voldoende aanmeldingen gaat er in het voorjaar
en najaar (april en oktober) weer een nieuwe cursus Eerste Hulp van start. Voor meer informatie kijk op
www.rodekruishorstvenray.nl

MFC Broekhuizenvorst

Eerste deel weer in gebruik
Het multifunctioneel centrum (MFC) in Broekhuizenvorst is voor het eerst na de verbouwing weer in gebruik
genomen. Afgelopen weekend maakten verenigingen al gebruik van de nieuwe locatie. Verwacht wordt dat het
gebouw in april van binnen en van buiten helemaal klaar is. De officiële opening is pas in september.
Felle kleuren bepalen het straatbeeld op de locatie van het multifunctioneel centrum van Broekhuizenvorst.
Eenmaal binnen straalt het gebouw
rust en gezelligheid uit. De kleuren
die buiten te zien zijn, komen binnen
terug. De eerste verenigingen hebben
de nieuwe locatie al gebruikt. “Ze zijn
allemaal erg tevreden”, vertelt conciërge
Ernie Franssen (49).

staat”, zegt Ernie. Bij binnenkomst lijkt
er op het eerste gezicht bij de gymzaal
weinig veranderd, maar wie verder kijkt,
ziet het verschil. Als conciërge van de
gymzaal wijst Ernie de veranderingen
aan.

Blij dat het er
nu staat

“Kijk, de muren zijn nog de oude,
maar daar zat vroeger het opberghok”,
zegt ze. Ook het plafond van de gymzaal
is optisch hoger geworden. “Het is
allemaal groter geworden.”
Waar eerst alleen nog een gymzaal
stond, staat nu ook een fleurig gemeenschapsgebouw. “Voor de mensen buiten
zijn de kleuren nog even wennen. Je
houdt ervan of je houdt er niet van”,
zegt Ernie. Het is een bewuste keuze
geweest. “De kleuren die je buiten ziet,
komen ook binnen terug op gekleurde

Hoewel het voor de gemeenschap
in Broekhuizenvorst erg lang heeft
geduurd voordat ze eindelijk een eigen
gemeenschapsruimte kregen, is de
bouw nu wel snel gegaan. “In het begin
van de zomervakantie startte de bouw
en we zijn vrijdag binnen klaar. Er zijn
veel overlegmomenten aan vooraf
gegaan, maar we zijn blij dat het er nu

VROUW
WO M E N ’ S

W E A R

Nieuwe eigenaresse. Nieuw seizoen! Kom tijdens ons
openingsweekend met mij en mijn team borrelen bij VROUW
en bekijk tegelijkertijd onze nieuwe collectie!
Donderdag 14.00 - 21.00
Vrijdag
09.30 - 21.00
Zaterdag
09.30 - 17.00

VROUW Women’s Wear Kerkstraat 28a 5961 GD Horst

Kleur is een
bewuste keuze

tegeltjes of in het tapijt”, vertelt ze
enthousiast. Alle verenigingen zijn
maandenlang ondergebracht geweest
in de gymzaal in Melderslo. “Iedereen is
opgelucht dat het zo vroeg klaar is. De
volleybalvereniging en de badmintonners zijn al hier geweest”, vertelt Ernie.
“Ze zijn erg blij dat ze niet meer naar
Melderslo hoeven, want het vervoer was
voor verenigingen een hele organisatie”,
legt ze uit.

Overal enthousiasme
Nu maken er tien verenigingen en
de basisschool gebruik van de nieuwe
locatie. “Ik merk overal enthousiasme.
Het is zo mooi geworden.” De tijd zal
moeten uitwijzen of er meer verenigingen gebruik gaan maken van het
gebouw. “Voor Broekhuizenvorst is het
vooral belangrijk dat ze eindelijk hun
eigen ruimte hebben. Het is nu voor
iedereen toegankelijk.”

sport 19

07
03

Wittenhorst laat zich voor Nieuwe elementen
rust afbluffen
Pinkstertoernooi
Sparta ‘18
Door: Piet Nabben
Eindelijk kon er weer gevoetbald worden. Maar de spelers van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst gaven in
het eerste bedrijf tegen HVV Helmond niet thuis. Vreemd natuurlijk: de goede positie op de ranglijst geeft toch iets
extra’s, zou je denken.
De Helmondenaren wisten de
oranjemannen van meet af aan met
hun no-nonsense voetbal het leven
bijzonder zuur te maken. Wittenhorst
kwam er niet aan te pas. De inzet was
veel te laks en dan win je nooit een
duel. Het duurde dan ook niet lang
voordat de thuisclub succes had. Een
combinatie over rechts strandde in het
strafschopgebied, maar Bart Verheijen
toucheerde de bal met de hand. De
toegekende strafschop werd onberispelijk door Tony van de Wijst binnengeschoten, 1-0 voor Helmond.
Wittenhorst kreeg hiermee een
flinke klap te verwerken. Deze teleurstelling kon voor de pauze niet weggewerkt worden. Het werd nog erger. In
de slotfase verdween zomaar een schot

vanaf links in het doel, 2-0.
Na de pauze was HVV direct weer
sterker, maar dit werd snel geneutraliseerd. Wittenhorst vocht nu ineens
voor een beter resultaat. HVV moest
terug en kon met veel inzet schade
voorkomen. Eerst kon een aanval
via Thom Derks door de doelman
worden gekeerd en Bram Rubie kon
een voorzet van Rob Zanders net niet
doeltreffend afronden. Even later leek
Wittenhorst te gaan scoren toen Bart
Spreeuwenberg uit een corner direct op
doel schoot. De poeier verdween echter
net over.
De tegentreffer kon niet uitblijven.
Uit een snelle aanval stoomde Thom
Derks richting doel. De afgemeten pass
op de inkomende Rob Zanders ver-

Respect op
en rondom het
voetbalveld
Het incident in Almere met grensrechter Richard van Nieuwenhuizen
heeft veel stof doen opwaaien in Nederland. Landelijke voetbalbond
KNVB heeft de regels verscherpt en plaatselijke voetbalverenigingen
besteden aandacht aan agressie op het veld. Ook in Horst aan de Maas.
Bas Beeker, commissielid
werving, opleiding en behoud van
scheidsrechtersvereniging Horst
Venray, vindt dat met name het
verbale geweld de laatste jaren is
toegenomen. Zelf staat hij ook als
scheidsrechter op het voetbalveld.
“Als je bij een club binnenkomt, merk
je meteen hoe de sfeer is. In kleine
dorpen is de sfeer heel gemoedelijk.
Opstootjes komen bijna niet voor.”

Wij treden
meteen op
Voorzitter van AVV America,
Mart Peeters, beaamt dit: “Het komt
hier niet vaak voor, maar als het
voorkomt, treden wij meteen op.” Na
aanleiding van het incident met Van
Nieuwenhuizen is het clubbestuur in
America bij elkaar gaan zitten. “We
hebben ons afgevraagd of het bij ons
ook zou kunnen gebeuren en wat we
kunnen doen om het te voorkomen.”
In America krijgen jeugdleden
binnenkort een scheidsrechterscursus.
“Het is de bedoeling dat de jeugd
meer kennis krijgt van de regels,
zodat ze weten hoe het werkt”, stelt
Peeters. “Als er op ons voetbalveld
iets gebeurt, maken we daar melding
van bij de KNVB. Bij een overtreding
gaat de jeugd vijf minuten aan de
kant om af te koelen en de ouderen
betalen de boetes.”
Ook in Sevenum zijn ze druk bezig
met het opzetten van een actieplan om respect op en rondom het
voetbalveld te verbeteren. Voorzitter
van voetbalvereniging Sparta ‘18 uit

Sevenum, Ger van den Munckhof, en
voorzitter van de jeugdcommissie,
Henk Janssen, zijn het er over eens.
Bij hun club gebeurt niet vaak iets,
maar preventie is nooit weg.
“Voor het incident waren we al
met respect en veiligheid op en rondom het veld bezig, maar nu nog veel
intensiever. Als er iets gebeurt, dan
gaan we met de betrokkenen praten”,
vertelt Janssen. “We hebben met de
KNVB gesproken over preventieve
maatregelen. Ieder lid moet de regels
kennen en onsportief gedrag of geweld
wordt bestraft”, meent Janssen.
Bij SV Kronenberg hebben de
leiders gesproken over respect.
Voorzitter Ton Janssen: “We hebben
de leiders aangesproken zodat zij kunnen praten met de spelers van onze
vereniging, maar in principe gebeurt
hier nooit wat”, vertelt hij. “Op de
bewuste zondag na het incident met
grensrechter Van Nieuwenhuizen
hebben we de kantine geopend voor
jongens die wilden praten, maar het
bleef erg rustig. Als er iets gebeurt,
lossen we het altijd meteen op.”
De KNVB biedt alle
voetbalverenigingen in Nederland
de ondersteuning die zij nodig
hebben om respect op en rondom
het voetbalveld te bevorderen.
Verschillende verenigingen uit
Horst aan de Maas zijn hierdoor
aangemoedigd om op hun eigen
manier en met eigen krachten aan de
slag te gaan.
Voor een reportage
over dit onderwerp, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

dween in het doel, 2-1. HVV wankelde,
maar Wittenhorst moest toch alert blijven voor counters. De thuisploeg kon
met kunst en vliegwerk de voordelige
score vasthouden, al scheelde het soms
niet veel. Het laatste fluitsignaal werd
door de thuisclub met genoegen aangehoord. Na afloop was het commentaar eigenlijk eensluidend: Wittenhorst
had zeker een punt verdiend. Maar het
eerste bedrijf was te licht en te slecht
om over twee helften zegevierend uit
de strijd te komen.

Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum wil haar Pinkstertoernooi
nieuw leven inblazen. Zij doet dit door een aantal verrassende
veranderingen door te voeren en het toernooi aansprekend voor iedereen
te maken.
Op tweede pinksterdag, 20
mei, organiseert voetbalvereniging
Sparta ’18 een toernooi voor E- en
F-spelers. In zeventallen spelen de
jeugdvoetballers om de prijzen.
Buitenlandse deelname, een meidenpoule en nieuwe tegenstanders zijn
onder andere nieuwe elementen aan
het toernooi. De toernooiorganisatie

waakt ervoor dat de sterke punten
van het toernooi, zoals spelen tegen
tegenstanders van gelijk niveau en
korte wachttijden tussen wedstrijden,
gehandhaafd blijven. Het toernooi
wordt gehouden op sportpark Het
Spansel in Sevenum. Aanmelden kan
tot 30 maart. Voor meer informatie,
kijk op www.sparta18.nl
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uitverkoop!
Horloges

o.a. Seiko, Ice Watch,
Michal Kors, Alfex,
Maurice Lacroix, Armani
en vele andere.
Uitverkoop t/m 26 mei 2013.
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Hovoc Heren 1 wint
van Venray

Lijn naar boven ingezet

Verdiend puntje
voor Melderslo
Door: Frank van Gerven
Als de eerste helft met gelijke overtuiging gespeeld zou zijn als de
tweede helft, dan had er wellicht meer ingezeten voor voetbalvereniging
RKSV Melderslo. De wedstrijd tussen Melderslo en MVC’19 uit Maasbree
begon tien minuten te laat omdat de scheidsrechter de kleurencombinatie van de twee clubs niet goedkeurde.
De mannen van Gé Ummenthun
moesten vanwege de kleurencombinatie blauwe sokken van MVC’19
lenen. Na het eerste fluitsignaal was
het Melderslo dat afwachtend voetbal
speelde en de thuisclub het spel liet
maken. Dit pakte niet goed uit. Na
tien minuten spelen mocht een speler
van MVC’19 met de bal aan de voet
vrij door de defensie van Melderslo
dribbelen en de bal droog in de goal
schieten. MVC’19 kwam dus vrij simpel
op voorsprong en dacht zo even de
wedstrijd op makkelijke wijze te gaan
winnen. Melderslo deed de eerste
helft iets terug met een vrije trap die
tegen de lat aan ging. Net voor het
rustsignaal mocht Melderslo van geluk
spreken. Ruud Hoeijmakers stond op
de juiste plek en voorkwam zo de 2-0.

Op zoek naar
gelijkmaker
De tweede helft was het tegenovergestelde van de eerste helft.
Melderslo was duidelijk opgepept door

trainer en staf. Een veel feller team
ging op zoek naar de gelijkmaker.
Met veel inzet en beter spel duurde
het toch lang voordat deze gevonden
werd. Het begon met een kansje voor
de mannen van Gé. Maar deze werd
niet verzilverd.

Meer risico genomen
Zolang MVC’19 op een 1-0
voorsprong stond, was er nog altijd
hoop op een puntje. Met nog tien
minuten op de klok werd meer risico
genomen. Melderslo ging één op één
spelen. Hierdoor werd er meer druk op
de tegenstander gezet en met hoge
ballen en lange trappen naar voren
kwam de bal in de laatste minuut voor
de voeten van Caspar de Swart. Hij
dacht niet na en schoot de bal op goal.
Iedereen dacht dat de keeper deze
bal gemakkelijk kon pakken. Maar de
bal belandde uiteindelijk toch in de
goal, 1-1. Met dit gelijke spel en de
overwinning van afgelopen donderdag
tegen Lottum met 7-1 is de lijn naar
boven ingezet.

Klikgebit en Kunstgebit
U

ti

Door: Volleybalvereniging Hovoc
De strijd in de promotieklasse is nog lang niet gestreden. In ieder geval niet voor het eerste herenteam van
volleybalvereniging Hovoc uit Horst, dat dankzij een 3-2 overwinning in eigen huis weer de aansluiting heeft
gevonden en hard vecht voor klasse behoud.

titi

Vanwege personele wisselingen
binnen het team, kende de Horster
volleybalmannen een moeizame start
van de competitie. Maar de vanaf het
begin ingezette groei is zich met name
in de tweede helft gaan uitbetalen in
punten. In haar eigen Dendron-sporthal
begon Hovoc HS 1, gesteund door een
enthousiast publiek, vol goede moed
aan de wedstrijd tegen ActiveRooy HS 1
uit Venray. De aanvankelijke voorsprong
van Horst werd tegen het einde van de
set bijgehaald door Venray, waardoor
het met 26-24 in het voordeel van
Hovoc een nipte setwinst opleverde.
In het tweede en met name het
derde bedrijf herpakte ActiveRooy zich
en voerde het de servicedruk op. De

Horstenaren hadden moeite om een
zuivere pass af te leveren en zo kon
Venray via 21-25 en 21-25 tot een 1-2
voorsprong in sets komen.

Gretig Hovoc bracht
stabieler spel
Een gretig spelend Hovoc bracht
in de vierde set een stabieler spel,
maakte minder persoonlijke fouten,
overklaste Venray met 25-18 en dwong
zo een vijfde set af. Hoewel Hovoc HS
1 in deze beslissende set op achterstand werd gezet, pareerde het team
genadeloos en won het met 15-12 de
set en dus de wedstrijd.
De dames van Hovoc waren te gast

in Velden, waar ze met de winst van
vorige week in het hoofd vol goede
moed aan de wedstrijd begonnen.
Hovoc DS 1 begon goed, maar kon
op de belangrijke momenten niet
doordrukken. De dames verloren het
eerste duel met 25-22. In de tweede
set revancheerden de Horster dames
zich en walsten ze met 16-25 over VC
Velden DS 2 heen. Maar daarna maakte
Horst teveel fouten en gaf het set drie
(25-17) te gemakkelijk weg. De vierde
set leverde een gelijk opgaande strijd
op tussen de teams uit de derde divisie
met over en weer set- en matchpunten.
Het was echter Velden dat aan het
langste eind trok en via 28-26 de wedstrijd in haar voordeel besliste (3-1).
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WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

ZEER RUIM SENIOREN APPARTEMENT/PENTHOUSE
IN KLEINSCHALIG MODERN WOONCOMPLEX.

Gelegen op uitermate rustige locatie op 5 min. loopafstand
van centrum Horst. 4 slaapkamers, ruime berging, moderne
keuken, badkamer met ligbad/douche, groot balkon. Ruime
eigen garage en gezamenlijke fietsenstalling op (afgesloten)
binnenterrein. Wooncomplex is niet vrij toegankelijk en v.z.v.
deurcamera’s, lift, en zeer mooi onderhouden groene binnenplaats met gezellige zitjes.
BIJ INTERESSE KUNT U BELLEN MET 06 20 30 00 06.

Ervaar zelf wat 25 jaar ervaring voor u kan betekenen.
Neem contact op voor een persoonlijk en duidelijk advies!

Hegelsomse A-spelers in het nieuw
www.spreeuwenbergadministratie.nl
Meldersloseweg 139, 5962 AA Melderslo T 077 - 398 71 22

Pasgeleden zijn de spelers van het hoogste jeugdteam van voetbalvereniging Hegelsom voorzien van
nieuwe trainingspakken door sponsor auto-en motorrijschool Peeters. De rijschool is al bijna 25 jaar
verbonden aan de club en sponsort het jeugdvoetbal. Op de foto staan de spelers en begeleiding van
voetbalvereniging Hegelsom en sponsor Johan Verhaag bij de officiële presentatie waar de voortzetting van
de samenwerking werd aangestipt.
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America klopt Lottum in slotminuut
Door: Noud Haegens
Door een late treffer van Jelle Houben heeft AVV America belangrijke punten gehaald tegen SV Lottum. Werd de
uitwedstrijd nog kansloos verloren, nu was het America dat aan het langste eind trok.

Het was van het begin tot het
einde vechtvoetbal. Veel inzet en strijd
maar weinig goed voetbal. America
maalde hier niet om. Door de overwinning is degradatie weer wat verder
weg en is de middenmoot weer in
het vizier. Al na enkele minuten kreeg
America de eerste grote kans. Jens
Kleuskens werd weggestuurd maar zijn

schot ging net naast. Enkele minuten
later was het wel raak, maar wel
voor Lottum. Zwak verdedigen werd
meteen afgestraft door Sjors van de
Ven: 0-1. Het duurde echter niet lang
voordat America een antwoord had.
Een mooi schot van Gerrie Mulders
werd nog met de vingertoppen uit het
doel getikt, maar de daarop volgende

teams speelden met veel inzet maar
matig voetbal. In de zeventigste minuut
leek Lottum toch te gaan scoren.
Doelman Willem Derks werd uitgespeeld maar het schot van de Lottumspits werd op spectaculaire wijze uit
de doelmond gehaald door Boy van
Heijster. Het was de mooiste actie van
de wedstrijd. America kwam goed weg
en schakelde nog een tandje bij. Alleen
een overwinning was goed. In de
vijfentachtigste minuut leek het hierin
te slagen maar de uitstekende doelman

van Lottum had een geweldige redding
op een schot van Jens Kleuskens. Toen
laatstgenoemde ook nog een tweede
gele kaart incasseerde en America met
tien man kwam te staan leek America
zich toch tevreden moeten stellen met
één punt. De gebroeders Houben hadden echter nog een mooie verrassing
in huis. Een schitterende steekpas van
Coen werd door broer Jelle vakkundig
binnengeschoten: 2-1.
Een zwaarbevochten overwinning
die zeer welkom was.

hoekschop werd onfortuinlijk in eigen
doel gewerkt door Remy Bongers: 1-1.
Tot de rust gebeurde er veel te weinig
voor de goal. America was nog een
paar keer gevaarlijk. Een doelpunt van
Jens Kleuskens werd afgekeurd wegens
buitenspel en een schot van Coen
Houben ging maar net over. Na de rust
veranderde het spelbeeld niet. Beide

Streekrijders starten
motorcross-seizoen
MCC De Streekrijders uit Horst opent haar motorcross-seizoen op zondag 10 maart met wedstrijden op het circuit
De Reulsberg in de bossen aan de Witveldweg in Horst. De organiserende vereniging heeft een sterk rennersveld
aan de start gekregen, met als absolute topper de eerste kampioen- en selectiewedstrijd van de MX open inters.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Hooikoorts (ook preventief!),
energie & hormonale balans,
blessures, tennisarm, ischias.
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Café
Caf
é / Zaal / Caf
Cafetar
etar ia
etaria

Wilhelmina

Boek uw

all-in avond voor maar 29,50 pp
( koﬃe/vlaai, koud/warm buﬀet, 5 uur drank )

Mgr. Aertsstraat 16 • Swolgen • www.wilhelminaswolgen.nl

Thuisrijder Job Verbruggen in actie
Van de eigen leden gaan Jim
Nijssen uit Horst en Job Verbruggen
uit Hegelsom zich met de kopposities
bemoeien. Jim maakt op dit moment
als regerend kampioen een sterke ontwikkeling door. Met zijn nieuwe 125ccmachine gaat Jim zondag de strijd aan
in de klasse MX 2 nationale. Job wist
afgelopen jaar beslag te leggen op de
derde plaats in de eindstand MX 2 junioren en gaat nu zijn geluk beproeven in
de klasse MX 2 senioren. In deze klasse
worden echter geen zoete koekjes

gebakken, en krijgt hij zeker te maken
met zijn clubgenoten Jarno Zeles en
Jesper Wijnhoven uit Sevenum.
Nieuwkomer Swen Nijssen uit
Sevenum maakt zondag zijn debuut
en gaat zijn eerste wedstrijd rijden bij
de MX2 junioren. In deze klasse gaan
ook Rick Boekestijn uit Horst en Sander
Duif uit Broekhuizenvorst van start. De
overige en meest ervaren leden Luc
Boekestijn uit Horst en Remy Kamp uit
Kronenberg strijden in de klasse MX
open senioren.

MCC de Streekrijders heeft een
wijziging in haar bestaande motorcrosscircuit doorgevoerd. Midden in het
circuit werd een spectaculaire niveau
opstap aangebracht. Door deze opstap
met de juiste snelheid aan te rijden en
de juiste springtechniek toe te passen,
zorgen rijders die er wel of niet in slagen voor extra spectaculaire momenten
voor het publiek.
De trainingen beginnen zondag om
09.00 uur. De wedstrijden starten om
10.30 uur.

Een kleine lakbeschadiging?
Smart Repair … zie onze site
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl
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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

Sharon van de Riet
13 jaar
Horst
Citaverde College

Waar sta jij over tien jaar?
Over tien jaar wil ik samen met mijn
man in arme landen kindjes helpen. Ik
wil dat die kinderen ook naar school
kunnen, zodat ze iets van hun leven
kunnen maken. Ik zou daar dan willen
helpen met het bouwen van een school
bijvoorbeeld.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Ik zou graag een surpriseparty willen,
met al mijn oude vrienden van vroeger
en natuurlijk ook mijn vrienden van nu.
Ik heb vorig jaar zo’n surpriseparty voor
mijn zus georganiseerd. Ze was jarig en
miste haar vrienden uit Vlaardingen. Ik
heb toen geregeld dat ze naar Limburg
kwamen voor haar verjaardag.

In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In die van mama. Ik zou best willen
weten hoe het is om vier kinderen te
hebben. Ik zou dat denk ik zelf niet vol
kunnen houden, ik vind het heel erg
knap van haar.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
Op het strand tijdens zonsondergang
en dat een dolfijn dan de ring komt
brengen. Dat zou echt heel speciaal
zijn. Het liefst dan ergens in een baai
in Curaçao.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Afgelopen vrijdag droomde ik dat ik
met allemaal vriendinnen op het strand
was en er een heel groot en gezellig
feest was. Ik droom vaker over dat ik
leuke dingen met mijn vriendinnen
doe, dat komt denk ik doordat ik veel
tijd met ze doorbreng.

L

nu ook automaat!

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

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

aan
Sharon van de Riet Mies

Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou een deel bewaren voor de school
die ik wil gaan bouwen voor de arme
kindjes, de rest zou ik lekker uitgeven
aan gezellige dingen doen met
vriendinnen.
Ik zou met mijn zus gaan winkelen
en ik wil ook een deel bewaren om
een keer met mijn broertje te gaan
parachutespringen.
Als je gaat shoppen, waar ga je dan
naartoe?
Dat is verschillend. Maar meestal ga
ik naar Nijmegen of Venlo. Sting, New
Yorker en Cool Cat zijn winkels waar ik
dan vaak naartoe ga.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een grote, roze auto. De binnenkant is
dan bekleed met een panterprint en
het logo van het merk is dan gemaakt
van diamantjes.

Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan maken? Gebruikt ze een
geheim ingrediënt?
Aspergesoep, dat heeft mama van
oma geleerd, dus ze maakt het op de
ouderwetse manier: zelfgemaakt en
niet uit een blikje van de supermarkt.
Tegenwoordig heeft niemand meer tijd
om iets vers te koken, maar koken ze
vooral gewoon met blikjes.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik pas wel eens op en dat vind ik wel
leuk om te doen. Mama en Frank lief
aankijken helpt trouwens vaak ook wel.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag. Ik vind het leuk dat
iedereen speciaal voor mij komt, dan
voel ik mij een kleine prinses, haha. Ik
probeer ieder jaar wel een groot feest
te geven, maar meestal stemt mama
daar niet mee in.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Een 10 voor een luistertoets van Engels.
Daar was ik echt heel trots op, terwijl
ik eigenlijk helemaal niet zo goed in
Engels ben. Ik denk dat ik in pauze
houden toch wel het best ben, haha.
Het leukste vak vind ik PSO, dan hoef
ik tenminste niet de hele tijd in de
boeken te kijken.
Knuffel of kus?
Een knuffel, dat stelt je gerust en het
voelt veilig als iemand je een knuffel
geeft als je het nodig hebt. Als bijvoorbeeld iemand verdriet heeft en je wil
diegene helpen, dan geef je een knuffel.
Stad of dorp?
Stad, want er zijn veel winkels en er is
minder geroddel. Het liefst ga ik later
ook de stad opzoeken. Rotterdam heeft
dan mijn voorkeur, omdat ik daar in de
buurt gewoond heb, waardoor ik daar
de omgeving dus een beetje ken.
Zon of sneeuw?
Zon, die sneeuw zorgt alleen maar voor
ongelukken. Ik ga ook liever op zonvakanties dan op wintersport.

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

Gezellig tafelen
aan de Maas
Open van dinsdag t/m zondag
voor lunch & diner

op zon
d
de hele ag
dag
geope
nd
vanaf
12:00
uur

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14
www.maashotel.nl

Column

Donkere
catastrofes
Op de een of andere manier
komt mijn onhandige
eigenschap vooral ’s nachts in
me naar boven. Regelmatig
presteer ik het om een dominoeffect te veroorzaken van de
hele verzameling potjes crème
die zich in mijn kast bevinden
en ik kan je vertellen: die zijn
niet op een hand te tellen. Met
als gevolg dat deze totale
collectie één voor één, langs de
wasbak, de grond over stuitert
en een enorm lawaai
produceert. Vertrouw mij: dat
wil je niet.
Blijkbaar ben ik niet de enige
die met dit probleem kampt,
daar kwam ik vorige week
barbaars achter. Alsof de donkere
energie van de nacht deze
onhandige trekjes stimuleert, ik
heb geen idee. Wat ik wel weet is
dat ik vorige week eens aan de
andere kant van de lijn stond: ik
werd mijn bed uitgetrild door
gigantisch lawaai en een grote
klap. Geen inbreker, maar mijn
vriendje die thuis kwam na een
avondje stappen. Zo zacht
mogelijk probeerde hij naar
binnen te sluipen. Erg lief
bedoeld natuurlijk, dan zou ik
namelijk gewoon door kunnen
slapen, als het hem gelukt was
tenminste... Onschuldig begon de
ellende met het over de vloer
knikkeren van zijn telefoon, niets
aan de hand, kan gebeuren.
Vervolgens sloot hij diezelfde
telefoon aan zijn oplader waarna
hij onhandig over het net
bevestigde kabeltje struikelde en
zijn telefoon weer een flinke
smak maakte. In diezelfde
minuut en al enigszins geïrriteerd
deed hij een poging tot het
ophangen van zijn jas aan de
kapstok die met schroefjes aan
mijn deur bevestigd is. Zonder
succes want met een enorm
lawaai ging ook de kapstok op
z’n bakkes, inclusief de enorme
inhoud natuurlijk. Tja... in
dromenland was ik toen
natuurlijk niet meer.
Stiekem was dit hele gedoe
best rustgevend, ik ben dus niet
de enige die met dit ’probleem’
kampt en ik hoef me de volgende
keer dus niet zo schuldig te
voelen als ik hem weer eens ’n
keer wakker maak met al mijn
gestuntel.
Mies
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Tapzingen Sevenum
De Balkers uit Sevenum sluiten hun meezingseizoen 2012-2013
zondagmiddag 10 maart af in de Sevewaeg in Sevenum.
Samen met het publiek zingen
ze selectie van Nederlandse,
dialect en buitenlandse liedjes. Als
extraatje wordt, na de pauze, een

blok met liedjes van de Zangeres
Zonder Naam gezongen. De middag
begint om 14.30 uur en entree is
gratis.

cultuur 23

Concert Ons Genoegen
in Horst
Zaterdagavond 13 april vindt om 20.00 uur een muziekspektakel plaats in de Mèrthal in Horst. Dit spektakel
wordt georganiseerd door muziekvereniging Ons Genoegen uit Oirlo. Dirigent Geert Jacobs heeft een gevarieerd
programma opgesteld met mooie en verrassende muziek.

Reclamebalpennenruilbeurs
Reclamebalpenverzamelaar Mart Heldens uit Hegelsom organiseert
op zondag 10 maart voor de twintigste keer een balpennenruilbeurs,
voor balpennen met reclame-opdruk. Balpenverzamelaars uit het hele
land komen richting Horst voor de ruilbeurs.
De ruilbeurs wordt gehouden in
zalencentrum De Leste Geulde in
Horst en duurt van 10.00 tot ongeveer
15.00 uur. Iedereen is welkom.

Voor meer informatie of reservering
van een tafel, bel Mart Heldens op
077 398 53 88 of mail naar
martheldens@home.nl

Sing Challenge
Festival
Voor de vijfde keer houdt Shantygroep de Maashave uit Grubbenvorst
een Sing Challenge Festival. Deze vindt komend weekend plaats op
recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum.
Meer dan duizend zangers en zangeressen treden zaterdag en zondag
tijdens het festival op. Het Sing
Challenge Festival kenmerkt zich door
de vele verschillende stijlen muziek
die ten gehore gebracht worden.

Denk aan klassiek, pop, smartlap en
shanty. Zaterdag begint het festival
om 10.45 uur en gaat door tot in
de kleine uurtjes, zondag is de start
om 10.30 en eindigt het festival om
19.30 uur.

Poespas speelt
Bajesbonje
Toneelvereniging Poespas uit Hegelsom pakt ook dit jaar weer uit
met een klucht. Veertien leden zijn sinds de zomer aan het repeteren. Dit
doen zij onder de leiding van regisseur Lisette Leenders, die ook bij de
voorstelling van vorig jaar de regie in handen had.
Het toneelstuk gaat over vier
mensen die elkaar niet kennen, maar
worden gearresteerd vanwege verdenking van een bomaanslag in het
centrum van Horst. Uiteenlopend als
hun karakters zijn, zullen zij het toch
met elkaar moeten rooien. In afwachting van hun proces maken ze kennis
met een tirannieke directrice, een
louche advocaat en maffe cipiers. De
chaos wordt compleet wanneer een
inspecteur van de overheid de gevangenis komt controleren. Tot overmaat
van ramp wordt er op dat moment

een levensgevaarlijke psychotische
patiënt binnengebracht. Personeel en
verdachten hebben er hun handen
vol aan.
De uitvoeringen van Bajesbonje
zijn op 13, 16, 17 en 20 maart in zaal
Debije in Hegelsom. De zaal is vanaf
19.30 uur geopend, de uitvoering
start om 20.00 uur.
Voor meer informatie en
reserveringen, kijk op
www.toneelverenigingpoespas.nl of
bel Tonnie Bouten tussen 18.00 en
19.00 uur op 077 398 52 55.

Standup comedyshow
Café-zaal D’n Hook uit Lottum houdt zaterdag 23 maart vanaf
21.00 uur een standup comedyshow. Gevestigde comedians Reinier
Meijer, Vincent Geers en Johan van Gulik treden op.

Samen met Karlijn van Dinther,
Roel Verheggen, Lisanne Jacobs,
Jeroen Verberkt, Henk Jacobs en Auke
Classens, die het vocale deel voor hun
rekening nemen, wordt een boeiend
verhaal verteld dat de toeschouwers
meeneemt over de hele wereld.

goed doordacht, hij durfde risico’s te
nemen, had originele observaties en
had een krachtige uitstraling”, aldus
de jury over zijn show. Vincent studeerde voor theaterdocent en -maker
van Amsterdam.
De avond wordt afgesloten door
taalkunstenaar Johan van Gulik. De
professionele comedian noemt zichzelf een droogkloot pur sang en is een
taalvirtuoos eersteklas.

instructeur Bart Jeuken zich van zijn
beste kant zal laten horen. Dj Lucky
Done Gone sluit af met echte meezingers. Dans en film maken van de show
een echt totaaltheater.
Voor meer informatie, kijk op
www.onsgenoegenoirlo.nl

15% korting
op alle
Wijzonol verf

www.fixetsevenum.nl

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

Euroveen B.V. is een vooraanstaand producent van potgronden,
teeltsubstraten en champignon-afdekaarde. Om een optimale
kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen beschikken
wij over de modernste productiefaciliteiten, een eigen laboratorium,
een eigen wagenpark en een team van gemotiveerde medewerkers
met ruime kennis en ervaring in de tuinbouw.

Jarenlange ervaring, moderne
productiefaciliteiten en drang
naar perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in
uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon
en fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat

Master of ceremony is Reinier
Meijer, een Amsterdammer die sterk
op improvisatie leunt in zijn optredens. Hij treedt regelmatig op tijdens
comedy diners, studentenfeesten en
improvisatieshows. Hij zal de zaal in
stemming brengen.
Vincent Geers treedt voor de
pauze op. Hij won de jury- en de
publieksprijs van Cameretten 2007.
“De opbouw van zijn programma was

Het ene moment gaat het publiek
naar de Schotse Hooglanden om
vervolgens door te vliegen richting Zweden. Ook leidt de muziek
toeschouwers langs Afrika en Azië
waarbij onder andere drumband
Ons Genoegen onder leiding van

geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de juiste
plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een

Voor het schoonhouden van ons bedrijf en alle vrachtwagens en
machines, zijn wij op zoek naar een enthousiast en flexibel persoon
voor de functie van:

Autowasser / Schoonmaker
We beschikken over een eigen wagenpark van 30 vrachtwagens en
machines, variërend van menglijnen tot verpakkingsinstallaties.
Onze machines worden wekelijks gereinigd en alle vrachtwagens
worden gewassen in onze automatische wasstraat.
Ben jij in het bezit van rijbewijs CE en wil jij je inzetten om ons
wagenpark en machines er op en top uit te laten zien, bel of schrijf
ons dan. Wij bieden je een uitstekende basis om jezelf verder te
ontplooien in een prima werksfeer met enthousiaste collega’s.
De werktijden voor deze functie zijn van dinsdag tot en met vrijdag
van 12.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagochtend.
Graag ontvangen wij binnen 2 weken een korte sollicitatiebrief met
een overzicht van je opleiding(en) en je werkervaring. Je sollicitatie
kun je richten aan de heer L. Jeucken. Voor meer informatie kun je
ook bellen: (077) 366 93 69.

succesvolle basis voor groei.

BVB Substrates | Euroveen B.V., Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
Email: ljeucken@bvb-substrates.nl Website: www.bvb-substrates.nl

www.bvb-substrates.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Schitterend geplooid
Museum de Kantfabriek in Horst opende zondag 3 maart haar expositie Schitterend geplooid, over Chinees borduurwerk en met patchwork versierde
textiel. In de expositie worden het Miao-patchwork en borduurtechnieken uitvoerig belicht.

met Bram

In deze rubriek krijgen
lezers maandelijks een advies
over gezondheid, op een
natuurlijke manier. Bram
Zaalberg van De 3Vrouwen/
Bloesem Remedies Nederland
bespreekt welke natuurlijke
preparaten voor welke kwalen
uitkomst bieden.

Bloesemremedies

Bloesemremedies zijn
natuurlijke preparaten, gemaakt
van de levensenergie van de
plant. Bloesemremedies werken
heel goed bij zowel opvliegers
als menstruatieklachten.
Voor beide klachten kun je de
klaproos samen met de teunisbloem gebruiken. Wanneer het
evenwicht is verstoord door
bijvoorbeeld de hormonen,
herstellen ze het evenwicht.
Ze versterken bovendien je
vrouwelijke kracht en geven je
innerlijke zekerheid. De klaproos
versterkt de liefde voor jezelf en
laat je opkomen voor jezelf.

Tip
Gebruik voor een nog
sneller herstel van de overgangsklachten ook de Schüssler
mineralen nr. 3 ferrum phosphoricum en nr. 7 magnesium
phosphoricum. De nr.7
magnesium phosphoricum
werkt ook erg goed bij
alle inslaapproblemen
en stress.

Dit advies wordt u aangeboden door
www.de3vrouwen.nl
www.celzouten.com
www.bloesemremedies.com

Ien Rappoldt een aantal workshops en
lezingen waarin ze vertelt over haar
ervaringen die ze opgedaan heeft

tijdens haar bezoeken. Voor meer informatie over de cursussen en workshops,
kijk op www.museumdekantfabriek.nl

Voor meer foto’s van
de opening van de expositie, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Mijn Beatrix beeld

Expositie Bo-Art

Ook Museum De Locht uit Melderslo besteedt aandacht aan de
komende troonafstand van de koningin. Dat doen zij met een expositie
van beelden, schilderijen of andere kunstuitingen van de koningin of op
haar geïnspireerd, gemaakt door mensen uit deze regio.

In de bibliotheek in Horst is in maart een expositie te zien van cursisten
van de schilderschool Bo-Art, een in Baarlo gevestigde schilderschool.

De expositie loopt van 20 april tot
en met 20 mei. De Locht is op zoek
naar amateur- of beroepskunstenaars
die met hun kunstwerken mee wil-

len doen aan de expositie. Opgave
hiervoor kan voor 30 maart bij Maj
Keijsers op 0478 69 19 88 of via
majkeijsers@ziggo.nl
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zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Winteraanbieding

NATUURLIJK

Ien Rappoldt reist al 15 jaar jaarlijks naar de Miao- en Dongvolken in
Zuidwest-China om hun met borduurwerk en patchwork versierde textiel te
bestuderen. Ze heeft van haar reizen
vele schitterende en kleurrijke voorbeelden meegebracht, van lapjes tot
volledige kostuums. Ook worden in het
museum filmbeelden getoond van het
vervaardigen van zijdevilt.
In het zuidwesten van China ligt
de kleine provincie Guizhou. Hier
wonen de Miao, Dong, Shui, Bouyi
en Yao, allen te herkennen aan hun
klederdracht. Eeuwen leefden deze
volken in hun eigen cultuur. Volgens Ien
“schrijven zij met naald en draad.” Nu
vinden ze hun weg in het moderne
China en zijn trots op wie ze zijn. De
vrouwen in de afgelegen bergdorpen
besteden nog steeds veel tijd aan het
maken en versieren van hun eigen
kleding, niet uit tijdverdrijf of luxe maar
uit noodzaak en traditie. Voor de Miao
is borduurwerk het beeldverhaal van
hun eigen geschiedenis. De versiering
op hun kleding vertelt over hun mythen
en legenden.
De expositie is van 3 maart tot en
met 25 augustus te zien. Ook geeft

Soep,
ht,
Hoofdgerec
Nagerecht
van E 28,50

voor

E 21,50

t,
Voorgerechht,
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er
g
Hoofd
Nagerecht
van E 34,-

voor

E 24,95

Van maandag
t/m donderdag
tot 1 april 2013
(m.u.v. feestdagen
en niet i.c.m.
andere acties)

Juist omdat het er
zo gewoon is, is deze plek
zo markant…
en!

elke dag op

St. Barbarastraat 35
Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

www.herbergdemorgenstond.nl

De school bestaat al tientallen
jaren. Alle technische vaardigheden
van het tekenen en schilderen worden geleerd. Leerlingen werken met
olieverf, acryl en aquarelverf, maar
ook met experimentele technieken

zoals collage en drukken aangeboden.
Naast schilderijen van cursisten, zijn er ook werken in brons en
keramiek van Marjan Wijnhoven te
zien. Voor meer informatie, kijk op
www.bo-art.nl

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
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Ladies Only in Meerlo
Een idee ontstaan uit puur enthousiasme wordt nu werkelijkheid: op woensdagavond 27 maart vindt het
allereerste Ladies Only Event plaats in zalencentrum ’t Brugeind in Meerlo.

Garbage Day in
OJC Niks
OJC Niks staat zaterdag 9 maart in het teken van garagerock en
aanverwante genres. Oftewel ”vuige, harde en swingende muziek”,
aldus de organisatie.
Headliner deze avond is
Traumahelikopter. Vlak voordat ze
naar het prestigieuze SXSW-festival in
Austin vertrekken, spelen ze nog een
show in OJC Niks. De tweede band is
Cees en Mees. Dit duo maakt inspirerende bluesrock. Denk aan Robert
Johnson, Flat Duo Jets en The Black

Keys. Eerder speelden zij al in de
Nieuwe Nor en Perron 55, nu zijn ze
klaar om ook OJC Niks te veroveren.
De line-up wordt aangevuld
door lokale helden The Mothmen uit
Sevenum en de Nu Of Nooit 2013
finalisten Afterpartees. De zaal gaat
open om 20.30 uur.

Polyfone zang
In de kerk van Sevenum zijn op zondag 10 maart vanaf 09.30 uur
gezangen te horen uit de stijlperiode van de Renaissance. Het vocaal
ensemble Leudal luistert de H. Mis op in de H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk met werken van onder andere componisten Giovanni
Pierluigi da Palestrina, Tomas Luis de Victoria en Antonio Lotti.

Angelique, Patricia en Tineke
Het thema van het evenement
is What Women Want. Zo’n veertig
bedrijven geven workshops, verzorgen
metamorfoses en fotoshoots en
organiseren diverse leuke activiteiten.
Het Ladies Only Event is van 19.00 tot

23.00 uur. De organisatie is in handen
van Tineke Chitanie van Chitanie
Beauty Inside- Out, Angelique
Heldens van ANGY PhotoDesign en
Patricia Franssen van Welzijnspraktijk
Vita Nova. Deze dames hebben de

handen ineen geslagen om van dit
Ladies Only Event een onvergetelijke
avond te maken voor de vrouw
van nu.
Voor meer informatie zoek op
Ladies Only Event op Facebook.

Barst op het toneel
Toneelvereniging Mimus uit Tienray brengt de voorstelling Barst, een komedie geschreven door Rob van Vliet en
José Frehe. Dit schrijversduo is bij de trouwe bezoekers van de voorstellingen van Mimus ook bekend van het stuk
Kaviaar Speciaal, de jubileumvoorstelling van 2011.

Het vocaal ensemble Leudal is
een klein koor, bestaande uit zeven
zangers en veertien zangeressen,
veelal afkomstig uit de MiddenLimburgse gemeente Leudal. De
leden repeteren onder leiding van
dirigent Hugo Fredrix. Het repertoire
van het koor bestaat grotendeels
uit geestelijke gezangen van
componisten uit een periode in de
kunstgeschiedenis die we Renaissance

noemen. Een van de kenmerken van
liederen uit die stijlperiode is, dat
elk van de vier stemmen, als bij een
canon elkaar imiterend, na elkaar
inzet, maar ook een eigen melodielijn
volgt, waardoor een tamelijk
gecompliceerd stemmenweefsel
ontstaat.
Op zondag 10 maart vindt voor
het eerst een optreden plaats in de
parochiekerk van Sevenum.

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 9 maart 2013

Saterolletjes 4de GRATIS
Hache pakket 500 gram
vlees, uien en kruiden samen € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
Wij zijn gespecialiseerd in:

In Barst draait het allemaal om
Tineke, stiefmoeder van drie kinderen
en getrouwd met Hans. Tineke heeft
veel moeite orde en regelmaat te
brengen in de chaos die de familie
veroorzaakt: een zoon die het geluk in
de liefde niet kan vinden, een dochter
die niet tevreden is met haar naam
en een zoon die moeite heeft met zijn
beroepskeuze.
Tineke moet de boel draaiende
houden en heeft daarbij weinig steun

van haar eigen moeder, die bij de
familie inwoont. Ook komen te pas
en te onpas excentrieke buurvrouwen
op bezoek. En of ze daarmee nog niet
genoeg aan haar hoofd heeft krijgt ze
ook nog haar schoonzus en haar eigen
broer in huis.
Deze laatste is vergezeld van
een bijzonder gezelschap dat de
benodigde irritaties in Tinekes
huishouden weet op te wekken.
Bovendien is er nog de aanwezigheid

van haar overleden schoonmoeder
die het nodige stof doet opwaaien. De
voorstellingen onder regie van Huub
Schreurs vinden plaats van vrijdag 22
maart tot en met zondag 24 maart in
het Parochiehuis in Tienray.
De zaal is geopend vanaf
19.15 uur en de voorstelling begint
elke avond om 20.00 uur. Reserveren
is wenselijk en kan telefonisch via
Suzanne Kromhout op 0478 69 20 23
of via mimus.tienray@gmail.com

- afvallen
- anti-stress/spanningen/depressie
- pijnbestrijding bij reuma
- verbetering van de immuniteit
- maag- en darmproblemen

Wij behandelen met :
Doolgaardstraat 42, 5961 TS Horst
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 54 72 70 21
E-mail: info@li-ren.nl
Website: www.li-ren.nl

- acupunctuur
- TuiNa massage
- Moxa therapie
- Chinese kruiden

Open dag

17-03-2013 van 10 uur tot 16 uur

De kosten voor behandelingen worden door de meeste zorgverzekeringen vergoed
Aub. zelf informeren
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AGENDA
America

Openbare dorpsraadvergadering
wo 13 maart 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

07
03

Team Ultra Rocket
vr 8 maart 23.00 uur
Locatie: Blok10

Garbage Day
za 9 maart 21.00 – 05.00 uur
Locatie: OJC Niks

Club Du Longue XL

Melderslo

Ambachten en vogelkastje
timmeren
zo 10 maart 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum
do 7 maart 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Hoeve Rosa

Reclamebalpenruilbeurs

5e Sing Challenge Festival

zo 10 maart 10.00 – 15.00 uur
Organisatie: Mart Heldens
Locatie: De Leste Geulde

za 9 maart 10.45 – 21.00 uur en
zo 10 maart 10.30 – 19.30 uur
Locatie: De Schatberg

Motorcrosswedstrijd

Power Thrashing Serum

Griendtsveen

zo 10 maart 10.30 uur
Org: MCC De Streekrijders
Locatie: De Reulsberg

za 9 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

vr 8 maart 21.30 – 23.30 uur
Locatie: café De Morgenstond

Optreden The Rhythm
Chiefs

Voorspeelavond

zo 10 maart
Organisatie: fanfare St. Nicolaas
Locatie: Koepelzaal

Jazzavond met Seven
Fourties Swing

Grubbenvorst
Halve ﬁnale
voorleeswedstrijd

za 9 maart 14.00 uur
Locatie: de Baersdonck

Hegelsom

Dorpsraadvergadering
di 12 maart 20.00 uur
Locatie: zaal Debije

Première toneelvoorstelling
wo 13 maart 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging
Poespas
Locatie: zaal Debije

Halfvastenbal

zo 10 maart 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Breicafé

vr 8 maart 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Toneelvoorstelling
‘t Hartje
vr 8 en za 9 maart 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging
Oud Zeer
Locatie: ‘t Gasthoês

za 9 maart 21.30 uur
Organisatie: Joeksig Galdere
Locatie: De Wingerd

Polyfone zang
Optreden Beale Street
zo 10 maart 18.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun

Carolien Burgers –
Happy End
zo 10 maart 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

Kronenberg

Landelijke opschoondag
za 9 maart 13.00 uur
Organisatie: KJEM

zo 10 maart 09.30 uur
Organisatie: vocaal ensemble
Leudal
Locatie: H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk

Tapzingen
zo 10 maart 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Opgericht in 2003, toen het trio nog
nauwelijks stemgerechtigd was, is de
band rondom Dusty Ciggaar intussen
volwassen geworden en dat heeft hun
visie op de blues alleen maar doen
groeien. Hoewel de drie bandleden nog
steeds erg jong zijn hebben ze toch al

de nodige nationale en internationale
lof ontvangen. Zo stonden ze niet alleen
op zo ongeveer alle grote blues- en
rootsfestivals van de Benelux, ook in
landen als Duitsland, Engeland, Spanje
en Polen hebben ze vele duizenden
toeschouwers versteld doen staan.

Miniconcert en workshop

Oude ambachten

di 12 maart 20.00 uur
Organisatie: jongerenkoor Vocal
Connexion
Locatie: Parochiehuis

In het jaarprogramma van museum De Locht is op zondag 10 maart
opgenomen waarop meerdere ambachten worden gedemonstreerd.
Bezoekers kunnen zich dan laten informeren over de speciale materialen,
hulpmiddelen en kenmerkende technieken.

Sport- en spelinstuif

Kinderen kunnen nestkastjes
timmeren. Ze worden daarbij geholpen
door leden van de Vogelwacht. Resultaat
zijn nestkastjes van goede kwaliteit die
jarenlang gebruikt kunnen worden. Op
de bovenverdieping van het streekmuseum is een expositie ingericht onder
de titel Van baby tot bengel. Deze geeft
een beeld van opgroeien in grootmoe-

Dorpsraadvergadering
wo 13 maart 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

Horst

The Rhythm Chiefs, een van Nederlands meest vooraanstaande bluesbands, staat op zondag 10 maart op het podium van Cambrinus in Horst. Dit
concert begint om 16.00 uur.

7e Open Coffee

za 9 maart 22.00 – 03.30 uur
Locatie: De Lange Horst

Broekhuizen

The Rhythm Chiefs
in Cambrinus

Lottum

wo 13 maart 13.30-16.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Tafeltenniscentrum
Stapvast

Noppen vs Naaldhakken
vr 8 maart 20.11 uur
Organisatie: SV Lottum
Locatie: café-zaal Harmonie

Rozensnoeidemonstratie
za 9 maart 10.00 en 14.00 uur
Locatie: Tuincentrum Lottum

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

ders tijd met grote gezinnen, kinderen
die mee werkten in het huishouden en
op het land, de dorpsschool en de Eerste
Heilige Communie.
Het museum is op woensdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00 tot
17.00 uur. Demonstraties beginnen om
13.00 uur. Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Show Carolien
Borgers in Horst
Cabaretière Carolien Borgers staat zondag op de planken van ’t Gasthoes.
De afgelopen maanden was Carolien wekelijks te zien in het TV-programma
Wie is de Mol. Bij Kukeleku speelt ze zondag haar nieuwste programma
Happy End, dat twee weken geleden in première ging.

Ontvang een
Kabouter cheque
t.w.v. €2,bij besteding van
iedere €20,-

AANBIEDING

RASTERVLAAI

DIVERSE SMAKEN
Brood- en Banketbakkerij
www.fixetsevenum.nl

venray

Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

Cijfer
Meester

verzorgt voor u,

puntzakken friet, snacks,
diversen soorten schepijs,
Vanuit een leuke verkoopwagen,
voor feesten en evenementen.
Tel. 06-22406602
www.food-style.nl
info@food-style.nl

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

+2 gratis
zakjes
voetbalplaatjes

7.75

7.45

SOLIDE
PROFESSIONEEL
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Meer dan alleen cijfers
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6rtne0r,E0750
E
,00
pa
.
incl
,00)
eslagen E 45

(aanvraag to

In de derde avondvullende voorstelling van Carolien Borgers werkt
ze toe naar een Happy End. Zonder
massagetafel maar met een dijk van
een stem, een berg aan energie en
een stortvloed aan verhalen en liedjes
gaat ze het onvermijdelijke einde te lijf:

het einde van de dag, van de liefde,
van een ruzie, het einde van de rij en
van het moment. De voorstelling vindt
plaats op zondag 10 maart om 20.00
uur in ’t Gasthoes in Horst. Voor meer
informatie, kijk op www.kukeleku.com
(Foto: Bart Heemskerk)
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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.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
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
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 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

Huisartsenpost

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

America
zondag

Venlo

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
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

Tandarts
Spoedgevallendienst
08 t/m 14 maart
Tandarts Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

Heilige mis

Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

zondag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

Haal het voorjaar in huis!

Heilige mis

Hyacint, narcis, blauw druifje

09.30

e 1,50 3 voor e 3,95

Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Narcis

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

12 cm

10,5 cm

e 1,00 5 voor e 3,95
Hoofdstraat 10, Horst
077-3986577

www.villafleur.nl

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
09.00
Advertentie
tbv de potgrondactie:
Heilige mis
09.00

HALLO:
H 2074
Heilige
mis breedte
17.30 103, hoogte 74,
Rozenkrans
17.30
Voor € 110,=

Melderslo
zaterdag
woensdag

Meterik
zaterdag

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

zondag

T

Weekend aanbieding

Kronenberg

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

www.tuinenwonen.nl

Horst (Lambertus)

Rehoboth

Brand, ongeval of misdrijf

Industrieterrein 40A
5981 NK Panningen
T (077) 3075199
E info@tuinenwonen.nl

Hegelsom

Verloskundige zorg

112

Aanleg en onderhoud voor
particulier • bedrijf • instelling

09.45

maandag
woensdag

Potgrondactie
Zaterdag
9 maart

Bij aankoop van
3 zakken
potgrond €2,00
korting!

Vanaf
09.30 uur

Jaargang:
1
Editie:
Oktober
2012

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

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 16.00 - 17.00 uur

Ontwerpbureau voor
tuinen • wonen • werken

11.00

Broekhuizen
zondag

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

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

Kerkdiensten

VIER HET VOORJAAR MET VLAAI! HET MOTTO VAN REGIO VENLO,
HOOFDSTAD VAN DE SMAAK 2013 GEDURENDE DE MAAND MAART.
DAAROM NU ALLE VLAAIEN (GEREZEN EN LINZER)
DE KOMENDE 2 WEKEN 8,50 PER STUK.
www.regiovandesmaak.nl • www.liefdevoorlimburg.nl

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

OOK vanuit de LEER/ZORGBAKKERIJ
de gehele week LEUKE AANBIEDINGEN.
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.artvlaai.nl
www.bakkerijgerards.nl

28

nieuws

07
03

