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Valerie organiseert
sponsorloop
Valerie Philipsen (8) uit Horst heeft woensdag 13
maart een sponsorloop georganiseerd waarvan de
opbrengsten naar Stichting Dierenlot gaan. Samen met
haar klasgenootjes rende ze zoveel mogelijk rondjes om
de oude Norbertuskerk in Horst.

Valerie Philipsen staat vandaag
vooraan. Als leerlinge van basisschool
De Twister in Horst stimuleerde ze haar
klasgenoten om mee te doen aan een
zelfgeorganiseerde sponsorloop. Samen

Meerdere gevallen pindiefstal
Politie Horst waarschuwde vorige voor diefstal tijdens pinnen. Eerder werd een vrouw uit Meerlo ook al
slachtoffer van diefstal via pinnen. Deze soort diefstal is afgelopen weken al enkele keren in de gemeente Horst
aan de Maas toegepast.
Politie Horst waarschuwde vorige
week woensdag voor een diefstal,
waarbij mensen tijdens het pinnen
bij een bank aangesproken werden
door een onbekende man. Deze
legde vervolgens een krant over de
pinautomaat en acteerde vliegensvlug
om daarna te verdwijnen. Op deze
manier wordt geprobeerd en soms
met resultaat om het gepinde bedrag
buit te maken.
In Meerlo werd Dien PoelsBertrams slachtoffer van een jong stel
dat haar met een smoesje afleidde.
Ze bemachtigden de pinpas van de
vrouw, waarna ze een groot geldbedrag van haar rekening haalden.

“Nadat ik op zaterdag 23 februari
thuiskwam van het boodschappen doen
bij een supermarkt in Wanssum en
thuis mijn boodschappen uit de auto
wilde halen, kwam er een jong stel de
weg naar het station vragen”, aldus
mevrouw Poels-Bertrams.
Nadat ze hen geholpen had, bood
het stel aan Dien te helpen met haar
boodschappen. Ze pakten beiden een
tas op en liepen naar de voordeur.
“Het meisje greep mijn tas waar de
portemonnee inzat en zette deze ook
bij de deur, nadat ze de tas zogenaamd
een beetje liet vallen.” De jongeren
bedankten de vrouw en gingen weg.
Hoewel mevrouw Poels-Bertrams wel

wat achterdochtig was, zocht ze er
eerst niks achter omdat haar portemonnee nog in de tas zat. Een paar
dagen later pas kwam ze erachter
dat haar pinpas ontvreemd was. “Het
kwaad was al geschied, mijn hele
bankrekening was diezelfde zaterdag
al leeggeroofd. Ik was echt ziek van
ellende. Daarom wil ik het zoveel
mogelijk vertellen, om iedereen te
waarschuwen.”
Wie zelf slachtoffer is geworden
van dit soort diefstal of wie getuige
is geweest van dergelijke praktijken,
wordt verzocht contact op te nemen
met de politie. Zij is bereikbaar via
0900 88 44.

met haar moeder Melanie Philipsen
zette ze de sponsorloop op. “Ik vind
dat voor alle dieren even goed gezorgd
moet worden en daarbij kan Dierenlot
helpen”, vertelt Valerie.
De klasgenootjes van Valerie waren
na de uitleg van de dierenambulance
snel gevlogen. Ze wilden zoveel mogelijk rondjes rennen voor het goede
doel. Niet alleen de sponsorloop maakt
deel uit van de actie. De leerlingen
hebben eerder deze week ook al
verschillende activiteiten volbracht om
de opbrengst voor stichting Dierenlot te
vergroten. Zo vertelt moeder Melanie:
“Ze hebben cupcakes verkocht en lege
flessen, mobiele telefoons en cartridges
opgehaald.”

Melanie: “Ik vind het belangrijk dat
de kinderen zich al op jonge leeftijd
willen inzetten voor goede doelen.
Zo raken ze eerder maatschappelijk
betrokken. Toen mijn dochter met het
idee kwam, dacht ik niet meteen aan
een grote actie, maar nu de dierenambulance ook hierheen is gekomen,
kunnen de kinderen er toch veel van
leren.” Voordat de kinderen gingen
rennen, mochten ze allemaal even
in de dierenambulance van Stichting
Dierenlot rondkijken.
De opbrengst van de gehele actie
was ruim 300 euro.
Voor een videoreportage
over dit onderwerp, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook voor
schoenreparaties!
Past schoenen, dat zit goed!
Hoofdstraat 14 Horst
www.pastschoenen.nl
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Apotheken steeds vaker
last van boze cliënten
Andere verpakkingen, geen vergoeding meer voor medicijnen die de cliënt altijd heeft gehad: leg dat maar
eens uit als apothekersassistente. Medewerkers van apotheken in Nederland hebben steeds vaker last van agressie.
Ook in Horst aan de Maas.
Steeds vaker ontstaat discussie in
apotheken over medicijnen die wel of
niet vergoed worden. Dit heeft alles
te maken met het preferentiebeleid
dat wordt gevoerd in alle apotheken
in Nederland. Het betekent letterlijk
voorkeursbeleid. Bij geneesmiddelen
wil dit zeggen dat de zorgverzekeraar
een voorkeur heeft voor geneesmid-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Parkhotel Horst
flyer ’Vrolijk Pasen’
Intermakelaars
flyer
(niet in Evertsoord en
Griendtsveen)

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

delen met een gunstige prijs. Het
gevolg voor patiënten is dat het kan
voorkomen dat zij een andere verpakking krijgen, dan de verpakking die ze
gewend zijn. Dit leidt steeds vaker tot
boze reacties.

Niet alles wordt meer
vergoed
Apotheker Bas Rijs van apotheek
Horst merkt de laatste jaren een
toename van het aantal boze cliënten
in zijn apotheek. Vaak worden cliënten
boos als ze niet datgene krijgen wat
ze verwacht hadden. “Als apotheek
moeten wij ons aan het beleid van
de overheid en de zorgverzekeraars
houden. Niet alles wordt meer vergoed.
Het verandert constant en wij moeten
dat de gebruiker van de medicijnen
vertellen.”
Ook apotheker Linda Jonkers van
apotheek Maasdorpen merkt de laatste
jaren een toename van het aantal
boze cliënten. “Dat heeft verschillende
redenen. Mensen hebben verwachtingen, maar als ze dan ineens iets anders
krijgen, worden sommigen boos.” Het
komt in haar apotheek wel eens voor
dat medewerkers zich bedreigd voelen.
“Alle medewerkers krijgen hier een
training Omgaan met agressie. Als er
iets is voorgevallen praten we er over
en kijken we hoe we het de volgende
keer kunnen voorkomen.”
In apotheek Panacee in Grubbenvorst merkt apotheker Paulien Baggen
ook dat er steeds meer onvrede is
onder haar cliënten. “Sommige mensen
komen zonder herhaalrecept, maar

willen wel weer opnieuw medicijnen.
Zonder recept kunnen wij die niet
meegeven.” Volgens haar valt de
agressie in Grubbenvorst wel mee. “Het
zijn bepaalde individuen die kwaad
worden. Daar heeft de hele gezondheidszorg last van”, meent Baggen. In
haar apotheek krijgen medewerkers al
twintig jaar cursussen over het tegengaan van agressie.
Bij Medsen apotheek in Sevenum
merken ze ook dat de patiënten de
laatste jaren mondiger zijn geworden.
“Dat is in iedere apotheek denk ik
wel het geval”, vertelt farmaceutisch
manager Vera Evers. “Dit komt mede
door het preferentiebeleid dat de
zorgverzekeraars voeren.” Als zich
in Sevenum vervelende situaties
voordoen, kunnen assistenten ten alle
tijden hun hart luchten. “Het komt hier
een enkele keer voor dat de apotheker
erbij wordt geroepen om nogmaals
uitleg aan de patiënt te geven. Er wordt
wat geroepen, maar van bedreiging is
geen sprake”, aldus de farmaceutisch
manager.

Alleen
eigen cliënten
Toch is het niet overal hetzelfde.
Apotheker Carolien Wijers in America
merkt niks van agressie onder klanten.
“We hebben hier alleen eigen cliënten.
Hier komt heel weinig agressie voor.”
Ze denkt dat het komt door de vaste
band met cliënten. “Bij grotere apotheken komen ook mensen die ergens
anders vandaan komen. Bij ons komen
altijd dezelfde mensen.”

Inwoners Meerlo
realiseren
naoberzorgpunt

Wethouder onderschrijft belang dorpsraden

Hulp dorpsraden

Wethouder Ger van Rensch gaf tijdens de gemeenteraadsvergadering
van dinsdag 12 maart aan er alles aan te willen doen om dorpsraden te
laten blijven bestaan. Hij reageerde hiermee op een verzoek van raadslid
Roy Bouten van PvdA-PK.
De dorpsraden van onder andere
Lottum en Tienray gaven de afgelopen weken aan te kampen met een
ledentekort en niet zeker te zijn van
hun voortbestaan. Raadslid Bouten
stelde dat dit risico’s met zich
meebrengt met betrekking tot
leefbaarheidsprojecten en advies naar
de gemeente toe, maar ook met
betrekking tot prioriteitsgelden voor
de dorpen. Hij verzocht het College
van B&W actie te ondernemen voor
het behoud dorpsraden.
Wethouder Van Rensch gaf
aan dat er al een gesprek met
de Lottumse dorpsraad heeft

plaatsgevonden en dat zij nog één
poging doen om een nieuw bestuur
en nieuwe leden aan te trekken.
Daarnaast gaf de wethouder aan
voor te stellen dat dorpsraden wel
‘slapend’ blijven voortbestaan, zodat
in ieder geval de prioriteitsgelden
voor dorpen bewaard mogen blijven.
Ook wil hij als plaatsvervanger van
wethouder Loes Wijnhoven kijken
of er een bijeenkomst met de
dorpsplatformen gerealiseerd kan
worden. “We gaan er in ieder geval
alles aan doen zodat de dorpsraden
kunnen blijven bestaan”, aldus de
wethouder.

Half miljoen station Grubbenvorst-Greenport

Steun station
Grubbenvorst

Een meerderheid van de gemeenteraad van Horst aan de Maas
heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 maart ingestemd
met een initiatiefvoorstel over het station Grubbenvorst-Greenport.
Met steun van de SP reserveerden CDA en PvdA-PK een half miljoen
euro voor het project.
De politieke partijen gaven aan
het moment juist te vinden om nu
een krachtig signaal af te geven
richting de betrokken partijen: de
gemeenteraad van Horst aan de Maas
is voor de komst van een station in
Grubbenvorst. “Horst aan de Maas wil
echt dat het station er gaat komen”,
zegt fractievoorzitter Richard van der
Weegen (PvdA-PK). De partijen wezen
daarbij op de handtekeningenactie
van jongeren uit Grubbenvorst.
PvdA-PK geeft daarnaast aan
de infrastructuur in en rondom
Grubbenvorst bij het project te willen
trekken. Het zou dan gaan om de herinrichting van de Venloseweg en een
mogelijke nieuwe ontsluitingsweg.
De Knip zou dan mogelijk komen te
vervallen. CDA en PvdA-PK willen een

half miljoen euro reserveren als cofinanciering voor de voorbereiding en
aanleg van het station en de daarmee
samenhangende infrastructuur. SP gaf
aan het eens te zijn met het voorstel:
“We zijn voor en willen met het
bedrag meteen consequenties aan de
steun van de gemeenteraad verbinden”, aldus Thijs Coppus.
Essentie en D66 gaven aan het in
wezen eens te zijn met het initiatiefvoorstel, maar het een slecht moment
te vinden om al met “ongefundeerde
bedragen” te komen. Hoewel ze de
komst van het station ondersteunen, vonden ze de noodzaak om nu
al geld te reserveren onduidelijk.
Fractievoorzitter Bram Hendrix van
Essentie: “Het reserveren van dit
bedrag is echt veel te vroeg.”

Enkele inwoners van Meerlo hebben het initiatief genomen om een
naoberzorgpunt in hun dorp te realiseren. Alle geïnteresseerden zijn op
donderdag 28 maart om 20.00 uur welkom bij de eerste informatiebijeenkomst in zaal ’t Brugeind in Meerlo.
De initiatiefgroep wil door middel
van een noaberzorgpunt de Meerlose
samenleving sterker maken.
Inwoners die hulp nodig hebben,
kunnen aankloppen en iedereen
die een dienst wil aanbieden aan
de medemens kan zich melden.
Volgens Leo Beterams, een van
de initiatiefnemers, lijkt het op de
vroegere burenhulp.

Meer taken bij
gemeenten
Het zorgpunt wordt in het leven
geroepen om de gemeente tegemoet te komen. Door de landelijke
bezuinigingen komen er steeds meer
taken bij de gemeenten te liggen.
De inwoners van Meerlo zien het
als hun verantwoordelijkheid samen
de schouders eronder te zetten om

te kunnen voorkomen dat mensen
buiten de boot vallen.
Leo Beterams heeft samen met
Stanley der Meer en Linda Jonkers het
eerste initiatief genomen. In de afgelopen weken hebben diverse inwoners zich daarbij aangesloten. Karin
van der Plas, initiatiefneemster van
naoberzorgpunt Roggel, zal tijdens de
informatiebijeenkomst uiteenzetten
hoe het in haar dorp functioneert.
Ook wordt er tijdens de informatiebijeenkomst geïnventariseerd wat
er in Meerlo al aan noaberzorg wordt
gedaan. Een tweede activiteit is het
houden van een enquête onder alle
inwoners van Meerlo die daarin kunnen aangeven welke behoeftes en
vragen er zijn of kunnen melden op
welke wijze zij een bijdrage kunnen
leveren aan het Naoberzorg Punt
Meerlo.

Golfarrangement
inclusief lunch
Uitgebreide paasbrunch

op 1e paasdag

€55,00

€27,50
€23,50

€11,75

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Brommèr wordt
groene long
Het Brommèr, het vennetje gelegen tussen de Dijkerheideweg in Horst en het kassengebied Californië, krijgt
een opwaardering. Daarmee vormt het straks een ‘groene’ long tussen de kassengebieden Californië I en II.

De lekkerste
zachte
broodjes
HORST • GRUBBENVORST

Development Company Greenport
Venlo (DCGV) hield onlangs voor de
dorpsraad Grubbenvorst een presentatie over de plannen in het
Greenport Venlo-gebied. Zo komt er
een golfbaan van 105 hectare groot
met 27 holes. Volgens Arie Schippers,
manager gebiedsontwikkeling, zijn
de gesprekken met de initiatiefnemer
in een vergevorderd stadium en is
het de bedoeling dat in 2014 gestart
wordt met de aanleg van de eerste
fase. Verder ligt eind volgend jaar de
Greenport bikeway, het fietspad tussen
de stations Horst-Sevenum en Venlo, er
en zijn er plannen voor een wijngaard.
De planning is dat over twee jaar de
eerste wijn geproduceerd kan worden.

Verder zijn er nog plannen met het
Brommèr, het vennetje gelegen aan de
rand van het kassengebied Californië,
langs de Langevense Loop. Enkele jaren
geleden maakte SP Horst aan de Maas
zich nog sterk voor het behoud van
het water. Tijdens de bijeenkomst in
Grubbenvorst liet DCGV weten dat er
nu daadwerkelijk plannen zijn om het
ven op te waarderen. Het zou daarmee
straks een groene long gaan vormen.
Het Brommèr is een van de
weinige overgebleven venrestanten
in de regio. Op de Tranchotkaart van
1803 -1820 staat het ven aangeduid
als Brunnmeer. Het ven is door de wisselende waterstanden erg geschikt als
verblijfplaats en voorplantingsgebied

voor, zeldzame soorten, amfibieën als
de knoflookpad en kamsalamander.
Mede door de inzet van de voormalige
Milieugroep Horst heeft het gebiedje
een beschermde status. Het vormt
een landschappelijke eenheid met de
natuurgebieden Reulsberg en ’t Ham,
waar Staatsbosbeheer beheerder van
is, als winterleefgebied. Een woordvoeder van Staatsbosbeheer laat weten
dat zij initiatieven aanmoedigen die
te maken hebben met vergroting
van de recreatiemogelijkheden in het
buitengebied voor inwoners van Horst
en daarbij tevens de natuur ten goede
komen.

Kom KijKen naar

Bron: onder andere Stichting Landschap
Horst aan de Maas

Verward meisje op station

St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

de nieuwe
brillen
collectie!

Op station Horst-Sevenum werd zaterdagavond 9 maart een verward meisje uit de trein gezet. Zij had geen
kaartje en kwam verward over. De politie stelde meteen een onderzoek in en riep via sociale media op
informatie over de identiteit van het meisje door te geven.
Het meisje, waarvan de politie
dacht dat ze mogelijk Loes heette,
wist niet wie ze was, waar ze
vandaan kwam of waar ze naar toe
wilde. Ze werd op 16 jaar geschat en
werd door de politie beschreven als

een meisje met een fors postuur en
een asymmetrisch kapsel. Ze sprak met
een Limburgs dialect.
Nadat de politie een signalement
via politie.nl en sociale media had
verstuurd, kwamen diverse tips binnen.

De identiteit van het meisje kon zo
achterhaald worden. Zij bleek uit een
opvanghuis in Eindhoven te komen.
Het meisje is inmiddels teruggebracht. De politie heeft hiermee het
onderzoek afgesloten.

Eigen moestuin leerlingen
Kronenberg

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
he
per week in

€ 49,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Op basisschool De Kroevert in Kronenberg beginnen ze dit jaar met een eigen moestuin. De kinderen krijgen
les over gezonde voeding en het kweken van eigen voedsel. Via een online moestuincoach krijgen zij en hun
docenten ondersteuning en begeleiding.
Het schooltuinproject in
Kronenberg is bedoeld om kinderen
bezig te laten zijn met plantjes. Dit
stimuleert om meer groenten en
fruit te eten. Om het project een
goede start te geven, sponsorde
Henk van den Beuken van Spar
America twee schooltuinpakketten
aan juf Yvonne. In het pakket zaten

zaden en een lespakket. “Het bezig
zijn met de plantjes stimuleert
kinderen om groenten en fruit te
eten. Bovendien krijgen ze informatie
over de natuur en zien ze het proces
van zaadje tot het product dat in de
winkel gekocht kan worden. Er is zelfs
wetenschappelijk aangetoond dat
kinderen die zelf voedsel verbouwen,

gezonder eten”, aldus Henk van Spar
America.
De kweekperiode
die samenhangt met het
Schooltuinpakket start uiterlijk half
april. Het landelijke schooltuinproject
is een initiatief van Spar Holding
BV, Bacsac, Moestuincoach.nl en
gezondheidsinstituut NIGZ.

Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Website voor zetje in de juiste richting

Wandelen met elkaar in Horst aan de Maas
Samen wandelen is een leuke hobby. Voor mensen die alleen moeten gaan, kan het echter lastig zijn. Suzanne
Wijers (34) uit Horst heeft een website opgezet waar mensen met elkaar kunnen afspreken om samen te wandelen.
Zo hoopt ze eenzame wandelaars een zetje in de juiste richting te geven.

nooit. “Ik heb er geen tijd voor, maar ik
haal mijn inspiratie uit de mensen om
mij heen. Ik krijg positieve reacties van
enthousiaste mensen en het is gewoon
gezond voor iedereen.”

Alles is gratis
Suzanne zou het leuk vinden als het
gaat lopen en ze wandeltochten kan
gaan organiseren voor grotere groepen.

“Ik wil eerst zien dat het loopt en dan
kan ik misschien wel een keer een
wandeling organiseren langs horecagelegenheden.”
Ze verdient niets met het beheren
van de website. “Alles is gratis om
zoveel mogelijk mensen te bereiken”,
besluit ze.
Voor meer informatie, kijk op
www.samenwandelen.nl

Plotseling de weg oversteken

Fietser gewond naar
ziekenhuis
Een 14-jarige fietser uit Horst raakte vrijdagavond 8 maart rond 23.30
uur gewond bij een aanrijding. De jongen fietste met een groepje over de
Meterikseweg richting Horst. Getuigen verklaarden gezien te hebben dat de
jongen erg slingerde en op een gegeven moment plots de weg overstak.
Een 75-jarige automobilist
uit Meterik kwam uit de
tegenovergestelde richting van het
fietsende groepje jongeren rijden.
De automobilist kon een aanrijding
niet meer voorkomen. De fietser

Al bijna twee jaar liep Suzanne met
het idee rond. Haar moeder wandelt
graag en moet vaak alleen gaan.
Zij zette Suzanne aan het denken.
“Mijn moeder is echt niet de enige die
niet graag alleen gaat. Zij is iemand
die ondanks dat ze alleen moet toch
drie keer per week wandelt, maar er
zijn ook mensen die thuis blijven. Juist
voor die groep wil ik wat betekenen”,
legt Suzanne uit.
Suzanne is niet alleen door haar
moeder geïnspireerd. Ze heeft ook
ideeën opgedaan bij haar collega’s in
het ziekenhuis. “Ik onderzoek mensen
die problemen hebben met hun bloedvaten, maar negen van de tien keer

komen ze bij de vaatchirurg en krijgen
ze te horen dat ze meer moeten gaan
wandelen. Het is gewoon goed voor
ieders gezondheid.”

Voor jong en oud
Op haar website kan iedereen
zich aanmelden. “Het is voor jong en
oud. Niet alleen voor mensen zonder
partner. Het is ook voor mensen die
samenwonen of getrouwd zijn, maar
van wie de partner geen zin heeft om
mee te wandelen. Dat komt namelijk
ook heel vaak voor”, meent Suzanne.
Tot nou toe hebben zes mensen
zich aangemeld. “Ik wil het eerst alleen
voor mensen in Horst aan de Maas,

Venray en Venlo toegankelijk maken
en als dat loopt, kan ik uitbreiden naar
meer regio’s”, vertelt ze. Suzanne
hoopt dat haar website aan het eind
van het jaar echt een verschil maakt.
“Als mensen het eenmaal kennen en
ermee vertrouwd zijn, dan kan het
gaan rollen.”

Inspiratie uit mensen
om mij heen
Haar uiteindelijke doel is zoveel
mogelijk mensen aan het wandelen
te krijgen. “Ik help mensen graag aan
contacten. Dan hoeven ze niet meer
alleen te wandelen.” Zelf wandelt ze

Spelen,
dieren
len
knuf fe !
r
en mee

Plezier op en rond
het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

kwam door de botsing ten val.
Hij is met diverse verwondingen,
waaronder een gebroken sleutelbeen,
naar het ziekenhuis gebracht.
De politie onderzoekt of er bij de
fietser sprake is van alcoholgebruik.

Hennep in
Grubbenvorst
Politie Horst heeft dinsdagochtend 12 maart een hennepkwekerij
opgerold in een horecapand op de Dorpstraat in Grubbenvorst. De politie
kwam de kwekerij na een anonieme tip en onderzoek op het spoor.
De politie trof op de zolderverdieping in het pand aan de
Dorpstraat 261 planten aan.
De planten en de apparatuur zijn ter
plaatse vernietigd. De stroomvoorziening voor de kwekerij werd
illegaal verkregen. Het energiebedrijf

heeft de stroom in het pand
afgesloten. De politie heeft de
53-jarige eigenaar van het pand ter
plekke aangehouden. Hij is later die
dag weer in vrijheid gesteld in
afwachting van het onderzoek van
justitie.
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Aandacht is het toverwoord

Het bewerken van verlies
dit bespreekbaar. Geef de ander
het gevoel dat er naar hem of haar
geluisterd wordt. Niets doen helpt
namelijk niets. Bij de een is een kort
gesprek voldoende, terwijl de ander
meer hulp nodig heeft.” De signalen
kunnen overduidelijk zijn: kinderen
presteren ineens slechter op school of
vertonen vreemd of agressief gedrag.
Maar het kan ook zijn dat iemand juist
zijn emoties niet toont en zichtbaar
niets aan de hand lijkt. “Ook dan is het
belangrijk om er toch nog eens naar te
vragen.”

Mensen bewust maken

Een klasgenootje dat ineens erg ziek wordt en een paar maanden later sterft, een vader die voor de trein
springt en zijn vrouw en kinderen achterlaat of een jong kind, waarbij haar ouders elkaar het licht in de ogen niet
meer gunnen en in scheiding liggen. Iedereen krijgt in zijn leven direct of indirect te maken met verlies. Het
verwerken ervan wordt weleens onderschat, zegt pedagoge Gertie Mooren uit Meerlo.
“Van verlies is niet alleen sprake
bij overlijden, maar het speelt ook bij
echtscheiding. Zelfs het ontslag krijgen
van je werkgever is een vorm van verlies”, aldus Gertie. Als pedagoge maakt
zij zich sterk om met vroege signalen
van het niet bewerken van gevoelens
bij verlies aan de slag te gaan. “Ik
noem het bewerken, want als je het
zou verwerken, dan betekent dat het
op een gegeven moment klaar is. Maar
verlies draag je de rest van je leven
met je mee.”
De intensiteit en impact van het
verlies verschillen per persoon, net
zoals de duur van het proces. “Het
verlies bij overlijden is duidelijk. De
persoon waar je zielsveel van houdt, is
dood. Het rouwproces kan beginnen.
Anders wordt het als je ouders gaan
scheiden. Bij een echtscheiding zegt de
omgeving vaak: je hebt tenminste nog
een vader en moeder.” Zo’n opmerking
zou volgens Gertie de motivatie kunnen
belemmeren om met de verliesgevoelens aan de slag te gaan.
“De gevoelens die bij verlies

komen kijken zijn vaak een wirwar
aan emoties. Het ene moment ben je
erg verdrietig omdat je iemand heel
erg mist, het andere moment voel je
je schuldig omdat je verdergaat met
je eigen leven. Of je probeert steun te

zoeken bij een naaste, maar je hebt de
indruk dat die ander daar niet op zit te
wachten”, aldus Gertie.
Aandacht is volgens Gertie het
toverwoord. “Als je weet dat iemand
heeft te maken met verlies, maak

Een verlies draagt iemand de
rest van zijn leven met zich mee. Het
luisteren naar bepaalde muziek, het
zien van een foto of het ruiken van een
bepaalde geur wakkert de herinnering
aan. “Daar is helemaal niets mis mee,
maar als je niet lekker in je vel zit, dan
kan dat de druppel zijn die de emmer
doet overlopen.” Volgens Gertie zijn er
kinderen die vastlopen, die een vorm
van verlies hebben meegemaakt maar
niet met de gevoelens aan de slag
kunnen of willen. “Ik probeer mensen
bewust te maken en op tijd aan de bel
te laten trekken. Dat voorkomt vaak
een grotere problematiek op latere
leeftijd.”
Een van de problemen is zelfdoding, dat in bepaalde periodes van het
jaar ineens erg actueel is. “Zeven op

de tien kinderen denkt hier weleens
aan. Als ik dat merk, dan stel ik diegene altijd de vraag: wil je niet meer
leven of wil je dit leven niet meer
leven?” Volgens Gertie is er namelijk
een duidelijk verschil tussen zeggen
en doen. Ze wil het gevoel vooral
bespreekbaar maken. “Kinderen en
jongeren kijken daarvan op als ik dat
vraag: hmm, die vraagt er gewoon
naar.”
Als het lukt om de gevoelens
van verlies te erkennen, dan zijn dat
volgens Gertie een paar flinke stappen voorwaarts gezet. “Een meisje
dat op eenjarige leeftijd haar vader
heeft verloren, heeft dat niet bewust
meegemaakt, maar ze heeft het verlies
wel gevoeld.”
Gertie: “Naast begeleiding geef ik
ook lezingen, bijvoorbeeld bij scholen,
maar ook bij een kbo. In het begin voel
je dat mensen het een lastig onderwerp vinden, maar al gauw ervaren ze
dat het fijn is om met elkaar te praten
en ervaringen met elkaar te delen. Met
een lach en een traan hoor je verschillende verhalen, van mensen waarvan
je het eigenlijk niet verwacht.”
Gertie Mooren: “Ik ben van mening
dat het bewerken van verlies goed zelf
aan te pakken is. En sommigen hebben
daar hulp bij nodig. Een praatje maken
en samen zoeken naar een oplossing
zijn de eerste stappen. Aandacht is het
toverwoord.”

Eigen producties Klassiek op Locatie
Klassiek op Locatie gaat een andere koers varen. In plaats van een reeks concerten verspreid over diverse locaties in de regio, komen er dit seizoen
twee eigen producties. Componist Nard Reijnders en regisseur Cees Rullens hebben daarvoor de handen ineen geslagen.
Vorig jaar vierde Klassiek op
Locatie het tienjarig bestaan. De
formule, klassieke muziek uitgevoerd
op bijzondere plekken als een park,
kasteel of boerderij, bleek succesvol
maar ook arbeidsintensief. Het steeds
wisselen en aanpassen van de locaties bracht daarnaast ook veel kosten
met zich mee. Reden voor de stichting om een andere weg in te slaan
en zelf producties te gaan schrijven

en componeren. Nard Reijnders heeft
daarvoor de samenwerking gezocht
met Cees Rullens, regisseur van onder
meer de Passiespelen. Het voornemen is om twee producties maken:
een grote zomerse locatieproductie
voor buiten, die vijf à zes keer wordt
uitgevoerd op één plek. Daarnaast
komt er een kleine reisproductie, die
alle andere deelnemende gemeenten
gaat aandoen. De zomerproductie is dit

seizoen te zien in Horst aan de Maas en
Venlo. Het andere stuk reist vervolgens
vanaf december door de andere vijf
gemeenten.
De première van het buitenspel is
op 21 juli. Dit wordt een opera, Kitty,
die zich afspeelt in drie bedrijven, nabij
het veerhuis en op het veerpont in
Lottum, onderweg door bos en weiland
richting Kasteeltuinen met de slotakte
in het Rosarium van de Kasteeltuinen.

Marques de Este,
Tempranillo, Crianza
Smaakvolle fingerfood samengesteld uit groenten, fruit en granen

Commercieel talent
Ben jij commercieel en ben je niet bang om op mensen af te stappen?
Ben jij communicatief vaardig en woonachtig in Noord Limburg?
Dan zoeken wij jou. Wij hebben commerciële toppers nodig, die in
verschillende supermarkten Smood (zie www.smoodforyou.com)
gaan promoten en verkopen.
Het is belangrijk dat jij beschikt over een commerciële drive en
communicatieve vaardigheden. Daarnaast ben je minimaal 2 dagen
per week beschikbaar, voornamelijk op vrijdag en zaterdag.
Omdat je veel op pad gaat is voor deze functie een auto vereist.

Bij deze productie is er zang van
onder meer een gemengd koor en
een kinderkoor. De winterproductie is
geïnspireerd op de bekende oudejaarsklucht Diner for One, met nu als
titel Dinner for Everyone. De première
van dit stuk is op 12 december. In
beide producties spelen professionals en amateurs samen, treden er
circusartiesten en dansers op en is er
muziek van diverse ensembles.

Restant partij Per
fles

€ 5,80

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.

2e fles

halve prijs
DOOSPRIJS

€ 25,00

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl
U koopt uw
cadeau toch ook in de

Heb je interesse? Mail dan je CV, motivatie en foto van jezelf naar
info@smoodforyou.com

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Als een echte rover heeft de snoek de vis gepakt.
Veel te jong ben je van ons heengegaan.
Jij wou nog zoveel doen voor onze vereniging.
20 jaar bestuurslid, oud-secretaris en voorzitter.
Toon, bedankt voor je inzet, je blijft in onze gedachten.

Toon Saris (Toën)
Wij wensen Corry, kinderen, kleinkinderen en naaste familie heel
veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.
Bestuur en leden van H.S.V. ‘t Bliekske

Dankbetuiging

Via deze weg willen we graag iedereen bedanken voor alle steun
die we ontvangen hebben, na het geheel onverwachte afscheid
van mijn vrouw, ons mam en superoma

Mia Smits-Vanvelzen

Toon Saris

Geboren

Dit keer kreeg je ontzettend slechte kaarten
graag hadden we ze opnieuw geschud

9 maart 2013
Dochter van
Rogé en Marian Derks

Corrie, kinderen en kleinkinderen wensen we
veel sterkte voor nu en kracht voor de toekomst
Ger en Hannie, Gijs en Annie, Hennie en José, Jan en Mariet
Lei plataan/linde nu voor €52,50
Dak plataan nu voor €55,00
e.a.(lei-dak-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 09.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg Maasbree
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Valise Atelier & Natuur
Zondag 14 april van 13.30 tot 16.00 uur
ouder-kind schilderen. Samen een
schilderij maken, een blijvende
herinnering aan een gezellige middag.
Kosten € 42,- per stel. info@valise.nl of
tel 06 26 9 79 35.

Geert Smits
Peter en Laura
Annet, Danny, Stan en Tom

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van onze zoon en broer

Frank Vullings
Met trots kijken wij als gezin terug op de mooie en waardige
afscheidsdienst in de kerk. Het is voor ons een fijne en troostrijke
gedachte dat Frank in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

Regionaal Uitvaartcentrum Venray & ”De Foyer”
Open dag
zaterdag 23 en zondag 24 maart

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.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst.
077 398 91 39 www.atelierverheijen.nl.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241.
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.
Dietz Mobiele Sta-caravan service
is 1 maart 2013 verhuisd naar
Ulsheggerweg 2, 5973 PD in Lottum.
Callanetics Lentelessen Horst. Met
kleine vloeiende bewegingen je lijn
trainen. Meer info bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Appartement te huur Mallorca
Appartement Mallorca Palma juli +
augustus € 375 p/w, zomerhuis
Alcudia april + mei nog vrij info
www.bertcatimallorca.nl.
Te huur grote woning in HorstMelderslo voor 9 personen. Uitermate
geschikt voor buitenlandse arbeiders.
Voor inlichtingen tel. 06 54 28 74 53 of
per e-mail h.vollenberg@chello.nl

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)
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
LONG OLIE – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl 077 398 55
40. Ook verkrijgbaar bij “Natuurwijzer”
in Horst.
Gratis woz-scan! Wij controleren gratis
of uw woz-waarde juist is. Bij bezwaar
no cure-no pay. Kosten 1/4 van uw
besparing 1e jaar bij succes. Info:
groengoed makelaar 077 398 75 76
of info@groen-goed.nl
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Nieuw in Sevenum! Schuifwandkasten
Op Maat tel. 06 53 88 61 01.
Dynamo of startmotor defect?
Voor reparatie of nieuw bel D&S Service,
tel. 06 54 37 11 11 of 0478 571 11 11.
Ondersteuning in het werk.
Creatief, enthousiast, gemotiveerd aan
het werk, wie wil dat niet. Duidelijk en
effectief communiceren maakt dat u
hoger scoort in gesprekken.
Meer weten? Kijk op info@ballotte.nl
of bel 077 467 23 29.

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

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

www.partyverhuurvangent.nl
Verhuur van springkussens en overige
feestbenodigdheden. 0478 51 50 11
info@partyverhuurvangent.nl
Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 17 45.
Voor uw voetverzorging, Pedicure
Myriam Wagemans ook voor diabetes- en reumacliënten. Aangesloten bij
ProVoet. Bel voor een afspraak:
077 398 71 05 of 06 30 61 99 43.
Atelier Valise en De Stal
Gezellige creatieve workshops voor
families, vrienden, collega’s en clubs.
Van 6 tot 40 personen, van e12,50 tot
e27,50 op sfeervolle locaties.
www.valise.nl of
www.atelier-destal.nl
Wie heeft op vrijdag 1 maart mijn
zwarte leren jas met zwarte sjaal en
handschoenen met print meegenomen
bij de Lange in Horst. Graag terugbezorgen bij de Lange of bellen met
077 398 69 08.

Herenfiets Gazelle € 250,- damesfiets Orion € 150,- dressuurzadel €
500,- paardenhoofdstellen p/st €
75,- tweepers. bed+matras € 100,6 barkrukken chroom zwart leder
Franklyn kachel allesbrander € 800,tel. 06 22 90 84 80.

Huurwoning gezocht voor 1 à 2
personen, liefst zo dicht mogelijk bij
Horst. tel 06 43 35 57 64.

Blauwe sporttas met inhoud
gevonden, vrijdagmorgen (8-3) op
Gebr. van Doornelaan. Tel. 077 398 53 38.

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.

Weekend Cursus Mindfulness.
Helemaal tot rust komen in het hier
en nu. Data: 6 en 7 april. Info: Diana
Lenssen 0478 69 10 06 of Mariet Weijs
06 41 58 62 64. Kijk op
www.marietweijs.nl of www.via-rosa.nl
Nieuw in Horst aan de Maas.
Teken- en schildercursus voor
volwassenen op maandagochtend van
10 tot 12 uur en op vrijdagavond van
20.15 tot 22.15 uur. Bij voldoende deelname start de cursus op maandag
1 april of vrijdag 5 april.
Voor meer informatie, bel 06 20 78 83
13/077 398 59 29 of mail naar
helmievanderiet@kpnmail.nl

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

Mama van 3 kinderen zoekt werk
tussen 7.00 - 11.00 uur (eerder en/
of weekenden mag ook). Poetsen of
andere voorkomende werkzaamheden.
Aantal uren in overleg.
Tel. 06 25 07 15 30.
Pasfoto’s bij Stervideotheek!
Voor officiële pasfoto’s kunt u ook
‘s avonds en in het weekend terecht
bij Ster Videotheek, Venloseweg 2,
Horst. Openingstijden: zo, ma, di, wo,
do 13.00-21.00 uur. en vr, za
13.00-21.30 uur.
Gevonden portemonnee met inhoud.
06 29 21 50 86.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

De Drink 8
5961 RA Horst

Rolsteigers ladders en trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen!. Tel. 06 12 37 66 95,
www.hdl-klimmaterialen.nl

Dag en nacht bereikbaar

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

Evi

Gevraagd huishoudelijke hulp!
Wij vragen een hulp in de huishouding
voor 4 à 5 uur per week. Dagen in
overleg. Betaling via PGB (wit).
Tel. 06 46 13 72 36.
Taoistische gezondheid Praktijk.
Weer jezelf tegen stress-ziektes d.m.v.
Tai Chi Chi Kong 06 19 58 59 04.

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

www.theoarts.com

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

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.
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Wethouder belooft verandering

Oplossing voor trapveldje Hegelsom
Het trapveldje aan de Kamplaan in Hegelsom is onbespeelbaar en de kwaliteit van het veld moet verbeterd worden. Dat stelde raadslid Roy Bouten (PvdA-PK) dinsdagavond 12 maart tijdens de raadsvergadering. Wethouder Ger
van Rensch beloofde hem hier wat aan te gaan doen.

dat er maandenlang geen droog gras
te vinden was. Dat is onacceptabel.”
Bouten vroeg de verantwoordelijk wethouder hier iets aan te doen.
Na het zien van de presentatie
van het raadslid, kon wethouder Van
Rensch kort zijn in zijn antwoord over
de problematiek bij wat hij grappend
“het zwemveldje” noemde: “Dit is niet
acceptabel. We gaan kijken wat er aan
de hand is en de zaak oplossen, dat is

logisch.” Bouten liet woensdagochtend
weten blij te zijn met de reactie van de
wethouder, maar: “We zijn pas tevreden als het trapveldje door Hegelsom
optimaal gebruikt zal worden. We
blijven ons hier dan ook actief voor
inzetten. Lijkt me een mooi streven
om komend voorjaar deze discussie af
te sluiten met een partijtje voetbal tussen een team van de gemeente en de
Hegelsomse jeugd.”

Geen hondentoilet
Kronenberg
Bezorgde bewoners van de Kempkesstraat in Kronenberg kunnen
opgelucht ademhalen: er komt geen hondentoilet in hun straat. Vorige
maand stuurden ze een brief aan de gemeente. Wethouder Paul Driessen
geeft nu aan dat het plan van de baan is.

Bouten ontving een kleine maand
geleden een tweet van een jonge
inwoner uit Hegelsom met het verzoek
te kijken naar de slechte staat van het
trapveldje. Het raadslid bezocht het
veld en sprak met de dorpsraad en Jong
Nederland. “In potentie ligt hier een
geweldig particulier initiatief”, aldus
Roy Bouten tijdens zijn spreekrecht
dinsdagavond. “De gemeente zorgt

voor het veldje en Jong Nederland zorgt
voor een gebouw met opslagruimte,
toiletvoorzieningen en een wasvoorziening.”

Maandenlang geen
droog gras
Ook verzorgt Jong Nederland een
hekwerk met poort. Alle jeugd van

Hegelsom kan overdag gebruikmaken van het veld en Jong Nederland
gebruikt het ’s avonds voor clubactiviteiten. “Het is een laagdrempelige
voorziening en met Jong Nederland en
de dorpsraad is het probleem simpel
op te lossen. Tijdens het bezoek bleek
echter dat dit op een veld in de huidige
staat onmogelijk is”, aldus Bouten.
“Elke stap op het veld maakte duidelijk

Aanrijding
spoor Middenpeelweg
Het treinverkeer tussen Eindhoven en Horst-Sevenum was woensdagochtend 6 maart gestremd. Een vrachtwagen botste rond 11.30 uur op de gesloten overwegbomen op de Middenpeelweg in America. Volgens de politie was
de ravage groot.

NS Online gaf aan dat de ravage op
het spoor oorzaak van de stremming
is. Een spoorboom kwam na de botsing
op de rails te liggen. Medewerkers
van ProRail begonnen meteen met
het schoonmaken en opruimen van

de overgang. Een woordvoerder van
ProRail liet weten dat de verstoring de
volgende dag pas verholpen zou zijn. In
de tussentijd werden bussen ingezet.
Om 02.00 uur was het spoor weer vrij.
Ook de Middenpeelweg (N277) werd

in beide richtingen tijdelijk afgesloten,
maar was kort na het ongeluk weer
deels toegankelijk. De chauffeur van de
vrachtwagen heeft geen verwondingen
opgelopen, maar werd voor controle
naar het ziekenhuis gebracht.

Het College van B&W van
gemeente Horst aan de Maas was
voornemens een hondentoilet in de
Kronenbergse straat te plaatsen, maar
de inwoners waren niet gelukkig met
de locatie. Het hondentoilet zou naast
een speelveldje geplaatst worden.
De buurtbewoners waren bang voor
een ernstige aantasting van de
leefbaarheid van hun wijk. Van de 32
adressen in de straat gaven toen 22
families aan tegen de komst van het

hondentoilet te zijn.
De brief van de inwoners werd
tijdens de gemeenteraadsvergadering
van 12 maart besproken. Essentie en
PvdA-PK vroegen de wethouder om
de situatie nog eens kritisch tegen het
licht te houden. Wethouder Driessen
gaf aan dat er over dit onderwerp al
gesproken is met de Kronenbergse
dorpsraad. In overleg is besloten dat
er geen hondentoilet geplaatst zal
worden in het dorp.
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Open dag Vrielink

Starters in de regio

Trouwringenatelier Vrielink in Lottum houdt op zondag 17 maart open dag. Valesca Vrielink is in januari gestart
met haar trouwringenatelier aan huis in Lottum.

Martens Informatisering
Bedrijf

Valesca en haar tweelingzus
Marisca runnen sinds 2002 een juwelierszaak in Heerenveen. Daar specialiseerden ze zich in trouwringen. Nu gaat
Valesca dit ook in het zuiden vanuit
huis proberen. De liefde heeft haar

naar Limburg gebracht, waardoor ze nu
zowel in Limburg werkt als in haar winkel in Heerenveen. De winkel in Lottum
is dagelijks op afspraak geopend.
Vrielink werkt met een dummycollectie trouwringen waardoor ringen

altijd nieuw vervaardigd worden en
dus op wens gevormd kunnen worden.
Omdat Marisca goudsmid is, zijn ook
eigen ontwerpen mogelijk.
De open dag duurt van 10.00 tot
17.00 uur.

Open huis bij Dichterbij
en Kleur
Enkele woningen en dagbestedingslocaties van Dichterbij houden zaterdag 16 maart tussen 13.30 en 15.30 uur
open dag. Kleur kinder- en jeugdzorg presenteert zich in dienstencentrum Mikado in Horst. De open dag vormt de
afsluiting van de nationale week van Zorg en Welzijn.
Deze dag is bestemd voor mensen
die belangstelling hebben voor een
baan of voor vrijwilligerswerk in de
zorg, maar ook voor ouders en professionals die op zoek zijn naar informatie.

In Mikado zijn meerdere stands van
Dichterbij praktijkopleiding, vrijwilligersorganisatie de Zorgondersteuner,
Kleur en zorgondersteuner Dichterbij
cliëntservice. Door een bezoek aan de

dagbesteding in het dienstencentrum
en nabij gelegen huizen kan men zich
verder een beeld vormen. Allerlei informatie over werk en vrijwilligerswerk in
de zorg zijn te vinden.

StartersCafé over
klantenwerving
Als je een bedrijf begint, zal de ondernemer een klantenkring moeten opbouwen. Maar: hoe doe je dat? Hoe
kom je aan voldoende opdrachten? Is via via voldoende? Tijdens het StartersCafé Horst op woensdag 20 maart
wordt hier aandacht aan besteed.
Tijdens het StartersCafé Horst vertelt
ervaren ondernemer Carlijn Verhaag,
mede-eigenaar van Verhaag Parket
uit Sevenum, hoe zij haar klantenkring
heeft opgebouwd en welke acties zij
onderneemt om klanten te werven.
Vervolgens is er ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen.
De avond begint om 19.00 uur en is

bedoeld voor iedereen in de gemeente
Horst aan de Maas die met plannen
rondloopt om een eigen bedrijf te
beginnen en ondernemers die de afgelopen drie jaar een bedrijf zijn gestart.
In een informele en ontspannen sfeer
kunnen starters informatie vergaren.
Naast de sprekers zijn er voor de
starters ook adviseurs van de gemeente

Horst aan de Maas en de Kamer van
Koophandel aanwezig. Ondernemers
van jonge bedrijven kunnen met
anderen ervaringen delen, hun kennis
verdiepen en hun netwerk verder uitbreiden. De toegang is gratis. De avond
is bij Liesbeth’s Grand Café in Horst en
duurt tot 21.30 uur. Aanmelden kan op
www.starterscafehorst.nl

Martens
Informatisering VOF
Eigenaar Marc Martens
Adres
Van Douverenstraat 15
Plaats
5961 JH Horst
Telefoon 06 22 21 54 22
E-mail
info@martens
informatisering.nl
Website martens
informatisering.nl
Sector
ICT Dienstverlening
Start
November 2012
Activiteiten
De ICT-wereld staat bekend
om haar technische, specialistische taalgebruik, waardoor een
klant nou niet bepaald het
gevoel krijgt dat hij wordt
begrepen. Voor veel ondernemers is ICT geen dagelijkse
bezigheid en het gaat dan ook
vaak mis in de vertaalslag van
wat de onderneming wil en wat
de ict-dienstverlener oplevert.
Martens Informatisering begeleidt en adviseert bedrijven bij
de inrichting van hun ICTomgeving.
Het inrichten van een goede
informatiehuishouding is te
vergelijken met het bouwen van
een huis. De architect krijgt
opdracht om het huis te
ontwerpen. Als hij ook een goed
bestek heeft gemaakt met
daarin vermeld de juiste materialen en en constructieve vereisten, kan de aannemer aan de
slag en weet hij precies hoe de
uitvoering moet plaatsvinden.

Dit geldt ook voor de
informatievoorziening binnen
een bedrijf. De juiste keuzes van
hardware en software bepalen
uiteindelijk de betrouwbaarheid
en kwaliteit van de
informatievoorziening. Uiteraard
dient het systeem op de juiste
wijze ingericht en gebruikt te
worden.
Martens Informatisering kan
ondersteunen bij: virtualisatie,
netwerken, koppelen systemen,
webapplicaties, ERP inrichting
(MS Dynamics NAV) en
rapportering (JetReports Certified
Professional)

-

-

-

Doelgroep
Bedrijven die hun informatiehuishouding op orde willen
brengen.
Bedrijven die op zoek zijn
naar ondersteuning of
begeleiding bij ICTvraagstukken.
Bedrijven die meer uit hun
bestaande (ERP) systeem
willen halen: optimaliseren
processen, uitvoeren van
analyses, opzetten van
rapportages.

Onderscheidend vermogen
Martens Informatisering
werkt vanuit de praktijk, stelt de
bedrijfsprocessen centraal en
komt bij de klant op de zaak.
Door alleen regionaal te werken
zijn korte lijnen en persoonlijk
contact vanzelfsprekend.

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

Opdidakt Sevenum

Steinhagenstraat 24
5975 BG Sevenum
077 - 467 43 04 / 06-19 67 39 09
sevenum@opdidakt.nl

Heerlijke Paasbrunch

met live cooking

ZORGELOOS NAAR SCHOOL!
Gaat uw zoon/dochter niet (meer) zorgeloos naar school door
faalangst? Is uw kind vaak boos of verdrietig, of heeft het moeite
met vrienden maken en omgaan met leeftijdgenoten? Kortom, lukt
het uw kind niet meer om optimaal te presteren en zit het niet lekker
in zijn/haar vel? Opdidakt wil u hierbij helpen!

Informatieavond Faalangst
en Sociale vaardigheden
Woensdag 27 maart 2013 van 19.00 - 21.00u
Locatie: Horecacentrum de Sevewaeg, Markt 3 Sevenum

De informatieavond is kosteloos en vrijblijvend.
Meld u nu aan via: www.Opdidakt.nl. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Mariëtte Fuchs (vestigingsleider).

www.opdidakt.nl

Op Eerste en Tweede Paasdag kunt
u met de hele familie bij ons genieten
van een uitgebreide Paasbrunch.

Enkel op reservering
* Kinderen t/m 3 jaar eten gratis mee,
kinderen van 4 t/m 12 jaar ontvangen
50% korting.

Zondag 31 maart en maandag 1 april
Van 11.30 uur tot 15.00 uur

2250
P.P.

Voor de kinderen
• Springkussen
• Schminken

• Knutselen

• Paaseieren zoeken

Reserveren of meer informatie? Bel 0347 - 750 428 of mail naar info@hotelrooland.nl
Roobeekweg 1 | 5944 EZ | Arcen | www.hotelrooland.nl
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Skimming bij banken Horst
Een aantal inwoners van Horst aan de Maas kreeg de afgelopen week een brief van haar bank dat de pinpas
geblokkeerd werd omdat ze mogelijk slachtoffer was geworden van skimming. Bij een pinautomaat werden
enkelen slachtoffer van dit soort pindiefstal.

MKB-Limburg viert
100 jarig bestaan
Attractiepark Toverland in Sevenum was zondag 10 maart van 10.00
tot 17.00 uur het decor voor de viering van het 100-jarig bestaan van
MKB-Limburg. De Katholieke Limburgse Middenstandbond werd in 1913
opgericht, waarna deze overging in de Limburgse Organisatie van
Zelfstandige Ondernemers (LOZO). Uiteindelijk werd dit MKB-Limburg.

Bij een pinautomaat in Horstcentrum is sprake geweest van
skimming, aldus een woordvoerder van
Rabobank Horst Venray. In vijf gevallen
is bij slachtoffers een bedrag van de
rekening gehaald, nadat het pasje
gekopieerd was in de pinautomaat.
Rabobank blokkeerde hierop preventief
pinpassen van mensen die rond dat
tijdstip bij de betreffende automaat
gepind hadden. Zij krijgen een nieuwe
pas opgestuurd.
Bij skimming worden automaten
vooraf door criminelen voorzien van
een apparaatje dat de magnetische
strip op pinpassen kan kopiëren. Dit
apparaat wordt vaak net voor de sleuf
van de automaat geplaatst en ziet eruit
als het normale voorzetstukje. Volgens
de woordvoerder van Rabobank is het
nauwelijks te zien dat de automaat
gemanipuleerd is. “Criminelen laten het

voorzetmondje maar gedurende een
korte periode op de automaat zitten,
vandaar dat ook in dit geval niet exact
te achterhalen is hoe de skimming
technisch heeft plaatsgevonden.”

Schadeloos stellen
Rabobank heeft na de eerste
constatering passen van mensen die
rond het tijdstip van het voorval gepind
hebben, geblokkeerd. “Er worden direct
nieuwe passen aangevraagd en contact
opgenomen met onze klanten om ze
te informeren.” De slachtoffers worden
door de bank schadeloos gesteld: “In
dit soort gevallen is het overduidelijk
dat de klant geen blaam treft en wordt
de klant schadeloos gesteld.” Rabobank
doet in deze gevallen altijd aangifte bij
de politie.
Preventie is lastig, omdat
de automaatjes niet van echt te

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit

onderscheiden zijn. “Om het risico op
misbruik zo klein mogelijk te maken,
staan de meeste betaalpassen van onze
klanten standaard ‘uit’ voor gebruik
buiten Europa. Fraudeurs kunnen zo
buiten Europa geen geld opnemen
met gestolen pasgegevens”, aldus
de woordvoerder. Bij skimming vindt
de fraude met de pasgegevens vaak
buiten Europa plaats.

Voor de ondernemers, hun
partners en kinderen stonden diverse
onderdelen op het programma, zoals
een hypnoseshow voor de kinderen
en diverse workshops voor de ondernemers. Voorzitter Ruud Koppens van
MKB-Limburg opende dag met een
korte toespraak, waarna Commissaris
van de Koningin Theo Bovens het
woord nam. Hij maakte tevens van
de gelegenheid gebruik om Gerard
Berden uit Venlo de provinciale onderscheiding ‘Limburger van Verdienste’
uit te reiken. Gedeputeerde Staten
van Limburg had eerder besloten
om Berden te eren voor zijn langdurige en bijzondere verdiensten voor
het midden- en kleinbedrijf en de

betekenis daarvan voor de Provincie
Limburg. Berden is directeur van
Berden Mode en Wonen, met diverse
vestigingen in Limburg. “Het was een
goed georganiseerd evenement. Niet
alleen voor de ondernemer, maar
ook voor zijn of haar gezin. Iedereen
kreeg de volle aandacht die ze
verdiende. Zelf vond ik de workshop
van directeur Caroline Maessen van
Toverland verassend en interessant.
Ze gaf namelijk een kijkje in het hoofd
van een ondernemer en legde daarbij
de nadruk op de moeilijke combinatie
van werk- en privéleven. Ze gaf aan
hoe ze hier zelf mee omging en gaf
tips om hierin een balans te vinden”,
aldus een bezoeker.

Ook andere banken
doelwit
Ook een andere bank in Horst
aan de Maas is mogelijk doelwit van
skimmingpraktijken geweest. Wie iets
verdachts ziet aan geldautomaten
of ziet dat verdachte personen zich
rondom een geldautomaat bevinden,
wordt geadviseerd niet te pinnen en
contact op te nemen met de banken.

Kusters Verhuur

BOXEN
• diverse afmetingen •
• o.a. opslag, werkruimte •

Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

toon@kustersverhuur.nl

Kamerhortensia

alle kleuren
5 bloemen, 13 cm pot, prachtig!

p
p.st.
st
9,99

14 cm pot
Tijm, Roosmarijn, Origanum, etc. etc.

p.st.
2,39

Italiaanse kruiden

Photinia op stam grote keuze!

Stamhoogte 60-180 cm.

Alle pot-plant combinaties
Voor de huiskamer: modern en trendy!

Violen de allerbeste, in alle kleuren!

Vers uit eigen kweek, groot- en kleinbloemig

12 st.

7,49
7
49
1,79
-20%
-20%
4,99
p.st.

Aanbiedingen geldig t/m 19 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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Gezamenlijke
collecte Grubbenvorst
Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte houdt ook dit jaar
weer een gezamenlijke collecte voor dertien landelijke goede doelen.
De gezamenlijke collecte wordt
dit jaar gehouden van dinsdag 2 april
tot en met zaterdag 6 april.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met voorzitter

Willy Gommans, telefoonnummer 077 366 28 42 of secretaris
Leny Vissers, telefoonnummer
077 366 20 54. Voor algemene informatie kijk op www.ggcollecte.nl

Schildercheque*
t.w.v. €3.000,--
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Jeugdorkest zoekt
versterking
Jeugdorkest Meerlo-Wanssum, een orkest met jeugdige muzikanten uit voormalige gemeente Meerlo-Wanssum,
oefent op dit moment op het stuk Land of Legends. Om dit stuk uit te kunnen voeren, zoekt het orkest versterking
van muzikanten op minimaal B-niveau.
Jeugdorkest Meerlo-Wanssum heeft
vijf repetities gepland en voert Land of
Legends daarna tweemaal uit: tijdens
Amuzant, de kickoff van de
Muziekfabriek in Meerlo op zondag 30
juni en tijdens de MEWA-revival in
Blitterswijck.
Het orkest zoekt extra muzikanten
om twee redenen: het werk komt
veel beter tot zijn recht als het met
een groot orkest uitgevoerd wordt.

Daarnaast zoekt het huidige orkest ook
muzikanten die het niveau van de huidige muzikanten kunnen ondersteunen.
Samen met dirigent Maarten Rijs zijn
de muzikanten er toch aan begonnen
en nu hopen ze dat er spelers zijn die
deze uitdaging samen met hen aan
willen gaan.
De repetities zijn gepland op
woensdag 24 april, 15 en 29 mei, 19
juni en 26 juni van 19.00 tot 20.30 uur

in muziekzaal De Speulplats in Meerlo.
De uitvoeringen zijn gepland op
zondagmiddag 30 juni en op zaterdagavond 12 oktober.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Ria Nabuurs op 06 50
27 70 11 of via rianabuurs@gmail.com
Met vragen over de Muziekfabriek kan
men naar Edwin Keulen, bereikbaar via
06 14 37 78 78 of ejmkeulen@hotmail.
com

Kandidaten Kroonappels
Ter gelegenheid van de inhuldiging van prins Willem-Alexander als koning, organiseert het Oranje Fonds de
zoektocht naar Kroonappels. In de categorieën Jeugd, Buurt en Helpende Hand worden de mooiste sociale initiatieven gekozen. Ook uit Horst aan de Maas dingen verschillende organisaties mee naar de titel.

DR. LEMMENSTRAAT 46, METERIK
In een jonge woonwijk in Meterik gelegen vrijstaand geschakeld
woonhuis met garage, terrasoverkapping en tuinhuis.
Levensloop bestendig wonen, unieke hoekligging,
volledig geïsoleerd woonhuis met garage.
Koopprijs:
*Vraag naar de voorwaarden.

€ 265.000,-- k.k.

Informatie: InterMakelaars Horst

T (077) 398 90 90 horst@intermakelaars.com www.intermakelaars.com

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

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

Stichting Kindervakantiewerk
Horst draagt haar jaarlijkse KVWweek voor, die zij sinds 1975 organiseert. Stichting Gewoën Grubbenvors
draagt haar jeugdcommissie voor, die
jamsessies, een openluchtbioscoop
en Join the Festival organiseert. Zij
hebben ook hun initiatief om een
strandje aan de Maas te creëren
genomineerd. Het vierde initiatief in
de categorie jeugd is de aankleding
van het speelterrein van de BMV in
Broekhuizenvorst door de werkgroep
Buitenterrein. Op de Groenewoudstraat
4 in Horst wordt een initiatief geno-

mineerd om de buurt te integreren
met bewoners van Dichterbij. Ook
in de categorie Buurt heeft Stichting
Gewoën Grubbevors haar initiatieven
ingediend. Toneelvereniging De Vrije
Spelers diende hun initiatief in om hun
100-jarig bestaan met heel het dorp
te vieren: zij willen een boek, een
documentaire en een tentoonstelling
maken en een productie in de kerk
spelen. Setokids uit Sevenum willen
een toneelstuk over pesten uitvoeren
om het thema op drie basisscholen
bespreekbaar te maken. In de categorie
Helpende Hand zijn initiatieven van

Stichting de Peelkabouters, bewegen
en sporten voor mensen met een
beperking van BES Meerlo, de uitbreiding van het eetpunt Zonnehof in
Tienray van Stichting Dienstencentrum
Zonnehof, Stap in de Stal, Funpop,
vrijwilligers voor speciaal onderwijs
en regulier basisonderwijs en Best
Bijzonder ingediend. Alle initiatieven
zijn te vinden op www.kroonappels.
nl Stemmen kan vanaf vrijdagochtend
15 maart om 09.00 uur tot en met
zondag 17 maart. De initiatieven met
de meeste stemmen gaan door naar de
volgende ronde.

Lezing Europese Cultuurvogels
Vogelvereniging Ons Genoegen Horst houdt op maandag 18 maart vanaf 20.00 uur een lezing in De Schutroe
in Horst. Spreker is Huub Vervest, al meer dan veertig jaar kweker van Europese Cultuurvogels en een begrip in
de vogelwereld.
In de lezing wordt een toelichting
gegeven over een aantal Europese
Cultuurvogels en Afrikaanse cini’s.
Er wordt ingegaan op de kweek,

nesten, kweekperiode, voeding en
meer.
Aan bod komen onder meer
de appelvinken, putter, fraters en

Europese kanaries. Verder worden
kweekervaringen uitgewisseld van
Mozambiquesijzen, edelzangers en
overige cini’s.

Activiteit voor mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg houdt op dinsdagmorgen19 maart in samenwerking met het Dendron College een
activiteit voor mantelzorgers in de gemeente Horst aan de Maas.
Om 11.00 uur begint het programma met ontspanningsoefeningen
in de stilteruimte van het Dendron
College. Tussen 12.00 en 13.00 uur
krijgen de mantelzorgers een High

Tea aangeboden. Deze wordt verzorgd
door de leerlingen van het Dendron
College. Er kunnen maximaal 20
mensen deelnemen aan deze activiteit.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Belangstellenden kunnen zich vóór
18 maart opgeven bij Anja Damhuis,
Steunpunt Mantelzorg Synthese via
e-mail a.damhuis@synthese.nl of
telefonisch 077 397 85 00.
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Tuinieren en kokkerellen bij Vrije Akker
Een agrarisch landschap vult het uitzicht op deze regenachtige morgen. Maaike Kruijt (32) uit Broekhuizen en
Moniek van Hirtum (35) uit Grubbenvorst zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de dagbesteding en de
seizoensdiners die zij willen organiseren bij De Vrije Akker in Lottum.

verse groente. We geven de mensen
van tevoren of tussendoor rondleidingen, zodat ze later weten wat ze op
hun bord geserveerd krijgen.”
Ook de dagbesteding gaat een
belangrijke rol spelen op de nieuwe
locatie. “Het is de bedoeling dat wij
straks de dagbesteding voor drie of
vier mensen gaan verzorgen. Vooral
voor degenen die echt iets met het
agrarische buitenleven hebben. Denk
bijvoorbeeld aan mensen die geen
eigen tuin meer hebben, maar wel
graag tuinieren”, legt Maaike uit.

Voor iedereen
toegankelijk
De vrouwen hopen dat iedereen
enthousiast wordt. “Het is de bedoe-

ling dat het straks allemaal samen gaat
lopen. De dagbesteding gaat tijdens
vier dagdelen plaatsvinden. Het is de
bedoeling dat we onze werkzaamheden in de tuin tijdens de dagbesteding
stilleggen. We willen echt tijd maken
voor het begeleiden van de mensen die
komen”, besluit Maaike.
Tijdens de zomermaanden hopen
Maaike en Moniek ook campinggasten
aan te trekken. “De activiteiten zijn
voor iedereen toegankelijk. Bij goed
weer kunnen we activiteiten in de tuin
organiseren en bij slecht weer gaan we
tussen de tomaten en de komkommers
in de kas zitten”, lacht Moniek.
Voorlopig moeten de dames nog
wachten. De Vrije Akker gaat zondag
28 april pas open. Voor meer informatie, kijk op www.devrijeakker.nl

Fanfare houdt inzameling

Oud ijzeractie en
rommelmarkt

Maaike Kruijt en Moniek van Hirtum en haar dochter Marre
De Vrije Akker zit midden in de
verhuizing. Overal ligt tuingereedschap.
“Wacht even, iedereen moet even de
caravan uit. Vergeet de hark en de
schop niet”, roept Moniek een paar
mannen na. Een voor een lopen alle
leden van de tuin, gekleed in overall,
de akker op. Ze gaan aan de slag om
ervoor te zorgen dat de tuin op tijd
klaar is voor de opening.
Ondertussen zijn Maaike en Moniek
met hele andere dingen bezig. Zij
willen komend seizoen dagbesteding

en seizoensdiners gaan organiseren
voor iedereen in de omgeving die wat
met de buitenlucht heeft. “Voorheen
waren we gevestigd In Grubbenvorst.
Daar hebben we wel eens gekookt
voor meerdere mensen. Heerlijk in de
buitenlucht aan een grote tafel”, meent
Moniek.
Nu ze in Lottum naast camping De
Rozenhorst zijn gevestigd, hebben ze
meer voorzieningen. “Eerst zaten we
gewoon op een stuk land. Nu hebben
we straks stromend water en kun-

nen we met z’n allen lekker binnen
zitten bij de kachel. We hebben een
caravan waar we in de winter binnenactiviteiten in kunnen organiseren. Heel
handig”, vervolgt Moniek.

Seizoensdiner
Tijdens ieder seizoen willen zij
een seizoensdiner gaan organiseren.
Moniek: “We moeten even kijken
hoeveel animo er is, maar ons doel is
om zo veel mogelijk mensen kennis te
laten maken met de pure smaak van

Voor fanfare Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord is het
weekend voor Pasen jaarlijks gereserveerd voor de rommelmarkt en
veiling. Op zondag 24 maart van 13.00 tot 17.00 uur zijn de deuren van
gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg hiervoor geopend.
Op de zondag van de rommelmarkt kan iedereen terecht voor
spullen als speelgoed, keukengerei,
elektro en huis- en tuinartikelen, boeken en curiosa. Tijdens een openbare
veiling worden spullen per opbod
verkocht. Deze veiling begint om
14.00 uur. De opbrengst van de markt

en de veiling komt ten goede aan het
uniformen- en instrumentenfonds van
fanfare Monte Corona. Een gedeelte
van de spullen, die niet verkocht
worden, wordt aan goede doelen
overgedragen.
De fanfare is nu op zoek naar
oude spullen die zij kan verkopen.

www.haardstede.nl

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

VERDELLEN

feesttenten
verhuur
www.verdellen.nl
is onderdeel van Horst Verhuur

LENTE BIJ
MARIËTTE MODE!
DINSDAG 19 MAART EXTRA
KOOPAVOND TOT 21.00 UUR
KIJK OOK OP ONZE NIEUWE
SCHOENENAFDELING

Telefoon (077) 398 64 26

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

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur
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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.

Petri Vullings-Boots
Ze is een echt familiemens, muzikaal ingesteld en gek op kinderen. Petri
Vullings-Boots (51) uit Melderslo werkte 22 jaar lang samen met haar man
thuis tussen de champignons. Vijf jaar geleden nam ze plaats achter de
receptie bij Munckhof Groep. Deze week wordt ze geplukt.

Koken met

“Ik heb bij de blaaskapel en bij
de fanfare gezongen en saxofoon
gespeeld. Dat was een supertijd.” In
haar jeugdjaren volgde ze muziek- en
orgelles. “Toen ik van mijn ouders een
orgel kreeg, kwam er snel genoeg een
koptelefoon, want ik kwam niet meer
achter dat ding vandaan”, lacht ze. Voor
Petri was dirigent Joop Mittelmeijer een
belangrijke inspiratiebron. “Als ik van
een iemand veel geleerd heb, dan is hij
het wel”, vertelt ze.

Ik heb iets met
carnavalsnummers
In 1983 deed Petri voor het eerst
mee aan de liedjesavond. Elf jaar lang
was ze actief bij de jeugdliedjesmiddag
van Horst en in Melderslo. “Ik schreef
teksten en zong zelf met m’n zussen mee. Ik heb er altijd plezier mee
gehad.” Ze coacht sinds een aantal jaar
de muzikale zangtalenten in de regio.
“Toen de dochter van m’n zus ging zingen, heb ik haar veel begeleid. Vooral
met carnavalsnummers. Daar heb ik
echt iets mee”, lacht ze.

Randy

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.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Ervaring doorgeven
Nu probeert Petri haar ervaringen
door te geven aan de jongeren. “Ik
hoop dat ik voor de kinderen iemand
ben waar ze zich vertrouwd bij voelen
en bij wie ze zich helemaal kunnen
laten gaan. Die jonge kinderen kunnen
nog zoveel bereiken”, vindt ze. Petri zet

Melkchocoladebavarois

zich al jaren voor Horst en Melderslo
in tijdens carnaval. “Ik wil voor beiden
wat blijven doen. Teksten schrijven en
muziek maken.”
Ze haalt veel waardering uit het
begeleiden van de jonge zangtalenten.
“Af en toe komen er koppels binnen
die elkaar niet kennen. Ze zijn dan,
net zoals ik vroeger, verlegen. Ik vind
het geweldig als ze dan na een tijdje
loskomen en door de woonkamer
rennen.” Petri merkt het aan alles: “De
kinderen zijn altijd vrolijk. Ze komen
graag hier oefenen.”
Zelf mist ze het zingen wel een
beetje. “Maar ik heb niet meer zoveel
inspiratie om teksten en muziek te verzinnen.” De afgelopen jaren schreef ze
verschillende teksten, verzon ze muziek
en begeleidde ze jongeren en volwassenen. “Dat kost al veel tijd”, legt ze uit.
Toen ze stopte met het bespelen van
een instrument, bleef muziek belangrijk. “Ik ben nooit gestopt met muziek.
Dat zit denk ik wel in de familie. Als ik
het zelf niet meer kan, leer ik de jeugd
graag iets bij.”
Op haar vijftigste verjaardag werd
Petri door haar jongere zangtalenten
verrast. “De meiden en mijn nichtjes
die ik al enige tijd begeleidde, hadden
zonder mij een serenade geoefend. Dat
vergeet ik nooit meer. Zo leuk dat ze
toen hier een serenade aan me kwamen brengen. Dat je ze gewoon van
niets tot iets kunt brengen. Daar word
ik vrolijk van”, besluit ze.

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Benodigdheden:
· 1 eigeel
· 1 ei
· 2 gelatineblaadjes
· 25 gram room
· 180 gram melkchocolade
· 250 gram geslagen room

Bereiding:
• Neem 250 gram slagroom en sla
deze stijf;
• smelt ondertussen de melkchocolade au bain-marie;
• doe het ei, eigeel en suiker in een
kom en sla deze au bain-marie op
tot het eigeel gaar is (op
70 graden);
• klop de eiermassa dan weer koud;
• verwarm de room en los de
gelatine hier in op;
• roer de gesmolten chocolade door
de koude eiermassa;
• voeg nu de room met gelatine
door middel van een spatel door
de geslagen room tot er een
massa ontstaat;
• stort de totale massa in een kom
of bakjes en laat het in circa vier
uur opstijven in de koelkast.

Petri woont samen met haar man
Jan (51) en kinderen Anouk (23),
Stijn (19) en Jordi (17) in Melderslo.
Ze is altijd bezig. “Dat had ik vroeger
als kind al.” Ze omschrijft zichzelf als
een vrolijk mens. “Zo blij als een kind
zou je bijna kunnen zeggen”, lacht

ze. Net als vroeger is ze ook nu nog
verlegen, maar door alles wat ze heeft
meegemaakt, stapt ze hier sneller over
heen. “Die verlegenheid heb ik wel
overwonnen”, vindt Petri.
In haar dorp staat ze ook wel
bekend als een muzikale dame.

Randy

Varkensreepjes

100 gram € 1,15

Bij 4 kip cordonbleu

zak friet gratis

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

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.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

100 gram € 1,25

PUZZEL
9

Eet u smakelijk!

Filetlapje “Toscane”

Gewoon, bij AH Horst a/d Maas.
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Het Floriadeterrein kan wat mij betreft al open voor recreanten
Van alle stemmers was 83 procent het eens met de stelling van twee
weken geleden: Het Floriadeterrein kan wat mij betreft al open voor
recreanten. Slechts 17 procent was het eens met gebiedsontwikkelaar
Development Company Greenport Venlo (DCGV). Zij stelt dat het nog
onzeker is wanneer het gebied opengesteld wordt voor wandelaars
en recreanten. DCGV stelde pasgeleden tijdens een dorpsvergadering
in Grubbenvorst dat het gebied waarschijnlijk op zijn vroegst in mei
toegankelijk is, omdat er nog niet voor alle paviljoenen een bestemming
gevonden is. Zij wil voorkomen dat de paviljoenen doelwit worden
van vandalisme. Uit veiligheidsoverwegingen werd het terrein nog niet
meteen vrijgegeven.

Daar tegenover staan de recreanten uit Horst aan de Maas die al
flink wat belasting hebben betaald voor het ontwikkelen van het terrein.
Zij willen graag zo snel mogelijk gebruikmaken van het gebied.
Peter Rechsteiner uit Horst reageert: ”Als het terrein niet open kan
vanwege mogelijke vernielingen door vandalen, dan kun je nergens
meer rustig rondlopen. Ik begrijp niet dat men het Floriadeterrein
voor de liefhebbende wandelaars gesloten houdt. Misschien dat
een gedeputeerde of wethouder, die verantwoordelijk is voor de
extra belastingbetalende inwoners van onder andere Horst, er wel
in kan slagen om hun zonde te overdenken? Of hebben zij ook geen
toegang?”

Burenhulp is vanzelfsprekend
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De bloemen water geven als de buurman met vakantie is, boodschappen doen voor je zieke buurvrouw en er gezamenlijk voor zorgen dat
de stoep voor jullie huizen sneeuwvrij is. Het spreekwoord luidt niet voor
niets: beter een goede buur, dan een verre vriend. In Meerlo hebben enkele
inwoners van Meerlo het initiatief genomen om een naoberzorgpunt in hun
dorp te realiseren. Inwoners die hulp nodig hebben, kunnen aankloppen
en iedereen die een dienst wil aanbieden aan de medemens, kan zich
melden.

Is zo’n speciaal punt echter wel nodig? Moet burenhulp niet gewoon
vanzelfsprekend zijn? Of is deze maatschappij zo verhard dat wij geen oog
meer hebben voor een ander? Sommige mensen kennen niet eens de naam
van hun buurman of –vrouw, laat staan dat ze die begroeten of helpen
met het snoeien van de heg. Wat er aan de andere kant van de schutting
gebeurt, is voor hen niet van belang. Ik zorg wel voor mezelf, is het motto.
Maar iedereen kan wel eens keer hulp gebruiken, nietwaar? Burenhulp is
vanzelfsprekend, wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 10) > Hippisch centrum is een ‘dood paard’
> eens 80% oneens 20%

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Emotioneel Evenwicht
Workshop
Graslandbeheer wordt steeds
belangrijker. Stijgende voerprijzen
voor aan te kopen krachtvoer,
ruwvoer en bijproducten maken dat
goed en veel eigen ruwvoer steeds
belangrijker wordt. Wij bieden u
vanaf heden de mogelijkheid uw
grasland te bewerken met de
He Va Grass Roller.
De door ons aangeschafte machine
combineert meerdere bewerkingen,
te weten:

Goed grasland levert
2.484 KVEM meer op
dan slecht grasland.
Dit staat gelijk aan
€546,00 per Hectare.
(bron Barenburg)

1) Egaliseren door verend opgehangen
egalisatiebord;
2) Intensief eggen met 2 rijen zware
veertanden die de graszode uitkrabben;
3) Bijzaaien van graszaad
(onderhoudsgift) om uw graszode jong
en fris te houden;
4) Aanrollen door zware rol,
vastleggen van graszaad voor een
optimale opkomst.
In het voorjaar is de Grass Roller de
optimale machine om het grasland te

100 VEM meer in ruwvoer
levert kostprijsdaling van
1,5 cent / kg melk.
(bron Agrifrim)

verzorgen en waar nodig door te
zaaien (reparatie) Denk aan het verticuteren van uw gazon: een intensieve
bewerking van de graszode geeft de
beste grasmat. De Grass Roller is
tevens bijzonder geschikt om in de
nazomer het grasland te bewerken en
tegelijkertijd een onderhoudsgift met
graszaad te geven. Het graszaad kan
zich optimaal ontwikkelen omdat er
voldoende vocht beschikbaar is en de
concurrentie van bestaande grassen
minder is als in het voorjaar.

Goed Grasland bestaat
uit minimaal 80% goede
grassen. 50% van het
grasland in Nederland is
onder de maat!
(bron Eurograss)

Houd uw grasland in optimale conditie. Investeer jaarlijks een klein
bedrag in graslandonderhoud voor een betere zode met jong en fris
gras. Uitstellen / voorkomen van grote uitgaven en opbrengstderving
door volledig te moeten vernieuwen. Meer en vooral een betere
kwaliteit ruwvoer merkt u dagelijks in uw portemonnee.
Wij adviseren u graag voor een oplossing op maat!
Informeer naar het aantrekkelijke introductie tarief, probeer en overtuig uzelf:

Graslandonderhoud rendeert, uw kostprijs profiteert!

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

Kusters

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Alu. Loopdeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

venray
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

Mededelingenblad
In mijn hoedanigheid als
hoofdredacteur krijg ik regelmatig een uitnodiging om een
bijeenkomst bij te wonen. Eén
van de laatste keren was ik te
gast bij het gezamenlijk overleg
van alle harmonieverenigingen
uit Horst aan de Maas.
De reden om mij uit te
nodigen voor deze bijeenkomst,
was de beleving van enkele
verenigingen dat wij hen te
weinig aandacht geven in ons
nieuwsblad of op onze website.
Kortom: waarom plaatst de
redactie niet alles wat verenigingen toesturen? HALLO Horst aan
de Maas is een nieuwsblad voor
alle inwoners, bedrijven en
verenigingen uit deze gelijknamige gemeente. Wij brengen
nieuws en achtergrondverhalen.
Wekelijks kijkt de redactie met
een journalistieke oog naar haar
omgeving en gaat aan de slag om
het nieuws te wegen, in een
context te plaatsen en originele
invalshoeken te zoeken. Dit zorgt
ook op de redactie weleens voor
pittige discussies. In het wekelijks
aanbod van tientallen e-mails en
tips, die de redactie onder ogen
krijgt en de lijntjes die we zelf
uitgooien, vragen ook diverse
verenigingen hun aandacht en
terecht dat ze zich melden. Een
groot concert waarbij iedere
betrokken vrijwilliger zijn
stinkende best doet om er iets
moois van te maken, verdient
een vermelding. Ook maatschappelijke projecten waaraan
inwoners hun steentje bijdragen,
komen voor aandacht in aanmerking. Als er een interessante
invalshoek is en het onderwerp is
nieuwswaardig, dan zullen we
het zeker in de redactievergadering bespreken. Een belangrijk
criterium blijft dat het voor iedere
lezer interessant zou kunnen zijn.
Interne berichten over een
bestuursvergadering, een uitstap
naar Duitsland, waar alleen leden
zich voor kunnen aanmelden,
zullen wij niet plaatsen.
Overigens kunnen zij wel altijd op
onze website. Nieuws over en van
verenigingen is altijd welkom of
zoals een oplettende deelnemer
aan het einde van de vergadering
vroeg: als ik het goed begrijp
gaan jullie journalistiek aan de
slag met nieuws en zijn jullie
geen traditioneel mededelingenblad? Precies! Zo is het!
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
14 maart 2013

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

‘De parel van De Peel moet weer schitteren’

Grote schoonmaak in Griendtsveen
Onder het motto ‘De parel van De Peel moet weer schitteren’ trokken afgelopen zaterdag zo’n
10 inwoners van Griendtsveen er met kruiwagens en knijptangen op uit om het zwerfvuil in de
bermen en kanaalkanten op te ruimen.
“In twee uurtjes tijd hebben we samen 100
kilo zwerfvuil verzameld, vooral plastic en blik.
Ook vinden we altijd veel rommel van de Mc
Donalds, ondanks dat we daar toch ver vanaf
zitten. De hoeveelheid verzameld afval was dit
jaar overigens aanzienlijk minder dan vorig jaar.

Toen lag er dankzij het ijs veel meer rotzooi
langs de waterkanten”, vertelt Ton Bukkems van
de dorpsraad Griendtsveen. “We doen deze
actie elk jaar met een harde kern mensen. Weer
of geen weer, we gaan op pad. Dit jaar hebben
zelfs twee mensen donderdag al een stuk van
de route gedaan, omdat ze zaterdag verhinderd
waren.”
Nederland Schoon
De actie in Griendtsveen vond plaats op de
startdag van de landelijke actie ‘Week van
Nederland Schoon’. In het kader van deze actie
staan er nog verschillende activiteiten gepland
binnen de gemeente Horst aan de Maas. Zo
vindt deze en komende week de zwerfvuilprikestafette plaats. Er doen in totaal zo’n 500
leerlingen van 8 verschillende scholen mee
aan deze actie. Dit jaar gaan de kinderen met
verschillende zakken op pad om – net als thuis
– het zwerfvuil gescheiden te verzamelen.

Vragen over eigen bijdrage CAK Wmo?
Het CAK (Centraal Administratiekantoor) berekent en incasseert uw eigen bijdrage Wmo. Houd
u er rekening mee dat de berekening van uw eigen bijdrage sinds 1 januari aangepast is. Vanaf
8 maart zijn de eerste beschikkingen en facturen
verstuurd die volgens de nieuwe berekening tot
stand gekomen zijn. Bent u het niet eens met de
nieuwe berekening van de eigen bijdrage? Bij
het CAK kunt u bezwaar hiertegen indienen. De
hoogte van de eigen bijdrage wordt niet bepaald
door de gemeente.
Aanpassing eigen bijdrage
Als u in aanmerking komt voor een bijdrage of
voorziening in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) betaalt u een eigen
bijdrage. Vanaf 1 januari 2013 telt ook vermogen

mee bij de berekening van de eigen bijdrage.
Bezwaar indienen
Het CAK is de officiële instantie die verantwoordelijk is voor de inning en berekening van de
eigen bijdrage. Op basis van uw inkomen en
vermogen bepalen zij dus ook de hoogte van
de eigen bijdrage. Bent u het niet eens met de
hoogte van de eigen bijdrage, dan kunt u bij het
CAK een bezwaar indienen.
Meer informatie
Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de berekening van uw eigen bijdrage.
U vindt hier ook een handige rekentool die u
helpt om uw eigen bijdrage te berekenen en te
controleren.

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.
Grubbenvorst
Burg. van Kempenstraat 65

Melderslo
Achter de Pastorie 2

Hegelsom
Spoorweg 2

Sevenum
Snelkensstraat 24
Merwijckstraat 42

Horst
Industriestraat 21
Stuksbeemden 20
Pieter Belsstraat 20a
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Swolgen
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Tienray
Over de Beek 1b
Horst aan de Maas
Bestemmingsplan Californië 1
Fietspad Melderslo-Broekhuizen, tracédeel C

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in het
zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn, een
mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere manier
helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in Horst aan
de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over wat u zelf
kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.
Kent u iemand die in deze rubriek thuishoort?
Geef dit dan door aan Daniëlle van Vuuren, via e-mailadres gemeente@horstaandemaas.nl

‘Voor elkaar
en met elkaar’
“Samen zorgen dat mensen in Kronenberg en Evertsoord zo goed en zo lang mogelijk in
de eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen, dat is het doel van Stichting
Welzijn Kronenberg en Evertsoord”, vertelt Guido van den Hombergh, voorzitter van
de nieuwe stichting. Motto van de stichting is ‘voor elkaar en met elkaar’ en de eerste
activiteit die de stichting oppakt is de invulling van de DorpsDagVoorziening Kronenberg.
Verwachting is dat de DorpsDagVoorziening eind maart, begin april van start gaat met 9
deelnemers en activiteiten op 2 dagdelen. De deelnemers worden ondersteund door ruim
20 vrijwilligers.
“Voor de oorsprong van de nieuwe stichting
moeten we terug naar het dorpsontwikkelingsplan uit 2008. In dat plan is voor
de eerste maal de wens geuit voor een
dorpsdagvoorziening. Dit heeft ertoe geleid
dat medio vorig jaar in Kronenberg de verbouwde multifunctionele accommodatie De
Torrekoel is geopend. Hierbinnen werd de
fysieke voorziening gerealiseerd. Om ook
daadwerkelijk te komen tot de gewenste
dagvoorziening is begin 2012 onder de vlag
van de dorpsraad een werkgroep gestart
met de verdere opzet en invulling van de
dorpsdagvoorziening. Nu de plannen nagenoeg klaar zijn en de start van de dorpsdagvoorziening nadert, wordt de werkgroep
omgebouwd tot een zelfstandige stichting.”
Sleutelrol voor vrijwilligers
“Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in
de DorpsDagVoorziening. Maar omdat wij
niet willen dat ons initiatief binnen een half
jaar stukloopt omdat er geen vrijwilligers
meer zijn, hebben we ons sterk gemaakt
voor professionele ondersteuning van de
vrijwilligers. De belangrijkste opdracht voor
deze professional is om de talenten van de
vrijwilligers tot volle bloei te brengen.
De financiering voor deze persoon komt

Guido
van den
Hombergh
(rechtsonder)
met een
deel van de
vrijwilligers
van de dorpsvoorziening.

van de gemeente. Zowel wij als initiatiefnemers als de gemeente is hierbij niet over
een nacht ijs gegaan, maar uitkomst is
dat wij kans krijgen om onze aanpak uit te
proberen waarbij het uitgangspunt is
dat
we een duurzame voorziening neerzetten.
Daar ben ik erg blij mee en zo zie je maar
weer dat de slogan ‘WIJ… zo doen wij dat
in Horst aan de Maas’ op maat kan worden
ingevuld!”
Klein beginnen
Vooralsnog is de DorpsDagVoorziening
de enige activiteit van de Stichting Welzijn
Kronenberg en Evertsoord. Maar Guido van
den Hombergh, zelf werkzaam in de zorg,
geeft aan dat het bestuur grote ambities
heeft voor de toekomst. “We beginnen nu
eerst klein en willen dat later uitbouwen met
zaken als een uitleenpunt voor zorgmaterialen of een klussendienst. Eigenlijk is alles
mogelijk als het maar raakvlakken heeft met
wonen, welzijn en zorg en bijdraagt aan
onze doelstelling. Persoonlijk krijg ik heel
veel energie van dit project. Ik vind het fijn
om ook in mijn eigen woonomgeving mijn
steentje bij te kunnen dragen. Bovendien
vind ik het erg leuk om nieuwe initiatieven
op te starten en te pionieren!”
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Nog beperkt aantal plaatsen
beschikbaar voor afvalexcursie
Nieuwsgierig wat er met uw afval gebeurt? Altijd al willen weten hoe de duovuilniswagen
werkt? Wacht dan niet langer en meldt u via www.horstaandemaas.nl aan voor afvalexcursie
op zaterdag 6 april as. Wacht niet te lang, want er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar!
Tijdens de afvalexcursie biedt de gemeente haar
inwoners (16 jaar en ouder) de mogelijkheid om
achter de schermen te kijken bij afvalverwerker
Attero in Venlo. Tijdens een uitgebreide rondleiding kunt u met eigen ogen zien wat er met

ons afval gebeurt. Ook krijgt u de gelegenheid
om de verschillende vuilniswagens die binnen
onze gemeente worden ingezet van dichtbij te
bekijken. De chauffeurs demonstreren u graag
de exacte werking.

Overname buurtsuper in Lottum
Onlangs bezocht wethouder Paul Driessen een bezoek aan de buurtsuper aan de
Mgr. Schravenlaan 18A in Lottum. Bij deze gelegenheid overhandigde hij namens de gemeente
een boeket bloemen aan Ad Driessen die de winkel voortzet.

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is afdeling
burgerzaken geopend op: Maandag 08.30 tot
20.00 uur. De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur
telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.

Nieuw!

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

Beekdal
4 woningen in De Afhang

• Ruime patio en extra terras
met zicht op het rustige beekdal
• Royale woonkamer met halfopen keuken, ca. 50 m²
• Slaapkamer en badkamer op
de begane grond
• Inhoud ca. 555m³ tot 575 m³
Ontwikkeling en realisatie
(077) 397 69 86 | www.haegens.nl

(077) 321 91 00 | www.hauzerenpartners.com
(0478) 513 700 | www.connectmakelaars.com
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Jeugdzorg, decentralisatie:
harde bezuinigingen of juist kansen?
Diverse zorg- en hulpverleningsinstanties bieden zorg voor jeugd.
Jeugdzorg valt nu nog onder de verantwoordelijkheid van meerdere
overheden (landelijk, provinciaal). In de praktijk leidt dit tot versnippering, waardoor zorg voor jeugd soms tekortschiet.
De overheid werkt aan een
betere samenwerking tussen alle
partijen en wil de jeugdzorg vanaf
2015 onderbrengen bij gemeenten:
decentralisatie van de jeugdzorg.
De gemeente ontvangt geld om
jeugdzorg uit te voeren en vorm te
geven. Deze decentralisatie is een
goede ontwikkeling, de gemeente

krijgt zelf invloed. De gemeente staat
immers het dichtst bij haar inwoners.
Het totale bedrag in Nederland dat
wordt uitgegeven aan jeugdzorg wordt
minder. Het betreft dus niet alleen
een reorganisatie, maar ook een
bezuiniging.
In onze ogen biedt deze
reorganisatie een kans om te kijken

naar de complete inrichting van de
jeugdzorg. Daar waar nodig, is nu
het moment om te herinrichten.
Hoog in het vaandel bij Essentie staat
transparantie, eenvoud en kwaliteit
van de zorg. De zorg moet slimmer
georganiseerd worden met minder
geld, maar het mag niet ten koste gaan
van de doelgroep.
Ouders en de sociale omgeving
zijn zelf verantwoordelijk voor de
opvoeding. De gemeente ondersteunt
en zal de problemen die ouders zelf
niet kunnen oplossen, oppakken. Er zijn

nu veel instanties bezig met jeugdzorg.
Elke instantie heeft specifieke kennis
en biedt zorg voor een klein stuk
van het meestal grotere probleem.
Specialisaties zijn prima, echter wat
nu vaak ontbreekt is overzicht en
samenwerking. Al deze instanties
bieden dat stukje zorg waarin zij
gespecialiseerd zijn, maar kunnen
vaak geen antwoord geven op andere
vragen of problemen. Of er is juist veel
overlap doordat de zorgaanbieders
niet weten van elkaar waar ze mee
bezig zijn. Daar kunnen we nu iets

aan doen. Per gezin één persoon die
de regie in handen houdt en een
totaaloverzicht heeft zodat overlap en
onduidelijkheden voorkomen worden.
Essentie ziet in de nieuwe
jeugdzorgtaken voor de gemeente
een kans. Een kans die we samen
voor onze jeugd kunnen verzilveren.
We moeten deze klus samen doen:
politieke partijen, overheden en
zorgaanbieders, samen de schouders
onder een betere jeugdzorg.
Bianca van den Berg,
raadslid Essentie

SP: niet meewerken aan sluiting bibliotheken
Grubbenvorst en Sevenum
De SP in Horst aan de Maas is niet van plan om mee te werken aan de
sluiting van de bibliotheken in Sevenum en Grubbenvorst. De partij zal
daarom niet plaatsnemen in een werkgroep van de gemeenteraad die
invulling moet gaan geven aan de bezuinigingen op bibliotheken in Horst
aan de Maas.
De partijen in de gemeenteraad
willen een visie op de bibliotheken

gaan ontwikkelen, maar een belangrijke voorwaarde is wel dat er flink

wordt bezuinigd en dat de bibliotheken
in Sevenum en Grubbenvorst dichtgaan
en worden vervangen door schoolbibliotheken.
“De SP vindt dit erg slecht omdat
de bibliotheken belangrijk zijn voor de
dorpen. In Sevenum en Grubbenvorst
zijn de bibliotheken veel meer dan

DONDERDAG

21 MAART 2013

18.30-20.30 UUR

een uitleenpunt van boeken. Mensen
komen er ook om de krant te lezen
en om een praatje te maken om
vervolgens boodschappen te doen in
het dorp. Als er miljoenen zijn om de
schuld van de Floriade te compenseren,
dan moet het geen probleem zijn om
ook geld vrij te maken voor de biblio-

“Camping ’t Karrewiel“ is een recreatiepark gelegen in het NoordLimburgse landschap, welke zich kenmerkt door de rust en vrijheid
die men daar als gast kan ervaren.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker
technische dienst M/V

KEIZERIN MARIALAAN 2
WWW.ROC-TERAA.NL

informatie/
aanmeld
avond

OPLEIDINGEN IN
OVERZICHTELIJKE
MBO-COLLEGES

AANMELDEN:

NEEM EEN GELDIG
LEGITIMATIEBEWIJS MEE!

theken in de dorpen in Horst aan de
Maas”, aldus SP raadslid Thijs Coppus.
De SP zal komende maanden
met een alternatief plan komen
om de bibliotheken in Sevenum en
Grubbenvorst open te houden.
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

Het betreft hier een fulltime functie (38 uur).
Bij “Camping ’t Karrewiel“ staat gastvrijheid, collegialiteit, loyaliteit en kwaliteitsbewustheid voorop. “Camping ’t Karrewiel“ kenmerkt zich door de persoonlijke benadering van gasten, orde en netheid op het park en de mogelijkheid tot
12 maanden recreatie per jaar.
Werken bij “Camping ’t Karrewiel“ biedt naast werken met leuke collega’s, het
geven van een onbezorgde vakantie aan prettige gasten, nog een aantal extra
voordelen. Allereerst profiteer je van een prima arbeidsvoorwaardenpakket.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid jezelf bij gebleken geschiktheid te ontplooien tot teamleider bij afwezigheid van de directie.

Heb jij:
• minimaal lbo-niveau door kennis en/of ervaring;
• ruime ervaring in de techniek;
• goede contactuele eigenschappen;
• ruime taalervaring met Nederlands, Duits, Engels • in woord en geschrift;
• geen 9 tot 5 mentaliteit;
• bereidheid tot werken op zaterdag en zondag volgens rooster.

Ben jij:

Dan bieden wij jou:

• stressbestendig;
• accuraat in doen en laten;
• loyaal, vriendelijk en behulpzaam.

• Een prettige, informele werksfeer;
• Marktconforme salariëring;
• Goede doorgroeimogelijkheden.

23219/1

Ben je geïnteresseerd in de boven omschreven functie? Stuur dan een
sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 21-03-2013 aan info@karrewiel.eu
Voor meer informatie kun je ook even kijken op www.karrewiel.eu
“Camping ’t Karrewiel”, Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo. O478-698062
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Hans Spekman bezoekt Grubbenvorst
Woensdag 20 maart brengt Hans Spekman (voorzitter Partij van de
Arbeid) een bezoek aan Grubbenvorst. Dit bezoek maakt deel uit van de
PvdA Horst aan de Maas 16-dorpentour. Deze 16-dorpentour wordt
georganiseerd om de inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de
landelijke en gemeentelijke politiek. Daarom bezoeken we zestien
maanden op rij met zestien Tweede Kamerleden onze zestien mooie
dorpen.
Net als onze eerdere activiteiten
starten we ook in Grubbenvorst

met canvassen. Met een flink aantal
vrijwilligers gaan we de Grubbenvorster

deuren langs om de inwoners te
vragen hoe ze naar Grubbenvorst, Horst
aan de Maas, Nederland en Europa
kijken. Gewoon van deur tot deur met
mensen in gesprek over zaken die
zij belangrijk vinden. De resultaten
gebruiken we tijdens ons dagelijkse
politieke werk en als input voor
ons verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Daarna wordt het ombudsteam van
PvdA Horst aan de Maas gepresenteerd
en kunnen we met Hans Spekman
in gesprek over actuele politieke
thema’s. Wil je deelnemen? Kom dan
woensdag 20 maart om 20.30 uur
naar ’t Stammineke in Grubbenvorst.
We hopen jullie te zien op 20 maart
of tijdens één van onze volgende
16-dorpentouractiviteiten, op 5 april

in Hegelsom met Duco Hoogland, op
31 mei in Horst met Myrthe Hilkens,
op 15 juni in Kronenberg met Jetta
Klijnsma of in juli in Lottum. Kijk voor
verslagen en uitnodigingen van de
16- dorpentour op www.roybouten.
wordpress.com/16-dorpentour.
Richard van der Weegen
en Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Zelfredzaamheid en belonen van initiatieven
Het doet het CDA deugd dat gemeenschapshuis De Smetenhof in
Lottum door een initiatief van verschillende verenigingen wordt
aangepast. Het zal hierdoor beter gaan functioneren voor de Lottumse
gemeenschap en de uitbater. Wij als CDA zien dit initiatief als een goed
voorbeeld van gemeenschapsdenken.
Bij dit initiatief zijn de dorpsraad
van Lottum, JOL, soos Canix, de
biljartclub van de KBO en de
uitbater van De Smetenhof
betrokken. Een werkgroep,
samengesteld uit leden van de
dorpsraad en personen uit de
verenigingen, hebben de ideeën in
samenspraak met de gemeente

uitgewerkt. Er zijn bij het proces met
de gemeente wel enkele
verbeterpunten mogelijk. In totaliteit
heeft het traject dertien maanden
geduurd. Na dertien maanden moet
het dus nog worden uitgevoerd.
Tijdens de eerste bijeenkomsten
van de werkgroep hebben
verschillende vrijwilligers zich

aangemeld om mee te helpen
om kosten te besparing voor de
gemeente. Het lijkt erop dat de
vrijwilligers minimaal kunnen worden
ingezet, met name door regelgeving.
Ook haken vrijwilligers af, omdat
het traject zo lang duurt. Jammer,
want deze vrijwilligers zullen in de
toekomst minder gemotiveerd zijn
bij nieuwe initiatieven. Waar we als
CDA Horst aan de Maas hard aan
willen werken, is ervoor zorgen dat
initiatieven worden beloond.
Een van de grote ergernissen in
Nederland is de lange procedures

die doorlopen moeten worden
voordat er gebouwd of verbouwd
kan worden door particulieren of
ondernemers. Regels zijn nodig,
maar we vragen ons als CDA-fractie
in Horst aan de Maas af of het niet
anders kan. Op dit moment staat veel
werkgelegenheid in de bouw op het
spel. Het is belangrijk dat initiatieven
gestimuleerd worden waardoor
werkgelegenheid ontstaat.
De gemeente Horst aan de Maas
doet zijn uiterste best om alles
zo goed en snel mogelijk voor de
aanvragers af te werken, maar is aan

regels gebonden. Ondanks deze
inspanning is er ontevredenheid
bij initiatiefnemers. Er zijn regels
waar we ons aan moeten houden,
maar die lijken in sommige
gevallen doorgeschoten. Door lange
procedures zullen initiatiefnemers
geen gebruik kunnen maken van de
6%-regeling.
We willen ons als CDA inzetten
om particuliere en zakelijke
initiatieven te stimuleren en te
belonen.
Eric Brouwers,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Start verdieping Maas tussen Venlo en Arcen
Rijkswaterstaat verdiept de Maas tussen Venlo
en Arcen. De rivierbodem wordt 2 tot 3 meter
afgegraven om het water in de Maas meer ruimte
te geven. Het werk start eind maart 2013 en is
naar verwachting in het voorjaar van 2015 klaar.
Meer ruimte voor de Maas
Bij veel regen kan het water in de Maas flink stijgen.
Door de rivierbodem dieper te maken, krijgt de
Maas meer ruimte en kan er meer water doorheen
stromen. Daarmee daalt het waterpeil op de rivier
in alle gevallen en dus ook bij hoogwater.
De mensen die er wonen zijn dan beter beschermd
tegen overstromingen. De afgegraven grond wordt
deels verkocht als zand en grind en deels geborgen
in de waterplas bij Lomm waar een hoogwatergeul
wordt aangelegd.
Veilige aanpak
“Voordat de werkzaamheden beginnen, bereiden
we het project grondig voor. Zo zoeken we uit waar
kabels en leidingen in de grond liggen en voeren
een milieuonderzoek uit. Bovendien laten we een
specifiek onderzoek doen naar niet-gesprongen
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog”, legt
omgevingsmanager van Rijkswaterstaat, Saskia
Janssen, uit.
Na uitvoerig, historisch onderzoek bleek dat er in
de Maas tussen Venlo en Arcen niet-gesprongen
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig
kunnen zijn. Aannemer Martens van Oord heeft,
in samenwerking met TNO, speciaal voor dit werk
de zandwininstallatie ‘De Roeroord’ aangepast
met als belangrijkste uitgangspunt dat er veilig
gebaggerd kan worden in de Maas. Projectleider

Meer weten?
Johan van den Hout van Martens van Oord: “Het
zand gaat door een verstevigde, stalen leiding en
wordt gezeefd. “Met een magneet wordt de
opgegraven grond ontdaan van alle ijzeren
voorwerpen, waaronder eventueel ook nietgesprongen explosieven. Deze worden vervolgens
in een beveiligde bak opgevangen en per schip
afgevoerd.” Dit ‘explosieveilig baggeren’ met de
Roeroord werd vorig jaar al met succes toegepast
bij Grave waar ook een deel van de Maas werd
verdiept.
Werkwijze en omgeving
Opdrachtgever Rijkswaterstaat werkt in dit project
nauw samen met de gemeenten Venlo en Horst
aan de Maas, uitvoerder Martens van Oord, DCM
(uitvoerder van de hoogwatergeul Lomm) en de
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).

Samen zorgen zij ervoor dat de risico’s voor de
omgeving tot een absoluut minimum worden
beperkt. Onverwachte ontploffingen zijn door
de veilige aanpak vrijwel uitgesloten.
De gevonden munitie wordt door de EODD op
een gecontroleerde manier tot ontploffing
gebracht. “Voor de omgeving en het werk geldt:
veiligheid staat voorop”, aldus Saskia Janssen.
Weinig hinder
Schippers ondervinden nauwelijks hinder van
de werkzaamheden. Zij worden via de voor
hen gebruikelijke kanalen geïnformeerd.
Rijkswaterstaat Programma Maaswerken werkt samen met
partners in de regio van Den Bosch tot Maastricht aan hoog
waterveiligheid. Door onder andere de rivierbedding te verdiepen
en te verbreden en kades te versterken zorgen we voor droge voeten.

Omwonenden en geïnteresseerden zijn van
harte welkom tijdens de inloopavonden die
Rijkswaterstaat organiseert voor iedereen
die meer wil weten over dit project.
Gemeenschapshuis Pastoorhof Lomm:
woensdag 20 maart 2013
van 16.00 uur - 21.00 uur
Café-zaal Harmonie Lottum:
maandag 25 maart 2013
van 16.00 uur - 21.00 uur
Kijk voor actuele informatie op
www.rws.nl/maaswerken of bel 0800 - 8002
(ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)
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Teampresentatie
Kevin van Leuven
Door: United Gebben Racing
Motorracer Kevin van Leuven uit Swolgen houdt zondag 24 maart samen
met zijn team United Gebben Racing hun jaarlijkse teampresentatie. Kevin rijdt
dit jaar weer op een Yamaha R6, gesponsord door Gebben motoren uit Rogat.

Wittenhorst 11 in het nieuw
Het elfde elftal van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst is in het nieuw gestoken. Wittenhorst
11 wordt gesponsord door TurningPoint, licht, led en geluid en Jac Janssen Revisietechniek. Zij hopen
op sportieve resultaten in hun nieuwe tenue. Op de foto staan sponsoren Jac Janssen (l) en Matty
Hermans (r) met het team.
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Op de teampresentatie worden
de plannen voor 2013 uit de doeken
gedaan. De motor wordt onthuld en
iedereen kan kennismaken met Kevin en
het nieuwe team. Er zullen ook beelden
zijn van de voorjaarstraining in Spanje,
waar het team op dit moment vertoeft.

Ook is er gelegenheid zich aan te
melden bij de fanclub en houdt het team
een grote loterij. Het raceseizoen start
op 1 april tijdens de Paasraces op het
TT-circuit van Assen. De teampresentatie
wordt in café-zaal Wilhelmina in
Swolgen gehouden vanaf 15.30 uur.

Hovoc heren laten
PSV kansloos
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De mannen van het eerste team van volleybalvereniging Hovoc uit Horst
hebben in Eindhoven een puike wedstrijd gespeeld, die met 0-4 werd
gewonnen. Door VCE/PSV HS 1 met ruime cijfers te verslaan werden vijf
belangrijke punten behaald in de strijd voor behoud in de promotieklasse.
Hovoc HS 1 speelt de laatste tijd
zeer solide en dat was ook het beeld
in de Sporthogeschool in de lichtstad.
PSV daarentegen stapelde fout op fout
en werd met name in de eerste twee
sets volkomen kansloos gelaten (11-25
en 16-25). Met verzorgd spel denderde
Hovoc door. Het lukte de Eindhovenaren
om zich te herpakken, maar Horst hield
het hoofd koel en besliste ook de derde
set in haar voordeel (23-25). Maar met
de wedstrijdwinst werd geen genoegen
genomen en zo moest PSV er ook in de
laatste set aan geloven tegen het sterk
acterende Hovoc HS 1 (20-25).
Door deze volle winst en de bijbehorende vijf punten zijn de heren eindelijk verlost van de elfde plek en daarmee haar concurrent NVC HS 1 voorbij
gestevend. Met nog drie wedstrijden te
gaan, belooft het een spannend einde

van de competitie te worden.
De vrouwen van Hovoc lopen na
het 0-4 (15-25, 27-29, 21-25 en 23-25)
verlies tegen concurrent Somas/Activia
DS 2 het gevaar direct te degraderen uit
de derde divisie. Hovoc staat nog wel
tiende maar de voorsprong op nummer
elf Activia is geslonken tot twee punten.
De nummer elf degradeert, de nummer
tien kan zich nog via een nacompetitie
proberen te handhaven. Bij een zege
had Hovoc zich daar nog op kunnen
richten, nu is het nog vier volle wedstrijden aan de bak om Activia van het lijf
te houden. “Dit hoort bij het leerproces
van een jonge ploeg. We winnen van
koploper ADC, omdat er geen druk op
dat duel stond. Dat was tegen Activia
wel het geval en dan zie je dat we daar
nog niet mee om kunnen gaan”, aldus
Hovoc-coach Henk Berkhout.

Bittere pil voor
Wittenhorst
Door: Piet Nabben
Wederom moest RKsv Wittenhorst uit Horst toezien hoe een tegenstander met de punten huiswaarts keert. En ook nu was het helemaal niet nodig.
Enkele onoplettendheden gaven deze middag de doorslag.
Door het slechte weer kon de
thuisclub zijn duel op het kunstgrasveld afwerken. Afgelasting was nu niet
aan de orde. De wedstrijd tegen sv
TOP was een erg belangrijke, gezien
de situatie op de ranglijst. Wittenhorst
begon met drie punten voorsprong op
de Ossenaren. In de aanvangsfase was
duidelijk te zien dat beide ploegen niet
wilden verliezen. TOP had wel een licht
veldoverwicht zonder dat er schade
werd aangericht. Wittenhorst speelde
veel te onnauwkeurig. Na een halfuur
spelen liet Wittenhorst zien dat het niet
onder hoefde te doen en kwam enkele
malen dicht bij een mogelijkheid. De
gevaarlijkste speler bij de thuisclub
Thom Derks stelde doelman Bas de
Bruijn tot tweemaal toe op de proef,
maar hij wist van wanten. Een 0-0 leek
de pauzestand te gaan worden, maar de
aanhang van de thuisclub kon toch nog
gaan juichen. Uit een vrije trap in de 43e
minuut van Bram Rubie kwam de bal
uiteindelijk voor de voeten van Thom
Derks, die het laatste zetje gaf, 1-0.

Na de pauze wederom hetzelfde
spelbeeld en ditmaal moest de achterhoede toch capituleren. Slechts na twee
minuten kon uit een vrije trap Rob van
Sonsbeek de bal binnenschieten, 1-1.
Een tegenvaller voor de oranjemannen.
Het duurde even voordat deze domper
verwerkt werd. Maar ook nu weer kon
Wittenhorst de zaken onder controle
krijgen. Een schitterende actie van Thom
Derks leek in het vijandelijke doel te
ploffen, maar de sterk keepende De
Bruijn kon de bal met een reflex tot
corner verwerken. sv TOP had het even
moeilijk, maar de sterke achterhoede
hield stand.
Erg sneu verliep de slotfase voor
Wittenhorst. Uit een lange pass van
achteren kwam de bal ineens voor de
voeten van Fazli Ibis, die volgens velen
buitenspel stond. Hij mocht doorgaan en
scoorde behendig de 1-2. sv TOP speelde
de laatste minuten de wedstrijd uit en
behaalde zo een fortuinlijke overwinning. Voor Wittenhorst een bittere pil:
winst en verlies liggen vaak zo dichtbij.
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Tessa Pekx naar NK majorette

Sportgala Horst aan de Maas

Gastspreker
tafeltennisser Keen

Madrukro-lid Tessa Pekx uit Kronenberg neemt zaterdag 16 maart deel aan het NK majorette accessories in Den
Haag. Bij een goed resultaat kan ze mogelijk ook uitgenodigd worden voor het EK in Noorwegen in oktober.

Oud-toptafeltennisser Trinko Keen is gastspreker tijdens het sportgala
van Horst aan de Maas op vrijdag 22 maart. Voorafgaand aan het gala
gaat hij de genomineerden en andere genodigden toespreken.
Trinko Keen gaat deze avond vertellen over zijn ervaringen als topsporter
en de link leggen naar het maatschappelijke belang van sport. Keen waagde
op twintigjarige leeftijd de sprong naar
de Duitse competitie, waar hij bij clubs
als TTC Jülich, TTC Zugbrücke Grenzau, SV
Plüderhausen, SV Werder Bremen en in
2009-2010 voor European Champions
League-houder Borussia Düsseldorf

speelde. Tijdens het EK in St. Petersburg
in 2008 wist Keen aan de zijde van
oud-wereldkampioen Werner Schlager
een zilveren medaille in het dubbelspel
te winnen. Nationaal behaalde Keen
zestien NK-titels, waaronder zesmaal
in het enkelspel. Hij was de afgelopen jaren directeur van het Nationaal
Jeugdsportfonds, waarvoor hij nu nog
werkzaamheden verricht.

Prima resultaten
voor HZPC
Door: Bram Becks
Voor HZPC Horst stond zondag 10 maart de allerlaatste verenigingscompetitie van het wedstrijdzwemmen op het programma. Deze wedstrijd vond plaats in de Hateboer in Sittard.
Om 12.00 uur vertrok de bus
vanuit Horst. Vloeiend ging deze reis
zeker niet. Tijdens de rit naar Sittard
ging de laadklep open waar alle tassen in lagen. Na even gestopt te zijn
en nadat de chauffeur de laadklep
dicht had gemaakt kon de reis naar
Sittard veilig worden vervolgd. Op
deze dag stond een van de zwaarste
afstand binnen het wedstrijdzwemmen op het programma: de 200 meter
vlinderslag voor de dames en de
heren. De dames trapten de wedstrijd
hiermee af en de heren eindigden
ermee. Rinske Becks en Ingrid van
Horen zwommen deze afstand erg
goed: beiden een dik persoonlijk
record. Verdienstelijk na goede weken

hard trainen. De heren volgden. Mark
van Enckevort en Patrick Janssen
zwommen beide een goed persoonlijk
record. De grootste verbetering kwam
op naam van Jelle Slots, 52.95 was
de tijd die verbeterd moest worden
op de 50 meter vlinderslag. Hij tikte
aan in een tijd van 45.79 seconden.
Het puntentotaal komt uit op 6.629,81
waarbij de club waarschijnlijk op een
vijftiende plaats zal blijven staan in de
landelijke A-competitie. De vereniging
kijkt tevreden terug op de wedstrijd.
Er zijn prima resultaten neergezet
door de zwemmers, mede dankzij de
goede begeleiding van de coaches
Paul Goddery, Marielle Martens en Lea
van Meijel.

Tessa heeft zich vorig jaar via wedstrijden geplaatst voor dit Nederlands
kampioenschap. Zaterdag zal ze een
soloshow van ongeveer twee minuten
als bosmeisje opvoeren op samengestelde muziek van Tinkerbell.

Tessa komt uit in de categorie Solo
Accessorie Jeugd 2 waarin ze vijf
tegenstandsters treft. Daarnaast neemt
ze aanstaande zaterdag ook deel aan
dit Nederlands kampioenschap met
haar duopartner Minke Coort uit Bakel.

Als duo komen ze uit met een ‘poets’show in de categorie Duo Accessorie
Jeugd 3 Basis. Dit is vanwege het feit
dat Tessa’s duopartner enkele jaren
ouder is. In deze categorie hebben ze
drie duo’s als concurrenten.

NK Jeugd

Autocross De Paradijsracers
Autocrossclub De Paradijsracers uit Melderslo houdt op 24 maart een autocross aan het Peeldijkje in Horst.
Het Peeldijkje is vanaf de Herenbosweg vanaf 09.00 tot en met 18.00 uur geheel afgesloten voor al het verkeer.
Deze dag worden onder meer
het Nederlands kampioenschap voor
de jeugd van 16 tot en met 18 jaar
verreden. De jeugd van 12 tot en met
11 jaar mag rijden in de juniorcup.
Verder strijden de crosskarts, toerwagens, sprintklasse tot 2000cc, sprintklasse boven 2000cc, keverklasse tot
1600cc, standaardklasse tot 2000cc en

natuurlijk de snelle sportklasse plus om
het kampioenschap van de ASUZ.
Bij de jeugdklasse heeft Mike
Westrik goede kansen op het
kampioenschap. In de toerwagens zijn
dit Hans Hegger, Bart Seegers en Mark
Timmermans. In de standaardklasse
strijden Jeroen Westrik, Jan Dekker,
Michiel Dantuma en Robert Voncken

mee om de eerste plaats. Het autocrossteam Hegger strijdt dit jaar met
zesje auto’s om het kampioenschap van
de ASUZ. Ook komen de gastrijders, de
balkenklasse en de Melderse balkenklasse aan de start. Er zijn 52 manches
te rijden, aanvangstijd is 11.00 uur.
Voor informatie kijk op
www.paradijsracers.nl

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige planten voor uw tuin
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen
Overdekt
plantencentrum,
lage prijzen tot wel

We hebben weer volop

viooltjes,
primula’s en
groenteplanten

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

50%

scherpe prijzen

korting

•

T: 06 30 58 79 98

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

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

Tuinplanten
Vaste planten

•

E: bleustone@live.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
Rits Kapot???

Proef de lente!

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

per kilo

Hollands
belegen
boeRen
KRuidenKazen

diverse soorten

8,95
500 gram

5,95

Receptenboekje gratis

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

Ook hebben wij alles op het
gebied van zelfmaakmode
en kledingreparatie!
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

BEDMODE

BADMODE

TAFELMODE
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Onder de Wieken
ﬁetst voor Alpe d’Huzes

Scholen steunen Marlies

Basisschool Onder de Wieken uit Meterik hield vrijdag 8 maart een sponsortour voor het goede doel. De
kinderen probeerden zoveel mogelijk geld op te halen voor de Alpe d’Huzes, voor KWF kankerbestrijding. In totaal
werd er 3.280,15 euro opgehaald.

De Grubbenvorsterse Marlies Schreurs fietst momenteel door
Nederland om geld in te zamelen voor het goede doel, het Kinder
Oncologisch Centrum (KOC). Ook de kinderen van de basisscholen de
Kameleon en de Samensprong steunen Marlies.
De scholen hebben diverse activiteiten georganiseerd. Op woensdagmiddag 20 maart is van 14.00 tot
17.00 uur Heitje voor een karweitje,
waarbij de kinderen van beide scholen
aan de deur komen voor een klusje.
Dezelfde middag staat in het centrum
bij de supermarkt een kraam waar

onder andere zelf gebakken wafels,
cupcakes en brownies worden verkocht. Op woensdagmiddag 27 maart
is van 14.00 tot 17.00 uur een statiegeldactie. Kinderen van beide scholen
komen aan de deur voor het ophalen
van lege flessen. Ook dan staat er een
kraam bij de supermarkt.

DierenDoeDag
De leerlingen van leerjaar 3 dierverzorging van het Citaverde College
in Hegelsom organiseren op zondag 17 maart een DierenDoeDag op de
school. Er worden demonstraties gegeven, er zijn leerzame stands en
leuke activiteiten voor kinderen.

De kinderen van groep 1-2
mochten starten, gevolgd door
groep 3-4-5 en aansluitend groep
6-7-8. Alle kinderen gingen er
helemaal voor en maakten een
rondje op de meest uiteenlopende

voertuigen: van een gewone fiets
tot een step, skates, een spacestep
en een zelfgemaakte kar. Ook hier
was het motto van de Alpe d’Huzes
goed af te lezen van de gezichten:
“Opgeven is geen optie.” Nadat

alle kinderen klaar waren met hun
rondjes maken, was het tijd om het
eindbedrag te onthullen. Juffrouw
Jacqueline en het team van meester
Jules waren zeer verrast met het
eindbedrag van 3.280,15 euro.

Tijdens de DierenDoeDag wordt
bijvoorbeeld een demonstratie van
roofvogels gegeven en er wordt een
Jack Russell-race gehouden waar
bezoekers hun eigen hond aan mee
kunnen laten doen.
In de leerzame stands wordt
onder andere informatie gegeven
over reptielen. Ook presenteert het
Citaverde College haar opleidingen.
Verder zijn er veel activiteiten zijn
voor kinderen, zoals een springkussen,
ponyritjes, knutselhoek, een

knuffelhoek waar de kinderen met
jonge dieren kunnen knuffelen en
een leuke speurtocht. Het doel van de
DierenDoeDag is geld in te zamelen
voor een goed doel. Dit jaar is dat
de zeehondencrèche Lenie ’t Hart.
Ook hierover wordt een demonstratie
gegeven door een medewerker van de
zeehondencrèche.
De DierenDoeDag start om
11.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Voor
meer informatie, kijk op
www.citaverde.nl/dierendoedag

OUTLET ACTIEKNALLERS*
• acties geldig van 14 maart t/m 21 maart

van €325,11
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Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com
Zondag 24 maart koopzondag van 11:00 tot 17:00 uur

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen

Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u | zaterdag 10.00-15.00u
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15 VRAGEN aan Ina Beeren

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

Ina Beeren
14 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over 10 jaar?
Ik ben tegen die tijd 24 jaar, dus dan
hoop ik op een baan in de zorg en dat
ik een leuke vriend heb. Ik doe nu nog
vmbo-t. Wat ik hierna precies wil gaan
doen, weet ik nog niet, maar dat zal
zeker een opleiding in de zorg zijn.
Ik hoop ook dat ik dan nog in Horst
woon, dicht bij mijn vriendinnen.
Waar word je blij van in
Horst aan de Maas?
Het is een gezellig dorp. Er is
regelmatig iets te doen dus het is altijd
gezellig met vriendinnen. School is
ook dichtbij en er is veel keuze qua
verenigingen.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was voor wiskunde: een 7,8.
Het ging over de stelling van
Pythagoras, die kent bijna iedereen
die een beetje wiskunde heeft gehad.

Gelukkig dat pap een beetje wiskunde
kan en het me uit kan leggen.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij een rozenkweker, daar
werk ik één keer per week en het
is daar altijd gezellig. Ben daar met
een vriendin gestart en heb daar veel
nieuwe vriendinnen gekregen. Laatst
hebben we nog met de meiden een
filmmiddag gehad en hebben we
nacho’s gemaakt. Ook pas ik op en heb
ik eerst nog met een vriendin krantjes
rondgebracht, maar ik ben daar nu mee
gestopt, omdat we in een keer minder
geld kregen voor dezelfde route.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Mijn nicht heeft stage gelopen in
Suriname en daar haar nieuwe vriend
Ralf leren kennen. Afgelopen jaar
kwam hij voor het eerst naar Nederland
en heb ik hem samen met mijn nicht
opgehaald van Schiphol.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Mijn hobby is handballen, dus ik zou
het voor een keer wel leuk vinden om

een dag als bekende en goede handbalster door te brengen. Natuurlijk dan
wel op een dag dat er een belangrijke
wedstrijd gespeeld moet worden.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik eerst met vriendinnen gaan
shoppen. Niet in Horst, maar in een
stad waar ze veel winkels hebben. Voor
de rest zou ik een groot deel op de
bank zetten, want dat zal ik later nog
hard nodig gaan hebben. Misschien
geef ik ook nog wel en beetje aan mijn
broer en zus. Mijn zus zou het wel kunnen gebruiken, want ze is verstandelijk
gehandicapt.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Eerst ging ik altijd met mam naar Venlo
of Venray. Laatst ben ik in het weekend
met vijf vriendinnen gezellig wezen
shoppen in Venlo. Met vriendinnen is
het wel gezellig, maar je kunt dan wel
minder kopen.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?

Tijd
Tijdvoor
vooreen
eennieuwe
nieuwe stap!
stap!
Aangezien Ralf van der Beele en Rob Logtens sinds 2005 samen het bedrijf runnen
Aangezien
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is nu
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om diten
ook
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tot uiting
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om dit
ook in de
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Bij een
nieuwe
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info@vanderbeelelogtens.nl
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gegevens
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Alle overige gegevens blijven hetzelfde.
Voor u als klant verandert er niets, het bedrijf blijft hetzelfde en de mensen blijven
dezelfde.
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onze nieuwe
bedrijfsnaam
vd Beele
Logtens
Voor u Ook
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verandert
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www.vanderbeelelogtens.nl
info@vanderbeelelogtens.nl
www.vanderbeelelogtens.nl

info@vanderbeelelogtens.nl

Dat is geen moeilijke vraag. Met
name in de winter maakt mam
regelmatig uiensoep met beschuit
en kaas en zet dat dan even in de
oven. Eerst lustte ik helemaal geen
uien, maar door de beschuit en de
kaas vind ik het wel lekker. Of ze een
geheim ingrediënt gebruikt, dat weet
ik niet.
Leukste feestje ooit?
Afgelopen carnaval zijn we maandag
naar Melderslo gegaan. Daar was
het echt superleuk! Dit was echt
de eerste keer dat we samen met
vriendinnen naar een ander dorp
carnaval gingen vieren.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik doe vooral aan Facebook en
Twitter. Ik vind het leuk om zo met
mensen in contact te blijven. Het
moet wel op een leuke manier
gebruikt worden. Je moet het niet
gaan gebruiken om te schelden of te
pesten vind ik.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Er zijn wel meer dagen die heel leuk
en gezellig zijn, zoals verjaardagen,
dan zit het huis hier erg vol. Kerst
is ook altijd wel gezellig samen
met familie. Maar het gezelligst is
natuurlijk carnaval met vriendinnen.
Zon of sneeuw?
Zon, we zijn al een paar keer lekker
naar Turkije op vakantie geweest. Ik
heb gehoord dat we via het Dendron
College ook naar de sneeuw kunnen,
dus misschien dat mijn keuze dan
wel veranderd, maar voor nu ben ik
wel lekker aan zon toe.
Avondmens of ochtendmens?
Avondmens, ik ben niet van vroeg
opstaan. Ook al moet ik ieder
weekend één keer vroeg opstaan om
te gaan werken.
Stad of dorp?
Dorp, ik vind het hier heel gezellig en
alles is dicht bij elkaar. Als ik winkels
of andere stadse dingen echt mis app
ik wel een paar vriendinnen om te
vragen of ze mee naar de stad gaan.
Dan nemen we de bus of de trein en
dan zijn we zo in de stad.

Te koop :

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

Mies
Column
Paniekaanval
Als een emotionele achtbaan: paniekaanvallen. Sta je
het ene moment nog te
zweten van angst, schrik en de
enorme adrenalinekick die
naar binnen stroomt, verwelkom je het volgende moment
een geweldig opgelucht en blij
gevoel. Ik denk niet dat het
verbaast dat ik me regelmatig
in zo’n achtbaan bevindt:
sleutels kwijt, ov-kaart
nergens te vinden, telefoon
foetsie. First world problems?
Niet echt. Maar het verliezen
van een peperduur designerstuk is toch net even een
ander verhaal.
Het was nog zo op mijn hart
gedrukt: ben voorzichtig met de
kleding die je te leen meeneemt. Natuurlijk ben ik
voorzichtig, waar maak je je
druk om? Mijn duidelijke
woorden en lieve blik deden
wonderen, want alles wat ik
voor de styling van een fotoshoot wilde lenen van die
bekende designer kreeg ik mee.
Beetje armoedig was het wel
dat ik deze creaties ter waarde
van 30.000 euro (!) moest
vervoeren in twee enorme
Lidl-tassen van zo’n 0,30 euro,
maar ja, daar kan ik als student
dan verder ook niets aan doen.
Veel erger was dat ik het toch
weer voor elkaar kreeg: uitgerekend op het station, zat bijna
veilig in de trein, verloor ik een
geleend stuk. Achter het perron
rolde het de diepte in waarna
het, thank god, op een kleine
verbreding bleef haken. Met alle
respect voor mezelf, maar ik, als
vrij kleine verschijning, kreeg
het never nooit voor elkaar dat
ding boven te halen. Paniek! Dat
begrijp je wel. Gelukkig schoot
een lange slungel, na wat
paniekerige blikken en pogingen
met een lullig stokje vanuit mijn
kant, me snel en met succes te
hulp.
Told you, als een emotionele
achtbaan: de enorme dosis
angst, schrik en zweet wordt
altijd opgevolgd door een nog
blijer en meer opgelucht gevoel
dan wat je daarvoor al had.
Prima deal vind ik. Als ik er
maar zeker van ben dat dit
laatste gevoel op tijd en zonder
veel problemen het eerste
gevoel opvolgt, dan vind ik het
goed!
Mies
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DECULTUURRECENSENT

De Cultuurrecensenten: Loesje Kleeven (16) en Alisha Coenders (15)
Voorstelling: Carolien Borgers – Happy End.
Theater is: …op unieke wijze het publiek entertainen.
De voorstelling in drie woorden:
Uniek, muzikaal, energiek

Als je tijdens je voorstelling een grap
vertelt en het publiek reageert niet
positief, hoe ga je daarmee om?

Gewoon doorgaan! Gewoon denken
‘oké’ en verder gaan met de volgende
grap.

Als je een superkracht kon kiezen
welke zou het dan worden?
Ehm... Wat had ik ook alweer bedacht..
Niet vliegen. Ik zou waarschijnlijk het
meisje van Heroes willen zijn. Dat
wanneer ze gewond is, ze meteen
weer heelt. Dat lijkt me echt vet!
Wat zou je nooit weggooien?
Ik denk het kettinkje van mijn oma
dat ik al heel lang heb, al sinds mijn
negende.
Waar ligt je grens qua grappen
maken?
Ik vind eigenlijk dat als een grap goed
genoeg is, je hem altijd kunt maken.
Maar de grap moet dan zo goed in
elkaar zitten dat hij niet kwetsend
is. Het ligt er erg aan. Bij sommige
grappen denk je ‘ja, jammer’ en
andere zijn wel heel goed en dan kan
het wel.
Wat is je ideale publiek? Stil en
aandachtig of luidruchtig zodat je
erop kan inspelen?
Ja, dat laatste. Ik vind luidruchtig heel
fijn. Als er dingen terugkomen vind ik
dat het aller-leukste.
Hoe bereid jij je voor op een
optreden?
Normaal gesproken ben ik er om 16.30
uur. Dan ga ik in de kleedkamer zitten
en al mijn spulletjes neerleggen. Dan
meestal om 17.30 uur soundcheck,

Bouw patiobungalows
gestart!

en om 18.00 uur eten. Om 19.00 uur
nog een soundcheck, dan rustig
voorbereiden, met Chris kletsen en
even gek doen om energie op te
bouwen. En dan gaan we op.
Wat vind je het leukste aan dit
beroep?
Toch wel dat je elke avond iets maakt
wat nog niet bestaat. De chemie
tussen jou en het publiek is elke keer
anders. De reactie, de sfeer, het is
elke avond hetzelfde programma
maar een andere voorstelling. Het is
heel echt.
Je hebt nu een succesvolle carrière
in cabaret maar wist je van jongs af
aan al dat je dit wilde gaan doen?
Was je toen al een grappenmaker?
Ik wilde eigenlijk altijd zangeres
worden zoals Mariah Carey. Toen ben
ik naar de toneelschool gegaan en ben
ik steeds meer grappige liedjes gaan
schrijven. Ik was het niet precies zo
van plan maar nu heb ik wel een vorm
gevonden waarbij ik én kan zingen én
kan vertellen én kan spelen.
Wat is het geheim achter je
tandartsgebit?
Haha... Een beugel toen ik elf was en
heel goed poetsen.
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Guido Weijers op
vrijdag 29 maart.

Semibungalows, Kartelblad

‘Harmonielocatie’

Patio &
ruime
tuin

Patiobungalows, Mgr. Verstraelenstraat

3 patiobungalows

Sevenum
Reageer snel!

Ontwikkeling en realisatie:

(077) 321 91 00 | info@hp-vastgoed.com | www.hauzerenpartners.com

Met
slaapkam
er
en badka
mer
op de be
ganegrond
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Livemuziek en
optredens
Muziekgroep Vurdewind maakt zondagmiddag 17 maart livemuziek in
steekmuseum De Locht in Melderslo. De muziekgroep bestaat uit zes
muzikanten die onder begeleiding van een banjo, gitaar, fluit, viool en
drums nummers ten gehore brengen uit Nederland, Engeland en
Duitsland.
Een zanger en gitarist die op
bezoek is in De Locht presenteert
enkele speciale nummers. Vurdewind
zorgt voor een gezellige sfeer.
Bezoekers kunnen ook de expositie Van baby tot bengel bezoeken.
Deze geeft een beeld van opgroeien
in grootmoeders tijd met grote
gezinnen, kinderen die mee werk-

Sing Challenge Festival

Marloes Nogarede en Marion Steeghs

Voor de vijfde keer organiseerde shantygroep De Maashave uit Grubbenvorst vorig weekend een Sing
Challenge Festival op recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum. Meer dan duizend zangers en zangeressen traden tijdens het festival op. Het Sing Challenge Festival kenmerkt zich door de vele verschillende
stijlen muziek die ten gehore gebracht worden, zoals klassiek, pop, smartlappen en shantymuziek.
Voor meer foto’s van het festival, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Coverbands in Café Cox

Sixties en seventies avond
Café Cox in Horst houdt op 01 april, tweede paasdag, een sixties en seventies avond. Deze begint om 18.00 uur.
Tijdens deze avond zijn er optredens van de twee regionale beatcoverbands Predilection en Crazy Chester
Band. De Crazy Chester Band bestaat uit
vier ervaren muzikanten. Nummers van

onder meer Rolling Stones, Beatles, Eric
Clapton en Van Morrisson worden op
een eigen wijze ten gehore gebracht.
Predilection is wat leeftijd betreft de
oudste nog actieve beatcoverband in

Limburg. Opgericht in 1965 heeft de
band zelf nog de roerige sixties en
seventies meegemaakt en weet dus
precies hoe de muziek uit deze periode
moet klinken.

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

Met Pasen zijn wij
beide dagen geopend!
www.hetmaashotel.nl

Wij se
rve
met Pa ren
een sp sen
Paasm eciaal
en
natuur u maar
lijk kun
u ook
a la ca t
rte
bestell
en!

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14

Bezoek onze nieuwe showroom!

Luisterconcert
Zangeressen Marloes Nogarede en Marion Steeghs geven op zaterdag
23 maart een gezamenlijk concert in café Cambrinus. Dit optreden begint
om 20.30 uur.
Eind 2012 ontmoeten Marloes
en Marion elkaar bij Ladies Singer’s
Night en besluiten dat ze ooit nog
een gezamenlijk luisterconcert willen
geven.
Op 23 maart is het zover. De twee
zangeressen delen deze avond het
podium met Horster pianist Geert
Keijsers, Sjoerd Rutten op drums en Jo
Didderen op contrabas en saxofoniste
Cheraine Rubie. Marion en Marloes

Meubelmakerij & Interieurbouw

2e Paas
6.00 uur
12.00 - 1

Meubelmakerij
& Interieurbouw

Kreuzelweg 20 - 5961 NM - Horst
t 077 4641 998
m 06 5050 7799
Bekijk onze op maat gemaakte producten

www.frankcox.nl

zingen zoals ze zijn: gevoelig, zuiver,
puur. Verschillende genres zullen de
revue passeren, van jazz, blues naar
pop en mooie ballads die ze alleen of
samen zingen.
Voor het reserveren van kaartjes
kan contact opgenomen worden met
marloesje_nogarede@hotmail.com
of via 06 29 48 04 31 en
marion.steeghs@home.nl of via
06 12 07 24 98.

OPEN
DAG
van de Zorg en Welzijn!

16 maart 2013
13.30-15.30 uur

afsluiting van nationale Week Zorg en Welzijn

Iedereen is welkom!
Deken Creemersstraat 56 Horst
Van Blitterwijckstraat 21 Horst
Groenewoudstraat 4 Horst

VIP
19 maart

Open
dadgag van

ten in het huishouden en op het
land, meester en de dorpsschool en
de Eerste Heilige Communie. Het
museum is woensdag, zaterdag
en zondag van 11.00 tot 17.00 uur
open. De demonstraties beginnen om
13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Avond

n
Op deze avond zij
!
en
its
er ook modefl

2013

Kom van 19.00 tot 21.30 uur onder het genot van een
hapje en een drankje in een gezellige ambiante sfeer
onze collectie bekijken.

Spoorstraat 1 Tienray • 0478-691271

WWW.MODEHUISCRUYSBERG.NL

Openingstijden:
Maandag 13.30-18.00 uur
Di. t/m do. 9.30-18.00 uur
Vrijdag
9.30-21.00 uur
Zaterdag 9.30-17.00 uur
A73 richting Venray-Venlo, afslag 10 Horst-Noord/Tienray
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Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 16 maart 2013

Super voordeel!!!
Horstenaartje, bauernbal, roomschijf,
katenvink pakje 4 stuks € 4,00
3 pakjes € 10,00

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Van Pesach tot Pasen
Pascale de Bekker verzorgt een meditatieavond in het Parochiehuis in Sevenum op dinsdagavond 19 maart.
Voor de vastentijd heeft ze het thema Van Pesach tot Pasen gekozen.
Pesach is het joodse feest van de
uittocht uit Egypte. Pasen is het katholieke feest van de verrijzenis van Jezus
Christus. De twee ogenschijnlijk los

van elkaar staande feesten zijn volgens
De Bekker onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Pascale vertelt over de
joden, Egypte, de uittocht en de tradities.

Ze vertelt waar wij vandaan komen en
waar we naar toe gaan. De avond vindt
plaats in het Parochiehuis in Sevenum
om 20.00 uur.

Geen winnaars uit Horst aan de Maas

Regiokampioenen Nationale
Voorleeswedstrijd bekend
Voor het publiek staat de vrolijke kok van Roald Dahl. Aan de rand van het podium is de jurytafel opgesteld. Op
zaterdag 9 maart werd in dagcentrum De Baersdonck in Grubbenvorst gestreden voor drie plaatsen in de provinciale
finale van de Nationale Voorleeswedstrijd.

077-467 24 13

•

www.veldpaustuinen.nl

Sec. Pr.Beatrixstraat 54
Tel.: 077-398 08 71 • info@norbertuswijk.nl
Aan alle wijkbewoners van de Norbertusparochie
U wordt van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering 2013 van de
Vereniging Wijkcomité Norbertus op
Maandag 18 maart 2013, aanvang 20.00 uur
Locatie: Basisschool Meuleveld
In de jaarvergadering komen o.a. aan de orde:
• Naast Welkom en Opening
• Jaarstukken over het werkjaar 2012 en ﬁnanciële verantwoording
• Zaken rondom het wijkcomité en de externe relaties
• Stand van zaken van de lopende en toekomstige wijkprojecten
• We sluiten af met rond de klok van 22.15 uur.
U bent van harte welkom op de jaarvergadering. Met vriendelijke groet,
Sonja v. Giersbergen (secr.)

Piet Linders (vrz.)

zeer goed onderhouden landhuis met vrij uitzicht over weilanden

De tien schoolkampioenen van de
regio Noord-Limburg lazen allen voor
tijdens de halve finale regio van de
Nationale Voorleeswedstrijd. Ieder koos
zijn eigen titel. Tim Stoter van basisschool De Dobbelsteen in Sevenum
mocht het spits afbijten. Hij begon in
het boek Meester Paardenpoep van
Carry Slee. “Het was best eng op als
eerste te beginnen, maar het heeft ook
zijn voordelen. Daarna kun je rustig
kijken wie je concurrenten zijn”, vertelt
Tim.
Later kwamen Jorijn van Enckevort
van basisschool De Wouter in America,
Robin Sijbers van basisschool De
Kroevert in Kronenberg en Pepijn
Engels van de Mariaschool in Tienray
aan de beurt. Met vier leerlingen uit
groep 7 en 8 was Horst aan de Maas
goed vertegenwoordigd in de regionale ronde van Noord-Limburg. De
overige kandidaten kwamen uit andere
gemeenten.
Op de scholen kregen de voorleeskampioenen al tips mee, maar voor de
regionale ronde werden ze ook vanuit
BiblioNu ondersteund. Zo vertelt Hettie
Janssen, domeinspecialist voor kinderen
van 0 tot 12 jaar bij BiblioNu Horst aan
de Maas en Venray: “Alle schoolkampioenen hebben van ons tips gekregen
voor de regionale ronde. We hebben ze
geholpen bij het kiezen van een juiste
titel en bij het oefenen.”
Tijdens een door BiblioNu aangeboden workshop mochten alle voorleeskampioenen bij groep 1, 2 en 3 van
verschillende basisscholen in de regio
Horst aan de Maas en Venray voorlezen.

“Het niveau was erg hoog vandaag.
Iedereen was heel goed voorbereid en
er werden leuke fragmenten gekozen.
We hopen dat onze kandidaten heel
ver gaan komen”, vertelt jurylid en
lerares Lilian Osther van basisschool De
Samensprong in Grubbenvorst.
Helaas waren er geen winnaars
bij uit Horst aan de Maas. De

jury koos in totaal drie regionale
voorleeskampioenen. Zij gaan door
naar de provinciale ronde van de
Nationale Voorleeswedstrijd maandag
15 april in TheaterHotel De Oranjerie in
Roermond.
Voor een reportage
over dit onderwerp, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Passieconcert, maar dan anders
In de Barbarakerk in Griendtsveen wordt zaterdag 16 maart om 19.30 uur een meerluik van het lijdensverhaal getoond. Het Passieconcert anders wordt gebracht door bas-bariton Wout Oosterkamp met beelden,
woorden en gedichten.
Beatrixstraat 9, 5975 CG Sevenum

e 399.000,- k.k

Te koop, zeer goed onderhouden landhuis met veel privacy.
Royale woonkamer, woonkeuken, bijkeuken, 4 slaapkamers op de
eerste verdieping met luxe badkamer, vaste trap naar de 2e verdieping met
nog 2 slaap/werkkamers, royale tuin, onder architectuur aangelegd,
met 3 terrassen, tuinhuis en garage met vliering.

www.vrijstaandewoningsevenum.nl

Oosterkamp spreekt, zingt en
bespeelt bij zijn Passieconcert een
Zuid-Amerikaanse trom en klankschalen. Wout Oosterkamp (1950) groeide
op in Maastricht. Als kind zong hij
graag en veel en als middelbare
scholier speelde hij orgel in de parochiekerk en zong hij gregoriaans in de
hoogmis. Na studies zang en piano
aan het Conservatorium in Maastricht
volgt hij zanglessen bij gerenommeerde zangers in Amsterdam, Parijs
en Madrid. Oosterkamp heeft met
beroemde orkesten en dirigenten

opgetreden in Europa en de Verenigde
Staten als operazanger en als lied- en
oratoriumzanger.
In 2003 beëindigde hij zijn zangcarrière en trad hij toe tot de minderbroeders Kapucijnen in het Emmaüsklooster
in Velp. Maar zijn fascinatie voor de
stem blijft een leidraad in zijn leven
en werkzaamheden. In Passieconcert
anders belicht hij het lijdensverhaal
vanuit verschillende tijden, culturen
en tradities, binnen het kader van de
geschiedenis van het christendom en
de veranderende accenten die er in de

eeuwen plaatsvonden.
Er wordt een negrospiritual als
rode draad door het programma
geweven, waarin ook veertiendeeeuwse lofgebeden uit Cortona
verteld worden over verschillende
aspecten van het lijdensverhaal. Ook
poëzie en improvisatie vullen de
avond.
Voor dit concert van ongeveer
een uur wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd die ten goede komt aan de
Vastenactie. Aanmelden is gewenst
en kan via parochie@griendtsveen.org
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Theatershow Marco
Roelofs krijgt vervolg

TE HUUR

Het theaterdebuut van Horstenaar Marco Roelofs, ex-Heideroosjes zanger, krijgt een vervolg. Eind september
volgen nog eens dertig voorstellingen van de theatervoorstelling Kaal.

Deze theatertoer voert door heel
Nederland en België. Data en steden zijn vanaf april op de website te
vinden. Het gelijknamige boek Kaal
krijgt bovendien een derde druk. Het

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.

Veronica Gids sprak van een “verdomd
schrijversdebuut van Marco Roelofs
eerlijk boek”. Voor meer informatie
ontving lovende kritieken in uiteenkijk op www.marcoroelofs.nl (Foto: Koos
lopende media. In Pauw & Witteman
noemde presentator Jeroen Pauw het
Groenewold)
een “heerlijk, lekker leesbaar boek”. De

AANBIEDING

APPELCITROEN- 10.15
VLAAI +2 gratis zakjes
75
la
voetbalp

Alcatrazz pre-party

brood- en banketbakkerij

De pre-party van het Alcatrazz festival vindt plaats op zaterdag 13 april in De Lange in Horst. Bezoekers
krijgen deze avond een voorproefje van de line-up.
Het festival, dat op 1 juni
plaatsvindt bij de kasteelruïne in
Horst, heeft dit jaar als thema Join
the Movement. Elk podium heeft
zijn eigen muziekstijl en deze stijlen
zijn ondergebracht in een ‘move-

ment’. Tijdens deze avond zijn er
optredens van Re-Volt, Titan en Thera
(Hardstyle), Terminal & Vavaculo, The
Wishmaster(Hardcore), Mindustries
(industrial) en Sequence & Ominous,
Tango & Cash, Luke V, El-V & Tip(early/

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

atjes

4 DONUTS

zakje
+1 gratis
atjes
la
lp
a
voetb

9.

3.12

2.95

classics). Daarnaast is de officiële
release van de trailer en het anthem
en zijn er diverse acties.
Voor meer informatie, kijk op
www.alcatrazz.nl en
www.delangehorst.nl

regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

bij simons hekwerk
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

schuifpoorten
overkappingen
afrasteringen
gaashekwerken

voor al uw (industrieel) hekwerk
en onderhoudswerkzaamheden

www.simonshek.nl

Past. Vullinghsplein 5 • T 077 366 30 20 • M 06 20 44 39 30 • info@simonshek.nl

Extra voorstellingen

Theaterstuk Oud Zeer
Na vier uitverkochte voorstellingen in het Gasthoês in Horst, kijkt theatergroep Oud Zeer trots terug op haar
muzikaal theaterstuk. De groep heeft zelfs plannen om twee extra voorstellingen te gaan spelen.
In het stuk werd het verschil tussen
mannen en vrouwen op een ludieke,
serieuze, spottende, emotionele en
voor het publiek herkenbare wijze
uitgevoerd. Samen met de Horster

coverband KEES werd er een geheel
eigen productie op de planken gezet.
“Ik heb nog nooit zo’n overweldigende
gemeende complimenten tijdens, na
en zelfs van buitenaf vernomen als

bij deze voorstelling”, zegt schrijfster
Miriam Klinkers. De extra voorstellingen
gaan plaatsvinden op zaterdag 1 en
zondag 2 juni. Reserveren is mogelijk
via www.oudzeer.com (Foto: Euro*P.A.)

GEWOON lekker uit eten.
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

26

cultuur

AGENDA
America

14
03

Hegelsom

Toneelvoorstelling
za 16, zo 17 en wo 20 maart
Organisatie:
toneelvereniging Poespas
Locatie: zaal Debije

Toediening vormsel
DierenDoeDag

vr 15 maart 19.00 uur
Locatie: St. Jozefkerk

zo 17 maart 11.00-15.00 uur
Organisatie: Leerjaar 3
Dierenverzorging
Locatie: Citaverde College

Griendtsveen

Passieconcert Meerluik
lijdensverhaal

Horst

za 16 maart 19.30 uur
Locatie: H. Barbarakerk

Quiltcafé
vr 15 maart 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Grubbenvorst

Spokentocht

Lakeside Stammineke
2013

vr 15 maart 19.00-22.00 uur
Organisatie: jongerenwerk
UsMa
Locatie: UsMa-gebouw

za 16 t/m za 23 maart
Organisatie: DC Stammi
Locatie: café ‘t Stammineke

The Battle

Nederlandstalige Top50

za 16 maart 20.00 uur
Organisatie: Harmonie Lottum
en St. Joseph
Locatie: ‘t Haeren

za 16 maart 21.30 uur
Locatie: Café De Beurs

Dorpsraad jaarvergadering

za 16 maart 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun

wo 20 maart 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

Optreden Brothers
with arms

Lezing sterrenkijkdagen
zo 17 maart 20.00 uur
Org: Astronomieclub Aarde
Locatie: Hoofdstraat 5

Jaarvergadering
Norbertuswijk
ma 18 maart 20.00 uur
Org: wijkcomité Norbertus
Locatie: Meuleveldschool

Lezing Europese
cultuurvogels
ma 18 maart 20.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
Ons Genoegen
Locatie: De Schutroe

Lezing Klimaatbuffer
Ooijen-Wanssum
ma 18 maart 21.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Activiteit voor
mantelzorgers
di 19 maart 11.00 uur
Org: Steunpunt Mantelzorg
Synthese en Dendron College
Locatie: Dendron College

StartersCafé
wo 20 maart 19.00-21.30 uur
Locatie: Grand café Liesbeth

Kronenberg
Voorspeelavond

za 16 maart 19.00 uur
Organisatie: Via Corona
Locatie: Torrekoel

Optreden Appie Hein
vr 15 maart 21.00 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: KPJ-lokaal

ATB-tourtocht

Lottum

Open dagen nieuwe locatie
za 16 maart 11.00-12.30 uur,
zo 17 maart 14.00-15.30 uur en
wo 09.00-16.00 uur
Locatie: zelfoogsttuin De Vrije
Akker

Optreden met Martin
Verdonk
za 16 maart 20.00 uur
Organisatie: slagwerkgroep
Drums & Roses
Locatie: café-zaal Harmonie

Collecte
ma 18 t/m vr 22 maart
Organisatie: Stichting
Collecteplan Lottum

zo 17 maart 09.00 uur
Organisatie:
Mountainbikeclub Neet Fit
Locatie: start Eikelenbosserdijk

Optreden muziekgroep
Vurdewind
zo 17 maart 13.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 21 maart 20.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

Sevenum

Dutch Battle of the
Coverbands – The New
Sensation

Meerlo

za 16 maart 20.00 uur
Locatie: De Gaper

zo 17 maart 10.00 uur
Organisatie: Fanfare
Broekhuizenvorst & Ooijen
Locatie: De Speulplats

Meditatieavond
Van Pesach tot Pasen

Felimaas Solistenconcours

di 19 maart 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

CD-middag
Politiek café met
Hans Spekman
wo 20 maart 20.30-22.00 uur
Organisatie:
PvdA Horst aan de Maas
Locatie:
Brasserie In de Witte Dame

zo 17 maart 14.00 – 18.00 uur
Organisatie: The Black Eagels
Locatie: The Shuffle

Stand up comedyshow

Optreden Ilen Mer

Dorpsraadsvergadering

zo 17 maart 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

do 21 maart 20.00 uur
Locatie: In de Riet

wo 20 maart 21.00 uur
Locatie: Café De Beurs

Melderslo

Lezing over paardsignalen
vr 15 maart 19.30 uur
Organisatie:
RV en PC De Dravertjes
Locatie: MFC De Zwingel

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

Brothers with arms
Brothers with arms treden zaterdag 16 maart op bij muziekcafé De Buun in Horst. Vanaf 22.00 uur brengen Piet
Muurmans en Huub Dijckmanns hun muziek ten gehore.

Ontwerpbureau voor
tuinen • wonen • werken
Aanleg en onderhoud voor
particulier • bedrijf • instelling

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

Piet Muurmans uit Geleen is sinds
begin jaren tachtig een goeie vriend en
muzikale collega van Huub Dijckmanns
uit Horst. Met de band Formule Drie
hebben ze jarenlang samen muziek
gemaakt. Het duo bespeelt akoestische
gitaren en zingt. De muziek is hoofd-

zakelijk uit de jaren zestig en zeventig,
met liedjes uit de Flower Powertijd.
Piet is fulltime muziekleraar en
geeft gitaarles in Geleen. Hij heeft
vele jaren met zijn broer in een
bluesband gespeeld, en speelt bas
bij De Strings, een mandoline-orkest

uit Stein. Sinds 1983 speelde hij met
Huub in een amusementsorkest uit
regio Horst. Huub speelt al bijna zijn
hele leven gitaar en was ooit lid van
de welbekende Classics, die nog niet
zo lang geleden succes oogstten bij
De Buun.

Drums & Roses strikt Martin Verdonk

www.tuinenwonen.nl

Voor het versterken van ons team
zijn wij op zeer korte termijn op zoek naar een:

Alround medewerker (m/v)
machinale oogst (deeltijd)
• Wij bieden een afwisselende baan met verscheidene
werkzaamheden in onze champignonkwekerij.
• Beschikbaarheid minimaal 3 dagen in de week.
• Goede, enthousiaste en flexibele inzet.
• Ervaring met het sorteren/oogsten is een must.
• Salaris volgens CAO paddestoelen.
Heb je interesse of wil je meer informatie bel gerust:
Smits Champignons BV
Puttenweg 80 5813 BD Ysselsteyn
Tel. 0478-541574 of 06-54215961
Mail je sollicitatiebrief,
dan laten wij wat van ons horen.
e-mail smits@smitschampignons.nl

Optreden met de beste
percussionist
Slagwerkgroep Drums & Roses uit Lottum verzorgt op zaterdag 16 maart een optreden met de beste percussionist van Nederland: Martin Verdonk. Het optreden wordt georganiseerd als afsluiting van een repetitiedag van de
slagwerkgroep in café-zaal Harmonie in Lottum.
Percussionist Martin Verdonk
behoort al meer dan 30 jaar tot
de absolute wereldtop. Hij heeft
internationale optredens gedaan met
Steve Winwood, Incognito, Santana,
Prince, Lionel Richie, Donna Summer,
Chaka Khan en James Taylor. In
Nederland werkte hij onder anderen
met Ilse DeLange, Nick & Simon, Doe
Maar, Rene Froger, Trijntje Oosterhuis
en Do. Verdonk is inmiddels al meer
dan tien keer door de lezers van
vakblad Slagwerkkrant uitgeroepen
tot beste percussionist van Nederland.

Drums & Roses heeft Martin
Verdonk bereid gevonden naar Lottum
te komen voor een optreden. Bob
Obers, voorzitter van Drums & Roses,
licht toe: “We hebben Martin in 2009
leren kennen toen hij een workshop
voor onze leden heeft gegeven
tijdens een uitstapje. Dit beviel zo
goed dat we met hem in contact zijn
gebleven. Op 16 maart organiseren
we een repetitiedag waar Martin
ook een bijdrage aan zal leveren in
de vorm van een workshop. Omdat
hij dan toch in Lottum is en wij de

dag graag willen afsluiten met een
optreden was de optelsom snel
gemaakt.”
Bob: “Drums & Roses heeft als
uitgangspunt om met veel plezier
en gezelligheid slagwerkmuziek
te maken en om dit te promoten.
Dit doen we onder andere door
regelmatig zelf optredens en
workshops te verzorgen, maar ook
door bekende artiesten naar Lottum
te halen.”
Het optreden start om 20.00 uur.
Entree is gratis.
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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

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

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

zondag

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

zondag

zondag
donderdag

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

neergezet te worden. Ilen put haar
inspiratie uit onder meer Bon Iver,
Regina Spektor, Patrick Watson, the
Tallest Man on Earth, Feist en Elbow.
Maar bovenal brengt Ilen Mer een
eigen kijk naar voren en verpakt die in
een unieke sound. Zij wordt begeleid
door vier gbandleden op percussie en
drums, bas, cello en gitaar.

Klikgebit en Kunstgebit
U

ti

tititi

titi

W ti

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

Op uw verjaardag all-in arrangement

Meerlo

Spoedgevallendienst
15 t/m 21 maart
Tandarts The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

112

Achter Ilen Mer gaat een singersongwriter schuil die met haar
band een verhaal vertelt. Ze maakt
beeldende muziek, die op een eigen,
af en toe zeer eigenwijze manier
associaties oproept met de expressieve
Björk. De pianogebaseerde songs
van Ilen Mer zijn de ene keer klein
en intiem, om daarna weer groots

19.15

Lottum

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

Ilen Mer staat zondag 17 maart op het podium van Cambrinus in Horst.
Dit concert begint om 16.00 uur.

Kronenberg

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

Ilen Mer
in Cambrinus

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

zaterdag
woensdag

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

09.45

Grubbenvorst

Melderslo

Verloskundige zorg

19.15

Griendtsveen

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

(alleen na telefonische afspraak)
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

09.45

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

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

Kronenberg

America

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

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

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

Nieuws

28
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

SAMEN MET
HUMBERTO TAN
OP ZOEK NAAR
DE KRACHT VAN
COÖPERATIEF
BANKIEREN
Vanaf 15 maart is Humberto Tan samen met het vertrouwde
Rabobankgezicht Merel voor het eerst te zien in de tv-commercial
‘Thuis in Nederland, thuis in de wereld’. Tan: “Ik kan in deze
campagne gewoon mezelf zijn. Ik laat me door Merel bijpraten
over de meerwaarde van coöperatief bankieren.”

H

umberto Tan is voor de Rabobank geen onbekende.
In de afgelopen tien jaar is hij betrokken geweest bij
diverse activiteiten en oogstte hij waardering met
optredens bij lokale Rabobanken. Zijn kennis van de

Medewerkers beoordelen
sectorwerkstukken

Leerlingen van het Raayland College in Venray zijn de afgelopen
maanden druk bezig geweest met hun sectorwerkstuk. Samen
met een medeleerling hebben ze zich verdiept in een onderwerp
of thema dat past binnen de eigen opleidingssector. Ze struinden
het internet af, lazen boeken en interviews en maakte gebruik
van diverse andere bronnen.

Rabobank, zijn sympathie en tegelijkertijd zakelijke benadering
en maatschappelijke betrokkenheid passen uitstekend bij
de Rabobank.
De kracht van de bank
Tan zelf gaat met enthousiasme de nieuwe samenwerking aan.
“Banken hebben het wereldwijd niet makkelijk. De Rabobank
doet het �inancieel nog steeds goed. Ze zijn met hun lokale
banken en ledenraad geworteld in de samenleving.
Die kracht spreekt mij aan.”

KORT NIEUWS
Een sportieve
gelegenheid om
gezellig met collega’s
er een dagje uit van
te maken. Dat is de
businessrun tijdens
de Venloop op
zondag 24 maart.
Vijf medewerkers
van Rabobank Horst
Venray lopen de halve
marathon. Wij wensen
Rob Wulms, Sjaak
Berden, Peter Titulaer,
Marc Slaats en Peter
Hubers veel succes!

Herman Wijffels
Innovatieprijs
Werkt u aan
een kansrijke,
duurzame
innovatie?
Schrijf dan snel
in voor de
Herman Wijffels
Innovatieprijs
2013 en maak
kans op
€ 50.000,-.
Inschrijven
kan tot 1 april.

W

oensdag 27 februari was het moment van de waarheid,
de duo’s presenteerden hun sectorwerkstuk.
Niet alleen aan hun begeleidend docent. Er waren ook
extern deskundigen, zoals medewerkers van Rabobank
Horst Venray. Werkstukken met onderwerpen als aandelen, de
Euro, het principe van een bank en zorgverzekeringen werden door
hen beoordeeld.

De beoordeling
Hebben de leerlingen zich voldoende verdiept in het onderwerp?
Zijn alle competenties gebruikt? Is de inhoud van het sectorwerkstuk
voldoende? Hoe was het proces? En is het werkstuk goed
gepresenteerd? Allemaal elementen waarop de leerlingen beoordeeld
werden. De beoordeling kregen ze meteen te horen. Erg spannend,
want een positieve beoordeling is een eis om deel te nemen aan het
landelijk examen. Rabobank Horst Venray feliciteert alle
leerlingen die het sectorwerkstuk succesvol hebben afgerond!

KORT NIEUWS
Op Goede Vrijdag
en Tweede Paasdag
zijn onze kantoren
gesloten. Regel uw
bankzaken veilig
online via Rabo
Internetbankieren of
Rabo Mobielbankieren.
Wij wensen u fijne
dagen toe!

Verdient jouw duurzame innovatie de
Herman Wijffels Innovatieprijs? Schrijf in!
Rabobank. Een bank met ideeën.

Landbouwdagen
LANDBOUWIntensieve Veehouderij DAGEN 2013

www.rabobank.nl/innovatieprijs

O

ok dit jaar was Rabobank Horst Venray aanwezig
tijdens de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij.
Samen met zeven Noord-Limburgse Rabobanken
verzorgden wij deze dagen de Rabobank-stand.
Onze accountmanagers en verzekeringsspecialisten waren
aanwezig om informatie te delen en vragen te beantwoorden.
Wij kijken terug op een geslaagde vakbeurs met in totaal 19.458
bezoekers over drie dagen.

Hét trefpunt waar ondernemers en
relaties uit de varkens-, kalver- en pluimveehouderij elkaar kunnen ontmoeten.
Dat zijn de Landbouwdagen Intensieve
Veehouderij. Van 26 t/m 28 februari vond
de 3e editie van dit evenement plaats in
de Evenementenhal in Venray.

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

