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Guy Frints beoogd
wethouder CDA
CDA Horst aan de Maas stelde Guy Frints donderdagochtend 14 maart voor als beoogd lijsttrekker en
kandidaat wethouder. Hij werd door de selectiecommissie unaniem voorgedragen. De 26-jarige Frints wordt
daarmee de opvolger van Leon Litjens.

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

Volg ons ook via

www.verkoeijen.nl

Communie • Barbecue • Buffet
Complete feestverzorging
Ambachtelijke slagerij
Slagerij is open van woe t/m za • Catering leveren wij 7 dagen per week

“Gewikt, gewogen en het stempel
‘geschikt’ gekregen.” Trots presenteerde het CDA-bestuur vorige week
donderdag haar keuze voor het
wethouderschap. Twee maanden nadat

wethouder Leon Litjens aankondigde
te vertrekken naar de ZON-veiling ligt
er nu een voordracht aan de ledenvergadering, die op 22 maart besluit. Guy
Frints beschikt volgens het bestuur van

Ook voor
schoenreparaties!
Past schoenen, dat zit goed!
Hoofdstraat 14 Horst
www.pastschoenen.nl

Kijk op pagina 10,
wie wij samen zijn!

de partij “over de nodige internationale
politieke ervaring en enthousiasme.”
Frints deed ervaring op als oprichter
en voorzitter van Stichting Model
European Parliament Limburg en als
persoonlijk campagneleider van Ger
Koopmans en Raymond Knops bij de
Tweede Kamerverkiezingen in 2010.
Hij studeerde Ondernemingsrecht aan
de Universiteit van Tilburg, deed een
zomercursus European Business Law
aan de Heinrich Heine Universität
in Düsseldorf en haalde een certificaat financieel management aan de
Nyenrode Business Universiteit.

Jonge netwerkpoliticus
Het bestuur noemt de keuze “een
nieuwe impuls en een toegevoegde
waarde in de persoon van een betrokken jonge netwerkpoliticus met gevoel
voor de dagelijkse leefomgeving van
burger en bedrijf.” Zij hopen dat de
keuze voor Frints de koers van het CDA
verstevigt. “Het CDA heeft gekozen
voor een persoon die het huidige werk
van het CDA in Horst aan de Maas
kan voortzetten en die daarnaast in
staat is de strategische agenda van de
gemeente uit te bouwen.”
Lees verder op pagina 02
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’A73 is sluipmoordenaar’
Paul Geurts en Jac Truijen uit Horst maken zich sterk voor de, in hun
ogen, toegenomen overlast van snelweg A73. “Fijnstof in de lucht neemt
toe en de geluidshinder is irritant”, melden beide actievoerders. Jac: “De
A73 is een sluipmoordenaar.”
Paul en Jac wonen in de Horster
wijk Berkelsbroek. Volgens hen is dit
niet de enige wijk waar het woongenot
door de A73 wordt aangetast. Ook de
bewoners van de wijken Stuksbeemden
en De Risselt ondervinden er hinder
van. “Als ik voorop had geweten dat
de A73 zoveel overlast zou veroorzaken, was ik hier nooit komen wonen”,
zegt Jac.
Terwijl Jac vooral de geluidshinder
irritant vindt, maakt Paul zich zorgen
om de hoeveelheid fijnstof die in de
lucht hangt. Sinds er op sommige
stukken van de A73 130 kilometer per

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond
flyer (alleen in Swolgen, Tienray,
Broekhuizen(vorst), Lottum en
Meerlo)

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 en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jessy van de Ven
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

uur gereden mag worden, is volgens
hem de hoeveelheid fijnstof in de lucht
verder toegenomen. Hierdoor zou de
norm voor de uitstoot van fijnstof overschreden kunnen worden.

Overschrijding normen
De mannen zien in dat ze niet
alleen voor verandering kunnen zorgen.
Daarom schreven ze twee weken
geleden een brief naar het College van
B&W van gemeente Horst aan de Maas.
Al eerder werd in 2010 een onderzoek
gehouden. Ze vragen nu nogmaals om
een objectief onderzoek in te stellen
om te kijken of er sprake is van een
overschrijding van de geluidsnormen
en de normen voor uitstoot van fijnstof.
Zelf hebben de twee actievoerders
nog geen oplossing voor het tegengaan van de overlast. “We willen de
gemeente vragen naar een oplossing op de lange termijn te zoeken”,
aldus Jac en Paul. Of er draagvlak in
de wijken is, hebben de mannen nog
niet onderzocht. “Daarvoor willen we
eerst weten of de gemeente met onze
wijkbewoners in gesprek wil gaan.”
Paul en Jac zien de gemeente als
samenwerkingspartner. “De weg is

van Rijkswaterstaat, dus de gemeente
heeft er nu weinig over te zeggen. Als
zij als onze volksvertegenwoordigers
kunnen aantonen dat de verhoging
naar 130 kilometer per uur gezondheidsproblemen teweegbrengt, moet
Rijkswaterstaat de snelheidsverhoging
wel terugdraaien”, denken beiden.
Wethouder Birgit op de Laak: “Ik
wil graag met Paul en Jac in gesprek
gaan. Als ik weet wat hun zorgen zijn,

kan ik gericht actie ondernemen. Ik wil
weten of het bij meer mensen leeft.”
Ze vindt het niet nodig om meteen in
gesprek te gaan met alle wijkbewoners. “Zij hebben die brief geschreven
dus met hen praten, lijkt me een
logische eerste stap.”
Meteen onderzoeken vindt Op de
Laak nog te vroeg. “De situatie van
de A73 is veranderd door de snelheidsverhoging van 120 naar 130

kilometer per uur. Dat zou aanleiding
kunnen zijn voor een onderzoek, maar
waarschijnlijk zijn de effecten van zo’n
snelheidsverhoging al onderzocht. Daar
hoeven wij dan geen zak geld voor uit
te geven.” De brief van Paul Geurts en
Jac Truijen wordt nog in de gemeenteraadsvergadering besproken.
Voor een videoreportage
over dit onderwerp, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Station Horst-Sevenum krijgt kiosk
Het stationsgebouw van station Horst-Sevenum heropent de deuren. Toffedag.nl, gemeente Horst aan de Maas, NS en Rendiz slaan de handen ineen om
het station weer nieuw leven in te blazen.
Toffedag.nl vestigt zich vanaf
1 mei op de begane grond van het
stationsgebouw van NS op station
Horst-Sevenum. Het bedrijf biedt

verschillende arrangementen aan in
Noord-Limburg en gaat samen met de
Spoordeelwinkel van NS activiteiten
ontplooien in de omgeving van het

Vervolg voorpagina

Guy Frints beoogd
wethouder CDA
Frints hoopt met als wethouder
betrokken te kunnen werken. “Dit is
het politieke niveau bij uitstek om
dicht bij de mensen te staan. De
wethouder heeft direct effect op de
mensen. Het CDA behoort ook een
volkspartij te zijn”, aldus Frints. De
reputatie van Leon Litjens legt volgens Frints voor hem de lat hoog. “Ik
heb de intentie om deze koers voort
te zetten. Leon is natuurlijk landelijk
erkend in de politiek voor zijn daden
in Horst aan de Maas, ook in het CDAnetwerk.”
Hoewel Guy Frints voor zijn rol
als lijsttrekker ruim de tijd heeft om
bekend te raken met de Horster politiek, zal hij tijdens de verkiezingen
vooral steunen op de partij. “Ik kom
hier in een gespreid bed terecht.
Het is een eer om met zo’n goed
georganiseerde fractie en de afdeling
samen op weg te kunnen gaan naar
de verkiezingen. Bij debatten kan ik
in ieder geval de dossierkennis paraat
hebben, omdat ik eerder begin. Het
zal hard werken worden maar ik ga de
uitdaging graag aan.”

Guy Frints zet niet voor het
eerst voet in Horst aan de Maas: “In
2010 heb ik tijdens de campagne de
afdeling en de gemeente leren kennen. Ik vind Horst aan de Maas een
prettige gemeente.” Voordat hij de
gemeente verder gaat ontdekken, wil
hij zich eerst richten op de fractie en
de leden. “Na de ledenvergadering
wil ik kennis gaan maken met de
gemeente. In zestien weken hoop ik
met CDA’ers, burgers en ondernemers
in zestien kernen te leren kennen.”

Zestien dorpen in
zestien weken
Guy Frints groeide op in het ZuidLimburgse Neerbeek en woont nu nog
in Tilburg. Om zijn integratie in Horst
aan de Maas te bespoedigen hoopt
Frints met zijn vriendin Sharon Buquet
zich zo snel mogelijk in de gemeente
te vestigen.
Voor een videoreportage
over de nieuwe wethouder, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

treinstation. Het is de bedoeling dat de
reiziger in een kiosk terecht kan voor
koffie, fris en lekkernijen en ook een
informatiepunt voor toeristen ontbreekt
niet in de nieuwe plannen voor station
Horst-Sevenum.
Rendiz, een bedrijf dat zorgdiensten
met publieke- en commerciële diensten
verbindt, is onder andere bekend van
Beej Mooren in Horst. Zij ziet samen
met de gemeente Horst aan de Maas
kansen om de uitstraling van het
station te verbeteren en weer service
aan te bieden voor de reizigers.
Onder andere het groen rondom het
station gaat onderhouden worden
door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Het stationsgebouw krijgt met de
nieuwe invulling ook toiletten en een
warme ruimte. Zo hoeft de reiziger
tijdens de wintermaanden niet meer in
de kou te staan. Om zo goed mogelijk
aan te kunnen sluiten op de behoefte
van de reiziger zette Toffedag.nl
onlangs een Facebook-pagina op. Uit
de reacties op Facebook is gebleken
dat er onder andere behoefte is aan
vers belegde broodjes. De broodjes
van lunchroom Beej Mooren in Horst
worden daarom opgenomen in het
assortiment van station Horst-Sevenum.
Voor een videoreportage
over dit onderwerp, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Heerlijk paassmulbuffet
op 1e paasdag

3-gangen voorjaarsbuffet
van 4 tot 100 personen

€27,50

€13,75
€33,00

€16,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Gemeente scoort gemiddeld
op prestatieonderzoek

nieuws 03

De ambtenaren van de gemeente scoren hoog op vriendelijkheid en deskundigheid, maar de gemeente krijgt
een onvoldoende voor jeugdvoorzieningen. Dat blijkt uit het onderzoek Waarstaatjegemeente van het PON in
opdracht van 27 Nederlandse gemeenten.
Uit de onderzoekscijfers blijkt onder
andere dat de inwoners van Horst aan
de Maas vinden dat zij weinig invloed
hebben als kiezer. Ook voelen zij zich
onvoldoende vertegenwoordigd door
de gemeenteraad en slechts matig
betrokken bij het maken en uitvoeren
van gemeentelijke plannen.
Waar ze wel erg over te spreken
waren, zijn de openingstijden van
het gemeentehuis, de wachttijden
en de houding en deskundigheid van
de ambtenaren aan het loket. Ze zijn
echter weer minder te spreken over
de prijs van de dienstverlening. Hier

scoort Horst aan de Maas met een 5,5
net een voldoende. In totaal scoort de
gemeente een 7,5 voor haar dienstverlening, net boven het gemiddelde van
vergelijkbare gemeenten.
Hoewel de burgers de veiligheid in
de gemeente een 7 geven, vinden zij
wel dat de gemeente de burgers meer
zou moeten informeren en betrekken
bij de aanpak van leefbaarheid en
veiligheid in de buurt. De ondervraagden geven aan tevreden te zijn met het
voorzieningenniveau in de gemeente.
Alleen de voorzieningen voor jongeren
in de wijk scoort laag. Winkels, uitgaan,

cultuur en verenigingen zijn volgens
het onderzoek voldoende aanwezig.
Wat er met de uitslagen gebeurt?
De gemeente geeft aan met het
onderzoek een beeld te krijgen van
haar functioneren. “Eén keer per
bestuursperiode van vier jaar wordt dit
instrument gebruikt om te meten wat
de tevredenheid op de verschillende
burgerrollen is. De gemeente analyseert de gegevens van de rapportage
en betrekt deze bij de verdere ontwikkeling en verbetering van het beleid en
de dienstverlening”, laat de gemeente
weten.

Palmpaashaantjes
Die horen erbij

HORST • GRUBBENVORST

Uniek object

Vanwege de nieuwbouwplannen voor Hof te Berkel wordt de Hoge Horst, ook wel bekend onder
de naam verpleegstersflat, in Horst gesloopt. De afbraak is in februari officieel gestart door wethouders
Birgit op de Laak en Leon Litjens. Afgelopen week werd met een mobiele kraan met een lange giek het
grotere sloopwerk gedaan. Op de plek van de Hoge Horst worden huurappartementen van Wonen
Limburg gebouwd.
Voor een videoreportage over de sloop, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Voetbalclub Melderslo
haalt papiercontainer weg

KUILVELD 1 EN 3 GRUBBENVORST
Wooncomplex geschikt voor zeer veel doeleinden gelegen in geliefde
woonwijk in Grubbenvorst. Het complex bestaat uit twee zeer riante
eengezinswoningen met eigen garage op een perceel van 545 m2.
De woning(en) is/zijn geschikt voor bewoning in de particuliere sector
maar tevens voor een breed scala van activiteiten interessant.
Bedrijfsmatig maar ook in de sociale sector.
€ 239.000,-Prijs voor beide woningen: € 469.000,-per woning

De oud papiercontainer, gelegen aan de Heuvelweg in Melderslo, verdwijnt. Omdat er misbruik wordt gemaakt
van de container, heeft voetbalclub RKSV Melderslo die de bak beheert, besloten deze weg te halen.
De container, die beheert wordt
door de voetbalclub, staat nu nog bij
Metaalhandel Henraath. Inwoners
van Melderslo, maar bijvoorbeeld ook
Horst, kunnen daar hun oud papier in
kwijt. De voetbalclub laat nu weten
dat de container met ingang van 1 mei
verdwijnt, omdat er misbruik van
wordt gemaakt. “We merken steeds
vaker dat deze papiercontainer ook
wordt gebruikt voor ander afval dan
oud papier. Daarnaast wordt het papier
lang niet altijd netjes in de container
gestopt en het rondslingerende papier
is dan ook een doorn in het oog. Als
vereniging willen we graag dat alles
netjes wordt opgeruimd. We merken

dat de overlast de laatste tijd wel is
toegenomen”, aldus het bestuur van de
voetbalclub.
“Het probleem is dat er soms
teveel papier in de container wordt
gegooid. En als het er niet meer inpast,
dan gooien mensen het ernaast”, geeft
Rinus Henraath van de metaalhandel
aan. “We duwen het papier af en toe
met de kraan wat aan, maar hebben
de voetbalclub op een gegeven
moment wel laten weten dat zij de
verantwoording hebben over de
container. We willen hen graag helpen,
maar het moet geen puinhoop worden.
De club heeft daarop besloten de bak
weg te halen.”

Dat wil echter niet zeggen dat
de mensen hun oud papier helemaal
niet meer weg kunnen brengen. “We
zijn van plan om zelf een container te
plaatsen, zodat men niet alleen oud
ijzer en glas bij ons kwijt kan, maar ook
papier. Zodoende houden we er zelf de
controle over”, aldus Henraath.
“De gemeente Horst aan de Maas
is voorstander van het huis aan huis
ophalen van oud papier en daar willen
we als vereniging graag aan tegemoetkomen. Dit is voor ons dan ook
de voornaamste reden om vanaf 1 mei
dan ook uitsluitend het oud papier huis
aan huis ophalen”, zegt het bestuur van
de voetbalclub.

Informatie: InterMakelaars Horst

T (077) 398 90 90 horst@intermakelaars.com www.intermakelaars.com
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Lintje Lambert Vullings
Lambert Vullings uit Hegelsom heeft woensdagavond een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij kreeg
de onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij tijdens de jaarvergadering van Ruiterclub
Wittenhorst.
Lambert Vullings (69) is vanaf
1976 voorzitter van de vereniging
Recreatieruiters Horst. Deze vereniging telt ongeveer twintig leden.
Daarnaast is hij sinds 1995 vrijwilliger
bij manege Wieneshof te Hegelsom.
Deze manege fungeert als de rijhal
van Ruiterclub Wittenhorst. Lambert
Vullings draagt zorg voor het beheer

en onderhoud van de manege.
Daarnaast was hij bestuurslid van de
Stichting Manege Wieneshof.
In zijn toespraak haalde burgemeester Van Rooij het vele vrijwilligerswerk van Vullings aan. “In meer
dan 35 jaar is de heer Vullings door zijn
grote inzet heel veel gaan betekenen voor de gemeenschap Hegelsom

en in het bijzonder voor Ruiterclub
Wittenhorst, Ponyclub Wittenhorst en
Recreatieruiters Horst. Het vrijwilligerswerk van de heer Vullings is van
enorme waarde voor de gemeenschap. De heer Vullings is actief,
betrokken, gedreven, initiatiefrijk
en altijd beschikbaar. Een vrijwilliger
waar men trots op kan zijn.”

Gekantelde vrachtwagen
A73 zorgt voor ﬁle
Een van de aanwonenden, Frank ten Doeschate,
laat de slechte staat van de weg zien

Aanwonenden
zijn staat
Saarweg moe

De A73 is maandagochtend 18 maart even na 08.00 uur anderhalf uur afgesloten geweest. Tussen de afslagen
Horst en Grubbenvorst was een vrachtwagen gekanteld. Deze versperde de weg. De politie leidde waar mogelijk het
verkeer om.

De bewoners van de Saarweg in America zijn het zat. Al enkele jaren
klagen ze bij gemeente Horst aan de Maas over de in hun ogen slechte
toestand van de weg. Ze willen dat de gemeente blijvende maatregelen
gaat nemen.
Al in 2010 maakten de bewoners
door middel van een brief aan het
College van B&W en de gemeenteraad
melding van de problemen. “Er zitten
gaten en kuilen in die schokbrekers
van de auto’s vernielen en gevaarlijke
situaties veroorzaken voor fietsers,
rolstoelgebruikers en voetgangers”,
schreven de aanwonenden in de brief.
In de tussentijd is de weg diverse keren
geschaafd en er is een leemlaag aangebracht. Echter zonder blijvend resultaat, aldus de bewoners. Reden voor

n
Trappe
en
happen

hen om nogmaals aandacht te vragen
voor de situatie. “Door de weersomstandigheden is de weg dan een ‘blubberbak’ en dan weer een ‘rotsgebied’
waardoor het voor voetgangers en
fietsers levensgevaarlijk is.” Zij roepen
nu de gemeente op om nogmaals naar
de situatie te kijken en maatregelen te
nemen zodat de Saarweg blijvend een
veilige weg wordt.
Wethouder Paul Driessen laat
desgevraagd weten dat de gemeente
nogmaals naar de situatie gaat kijken.

Hoewel verkeer eerst nog via de
vluchtstrook kon passeren, werd de
A73 even later door de hulpdiensten
afgesloten. Verkeer werd via afrit Horst
over de Venloseweg naar Californië
gestuurd.

Last van
hooikoorts?
De lente is vandaag weer begonnen! Heerlijk
genieten van de eerste zonnige dagen van het jaar,
het voorjaarsgevoel en de aangename temperatuur.
Daarmee begint ook weer de hooikoorts periode.
Prikkelende pollen van bomen, planten en grassen
zweven weer in de lucht. Hiermee ontstaan
oogklachten als jeukende, tranende, rode en/of
gezwollen ogen. Hooikoorts kan dus veel ongemak
veroorzaken, zeker in combinatie met contactlenzen.
Het dragen van een goede zonnebril op hooikoortsdagen zal de klachten aanzienlijk verminderen.
Ook het gebruik van oogdruppels kan irritatie
sterk verminderen.

Op adem komen
op het boerenerf!

Voor advies op het gebied van oogklachten als
gevolg van hooikoorts neem contact op met
de optometristen van Kruytzer Optiek en
Optometrie, 077 3982661 of plan een afspraak
in op www.kruytzeroptiek.nl.

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

www.platteland.nu

Bianca Montforts
gediplomeerd optometrist bij
Kruytzer Optiek en Optometrie

Bij hectometerpaal 52,6 kantelde
de vrachtwagen na een botsing met
een personenauto. De oorzaak van de
botsing is nog onbekend. Meerdere
blusgroepen van de brandweer uit
Horst aan de Maas en een kazerne-

groep uit Venlo kwamen op de omgevallen vrachtwagen af. De bestuurder
van de auto is ongedeerd gebleven. De
bestuurder van de vrachtauto is met
onbekend letsel naar het ziekenhuis
gebracht.
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Landelijke vrijwilligersactie

Horst aan de Maas doet
Verschillende instellingen en verenigingen hebben vrijdag 15 en zaterdag 16 maart meegedaan aan NLdoet, de grootste landelijke vrijwilligersactie,
georganiseerd door het Oranje Fonds. HALLO nam een kijkje achter de schermen bij verschillende activiteiten in de gemeente Horst aan de Maas.

Dagbesteding ’t Raayke in Tienray
begon vrijdag met het opknappen
van de verwaarloosde skelterbaan. Er
werden onder andere losse takken en
bladeren van de baan geblazen om
vervolgens de baan eer aan te doen
met een start- en finishboord. Ook

kreeg de baan een eigen tankstation
om de beleving van de cliënten
compleet te maken.
Henk Rheiter, projectcoördinator
van de NLdoet-actie bij ’t Raayke, is
trots op het werk dat vrijdag verzet
is. “Met de opgeknapte skelterbaan

kunnen de medewerkers van de
dagbesteding samen met de cliënten
weer zorgen voor een actieve en
educatieve invulling van de dag. Met
mooi weer kunnen ze dan lekker naar
buiten”, zegt hij.
Stichting De Naobere in

Grubbenvorst kreeg afgelopen weekend hulp uit alle hoeken. Daar werden
de kippen naar een tijdelijke locatie
verhuisd om plaats te maken voor een
belevings- en kweekkas die later dit
jaar gerealiseerd wordt. Marius van de
Logt: “Vandaag verhuizen we de kippen

naar een ander plaats zodat er genoeg
ruimte is om een kas te bouwen. Zo
realiseren we weer wat meer activiteiten voor onze mensen”, voegt hij eraan
toe.
Stichting Schoolplein Kindcentrum
Onder de Linde in Hegelsom werkte
tijdens de NLdoet-vrijwilligersdag
aan verschillende elementen van het
nieuwe schoolplein. Het schoolplein
wordt de komende tijd nog verder
ontwikkeld. Verschillende vrijwilligers
staken hun koppen bijeen om klussen op het schoolplein in Hegelsom te
verrichten. Zo werd er beton gestort bij
de voetbalarena, werden planten op
en rondom het plein gesnoeid en werd
er plaatsgemaakt voor de toekomstige
fietsenstalling.
Ook in andere dorpen in de
gemeente Horst aan de Maas werden
de handen uit de mouwen gestoken door vrijwilligers. Zo werd in
Broekhuizenvorst aan het buitenterrein van het BMV gewerkt, werd het
gemeenschapshuis in Evertsoord opgeknapt en werd in Meterik de kantine op
het sportpark aangepakt.
Voor een videoreportage over
NLdoet in Horst aan de Maas, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

’Horster ondernemers, word eens wakker’
Ondernemers in het centrum van Horst mogen twaalf zondagen per jaar geopend zijn. Supermarkten mogen in de zomermaanden zelfs elke zondag de winkel openen. Daar zijn echter niet
alle ondernemers het mee eens.
Onlangs meldde dit blad dat het
Centrum Management in Horst pleit
voor maximaal acht koopzondagen
per jaar, in plaats van de toegestane twaalf. Volgens het Centrum
Management zit de ondernemer in
Horst er niet op te wachten om nog
vaker open te zijn.

Wij moeten regionaal
concurreren
Pieter Theelen, eigenaar van
Modecentrum Theelen met vestigingen in Horst, Roggel en Panningen,
is het hier niet mee eens. “In Horst

mogen de winkels twaalf zondagen per
jaar open zijn. In al die jaren dat we
hier zitten, en dat zijn er bijna dertig,
is dat nog nooit voorgekomen omdat
de meerderheid van de ondernemers
dit niet wil. Er is gekozen voor negen.
Kijk, ik begrijp dat een plaatselijke
bakker of slager niet meer zondagen
geopend willen zijn, zij willen nu
eenmaal ook een vrije dag hebben.
En ook voor een eenmanszaak is het
niet altijd voordelig op zondag geopend
zijn. Maar wij moeten regionaal
concurreren. In diverse omliggende
gemeenten mogen de winkels al elke
zondag geopend zijn. De ondernemers

in Horst moeten eens wakker worden.”
Theelen pleit niet alleen voor twaalf
koopzondagen, maar ook voor een
regelmatig patroon. “In Horst is het elk
jaar anders. De consument weet op een
gegeven moment ook niet meer waar
hij aan toe is. Het zou veel beter zijn
wanneer er bijvoorbeeld elke tweede
of derde zondag van de maand een
koopzondag is. Er moet vastigheid zijn
en wie de winkel wil sluiten, die sluit
maar. Het Centrum Management moet
winkeliers de kans geven twaalf zondagen open te zijn en niet teruggaan
in het aantal. Er is naar mijn mening
echter een aantal ondernemers dat zijn

wil oplegt. In Roggel zijn we al twee
jaar elke zondag open en dat begint nu
zijn vruchten af te werpen, mede door
het bungalowpark dat daar onlangs
geopend is. Sowieso vind ik ook dat
er op de bungalowparken hier in de
gemeente meer reclame gemaakt mag
worden voor het Horster centrum.”

Niet gelukkig
Volgens Pieter Theelen is hij niet
de enige ondernemer die er zo over
denkt. “Maar de meerderheid beslist
nu eenmaal.” Dat hij niet gelukkig is
met de situatie blijkt wel uit het feit
dat hij niet weet hoe het na zijn 65e

Cijfer
Meester

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

Marques de Este,
Tempranillo, Crianza

mooi haar
Restant partij Per
fles

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

€ 5,80

2e fles

halve prijs
DOOSPRIJS

€ 25,00

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

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

verder gaat met de winkel in Horst.“
Het zou zomaar kunnen dat we dan
weggaan uit Horst. Ik word nu 64 jaar
en moet volgend jaar verder gaan
kijken. Ik heb geen opvolger maar
wat voor toekomstperspectief bied
ik een ondernemer in een dorp dat
doodbloedt? Als de gemeenteraad en
het Centrum Management tegen me
zijn, waar doe ik het dan nog voor?
Het is niet alleen de concurrentie
van de omliggende dorpen waar
we aan moeten denken. De online
concurrentie wordt ook steeds groter.
De consument wil ik graag meegeven:
koop de broek om de hoek.”

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Particuliere aangifte IB 2012

6rtne0r,€0750
€
,00
incl. pa
,00)

eslagen € 45

BUFFET
(aanvraag to

AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
Ps. 139 : 1 en 2

Vannacht heb ik gehuild
gehuild van verdriet.
Dat ik zoveel verliezen kon
Leo, dat wist ik niet.

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is
gebleven, laten wij u weten dat na een kortstondige ziekte
is overleden mijn man en maatje, papa, schoonvader en
trotse opa

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

Marinus Bernardus Balder

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Nieuw in Sevenum! Schuifwandkasten
Op Maat tel. 06 53 88 61 01.

Sinds 14 oktober 2007 weduwnaar van

* 5 April 1935 te Arnhem

echtgenoot van

† 19 Maart 2013 te Grubbenvorst

Dankbaar PAPA, ben ik voor al jouw goede zorgen,
je hebt het Fantastisch gedaan.
Bedankt Lieve PAPA,
je mag van mij nu naar MAMA in de hemel gaan.
Bernard

Gonnie de Lauw-Saris
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar.

Niemand heeft het eeuwige leven,
althans niet hier op aard.
Maar al je fijne herinneringen,
blijven in ons hart bewaard.
Fam. van Heusden

Gonnie de Lauw-Saris
Richard en Jolanda
Tom, Gijs
8 maart 2013

Bakhuuske 19, 5963 HD Hegelsom
De crematieplechtigheid heeft op vrijdag 15 maart in besloten
kring te Venray plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
J.H. van Heusden
Hambloksestraat 52
5308 KP Aalst (Gld)
Grubbenvorst 19 maart 2013.

Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.
HEALING CREME – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
jeukstillend. Info: www.praktijkgerhegger.nl 077 398 55 40. Ook verkrijgbaar
bij “Natuurwijzer” in Horst.
Taoistische gezondheid Praktijk.
Weer jezelf tegen stress-ziektes d.m.v.
Tai Chi Chi Kong 06 19 58 59 04.

Appartement te huur Mallorca
Appartement Mallorca Palma juli +
augustus € 375 p/w, zomerhuis
Alcudia april + mei nog vrij info
www.bertcatimallorca.nl.
Pedicure Myriam Wagemans
Voor uw voetverzorging, ook voor diabetes- en reumaclienten. Aangesloten bij
ProVoet. Bel voor een afspraak:
077 398 71 05 of 06 30 61 99 43.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tafels, tv-meubels, dressoirs, kasten.
Maatwerk en gratis bezorgd.
Voor binnen en buiten.
06 51 93 18 38 Melderslo.

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

De dankdienst voor het leven zal plaatsvinden op zaterdag 23 maart
om 12.00 uur in Het Zonnelied, Kiosk 6 te Venray.
Vooraf aan de dankdienst is er om 11.00 uur gelegenheid om afscheid
te nemen van Rien.
Aansluitend is om 14.00 uur de crematieplechtigheid in het
crematorium te Blerick alwaar er na deze plechtigheid gelegenheid
is tot condoleren.
Te huur aangeboden: woonruimte.
Bent u op zoek naar woonruimte en
heeft u niet de behoefte aan een
volledige woning. Belt u dan naar:
06 53 69 78 23 voor de huur van een
woonruimte/etage-woning in
Horst-Hegelsom.
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
www.samenwandelen.nl
Voor iedereen die graag wil wandelen
maar liever niet alleen.

Grafmonumenten
en restauratie

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

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
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
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
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)
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.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

www.theoarts.com

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
WeYoga Lente-abonnement
vanaf 25 maart tot 29 juni, zodat je
in de zomervakantie geen verdere
verplichtingen hebt! Kijk op
www.weyoga.nl/tijden-tarieven/
of bel Wendel 06 13 60 40 41.
Instroom altijd mogelijk.
Gastouder Broekhuizenvorst.
Ervaren flexibele gastouder,
Broekhuizenvorst vraagt gastkindjes.
Meer info? 077 374 51 49,
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Nu tijd voor bomen, taxus, buxus,
enz! Leiplataan/linde € 52,50,
dakplataan € 55,00 e.a. (lei-dak-zuil)
bomen, Buxus v.a. € 0,50, taxus v.a.
€ 1,60, Coniferen, Laurier, veel
Hortensia’s, Buddleja, Viburnum e.a.
heesters (op stam), bodembedekkers.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Aangeboden 100 aspergeplanten
(Argenteuil) à 40 eurocent per stuk.
Tel. 077 464 19 38.
Verloren autosleutel met geel label.
Terug te bezorgen tegen beloning.
Tel. 06 53 86 70 30.
‘t Winkeltje, Herstr. 44.
Aanbieding van 18.03. t/m 28.03.2013:
alle gebruikte mooie (veel merken)
zomerkleding: 3 halen = 2 betalen.
Verder natuurlijk veel nieuwe spullen,
o.a. deco en feestartikelen. U bent van
harte welkom.
Gevonden herenfiets
in de buurt van (S)BO De Twister
(voorheen SBO De Peelhorst).
Inlichtingen: 06 15 27 84 06.
Te huur aangeb.: bedrijfsruimte.
Bent u op zoek naar bedrijfsruimte,
dan bieden wij u dat in een
geisoleerde loods in Horst-Hegelsom.
Max. oppervlakte is 1000 m2, maar
het is ook mogelijk om een gedeelte
te huren. Voor info: 06 53 69 78 23.
Heren portemonnee incl. donorcodicil
en rijbewijs verloren in gemeente
Horst aan de Maas. Gevonden?
Bel svp 06 52 46 11 02.
Verloren autosleutel met alarmkastje.
Is 13 maart in Lottum kwijtgeraakt.
Graag bellen naar 06 53 41 71 32 b.g.g.
06 47 86 22 70.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Gezocht hulp in de huishouding
voor 1 ochtend in de week. Nabij het
centrum van Horst. tel: 06 22 84 30 05,
graag na 18.00 uur bellen.
Viooltjes in vele kleuren.
Nu 12 voor € 2,50. Tevens bosviooltjes
en madeliefjes. H.Cox Molengatweg 4
Horst. tel: 077 398 29 22.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

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

Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241.

Verdrietig geven wij u kennis dat op 77-jarige leeftijd
is overleden mijn zorgzame Lieve PAPA en onze lieve vriend,

Klaartje Balder-van Roekel

Leo de Lauw

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Geboren

Finn

10 maart 2013
Zoon van
Rob en Chantal Lenssen-Arts
Broertje van Do
Heideweg 2
5971 DR Grubbenvorst

Geboren

Lennon

19 maart 2013
Zoon van
Raymond Groothuis &
Ruuth Vervoort
Vinkenstraat 38
5961 XD Horst
Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar



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

Gezocht!
Onrustige, niet-lenige, nuchtere en
drukke mensen! Herkenbaar? Dan ben
jij absoluut geschikt voor yoga!
Dus verras jezelf en maak van je vooroordeel..je voordeel! www.weyoga.nl
of bel Wendel 06 13 60 40 41.

Prijzen videoclub ’t Lenske
Vier inzendingen van videoclub ’t Lenske Sevenum zijn in de prijzen gevallen bij de Limburgse Filmdagen. Deze
worden ieder jaar georganiseerd door de LOVA, de Limburgse Organisatie van Audio-visuele Amateurs.

Geboren

Bert

8 maart 2013
Zoon van
Stef van den Munckhof
en Juul Vossen
Broertje van Anna
Loevestraat 91 5961 TW Horst

cultuur 01

01
10

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Ook opvang voor een keertje!
T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl

Kinderdagverblijf
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Te koop kleine pakjes hooi à 3 euro.
Tel. 077 398 49 77/06 11 70 84 42.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Rolsteigers, ladders en trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Royale tussenwoning te koop met
vrije achterom en mogelijkheid voor
een garage. Grote kamer, keuken en
tuin. Mogelijk met starterslening.
Pr. Bernhardstr. 5 Horst. Info:
Poelsmakelaars. Tel. 077 310 10 39.

Harry Bonné, wedstrijdsecretaris, geeft de beker aan Gérard Koenen
Gerard Koenen behaalde goud voor
zijn film We zijn hier maar even en…
Samen met Jan Steeghs kreeg hij zilver
voor Avonturen van Harrie. Ook Arie Stas

behaalde het zilver voor zijn bijdrage
Concentratiekamp Sachenhausen. Deze
film werd tevens bekroond voor de
mooiste sfeerbeelden. Een eervolle ver-

melding was voor het duo Joep Keizers
en Jan Verwey voor Barbecue van A tot
Z. Gerard Koenen kreeg daarnaast het
certificaat voor de beste nieuwkomer.

Opening klimaatbuffer
Ooijen-Wanssum
Gedeputeerde Van den Broeck en regiodirecteur Staatsbosbeheer Harry Boeschoten openen donderdag 28 maart
om 11.00 uur de klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Aansluitend vindt een korte rondleiding plaats door het gebied.
Schotse Hooglanders, een bever
die zich af en toe laat zien, vluchten
watervogels die neerstrijken, ommetjes
door een mooi landschap: de omgeving
tussen Meerlo en Ooijen verandert
door de klimaatbuffer OoijenWanssum. Vorig jaar april startten
Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk
Gebied de werkzaamheden voor deze
klimaatbuffer in de Oude Maasarm.
Het werd een lange, brede geul die in

de toekomst, na het weghalen van de
noodkades, bij hoogwater volloopt.
Volgens Staatsbosbeheer maken
de natuurgebieden “ons land veiliger,
mooier en economisch aantrekkelijker.
De aangelegde geul in de Oude
Maasarm houdt schoon grond- en
regenwater zo lang mogelijk vast,
prima voor flora en fauna. Bij hoge
waterstanden gaat de geul stromen
en voert Maaswater af zodat de kans

op overstromingen vermindert.”
Het gebied is ingericht voor
recreatiemogelijkheden.
Hoewel het klimaatbufferproject als
zelfstandig project wordt uitgevoerd,
past het binnen het gebiedsplan OoijenWanssum. De openingshandeling start
om 11.00 aan de Flemingweg bij het
uitzichtpunt in de klimaatbuffer in
Swolgen. Geïnteresseerden zijn van
harte welkom.

Ad ve rtorial

Acné? Geef je huid een kans!
Huidzorg Horst is gespecialiseerd in het verbeteren van huidaandoeningen. Acné is een van de meest voorkomende, en vaak psychisch belaste huidaandoeningen. Er zijn verschillende oorzaken en daardoor diverse vormen van
acné, en zowel jong als oud kan er last van hebben. Het is daarom noodzakelijk om de juiste diagnose te verkrijgen
alvorens te behandelen.

Ben jij ook bijzonder…
en zou je graag willen paardrijden?

Open dag 24 maart
van 14.00 tot 16.00 uur
in manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25, Hegelsom
Voor meer informatie:
jeannet@indraf.info of tel. 06 46 57 51 06

Bij de behandeling van acné richten wij ons op het in
balans brengen en hydrateren van de huid, ontstekingen
remmen en de talgproductie reduceren. We werken aan de
oorzaak van het probleem.
Verder kunt u bij ons ook terecht voor de volgende
aandoeningen: oedeem, overbeharing, pigment, eczeem,
rosacea, couperose. Tevens meten wij therapeutische elastische kousen aan.
Vergoedingen
Bovenstaande behandelingen worden doorgaans
vergoed door de meeste ziektekostenverzekeraars, meestal
uit de aanvullende verzekering. Tevens kunt u vaak zonder
verwijzing een behandeling ondergaan.
Interesse?
Wij plannen altijd eerst een intakegesprek zodat een
maatwerk-behandeltraject kan worden vastgesteld.
Tevens wordt de wijze van behandelen volledig
toegelicht. Het intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Voor meer informatie en/of het maken van een
afspraak kunt u contact met ons opnemen.
Huidzorg Horst
Evelien Minten: 06 42 15 30 23
Wendy Kuunders: 06 34 94 84 19
Berkelstraat 12, 5961 JL Horst
www.huidzorghorst.nl - info@huidzorghorst.nl

08

rode loper

21
03

Mode, dat kies je zelf
In het koopcentrum van Horst vindt op zondag 24 maart de Rode Loper Koopzondag plaats. Vanaf 12.00 uur bruist het centrum, dat speciaal
voor deze dag omgetoverd is tot één grote catwalk, van de activiteiten. Kledingzaken, schoenenwinkels en zelfs een fietsspecialist organiseren
om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur een spetterende presentatie. De modepolitie staat tijdens deze koopzondag paraat om de nieuwste fashion
do’s en dont’s te beoordelen. Alle horecagelegenheden en terrassen zijn tijdens de Rode Loper Koopzondag geopend. Parkeren in het centrum
van Horst is gratis.

Rode
Koop Loper
zo
24 m ndag
aart
2013

Nieuwe eigenaresse Vrouw

‘Als je nooit iets probeert, kom je nergens’
De 25-jarige Hanneke Janssen is sinds kort eigenaresse van kledingwinkel Vrouw in Horst. Niet iedereen durft in deze tijd een eigen zaak te
beginnen, maar voor Hannke was het gewoon een kwestie van doen.
Hanneke Janssen had al vaker
met het idee gespeeld om een
eigen winkel te beginnen. Maar ja,
wie waagt dat juist nu als het niet
zo goed met de economie? Totdat
ze de kans kreeg om de kledingwinkel waar ze zelf al enkele jaren
werkte, over te nemen.

Knap dat je dat durft,
zeker in deze tijd
“Ik dacht: nu krijg ik de mogelijkheid, dan moet ik het ook doen.
Natuurlijk heb ik me afgevraagd
of ik wel een winkel kon kopen.
Maar gelukkig kon ik met een goed
plan naar de bank stappen. Daarbij
bestaat deze zaak al een aantal
jaren met succes.”
“Knap dat je dat durft, zeker
in deze tijd.” Hanneke krijgt het
regelmatig te horen. “En die reactie
begrijp ik ook wel. Aan de andere
kant ga ik er niet van uit dat de
crisis nog jaren gaat duren en er
toe zal leiden dat uiteindelijk alle

winkels moeten sluiten. Daarbij heb ik
liever spijt van iets dat ik wel gedaan
heb, dan dat ik het niet heb geprobeerd. Gelukkig heb ik een vriend die
een nuchtere kijk op de wereld heeft
en ik ga natuurlijk mijn uiterste best
doen om er iets van te maken. Als je
nooit iets probeert kom je nergens.
Overigens ben ik niet de enige jonge
ondernemer in Horst, er zijn meerdere
zaken die onlangs een jonge eigenaar
hebben gekregen.”
Ondernemen in een dorp als Horst,
heeft voor Hanneke alleen maar pluspunten. Een winkel in een stad beginnen, ziet ze dan ook niet zo snel zitten.
“In een dorp kent iedereen elkaar. Dat
is niet altijd leuk, maar je bouwt zo wel
een vaste klantenkring op. Daarnaast
hoor ik van veel klanten dat ze het hier
zo gezellig vinden. Er wordt van alles
georganiseerd tijdens de koopzondagen
en in de zomer. Daar zijn mensen heel
enthousiast over. Het centrum doet van
alles om het aantrekkelijk te maken
voor het publiek, het wordt steeds
leuker en dat werkt.”

Zusjes in modeshow

Stralen op de rode loper
Daphne (18) en Myrthe (16) Janssen uit Panningen weten als geen
ander hoe het is om als model te stralen op een rode loper. De twee zusjes
lopen namelijk al vanaf het begin mee met de Rode Loper Koopzondag in
Horst. Zij showen de sieraden van Beaubelle in Horst, de winkel van
hun moeder.

De zusjes Daphne en Myrthe Janssen,
samen met goede vriendin Emmy tijdens Rode Loper Koopzondag in 2012

“Het is heel leuk om over de rode
loper door het centrum van Horst
te lopen”, vertelt Daphne, “Je voelt
je wel bekeken, want je loopt echt
dichtbij de mensen, maar dat is ook
meteen het leuke eraan. Het is niet
zoals bij een echte modeshow dat
de mensen op een afstand staan.
Nu kunnen ze alles goed bekijken.”
Voor Myrthe is het begin van de
modeshow altijd wel spannend. “De
eerste keer vind ik het spannendst,
maar zenuwachtig ben ik niet. Als we
eenmaal lopen dan is het leuk om te
zien hoe enthousiast mensen worden.
Het is ook fijn dat we met meerderen
voor dezelfde winkel lopen. Dat geeft
ook een veiliger gevoel en maakt
het een stuk gezelliger.” De twee
dames hebben geen uitgebreide
voorbereiding voor de modeshow.
“Wij zoeken altijd met mama de
sieraden uit. Wij passen daar dan
de kleding en schoenen op aan. Als
iemand bijvoorbeeld een geel sieraad

om heeft, dan doet diegene ook
gele schoenen aan. De kleur van het
sieraad komt ergens in de kleding
terug. Wij regelen alles helemaal zelf.
Aan een echte grote voorbereiding
doen wij niet. Ook oefenen we ons
loopje niet. Het gebeurt allemaal
vanzelf”, legt Daphne uit.

Modeshows organiseren is mijn droom
Het duo heeft nog geen grote
modellendroom. “Het lijkt me leuk
om hier iets mee te gaan doen. Als ik
de kans krijg om als model te mogen
werken, dan zou ik die wel aanpakken,
maar een droom is het niet”, vertelt
Myrthe. Voor Daphne komt de
rodeloperervaring misschien nog wel
een keer van pas. “Ik wil heel graag
modeshows organiseren. Het lijkt me
erg leuk om een hele modeshow te
mogen organiseren en om veel te
regelen. Dat is voor nu mijn droom.”
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Winkelcentrum Horst 12.00 tot 17.00 uur

Past schoenen, dat zit goed!

“De Schoester”
schoenmode.
Het juiste adres
voor je nieuwe schoenen.

NIEUW VOOR HEREN

TOMMY HILFIGER - ARMANI - GUESS - BJÖRN BORG
NU OOK HEREN BADMODE!!
EXTRA VOORDEEL

-AKTIE

3 VOOR DE PRIJS VAN 2

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

ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50

ZONDAG
24 MAART
OPEN VAN
11.00 - 17.00 UUR
KIJK OOK
OP ONZE NIEUWE
SCHOENENAFDELING!
your professional sportshop

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51

www.mariettemode.nl

www.sport2000meulendijks.nl

500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

&
Delen samen de Rode Loper!
Op zondag 24 maart aanstaande.
Kijk voor meer info en onze speciale
rode-loper-actie op onze facebookpagina’s.
Vrouw-Womens-Wear

Kapsalon-Anja-Loek

20 rozen
diverse kleuren

e 4,95

Primula’s

e 1,00
5 voor

e 3,95

Hoofdstraat 10, Horst

www.villafleur.nl
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winkel&bedrijf
nieuws
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Samen
één!
Wij zijn
Rabobank
Horst Venray.

Samen sterker.
Samen één!

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.
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Ooijen wordt eiland
De projectontwikkeling van het gebied Ooijen-Wanssum krijgt steeds concretere vormen. Onderstaande foto is een interpretatie van Projectbureau
Ooijen-Wanssum van de hoogwatergeul die tussen Ooijen en Broekhuizenvorst komt. De aanleg van de geul moet leiden tot lagere waterstanden op de
Maas ten tijde van hoogwater.
Door de aanleg van de geul komt
de huidige Maasveldweg te vervallen. Daarvoor komen recreatieve

fiets- en wandelroutes. Recreatiepark
Kasteel Ooijen kan op hun locatie
blijven bestaan. Projectbureau Ooijen-

Wanssum is nu bezig met bestemmingsplannen en onderzoeken. De raad
van Horst aan de Maas heeft aange-

geven over exacte ontwerpen, zoals
de vormgeving van de brug, te willen
bepalen.

Starter
in de Regio
Digg-IT
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector

Start

Digg-IT
Marcel van Diggelen
Eghaam 5
5966 TC America
06 48 10 48 30
info@digg-it.nl
www.digg-it.nl
Alle sectoren
waarbinnen IT wordt
gebruikt
2013

Activiteiten
Werving, selectie en
detachering van IT-ers.
Daarnaast in voorkomende
gevallen payrolling of
uitzenden.
Doelgroep
Alle organisaties waarbinnen IT een rol speelt.
Alle werkzoekenden die een
IT-gerelateerde functie zoeken.
Denk aan systeembeheerders,
software-ontwikkelaars
(programmeurs), functioneel
ontwerpers, SAP-consultants
enzovoorts.

Nieuwe plek voor agribusiness
Naast bestaande bedrijven in het gebied tussen de Venloseweg, Horsterweg en de A73, komt nog eens 43 hectare beschikbaar voor nieuwe bedrijven in
de agribusiness. Het College van B&W wil het gebied tussen Horst en Grubbenvorst zo snel mogelijk ontwikkelen als onderdeel van Greenport Venlo.
In het plangebied tussen de A73
en de Venlose- en Horsterweg liggen
agribusinessbedrijven Kurstjens en Agco
en bedrijven in de primaire agrarische
sector als champignonkweker Prime
Champ, komkommer- en tomatenteler
Welles en blauwe bessenbedrijf
Schrijnwerkers. Die laatste heeft
aangegeven zijn bedrijf te willen
verplaatsen naar een andere locatie.

De Paddestoelerij krijgt in het nieuwe
plan bij uitzondering een specifieke
aanduiding ‘horeca’.
Het plan moet volgens het college
blijven passen in het cultuurhistorisch
karakter van het gebied. Zij houden
bijvoorbeeld rekening met de
monumentale bomenlaan van de
Horsterweg en de Venloseweg. Dit
moet onder andere behouden worden

door bedrijven zich een stuk van de
weg af te laten vestigen: in een zone
van 25 meter vanaf de weg mag niet
worden gebouwd. Grote bedrijfsruimten
en opslagruimtes moeten minimaal
50 meter van de weg af liggen.
Euroveen, in het zuiden
van het plangebied, zit in een
bestemmingsplanprocedure
waarvan het college verwacht dat er

zienswijzen op worden ingediend.
Om vertraging te voorkomen,
willen ze dit bedrijf buiten het plan
houden. Dat de gemeente vaart wil
zetten achter de plannen blijkt uit
het feit dat ze verkorte procedures
inzetten voor het aanpassen van het
bestemmingsplan. Het college hoopt
het plan in september of oktober bij de
gemeenteraad voor te kunnen leggen.

Weinig animo in buitengebied
voor glasvezel
Omdat er in het buitengebied van Horst aan de Maas maar geringe interesse was voor glasvezel, heeft netwerkbeheerder Reggefiber besloten daar
vooralsnog geen glasvezelkabel aan te leggen.
Inwoners van het buitengebied in
de gemeente konden tot 1 januari van
dit jaar hun interesse voor glasvezel
kenbaar maken. Daarvoor was het
gebied in clusters verdeeld. Voor de
aansluiting was dan wel een eigen
bijdrage nodig. De eerste 1.000 euro
voor de kosten werden door Reggefiber

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

voor hun rekening genomen. In totaal
hebben 55 mensen bij de netwerkbeheerder geïnformeerd naar de
mogelijkheden voor een aansluiting.
Zeven van hen waren daadwerkelijk geïnteresseerd. Dat waren twee
aansluitingen binnen de clusters en vijf
daarbuiten. Voor de beheerder was dit

venray

echter onvoldoende om daadwerkelijk
tot aansluiting over te gaan.
Er is echter nog een kans voor mensen in het buitengebied. Europa heeft
9 miljard euro beschikbaar gesteld voor
de aanleg van glasvezel in landelijke
gebieden in heel Europa. Provincie
Limburg gaat het glasvezelbeleid nu

tegen het licht houden. Ze willen kijken
hoe ze procedures kunnen versnellen
en hoe ze mensen kunnen helpen met
het verkrijgen van Europese subsidies
en een aansluiting op het glasvezelnetwerk. In april informeert de provincie
de gemeentes hierover. Gemeente
Horst aan de Maas wil dit afwachten.

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kusters

verzorgt voor u,

Vanuit een leuke verkoopwagen,
voor feesten en evenementen.
Tel. 06-22406602
www.food-style.nl
info@food-style.nl

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Alu. Loopdeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •

puntzakken friet, snacks,
diversen soorten schepijs,

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Onderscheidend vermogen
Digg-IT wil voor een klein
aantal opdrachtgevers werken,
of dat nu werkgevers of
werkzoekenden zijn. Onder
andere door dit kleine aantal is
Digg-IT in staat om betrokken
te zijn en te blijven, waardoor
de klanten die persoonlijke
aandacht krijgen die ze
verdienen.
Dat komt onder meer tot
uitdrukking in het feit dat er
weliswaar kantooruren zijn,
maar dat Digg-IT ook buiten die
tijden bereikbaar is voor
klanten, via de telefoon of via
de e-mail.
Uiteraard probeert Digg-IT
een perfece match te maken
tussen vacature en kandidaat.
De gevraagde en aanwezige
competenties spelen daarbij
een belangrijke rol, maar zijn
niet allesbepalend. Het eigen
antwoord op de vraag of
opdrachtgever en kandidaat
een ’perfect match’ vormen is
uiteindelijk doorslaggevend.
Wat Digg-IT verder
onderscheidt van anderen is de
prijsstelling. Door het
ontbreken van dure overhead,
kostbare kantoorruimte en
dergelijke is Digg-IT in staat om
tegen lage tarieven te werken.
Hoe laag? Dat wordt in een
persoonljk met de klant
besproken.

Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

CDA Horst aan de Maas aan de slag tijdens NLdoet
Op 16 maart heeft het CDA Horst aan de Maas deelgenomen aan een
activiteit via NLdoet. Samen met een groot aantal vrijwilligers uit
Hegelsom is gewerkt aan het herinrichten van de omgeving van de
basisschool in Hegelsom, Onder de Linde.
Doel was om het speelplein en
diverse andere hoeken rondom de

school een nieuwe inrichting te geven.
Zo werden alle struiken en planten

achter de school geruimd om daar een
nieuwe fietsenstalling te kunnen gaan
bouwen. En werd er een speelheuvel
aangelegd met een klimboom en
andere natuurlijke speelelementen.
Een wigwam van wilgentakken is
samen met vrijwilligers opgebouwd en

rondom deze speelheuvel zijn struiken
herplant. Het hele speelplein krijgt een
ander gezicht. Een natuurlijke en uitdagende speelomgeving voor de jeugd
van Hegelsom heeft met deze actie
een enorme impuls gekregen. Het CDA
Horst aan de Maas zet zich op allerlei

gebieden in voor de samenleving.
Niet alleen tijdens de NLdoet-dagen,
maar het hele jaar door staan wij voor
u paraat en kunt u altijd een beroep
op ons doen om u van dienst te zijn.
Annemie Craenmehr-Hesen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Duco Hoogland bezoekt Hegelsom
De 16-dorpentour van de Partij van de Arbeid Horst aan de Maas ligt op
stoom. De laatste zes maanden hebben we zes van onze dorpen met een
Tweede Kamerlid bezocht om op verschillende manieren met mensen in
gesprek te gaan. En we gaan uiteraard door.
Na America, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Evertsoord,
Griendtsveen en Grubbenvorst brengen we op 5 april met Duco Hoogland
een bezoek aan Hegelsom. We begin-

nen, zoals al onze activiteiten, met het
in gesprek gaan met de inwoners van
Hegelsom over hun mening over onze
leefomgeving en sluiten af met een
politiek café over openbaar vervoer in

zorgboerderij Wienes. Duco Hoogland
is met zijn 29 jaar een van de jongste
Kamerleden. Met openbaar vervoer
heeft hij de komende jaren echter een
stevige portefeuille om invulling aan te
geven. De afgelopen periode heeft hij
dan ook al flink van zich laten horen.
En waar kunnen we de woordvoerder
openbaar vervoer nu beter ontvangen
dan in het dorp waar (tot nu toe!) het

enige station van onze gemeente ligt?
Uiteraard hebben we als fractie
een aantal zaken die we daar willen bespreken, zoals het station
Grubbenvorst, leerlingenvervoer van
en naar kleine scholen en in hoeverre
bijvoorbeeld een belbus voldoende is
om een dorp te ontsluiten, maar het is
vooral de bedoeling dat we de mening
van onze inwoners horen.

Dus: lijkt het je interessant om
mee te praten over openbaar vervoer
of heb je andere vragen aan Duco
Hoogland? Kom dan 5 april om 20.30
uur naar Zorgboerderij Wienes op de
Hagelkruisweg 20 in Hegelsom. Graag
tot dan of een van onze andere activiteiten in de 16-dorpentour.
Roy Bouten,
raadslid PvdA Horst aan de Maas

Reservering voor station Grubbenvorst: een Pyrrusoverwinning
In de raadsvergadering van 12 maart is gesproken over een initiatiefvoorstel van CDA en PVDA-PK om extra druk te zetten op de ontwikkeling
van station Grubbenvorst. De hele raad stond en staat achter het initiatief,
maar CDA en PVDA-PK zijn er toch in geslaagd de raad te verdelen. Hoe is
dat mogelijk?
Zoals verwacht, hebben alle
partijen aangegeven dat zij het
station belangrijk vinden. En dus
vroegen alle partijen het college
stappen te nemen om dat te
realiseren, zoals verwoord in het
voorstel. Maar het voorstel bevatte

naast die oproep ook het voorstel om
daarvoor nu al een bedrag van 500.000
euro te reserveren.
D66 en Essentie hadden daar grote
moeite mee omdat de aanleg van het
station niet voor 2025 aan de orde is.
Een dergelijke reservering heeft op

dit moment dus weinig zin en in deze
tijd van bezuinigen kunnen we dat
geld beter aan andere zaken besteden. De indieners waren en bleven
echter van mening dat een dergelijke
reservering het voorstel extra kracht
zou geven. D66 heeft nog betoogd dat
een voorstel, dat gesteund wordt door
de voltallige raad, veel krachtiger is
dan een voorstel met een reservering
dat slechts door een deel van de raad
wordt gesteund. Maar ook dat argument kon de indieners niet vermurwen.

Dus stemden D66 en Essentie tegen het
voorstel.
Door een kleine meerderheid
van de raad is dus een voorstel
aangenomen dat minder krachtig is dan
een unaniem aangenomen voorstel
met dezelfde strekking zonder reservering, wat wel had gekund. Bovendien is
er in deze tijd van bezuinigen volstrekt
onnodig en prematuur weer een claim
gelegd op de beperkte financiële
ruimte. Dit is weer zo’n staaltje van
profilering van de eigen partij(en). Dat

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

Klikgebit en Kunstgebit
U

Te huur: koelopslag*

ti

Verschillende koelruimtes te huur,
koelen mogelijk tot -2 graden.

tititi

titi

Telefoon (077) 398 64 26

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

* alleen verhuur aan bedrijven en niet aan particulieren

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

viooltjes,
primula’s en
groenteplanten

Overdekt
plantencentrum,
lage prijzen tot wel

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

50%

scherpe prijzen

korting

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Tuinplanten
Vaste planten
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

www.horstverhuur.nl

W ti

Voor meer informatie mail naar info@cuppenlogistics.nl
of bel 077 - 397 70 80 / 077 397 70 71

We hebben weer volop

is iets wat dezelfde partijen de SP
vaak verwijten, zoals bleek tijdens de
discussie over het instellen van een
werkgroep voor het bibliotheekbeleid.
Als u hierover en over andere
politieke kwesties met ons wilt
praten, dan kan dat. Wij zitten elke
eerste zaterdag van de maand en dus
ook zaterdag 6 april van 11.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek van Horst
klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600
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Ombudsteam PvdA gepresenteerd
Het eerste telefoontje naar het ombudsteam van de Partij van de Arbeid afdeling Horst aan de Maas is gepleegd. Het team werd woensdagavond
20 maart officieel gepresenteerd in café ’t Stammineke in Grubbenvorst tijdens een van haar 16 dorpentour-activiteiten. Hans Spekman, partijvoorzitter
van de PvdA, belde die avond als eerste naar het nummer en daarmee is het officieel in werking gesteld.

twintig tot 25 problemen per jaar
krijgen. We proberen die personen
dan in contact te brengen met
bepaalde instanties of we weten er
zelf het antwoord op. Wij hebben veel
contacten en dat werkt heel fijn. We
zijn in staat om het probleem één op
één op te lossen.”

Mensen serieus nemen

Het ombudsteam van PvdA Horst
aan de Maas bestaat uit Gijs de Swart,
Jos Weijs en Rieky Mulders. Het team
probeert bewoners van de gemeente te
helpen met problemen.
“Als mensen uit Horst aan de Maas
tegen vragen aanlopen, bijvoorbeeld

omtrent regel- en wetgeving, dan
kunnen ze bij het ombudsteam terecht.
Wij proberen dan een oplossing
daarvoor te vinden of we helpen
hen op de goede weg. Wij laten
de bewoners van deze gemeente
niet in de kou staan”, vertelt Gijs de

Swart, afdelingsvoorzitter van PvdA
Horst aan de Maas. In Venlo is al een
aantal jaren een ombudsman van de
partij actief. Hij behandelt per jaar
ongeveer vijftig vragen. Het is een
groot succes. Dit succes inspireerde
de Horster afdeling en het zorgde

ervoor dat ook deze gemeente een
ombudsteam kreeg. “Het succes van
Venlo heeft ons enthousiast gemaakt”,
vertelt bestuurslid Jos Weijs. “Op
landelijk niveau bevordert de partij
dat de afdelingen zoiets oprichten.
Wij verwachten dat we ongeveer

Voor het team is het, na het succes
in Venlo, wel spannend. “Ik ben erg
benieuwd hoe het in Horst aan de Maas
uitpakt. Het is spannend en interessant
wat het ons brengt”, vertelt De Swart.
Volgens Rieky Mulders heeft het team
helemaal niet de illusie om alles op te
lossen, maar wil het de mensen echt
helpen. Raadslid Roy Bouten heeft een
doel voor ogen. “Als we al één iemand
kunnen helpen of verder kunnen
helpen dan is het al geslaagd. Het is
belangrijk dat we de mensen serieus
nemen en de problemen van hen
oplossen.”
Het ombudsteam is woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
en zaterdagmorgen van 10.00
tot 12.00 uur te bereiken op
06 81 47 08 46. Het team is ook bereikbaar via pvdahorstaandemaas@pvda.nl

zorgen dat er verantwoordelijk met
gemeenschapsgeld wordt omgegaan,
gedragen zich als schoothondjes
wanneer hun bestuurders over de
Floriade praten.”
Hierdoor is de SP altijd de enige
geweest die vooraf (al in 2004) de
geheime stukken over financiële
risico’s in de openbaarheid wilde
hebben en duidelijkheid wilde over de

beloning van de directie en het aantal
betalende bezoekers. Altijd werd dit
afgedaan als ‘negativisme’ en zelfs
nu de regio met een enorme schuld
achterblijft, is dit niet de schuld van
de mensen die de Floriade naar Venlo
haalden, maar van degenen die
vooraf waarschuwden voor een fiasco.
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

Kritiek Floriade ongewenst
Volgens het CDA in Horst aan de Maas loopt de Regio Venlo “honderden
miljoenen” mis omdat de SP zich negatief uitlaat over het miljoenenverlies
van de Floriade. Dit bleek vorige week dinsdag tijdens de
raadsvergadering.
Volgens het CDA is het stellen
van kritische vragen over het
miljoenenverlies beschadigend
en worden investeerders hierdoor
afgeschrikt. Daarnaast was het CDA

ook van mening dat de SP niet met
landelijke media zoals EenVandaag en
de Telegraaf had mogen praten over
de Floriade. SP-raadslid Thijs Coppus:
“Ik blijf me verbazen over de brutaliteit

van de bestuurders en partijen die
verantwoordelijk zijn voor het Floriadefiasco. In plaats van verantwoording
af te leggen aan de inwoners van de
regio die het tekort van 9 miljoen euro
op mogen hoesten, wordt de schuld
nu dus in de schoenen van de critici
geschoven. Volksvertegenwoordigers
die zijn gekozen om bestuurders
kritisch te volgen en er voor te

Vóór station Grubbenvorst, tegen blanco cheques
Afgelopen raadsvergadering stelden CDA en PvdA-PK voor om 500.000
euro te reserveren voor de voorbereiding en aanleg van station
Grubbenvorst-Greenport en de omliggende infrastructuur. Hoewel Essentie
positief staat tegenover de komst van dit station, hebben wij niet ingestemd met het voorstel. Hier zullen wij uitleggen waarom Essentie tegen
heeft gestemd.
Voordat er een station kan komen,
moet er nog heel veel gebeuren. Het
probleem op de spoorlijn Roermond
- Venlo - Nijmegen (de Maaslijn) is
vooral dat er enkel spoor ligt. Dit zorgt
ervoor dat er maar beperkt treinver-
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keer mogelijk is en dit zorgt bovendien
voor veel vertraging als er iets mis
gaat. Er is immers geen alternatief.
Verdubbeling van de spoorlijn is noodzakelijk voordat er een station bij kan
komen. De provincie Limburg heeft de

ambitie om de spoorlijn te verdubbelen
en elektrificeren. Dat is een goed plan
als je meer treinen wilt laten rijden,
maar ook een enorm duur plan. De
kosten hiervoor bedragen honderden
miljoenen euro’s, geld dat nog niet
beschikbaar is. Essentie wil verstandig
omgaan met gemeenschapsgeld. Wij
gaan met gemeenschapsgeld om alsof
het onze eigen portemonnee betreft.
Voor nieuwe uitgaven met een omvang
van een half miljoen euro moet daarom
eerst nut en noodzaak zijn aangetoond.

Daarnaast moeten bedragen fatsoenlijk onderbouwd worden voordat wij
daarmee instemmen. Essentie heeft
vragen gesteld aan CDA en PvdA-PK
over de noodzaak van een reservering
van 500.000 euro op dit moment. De
beantwoording moesten ze ons schuldig
blijven. De indieners waren weliswaar
zo eerlijk om aan te geven dat er op
deze vragen nu geen antwoorden zijn,
maar toch bleven zij bij hun voorstel.
Zoals eerder aangegeven staat ook
Essentie positief tegenover de komst

van een station. Het was in onze ogen
veel beter als de gehele gemeenteraad dit signaal had kunnen afgeven.
Dit had gepaard kunnen gaan met een
verzoek voor een breed onderzoek
naar de haalbaarheid en toegevoegde
waarde van het station, en om dit
samen op te pakken met de provincie.
Nu konden wij niet instemmen met
het voorstel, simpelweg omdat wij
geen blanco cheques tekenen.
Bram Hendrix
Fractievoorzitter Essentie

Onze

nieuwe folder
is nu online

AANBIEDING

en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

ANANASVLAAI
MET SLAGROOM
es

10.15

5 ROZIJNENBOLLEN
e
+1 gratis zakj
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Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92
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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.

Hay Mulders

Een duizendpoot, trotse vader en opa van zijn kinderen en kleinkinderen
en een actieve vrijwilliger in het verenigingsleven van America. Deze week
wordt Hay Mulders (59) uit America geplukt.

Koken met

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.

kennen als een leuk, gezellig en interessant dorp. Tijdens het uitgaan ontmoette hij zijn vrouw Nelly (57) waarmee
hij kinderen Dorien (32), José (30) en
Gerrie (29) grootbracht. Nu neemt hij
iedere maandag vrij om bij zijn twee
kleinkinderen te zijn. “Voor de kleinkinderen maak ik graag tijd. De derde is al
op komst, dus ik ben een trotse opa”,
lacht Hay.
In het dagelijks leven is Hay
leraar op basisschool De Kroevert
in Kronenberg en maakt hij van zijn
vrije tijd gebruik om het dorpsblad
van America, het Peelklokje, in elkaar
te zetten. “Boven op zolder heb ik
eigenlijk een kleine drukkerij. Daar
druk ik ongeveer 870 Peelklokjes voor
alle inwoners van America.” Hij vindt
het Peelklokje interessant omdat het
specifiek over America gaat. “Ik vind
het zo leuk om bij te houden wat hier
allemaal in het dorp gebeurd. Ik maak
per jaar wel 1.000 foto’s, want wat ik
gisteren op de foto zette, is vandaag
geschiedenis”, besluit hij.

Het archief groeit
ieder weekend
Hay houdt veel van de geschiedenis
van America. Oude foto’s, krantenknipsels: het hele archief van Stichting
Werkgroep Oud-America houdt Hay
als vrijwilliger vanaf 1979 al bij. “Ik
was samen met wat andere mensen
van de dorpsraad geïnteresseerd in de
geschiedenis van het dorp. We hebben

Pannacotta van
rozemarijn

toen besloten om een archief op te
zetten. Iedere zaterdag ben ik weer
hier. We hebben allemaal onze eigen
taken en het archief groeit ieder weekend”, vertelt hij trots.
Volgens Hay komen er geregeld
mensen iets naar de oudheidkamer
brengen. “Net kwam een meneer spullen brengen van de carnavalsoptocht.
Dat is nu nog niet zo oud, maar straks
wel en dan is het leuk dat we dat nog
hebben”, vertelt hij. Bij de oudheidkamer probeert hij iedereen wat over
America bij te leren. “Deze week waren
er twee Dendron-leerlingen die informatie nodig hadden voor hun werkstuk. Dat heb ik ze gegeven. Ze hebben
zich een hele middag kunnen uitleven
in het archief en als dank daarvoor
krijgen we hun werkstuk voor in het
archief.”
Hay is veel tijd kwijt met het
archief. “Nu zijn we met een paar man
aan het nadenken wat we in 2016
moeten doen. Dan bestaat de parochie van America 125 jaar en willen
we een boek uitbrengen.” Hoewel
Hay het druk heeft met zijn hobby bij
het archief, maakt hij ook tijd vrij om
te sporten. Hij is het oudste lid van
de Americaanse voetbalclub. “Er is
niemand ouder dan ik die nog speelt”,
lacht hij. Heerlijk vindt hij voetballen
in de buitenlucht. “Als ik niet op het
voetbalveld sta, geniet ik van de natuur
in de Peel.” Hay is dan wel geboren in
Meterik, maar hij voelt zich een echte
Americaan.

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Benodigdheden:
· 10 gram rozemarijn
· 4 dl melk
· 150 gram suiker
· 6 velletjes gelatine
· 500 gram room

Bereiding:
• Doe de melk in een pan en voeg
de rozemarijn toe;
• laat deze intrekken en inkoken
tot 2,5 dl melk;
• los de suiker in het mengsel op;
• week de gelatine en los deze op
in de massa;
• stort de massa in een gewenste
vorm en laat deze opstijven in de
koelkast.
Serveertip:
Serveer naast mandarijnsorbet met
sinaasappelsaus.

Hay werd geboren in Meterik
en woonde daar tot 1966. Daarna
verhuisde hij in zijn tienerjaren naar
America, het dorp dat hem bezig blijft
houden. “Vroeger had mijn vader
percelen verspreid over Meterik, maar
toen hij deze kon inruilen voor een
groot stuk grond in America heeft hij

100 gram € 2,15

Gehakt half om half

500 gram € 3,50

Kip krokant schnitzel

4 stuks

€ 5,00

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.

Eet u smakelijk!
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Paashaasje

PUZZEL
5

Randy

dit gedaan”, vertelt Hay over de verhuizing. Hij rolde al snel als tiener het
verenigingsleven in. “Ik ging meteen
bij de voetbalclub en sloot me aan bij
de jeugdcarnavalsvereniging.”
Hoewel hij ver van het dorp af
woonde, ging hij toch regelmatig met
zijn vrienden uit. Hij leerde America
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Gewoon, bij AH Horst a/d Maas.
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Bespreking Poll week 10

Hippisch centrum is een ‘dood paard’
Of het hippisch centrum er in Horst aan de Maas ooit nog komt?
Veel mensen hebben er een hard hoofd in, blijkt uit de stelling van twee
weken geleden. Tachtig procent van de stemmers ziet het initiatief voor
Park de Peelbergen inderdaad als een dood paard. Investeerders zijn er
nog steeds niet gevonden. Sterker nog, de een na de ander haakt af.
Gemeente Horst aan de Maas gaat er nog wel steeds van uit dat het
paardencentrum er gaat komen.
Een minderheid, twintig procent, gelooft dat ook en ziet het zelfs als
een goede oplossing voor de toekomst.

Een bezoeker op onze website omschreef het als volgt: “Ik denk dat
een samenvoeging van diverse rijverenigingen in de gemeente Horst
aan de Maas op de den duur noodzakelijk is, gezien het ledenaantal en
kosten voor een goede accommodatie. Als er dan een locatie is waar al
deze mensen hun sport kunnen bedrijven lijkt mij dat op lange termijn
wel de oplossing. Talenten hebben we hier in de gemeente Horst aan De
Maas genoeg. Laten we die talenten samenbrengen om ze nog verder
te helpen in deze tak van sport. Daar is een hippisch centrum uitermate
geschikt voor.”

Ik wil alleen een wethouder uit Horst aan de Maas
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Guy Frints werd vorige week door het CDA voorgesteld als beoogd
wethouder van Horst aan de Maas. Hij is geboren in het Zuid-Limburgse
Neerbeek en nu nog woonachtig in Tilburg. Iemand van buiten Horst aan
de Maas dus. Al kent hij Horst uit zijn tijd als campagneleider van Raymond
Knops en Ger Koopmans. Is dat voldoende voor een wethouder?
Je zou verwachten dat het CDA voor iemand kiest die de gemeente van
binnen en van buiten kent. Die weet wat er speelt, die de mensen kent en

niet te vergeten het dialect spreekt. Geen buitenstaander dus.
Aan de andere kant kan iemand van buitenaf wel met een frisse blik
naar de gemeente kijken. Daarnaast kun je je afvragen of je voor iemand
met minder kwaliteiten moet kiezen die wel hier geboren is, in plaats van
een kandidaat met de juiste papieren wiens wieg toevallig niet in Horst
aan de Maas stond. Ik wil alleen een wethouder uit Horst aan de Maas. Wat
vindt u?

Uitslag vorige week (week 11) > Burenhulp is vanzelfsprekend> eens 64% oneens 36%

Feestelijke opening van de

Medipoint | Groene Kruis winkel in Horst.

Bezoek onze nieuwe winkel en profiteer van feestelijke activiteiten en speciale aanbiedingen.
iedere klant ontvangt een leuke attentie en bij besteding boven de 50 euro gratis een
kleurrijke Jarkey potopener.

ZANGER /
ZANGERES

gevraagd voor beginnende
“blues, rock and
beyond”-band
uit Melderslo
Interesse?
Mail naar
johan@melderse.nl

Programma - actieweek - 25 t/m 30 maart
maandag 25 maart: Hoe gezond Bent u?
• Gratis bloeddrukmeting
• Persoonlijk advies van de diëtiste van De Zorggroep
dinsdag 26 maart: rollatordag
• Vrijblijvende veiligheidscontrole rollator
• Persoonlijk advies van een fysiotherapeut van De Zorggroep

WONEN - BOG - TAXATIES - ADVIES

woensdag 27 maart: gezond zitten en gemakkeliJk oPstaan
• Persoonlijk advies over trapliften
• Gratis stoelverwarming bij aanschaf van een sta-op stoel
• Persoonlijk advies van een ergotherapeut van De Zorggroep
donderdag 28 maart: BereikBaarHeid en veiligHeid
• Adviseurs van Fysic telefoons beantwoorden al uw vragen
vriJdag 29 maart: oPtimale nacHtrust
• Persoonlijk advies over ligcomfort (bedden, matrassen en kussens)
• Dagaanbieding: 50% korting op matras en kussen.

meer dan een
thuiszorgwinkel

maak kennis met medipoint!
25 t/m 30 maart

Grubbenvorsterweg 5
Sevenum
Modern kantoorpand gelegen in een
villawijk nabij Trade Port (industrie-terrein
Venlo), Tuinbouwgebied Californie/Siberie. Het pand heeft een vvo van 260m2 en
bestaat uit 6 kantoorruimtes.

zaterdag 30 maart: lekker naar Buiten
• Demonstratie scootmobielen
• nieuw: elektrische fietsen

Medipoint l Groene Kruis, Hoofdstraat 11, 5961 EX Horst
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09:00-17:30 uur, Zaterdag 10:00-16:30 uur

Te huur:

Eén aanspreekpunt,
zo geregeld!

Huurprijs E 1.500 p.m. excl. btw,
ook in gedeelten te huur vanaf ca. 30 m2.
Hierdoor ook ideaal voor b.v. kapsalon,
pedicure, nagelstudio of kantoorruimte.

Makelaarskantoor Sannen
Kloosterstraat 49, 5921 HB Venlo-Blerick

www.sannen.nl
077 3827788

Marieke
ment...
Vaag kan ik me hem nog
herinneren. De wachtkamer van
het stationsgebouw in
Hegelsom. Dat was nog in de tijd
dat je daar aan het loket,
volgens mij zelfs zonder glas
ervoor, een kaartje kon kopen.
Dat je dan contant afrekende,
want pinpassen die kenden we
nog niet. Of er banken stonden
weet ik niet, maar waarschijnlijk
wel, zodat je in de winter lekker
warm binnen kon zitten wachten
totdat je trein kwam.
Jaren later reisde ik elke dag
met de trein van Horst naar
Tilburg. Toen was het
stationsgebouw allang gesloten
en stopte er zelfs maar een keer
per uur een trein in Horst. De
stoptrein, want de intercity joeg
dit stationnetje met grote
snelheid voorbij. Als het dan
regende, stonden groepjes
verkleumde mensen in elkaar
gedoken op het perron.
Sommigen met regenjas, een
andere gelukkige met een
paraplu, jaloers op degene die
het wel gelukt was een plekje in
het wachthokje te vinden. Maar
als je pech had en de wind stond
verkeerd, werd je nog kletsnat
door de regen die het hokje in
werd geblazen. Sowieso lijkt het
wel alsof het altijd waait op
station Horst-Sevenum. Al is het
35 graden en vallen de mussen
van het dak, of waaien
misschien, je krijgt er altijd
kippenvel van dat nare, koude
briesje dat er standaard waait.
Regelmatig had ik wel een keer
vertraging waardoor ik in
Eindhoven de aansluitende trein
naar Horst miste. Maar dat was
niet zo erg. In Eindhoven kun je
tenminste iets te eten of drinken
kopen, je kunt er naar de
boekwinkel of drogist, kortom je
krijgt je tijd wel om. Maar oh
wee degene die ongewild
strandt op station HorstSevenum. Er staat een mooi
stationsgebouw, dat wel. Maar
wie naar het toilet moet, zal
toch echt de bosjes in moeten
duiken.
Er is echter hoop voor de
verkleumde reiziger met honger
en tijd over. Een ondernemer
heeft plannen om er een soort
kiosk te starten, gerund door
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Het komt voor mij
misschien tien jaar te laat, maar
ach ik denk dat ook niet-reizigers
er wel een broodje mogen
kopen.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
21 maart 2013

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Wijziging afvalinzameling 1 april

Nieuws

Op 1 april, 2e Paasdag, vindt er geen
afvalinzameling plaats.

drankpakken is vervroegd naar zaterdag
30 maart.

Voor keukenafval is geen inhaaldag. Dit kan
tijdens de eerstvolgende reguliere ophaaldag,
donderdag 4 april, aangeboden worden.
De inzameling van plastic, restafval en blik- en

Deze inhaaldag is alleen van toepassing voor
inwoners van America, Griendtsveen en
Horst-Noord en directe omgeving, die normaal
op maandag 1 april hun afval zouden aanbieden.

Trimzwemmen
Op maandagmiddag is er van 13.30 tot
14.15 uur trimzwemmen, hiervoor zijn nog
enkele plaatsen vrij. Dus wilt u sportief en
gezond in beweging zijn, kom op
maandagmiddag trimzwemmen.

Openbare hoorzitting

Behandeling van bezwaarschriften
en klachten
Op dinsdag 26 maart 2013 wordt een vergadering gehouden van de commissie voor
de behandeling van bezwaarschriften en
klachten. Deze commissie geeft advies over
te nemen besluiten op bezwaarschriften. De
hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis in Horst (ingang via hoofdingang).
Agenda:
18.30 uur: Behandeling bezwaarschrift over de

verlening van een omgevingsvergunning voor de
bouw van een erfafscheiding.
19.00 uur: Behandeling bezwaarschrift over een
verkeersbesluit met betrekking tot herinrichting
Molengatweg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. (077)477 97 77.

Zwemles voor kinderen
Is uw kind 4 jaar dan kunt u uw kind bij ons
inschrijven voor de zwemlessen.Onze zwemonderwijzers staan van maandag t/m zaterdag
voor uw kinderen klaar om in een kleine groep
zwemles te geven. Vraag naar de mogelijkheden over tijden en plaatsen.
Vrij zwemrooster tevens het
meivakantie rooster
Voor het rooster vrij zwemmen en alle

verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het zwembad
nieuws.
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.
E-mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Vrijwilligers zijn onmisbaar!

Aanwijzing toezichthouders
De gemeente Horst aan de Maas maakt sinds
1 januari 2013 onderdeel uit van de Regionale
Uitvoeringsdienst Limburg-Noord. In deze
regionale uitvoeringsdienst werken de
gemeenten in de regio Limburg-Noord en
de provincie Limburg samen bij de handhavingstaken bij bodem- en milieutoezicht en
vergunningverlening milieu.
Het college van burgemeester en wethouders van

de gemeente Horst aan de Maas heeft d.d.
19 maart 2013 alle toezichthouders, die werkzaam
zijn bij de samenwerkende gemeenten en
provincie, aangewezen als toezichthouder in de
zin van de Algemene wet bestuursrecht.
Dit betekent dat deze toezichthouders bevoegd
zijn om in de gemeente Horst aan de Maas
toezicht uit te oefenen op de naleving van wet- en
regelgeving die behoort tot het takenpakket van de
uitvoeringsdienst.

Woensdag 27 maart

Commissie Ruimte
De Commissie Ruimte vergadert op woensdag
27 maart 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Op de agenda staan onder andere de volgende
punten:
• Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg 2014
• Commissieleden kunnen ook vragen stellen
aan B&W over raadsvoorstellen die in de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda staan.

Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op woensdag 27 maart 2013
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Dinsdag 26 maart

Commissie Samenleving
De Commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 26 maart 2013 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas.
Op de agenda staan onder andere de
volgende punten:
• Wijkgerichte aanpak bij de kanteling Wmo
en decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg
• Peuterplusprogramma kinderopvang
• Commissieleden kunnen ook vragen
stellen aan B&W over raadsvoorstellen die
in de eerstvolgende raadsvergadering op de
agenda staan.

Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 26 maart 2013
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Een aantal medewerkers van de gemeente enthousiast aan de slag in de Beatrixstraat te Horst
(16 maart 2013).
Afgelopen weekeinde bruiste het in
Nederland van de vrijwilligers. Via de actie
NLdoet! van het Oranjefonds waren honderdduizenden vrijwilligers aan de slag. Ook
in de gemeente Horst aan de Maas werden
de nodige klussen geklaard. Het mooie van
NLdoet! is dat het vrijwillgerswerk onder de
aandacht brengt en laat zien hoe belangrijk
en leuk het is.
Vrijwilligerswerk is waardevol voor de maatschappij en draagt bij aan de persoonlijke
ontwikkeling van de vrijwilliger. Het kan zelfs
een opstap naar een betaalde baan betekenen.

In Horst aan de Maas speelt vrijwilligerswerk
ook een belangrijke rol. Vrijwilligers vormen het
sociale cement van onze gemeente.
Bent u dit weekeind enthousiast geraakt en wilt
u ook aan de slag als vrijwilliger? Of bent u als
organisatie op zoek naar vrijwilligers?
Maak dan gebruik van de digitale vacaturebank,
te vinden via:
www.vrijwilligersvacaturebankhorstaandemaas.nl.
Op deze site vindt u ook allerlei nuttige informatie en relevante cursussen en workshops voor
vrijwilligers.
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Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd
in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl.
Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het
volgende.

America
Peelheideweg 12
Dorperpeelweg 8
Jacob Poelsweg 30
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 16-18-18a
Evertsoord
Drie Kooienweg 22
Grubbenvorst
Broekeindweg 1
Nieuw Erf ongenummerd

Horst
Dijkerheideweg 14
Wilhelminaplein 10
Tienrayseweg 10b
Steenstraat 3
Janssenweg 25
Kronenberg
Evenemententerrein Schorfvenweg
Melderslo
Nachtegaallaan 9 - Blaktweg 34
Herenbosweg 14
Konijnswarande 5

Lottum
Grimmelsweg 1 en 1a
Meerlo
Bestemmingsplan De Leeuwerik
Horst aan de Maas
Kappen bomen Horst aan de Maas
Verordening Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit Horst aan de Maas
Powerman Horst en omstreken

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.

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.

met onze spaaractie
winkelt u voordelig in Horst
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

0
0
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fashionday
DONDERDAG 28 maart

Graag nodigen wij u uit voor de Frank Walder
Fashionday! Mannequins presenteren dan de
nieuwe voorjaar en zomercollectie. En bij een
besteding van € 99,95 aan Frank Walder kleding
krijgt u van ons ook nog eens een bijpassend
luxe Frank Walder collier* kado.
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AUTOBEDRIJF

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

Plus Lucassen, Patronaat 13c, 5961 TD Horst

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Cultuurbeleid Horst aan de Maas

Raad naar Museum de Kantfabriek
Vrijdagmiddag 8 maart - tijdens de eerste raadsexcursie van dit jaar - bracht de gemeenteraad
een bezoek aan Museum de Kantfabriek in de kern Horst.

De raad werd ontvangen door vice-voorzitter de
heer C. Jakobs.
Vervolgens gingen de heer J. Lemmen, secretaris en de heer J. Christiaens, penningmeester,
kort in op de historie van het museum. Een
museum in een monumentale fabriek die de
sfeer van de jaren dertig ademt. En in datzelfde
museum is ook de museumpresentatie over textiel en de textielindustrie in Horst en omgeving
te zien.
Daarnaast werd de raad door beide heren bijgepraat over de plannen voor de komende jaren.

Wethouder G. van Rensch gaf een toelichting
op het cultuurbeleid van de gemeente Horst aan
de Maas.
De middag werd afgesloten met een rondleiding
door het museum onder leiding van mevrouw
T. Geurts. Natuurlijk was er ook aandacht
voor de prachtige expositie SCHITTEREND
GEPLOOID: een kleurenpracht van textielwerk
uit Zuid-China.
Deze expositie is nog te zien t/m 25 augustus
2013.

De raad hoort graag uw mening

Schuif ook aan als Gast van de raad
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat personen uit onze gemeente hun mening, ervaringen
en ideeën op allerlei gebied kwijt kunnen. En natuurlijk horen daar ook (kritische) opmerkingen
over zijn eigen functioneren bij. Daarom nodigen wij u uit om een keer Gast van de raad te zijn.

Wat is Gast van de raad?
Gast van de raad is een vaste rubriek van het
TV-magazine Raad en Daad. Na iedere raadsvergadering wordt dit programma uitgezonden
via de lokale omroep TV Reindonk.
De gemeenteraad nodigt u – van jong tot
oud - uit als Gast van de raad om de raadsvergadering vanaf de publieke tribune te volgen.
Na afloop van deze vergadering geeft u in een
interview voor Raad en Daad uw mening en ervaring over de gevolgde raadsvergadering. Wat
vond u ervan? Wat viel u op? Wat kan beter?
Ook krijgt u als Gast van de raad de gelegenheid om uzelf voor te stellen aan de kijkers:

Wat zijn uw dagelijkse bezigheden of werk?
Bent u lid van een vereniging of dorpsraad?
In de studio van Raad en Daad mag u als Gast
van de raad ook aanschuiven bij interviews met
raadsleden. En natuurlijk mag u meedoen door
zelf vragen te stellen of opmerkingen te maken.
Aanmelden
Wilt u een keer aanschuiven als Gast van de
raad? Meldt u dan aan via
raadendaad@horstaandemaas.nl of telefonisch
via 077 – 477 97 71 (griffie gemeenteraad).
Wij heten u graag van harte welkom in onze
studio!

Mevrouw Marieke Claessens uit Hegelsom was onze gast tijdens de raadsvergadering van dinsdag
12 maart 2013.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van 12 maart 2013
Op dinsdag 12 maart vond een openbare gemeenteraadsvergadering plaats. Hieronder volgt een
overzicht van de belangrijkste onderwerpen tijdens deze raadsvergadering.

Spreekrecht raadsleden
De heer R. Bouten sprak zijn zorgen uit over
het ledentekort bij de dorpsraden van Tienray
en Lottum. Hij verzocht het college van burgemeester en wethouders (B&W) om een gezamenlijke bijeenkomst met raad en dorpsraden
over dit onderwerp te organiseren. Wethouder
Van Rensch zei op de hoogte te zijn van deze
problemen bij dorpsraden. Hij gaf aan dat
B&W blij is met de rol die dorpsraden vervullen
bij het (on)gevraagd geven van advies. B&W
wil er alles aan doen om de dorpsraden te
behouden.
Het trapveldje Kamplaan in Hegelsom was het
tweede onderwerp waarvoor de heer Bouten
aandacht vroeg. Bij (langdurige) regen staat
het trapveldje regelmatig onder water. Hij
vroeg B&W om met Jong Nederland en de
Dorpsraad in overleg te gaan om dit probleem
op te lossen. Wethouder Van Rensch deed
de toezegging om te kijken hoe dit probleem
opgelost kan worden.
Raadsvragen
Diverse raadsvragen werden door B&W mondeling beantwoord. Hierna volgt een kort verslag naar aanleiding van de gestelde vragen
van het CDA over de Floriade overnachtingen
en de gevraagde opheldering van D66 over de
Spin-off van de Floriade.
Wethouder Litjens gaf een uitgebreide toelichting. Hij zei verbaasd te zijn over de berichtgeving van L1. Hij concludeerde dat L1 een
slechte analyse heeft gemaakt.
Uit een enquête – gehouden door de Stichting
Promotie Noord-Limburg – bleek namelijk dat
60% tot 70% van de ondernemers tevreden
was over de effecten van de Floriade qua overnachtingen en omzet.
Regio Venlo en de Provincie Limburg brengen
binnenkort de totale Spin-off van de Floriade
in beeld; aldus wethouder Litjens. Feit is dat
tijdens de Floriade de overnachtingen van
buitenlandse gasten gestegen zijn met 12%.
Deelnemers zijn trots op de gehouden Floriade
en de positieve effecten daarvan. De wethouder zei het jammer te vinden dat de Floriadeinvesteringen (negatief) benaderd worden.
Hierover ontstond een stevige discussie tussen
wethouder Litjens en de SP.
BP Grimmelsweg, Lottum
De raad stelde unaniem het bestemmingsplan
(BP) voor de bouw van een stallingsruimte op
het adres Grimmelsweg 1a te Lottum vast.
Tankstation rotonde Greenportlane
De raad stemde in met:
•

•

toepassing van de coördinatieregeling
Wet ruimtelijke ordening op het bestemmingsplan Klaver 8 en
de aanvraag omgevingsvergunning voor
een tankstation, restaurant en parkeerterrein bij de rotonde Venloseweg –
Greenportlane, Sevenum.

Door het toepassen van de coördinatieregeling wordt het ontwerpbesluit van de
omgevingsvergunning gelijktijdig met het
ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd
en worden besluiten tegelijkertijd bekendgemaakt. Dit geeft duidelijkheid voor de inwoner
en verkort procedures.
Startnotitie Bibliotheekvisie
Bij de Kadernota 2012 zijn op voorstel van
B&W bezuinigingen op het bibliotheekwerk
opgenomen tot een bedrag van uiteindelijk
€ 200.000 in 2016. De raad heeft hiermee
ingestemd onder de voorwaarde, dat er een
visie op de bibliotheek van de toekomst wordt
ontwikkeld. In november 2012 heeft de raad
unaniem ingestemd met een initiatiefvoorstel
waarin B&W de opdracht krijgt om een visie
op te stellen en een raadscommissie, die als
klankbord fungeert - in te stellen.
In de raadsvergadering van 12 maart 2013
lag een plan van aanpak voor, om tot deze
visie te komen. De SP-fractie stemde nu
echter tegen, omdat deze partij, naar haar
zeggen, niet wil meewerken aan sluiting van
de bibliotheek in Grubbenvorst en Sevenum.
Deze sluiting ligt echter niet op voorhand
vast. Om die reden wordt juist voor de raad
een visie opgesteld, waarin alle alternatieven
nog worden bekeken. Alleen de voorgenomen
bezuiniging staat vast.
Initiatiefvoorstel treinstation
Grubbenvorst-Greenport
De fracties van CDA en PvdA-PK kwamen
met een Initiatiefvoorstel voor het treinstation
Grubbenvorst-Greenport. Met meerderheid
van stemmen gaf de raad B&W opdracht om:
•

•

Een bedrag van € 500.000 te reserveren
voor de voorbereiding en aanleg van dit
station en de infrastructuur in en rond
Grubbenvorst.
Voor 1 september 2013 een strategische
verkenning hierover uit te voeren.

Moties
Door tijdgebrek werden onderstaande moties
doorgeschoven naar de raadsvergadering van
dinsdag 9 april:
•

•

Voortbestaan kleine scholen in Horst
aan de Maas; ingediend door: CDA,
Essentie, PvdA-PK, D66 en SP.
Respectvolle benadering en behandeling door journalisten; ingediend door de
D66-fractie.

Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is
tijdens de raadsvergadering: op
www.horstaandemaas.nl kunt u de videobeelden van de raadsvergadering bekijken. Dat
kan al daags na de betreffende vergadering.
Nadat het verslag van de vergadering is
vastgesteld (in de volgende vergadering), kunt
u de vergadering in het digitale archief raadplegen als videobestand en ook als schriftelijk
verslag.
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Jubileum Jeugd en Natuur
Jeugd en Natuur Horst aan de Maas viert dit jaar feest. De vereniging bestaat namelijk vijftig jaar. In al die jaren
is er veel veranderd. Dat komt volgens het bestuur van Jeugd en Natuur vooral doordat kinderen tegenwoordig veel
tijd besteden aan computeren en televisie kijken. Hierdoor komen ze verder van de natuur af te staan.

de leerlingen. Tegenwoordig is dat ook
nog wel, maar sinds een aantal jaren is
het IVN, instituut voor natuureducatie
en duurzaamheid, betrokken bij onze
activiteiten. Dit maakt het allemaal een
stuk makkelijker en onafhankelijker.
Het zorgt ook voor minder werk voor
de leerkrachten, want zij hebben het al
druk genoeg. Door de hulp van het IVN
willen wij de drempel voor hen verlagen”, legt Jan Jacobs, voorzitter van de
vereniging, uit.
Om het 50-jarige bestaan van
Jeugd en Natuur Horst aan de Maas
te vieren, hebben de vrijwilligers een
project opgezet. “De oudere kinderen
maken voor de jongere kinderen een
klein natuurpad. Zo kunnen de jongere
kinderen rondsnuffelen en opdrachten maken. Daardoor worden zij ook
bewust van hoe mooi en belangrijk
de natuur voor ons is. We hebben een
stoute droom dat het bij alle basisscholen in de gemeente, veertien in
totaal, gaat lukken. Maar als het bij een
aantal lukt, dan is het al geslaagd. Het
is voor ons dan een extra stimulans om
iedereen enthousiast te maken en erbij

te betrekken”, vertelt Jos Claessens,
secretaris van de vereniging.
Met een jubileum is het kijken
naar de toekomst zeker niet overbodig.
Dat hebben de drie vrijwilligers ook
al gedaan. “Ik hoop dat de vereniging
in stand blijft, want ook wij hebben
last van het vrijwilligersverhaal dat bij
alle verenigingen speelt. Misschien
dat de crisis ervoor zorgt dat wij meer
vrijwilligers krijgen. Wie weet”, lacht
Jan. Jos vindt het belangrijk dat natuur
en milieu een vast onderdeel worden
in het basisonderwijs. “Net als rekenen
en taal zou natuur en milieu in het
lesprogramma moeten komen. Zodat
de kinderen niet meer denken: de
melk komt uit de winkel, maar dat ze
weten dat de melk van de koe komt.
Geen standaard biologielesje, maar
echt een bewustwording.” Voor Koos
is het erg belangrijk dat de vereniging
blijft bestaan. “Ik ben bang dat als wij
dit niet meer doen, kinderen minder
bewust worden van onze mooie natuur.
Ze moeten beseffen dat de natuur
goed is en dat ze er plezier van kunnen
hebben.”

Jos Claessens, Jan Jacobs en Koos Agricola
Vroeger was Jeugd en Natuur alleen
maar voor leerlingen van groep 7.
Tegenwoordig mogen alle leerlingen van de hele school deelnemen.
“We willen dat kinderen op een jonge
leeftijd al betrokken raken met de

natuur. Ze hebben er later dan meer
respect voor. De basis is heel belangrijk. Daarom zijn de activiteiten niet
alleen meer voor groep 7”, vertelt Koos
Agricola, penningmeester van Jeugd en
Natuur Horst aan de Maas.

Om leerlingen te interesseren
voor milieu en natuur zijn er vanuit
de basisscholen leerkrachten nodig.
“Vroeger was men heel afhankelijk van
een meester of juf die zich bezighield
met milieu en natuuractiviteiten voor

Bezinningsbankje
in Tienray
Tienray is sinds zaterdag 16 maart een bijzonder bankje rijker.
Het Oranje Fonds honoreerde in het kader van NLdoet een aanvraag, die
de commissie Klein Lourdes heeft ingediend. De wens van de commissie
voor een natuurbankje kon hiermee verwezenlijkt worden.
Door de bijdrage en hulp van
vrijwilligers kon de wens van de
commissie samen met vrijwilligers tot
stand gebracht worden. Een van de
vrijwilligers, Paul Gerrits, is hobbyist
in het maken van natuurbankjes. Een
echt samengevoel maakte volgens
de organisatie dat iedereen enthousiast bleef tot het laatste moment.
Om 09.00 uur was de aftrap en om
15.00 uur stond het kunstwerk in de
wei van ’t Raayke.
In de rugleuning van het bezin-

ningsbankje staat de tekst ‘tijd voor
stilte’ gegraveerd. De bedoeling is
dat het bankje een plek krijgt in het
vernieuwde Kruiswegpark. Afhankelijk
van het weer wordt bepaald wanneer
het bankje geplaatst wordt.
Truus Knoops, lid van de commissie Klein Lourdes: “Ik wil Paul Gerrits
heel bijzonder bedanken voor zijn
positieve instelling en vakmanschap
en ook de vrijwilligers Huub, Toon,
Wilma en Wesley voor hun spontane
inzet.”

Spokentocht UsMa
Jongerenwerk UsMa hield afgelopen vrijdag een spokentocht. Vele
kinderen waagden een tocht door de donkere bossen.

Wij feliciteren
onze collega
Bart Janssen
met zijn nominatie
Erkend hypotheekadviseur van het
jaar 2013

Ook voor hypotheken moet u bij Assurantie Groep Horst zijn!
www.assurantiegroephorst.nl

Als vervolg op dit feestje staat
op 12 april de Pre Summerparty
gepland, hierbij komen de lekkerste

zomerse liedjes, alcoholvrije
cocktails en nog veel meer zomerse
activiteiten aan bod.

Gezamenlijke
collecte Horst
Sinds 2011 heeft Horst een gezamenlijke collecte voor goede doelen.
Voor dit jaar staat de collecte gepland voor 2, 3 en 4 april.
Alleen de landelijke organisaties
die het CBF-keurmerk dragen doen
mee. De deelnemende landelijke
organisaties waarvoor gecollecteerd
wordt zijn Alzheimer Nederland,
Amnesty International, Astmafonds,
Brandwonden Stichting, KWF
Kankerbestrijding, Maag Lever Darm
Stichting, Nederlandse Hartstichting,
Nierstichting, Prinses Beatrixfonds
Reumafonds, Het Nederlandse

Rode Kruis en Fonds Verstandelijk
Gehandicapten. De inwoners van
Horst ontvangen in de tweede
helft van de week van 25 maart
de envelop met het invulformulier.
De organisaties hopen ook dit jaar
weer op een succesvolle collecte.
Voor meer informatie over de
collecte kijk op www.dorpsraadhorst.nl
of bel met Catri de Raat op
077 398 38 82.
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Kruidentuin en boulesbaan

Combinatieproject Meterik bijna klaar
Het zonnetje schijnt lekker, een groepje ouderen speelt een potje jeu de boules, kinderen zijn druk met hun
kruidentuintje en van het terrasje roept iemand dat de koffie klaar is. Wat zo’n anderhalf jaar geleden begon met
een idee van een aantal enthousiaste jeu de boulers in Meterik wordt dit voorjaar werkelijkheid.
Ger Madou, Toon Rambags en
Sef van Rens zijn de kartrekkers van
Groep Jeu de Boules van KBO Meterik.
Zij hebben het plan opgevat voor het
creëren van een jeu de boulespark
achter het kerkhof in Meterik. In hun
project wordt het jeu de boulesspel
gecombineerd met een kruidentuin en
een werkhoek voor de basisschool. Met
medewerking van fondsen, de KBO en
het kerkbestuur is het park nu bijna
klaar voor gebruik. Het kerkbestuur
bood de grond aan de mannen aan.
“Het is een win-winsituatie. Zij hoeven

de grond niet te onderhouden en
wij kunnen er gebruik van maken”,
aldus Toon Rambags over de locatie.
Ook biedt het kerkbestuur een aantal
houten banken aan.

Ons Tuinhuyske
Het probleem met de jeu de
boulesbanen die de gemeente ooit
aanlegde, was volgens de heren het
gebrek aan een sanitaire voorziening
of een plek om even koffie te drinken.
“In dit plan komt daarvoor wat wij
ons Tuinhuyske noemen”, vertelt

Toon. “Dit gebouwtje heeft ooit bij de
Leste Geulde gestaan. Ook komt er
een terrasje met water en verlichting
rondom het terrein.”

Op de zondagse
schoenen
Het idee om de banen te
combineren met een kruidentuin sloeg
niet alleen bij de initiatiefnemers aan.
“Ook de fondsen die we benaderden,
zagen de meerwaarde in dat idee”,
aldus Ger Madou. De club hoopt de

kruidentuin met andere verenigingen,
zoals ZijActief, op te zetten. “En in
de werkhoek van de school kunnen
kinderen van de basisschool leren over
planten en een eigen plant kunnen zien
groeien.” De banen zijn al grotendeels
geplaatst. Dinsdag legden vrijwilligers,
allemaal ouder dan 70, het trottoir
aan. “Als het klaar is, kun je hier op de
zondagse schoenen naar toe,” lacht Sef.
Vrijwilligers hebben het grootste
deel van de banen zelf aangelegd.
“De voorzitter zei op de jaarvergadering
trots: ‘Het wordt het mooiste hoekje
van Meterik.’ En dat denk ik ook”,
zegt Toon.
“De jeu de boulesclubs in de
gemeente zijn er niet alleen voor

het spelletje. Het gaat vooral om de
gezelligheid. Daar komen mensen
voor. We hebben hier dan ook geen
officiële leden, maar liefhebbers. En we
horen nu al van mensen dat ze mee
willen komen doen als het zover is”,
zegt Toon.
En de buurtbewoners? “Die hebben
al koffie en vlaai gebracht toen we aan
het werk waren”, lacht Ger. “En ze kunnen de baan natuurlijk ook gebruiken.”
“Het park is voor de hele gemeenschap”, vindt Sef.
Op 1 april wil de groep dat de
banen bespeelbaar zijn en dat de tuin
plantklaar is. Wanneer de officiële
opening precies plaatsvindt, is nog
onbekend.

Kopen en verkopen

Overname...
uitverkoop!

Vogelmarkt in
Meerlo
Vogelvereniging de gevleugelde vrienden Wanssum e.o. houdt op
zondag 24 maart haar maandelijkse vogelmarkt. Deze vindt plaats in
’t Brugeind in Meerlo en duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
Op deze vogelmarkt kan
iedereen vogels kopen maar ook zelf
verkopen.
Op de markt zijn tevens diverse
vogelhandelaren aanwezig en

kan men terecht voor allerlei
vogelbenodigdheden. Duiven en
kwartels worden niet toegelaten.
Voor meer informatie, M. van Osch,
telefoonnummer 0478 53 12 21.

Werkgroep Wmo

Koopzondag

kan wel heel
bijzonder worden,
kijk in onze etalages...
En... goudinruil ook
voor contant!

Actiedag bezuinigingen thuiszorg
De AbvaKabo houdt op zaterdag 6 april een landelijke actiedag tegen
de bezuinigingsplannen van de regering op de thuiszorg. De actiedag
vindt in Den Haag plaats, de Werkgroep Wmo Horst aan de Maas regelt
busvervoer.
De regering wil 75 procent van
de huishoudelijke zorg afschaffen.
Ouderen en gehandicapten
moeten die zorg zelf gaan betalen.
Voor de mensen die dit niet
kunnen, blijft een zogenaamde
maatwerkvoorziening over. Naar
verwachting gaan 58.000 banen
in de thuiszorg verdwijnen.
Thuiszorgmedewerkers zijn de oren

en ogen van de zorg en signaleren in
een vroeg stadium wanneer mensen
achteruit gaan. Mensen die mee
willen gaan, kunnen zich vanaf nu
aanmelden voor de actie op zaterdag
6 april. Dat kan voor 28 maart via
pgeurts1@home.nl of telefonisch
(06 57 31 10 11). De bussen zijn
bedoeld voor zowel AbvaKabo-leden
als niet-leden.

Filmavond

Slechtvalk centraal
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Grote Markt 7 | Venray

Vogelwerkgroep ’t Hökske houdt op 25 maart een filmavond over de
slechtvalk. Deze avond vindt plaats in de Sevewaeg in Sevenum en begint
om 20.00 uur. Spreker is Lambert Cox.
Hoofdthema van de avond is
de slechtvalk, deze vogel is de
snelste vogel in duikvlucht. Hij kan
snelheden behalen van meer dan
350 km per uur. De vogels broeden
in Nederland meestal op hoge
gebouwen.
In een presentatie komen alle
facetten van het leven van de
slechtvalken onder de aandacht.
De toenaderingsfase, paring,
prooioverdracht, eifase, kuikens in

de groei maar ook het uitvliegen
en het leerproces. Wat er zich dan
afspeelt rondom de broedlocatie is in
mooie filmbeelden te bewonderen.
Lambert Cox geeft uitleg over hoe
de opnames tot stand kwamen.
Na de pauze is het de beurt aan een
mix van korte filmpjes over andere
vogels zoals buizerd, torenvalk, de
sperwer en ijsvogel. Aanmelden voor
deze avond kan via
info@vogelwerkgroephokske.nl
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Belangrijke overwinning Kampioenschap
America
voor Madrukro-lid
Door: Noud Haegens
AVV America heeft afscheid genomen van de degradatiezone. Door een overwinning op SV Merselo staat de club
weer in de middenmoot.

De overwinning was er wel een
met gemengde gevoelens. America
zag Sjoerd Wijnhoven uitvallen met
een gebroken kuitbeen. Een domper
voor het hele elftal. De stand was
toen al 3-1 en dit bleef het ook. Op
het slecht bespeelbare veld schoot
America meteen uit de startblokken.
Na zeven minuten stond het al op 2-0.
Het waren identieke goals. Steekbal
door de verdediging, op het vijandelijke
doel af, breed leggen en afmaken. Zo
simpel kan voetbal zijn. Bij het eerste
doelpunt was Jens Kleuskens aangever

en Tim Camps afmaker. Bij de tweede
treffer was Jens de afmaker en Sjoerd
Wijnhoven aangever. Het was een
droomstart en America was en bleef
oppermachtig. In de achttiende minuut
leek America de wedstrijd definitief op
slot te gooien. Tim Camps passeerde
twee tegenstanders en zijn voorzet
was op maat voor Jens Kleuskens. Die
schoot echter net iets te gehaast over.
In de dertigste minuut was het echter
wel 3-0. Coen Houben werd gehaakt
in het strafschopgebied en de daaropvolgende strafschop werd door Gerrie

Mulders benut. Merselo was nog niet
gevaarlijk geweest en America liet de
teugels een beetje vieren. Op slag van
rust sloeg Merselo dan toch terug. Uit
een hoekschop schoot Niels Hermans
meteen raak, 3-1.
Na de rust werd de wedstrijd niet
echt meer spannend. Zeker nadat
Sjoerd Wijnhoven met de ambulance
was opgehaald en de wedstrijd bijna
een half uur had stilgelegen. Op een
paar halve kansjes na kwam America
niet meer in gevaar en behaalde zo een
belangrijke en verdiende overwinning.

Madrukro-lid Tessa Pekx uit Kronenberg behaalde afgelopen zaterdag
met haar duopartner Minke Coort op het NK Majorette het kampioenschap in de categorie Duo Accessorie Jeugd 3 Basis.

Het NK vond plaats in Den Haag.
Met haar soloshow behaalde Tessa als
bosmeisje een vierde plaats met 68,55
punten en werd daarmee reserve-deelneemster voor het EK dat gehouden
wordt van 4 tot en met 6 oktober in
Lillehammer, Noorwegen. Dit was
niet haar enige optreden op het NK.

Samen met haar Bakelse duopartner
Minke Coort nam ze ook deel. Met een
door de jury gewaardeerd optreden
van gemiddeld 75,60 punten lieten ze
als duo de overige drie concurrenten
in hun categorie achter zich. Hiermee
hebben ze zich verzekerd van deelname aan voornoemd EK.

Open dagen

vrijdag 22 maart van 13.00 - 20.00 uur
en zaterdag 23 maart van 10.00 - 17.00 uur

www.dewevert.nl/feestje

KLEUR VOORJAARSMARKT ARCEN
KRIEBELS
Kies de juiste kleuren
bij het winkelen met
een professioneel
kleuradvies!

ZONDAG 24 MAART 2013
LIVE MUZIEK
150 KRAMEN
€ 75,12.00-17.00 UUR GRATIS ENTREE

www.onlystyle.nl
Tel. 077-4642612
Theresiastraat 32, Meterik

Kleura
d
+ GRATvies
colorca IS
rd

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

KOZIJNEN

ramen en deuren
terrasoverkappingen
zeer goed isolatie

r
ZONWERING
.00-17.00 uu
2kleuren
diverse
1
n
e
p
o
g
a
d
as
Tweede Pa

ROLLUIKEN

service en garantie

altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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Europees kampioenschap
stockcar in Horst
In de Mèrthal in Horst vindt op zaterdag 23 en zondag 24 maart het Europees kampioenschap radio controlled
model stockcarracing plaats. De organisatie is voor de negentiende keer in handen van SRP de Peeldrivers.

In de tot racecircuit omgebouwde
Mèrthal strijden deelnemers uit
Nederland, België, Duitsland, Engeland,
Schotland en de Verenigde Staten om
de titel Europees Indoor Kampioen
2013, met als inzet de Van Issum
Media wisseltrofee. Dit jaar heeft de
organisatie de inschrijvingen ruim
vier weken van tevoren moeten
sluiten omdat het maximale aantal
deelnemers bereikt was.
Diverse toprijders uit de regio
zoals Dennis van Asten uit Horst,

Jeroen Janssen uit Sevenum en Brian
Weijers (Venlo) maar ook Leon Kunzler
(Venray) zijn grote favorieten voor
deze titel. Alle kampioenen van 2012
verschijnen aan de start om er mooie
maar vooral spannende races van te
gaan maken.
Voordat de deelnemers zich aan
elkaar kunnen gaan meten op zondag
24 maart, krijgen ze de gelegenheid
om hun bolides optimaal af te stellen
op zaterdag 23 maart tijdens de
vrije trainingen. Deze beginnen om

12.00 uur en duren tot 17.00 uur.
De voorrondes op zondag starten om
10.00 uur.
Om 14.00 uur is de kwartfinale,
gevolgd door de halve finale om
14.30 uur. Tussen de finales door is er
een demonstratie van electro stockcars
(schaal 1:12).
Na de laatste demo gaat het
programma om 17.30 uur verder met
de grote finale. Hierin strijden de zes
beste rijders van dit weekend. Kijk voor
meer informatie op www.peeldrivers.nl

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

Kampioenen
’t Trefpunt
Leden van handboogsportvereniging ’t Trefpunt uit Tienray
scoorden afgelopen weekend goed op de 25 meter 1 pijl competitie
2012-2013. Er werden zeven competitiewedstrijden geschoten.
Bij de aspiranten tot 10 jaar behaalde Emiel Willemse een eerste
plaats en Owen Popping een tweede plaats. Jesper Plaats eindigde in
de klasse aspiranten 13-15 jaar Recurve op een derde plek. Bij de
aspiranten 13-15 jaar Bare Bow (boog zonder vizier en stabilisator) was
er voor Quinn Vlieks een eerste plaats en Nick van Berlo behaalde de
tweede plek.

Slank de zomer in!

v-beauty biedt die mogelijkheid. We hebben diverse mogelijkheden om op
een verantwoorde manier snel een aantal kilo’s of centimeters te verliezen.
• De Body Contour Wrap gegarandeerd 15 centimeter eraf na 1 behandeling,
anders geld terug;
• De Bodyformer, slanker worden door spierstimulatie;
• Het Sanaslank eiwitdieet, 4 tot 10 kilo in de maand afvallen onder begeleiding van
een Sanaslankconsulente.
Voor meer informatie:
infov-beauty@aol.com
tel 0478 85 51 87

www.v-beauty.nl

Primula

dé voorjaarsbloem
Alle kleuren, 11 cm pot, topkwaliteit

Sierkers Prunus, witte of roze bloem

p.st.

Alle soorten, struik t/m hoogstam

Lavendel angustifolia
6-pack, stevige, mooie planten

Taxus baccata met kluit

80-100 cm, supermooi!

Violen de allerbeste, in alle kleuren!

Vers uit eigen kweek, groot- en kleinbloemig

p.st.
6,49
p.st.
11,99
12 st.

0,49
0
49
-20%
4,99
8,99
4,99

Aanbiedingen geldig t/m 26 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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Sparta speelt gelijk
Door: Bobby Minten
Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum heeft zondag niet optimaal kunnen profiteren van de nederlaag van
koploper FC ODA uit Weert. Thuis werd er ternauwernood een gelijkspel uit het vuur gesleept tegen Belfeldia.
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Opening MTB-route
De permanente mountainbikeroute De Schaak in de Schadijkse Bossen
in Meterik wordt op 14 april officieel geopend. Het afgelopen halfjaar zijn
vrijwilligers actief geweest om een vaste mountainbikeroute van zo’n
achttien kilometer te realiseren.
Het initiatief voor de route komt
van Staatsbosbeheer en Stichting
Mountainbike Promotie NoordLimburg, met als resultaat een route
met kilometers nieuwe singletracks en
flinke hoogteverschillen. De route is
gemarkeerd met rode pictogrammen.
Ter gelegenheid van de officiële ope-

ning van de MTB-route om 09.00 uur
is er een toertocht uitgezet. Inschrijven
en starten is mogelijk van 08.30 tot
10.00 uur. Deelname aan de toertocht
is gratis. De startplaats is bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de
Lorbaan in Meterik. Voor meer informatie, kijk op www.mtbdeschaak.nl

Bixie kringkampioenschappen
Kring Noord van regio Limburg organiseert een bixiecompetitie.
Bixie is de basis voor verantwoord recreatief ponyrijden of het fundament
voor een succesvolle sportcarrière.

In de eerste helft kwam Sparta ’18
overal op het veld tekort. Belfeldia was
feller en voetbalde beter. De 0-1 na
twintig minuten was dan ook terecht.
Ondanks het zwakke spel waren er
enkele mogelijkheden voor Sparta die
niet benut werden.
Na rust speelde Sparta iets beter,
waarbij Erik Minten de grootste
kans kreeg. Zijn inzet werd gestopt

door de doelman. Sparta ’18 leek
lange tijd niet bij machte om een
gelijkmaker te forceren. Belfeldia hield
redelijk eenvoudig stand, totdat Erik
Minten tien minuten voor tijd de 1-1
binnenschoot.
Beide ploegen gingen op zoek
naar de winnende treffer en de gasten
dachten deze dan ook te scoren. Een
prachtig afstandsschot verdween in de

kruising: 1-2. Met een alles of nietsoffensief in blessuretijd ging Sparta ’18
op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam
er ook door een schitterende goal van
Jan Mertens, die met een halve omhaal
voor de 2-2 tekende.
Duur puntverlies voor Sparta, maar
men mag zeker niet klagen omdat er
toch nog een punt werd gehaald.
(Foto: Sjaak Verstegen)

Nieuwe heerser en
jubilarissen Ons Genoegen
Het koningsschieten van handboogschutterij Ons Genoegen uit America wordt traditiegetrouw op de derde
zaterdag in maart en dus ook op zaterdag 16 maart gehouden. Vijftien schutters van 15 tot ver in de 80 jaar streden
om de titels koning, prins en ridder.

Kring Noord van regio Limburg
organiseert de wedstrijd omdat zij de
paardensport voor de jeugd aantrekkelijk willen maken en houden, zodat
kinderen zich blijven aanmelden en
de al aangesloten jeugdleden ook
lid blijven van de verenigingen. Na

een aantal selectiewedstrijden gaan
kinderen strijden om het Bixiekringkampioenschap in manege
Megelsum in Meerlo. Iedereen is van
harte welkom om de kinderen aan te
moedigen. De wedstrijd is op zaterdag
vanaf 12.00 uur.

Melderslo zonder
punten naar huis
Door: Jan van de Pas
RKSV Melderslo had in deze wedstrijd best een puntje verdiend, iets
waar het tot kort voor het einde ook naar uitzag. Echter een onzekerheid
van doelman Ruud Hoeymakers werd afgestraft door een van de voetballers
van TSC `04 1 uit Tegelen met als gevolg een nederlaag van 2-1.
Melderslo was deze wedstrijd in
Tegelen begonnen zonder de gebroeders Kallen (Jeroen geschorst, Martijn
geblesseerd door een bedrijfsongeval). Echter hun vervangers, Frank
Rutten en Sjoerd Heldens, deden
het meer dan verdienstelijk. Met
een beetje geluk hadden de roodwitten na een kleine tien minuten
zelfs op voorsprong kunnen komen.
Bart Theeuwen wist zich helaas geen
raad met een vrije bal op geringe
afstand van het doel. Na de pauze
ging het snel anders. Melderslo
speelde met Stijn Vullings in plaats
van Peter Spreeuwenberg. Het was
echter TSC ’04 dat optimaal profiteerde van een onachtzaamheid in de
verdediging van Melderslo. Zij gingen
namelijk wel door na een blessure
aan Melderslose kant met een 0-1

voorsprong tot gevolg. Het moet
gezegd worden dat de ploeg van Ge
Ummuntum wederom weigerde zich
zo maar over te geven. Diverse kleine
kansen en een prachtig schot van Rob
Driessen uit stand hadden helaas niet
het gewenste effect. In de 75e minuut
was het gelukkig wel raak. Een
vrije trap van Paul van Helden werd
doorgekopt door Rob waarna het voor
Caspar de Swart een kleinigheid was
om van dichtbij de op dat moment
dik verdiende 1 -1 op het scorebord te
krijgen. Het laatste deel van de wedstrijd leek alles er op te wijzen dat het
op een puntendeling aan zou komen.
Helaas voor Melderslo kon ze dit niet
tot het einde volhouden. Kort voor het
einde viel de eerder genoemde treffer waardoor de ploeg uit Melderslo
zonder punten naar huis kon.

Jubilarissen Jack Weijs en Piet Vervoort
In een strijd over twee keer 25
wedstrijdpijlen werd bepaald wie zich
een jaar lang koning, prins en ridder
mag noemen. Jan Camps werd uiteindelijk als grote winnaar uitgeroepen
Zijn naaste achtervolger, Sef van de
Munckhof, werd op maar liefst veertien
punten achterstand gelaten. De derde
plaats was voor Lies Camps. In de
pauze werden twee leden gehuldigd

en onderscheiden voor hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.
Piet Vervoort ‘van Boëms Lei’ kreeg
de gouden Bondsspeld van de NHB
opgespeld voor 50 jaar lidmaatschap.
Hij heeft tijdens zijn lidmaatschap vele
jaren de voorzittershamer gehanteerd en zorgt nu nog steeds voor de
aankleding rondom de clubaccommodatie. Ook is hij nog steeds één van de

meest actieve leden. Jack Weijs werd
onderscheiden voor 40 jaar lidmaatschap. Hij heeft bijgedragen aan
de totstandkoming van het huidige
clublokaal en heeft enkele jaren deel
uitgemaakt van het bestuur. Hij is
ook degene die tot nu toe de meeste
koningstitels binnen de vereniging wist
te behalen en is nog steeds keizer van
Ons Genoegen.

Bezoek onze nieuwe site
voor al uw spuit- en straalwerk
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl
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Dwaalspoor

16-jarige schrijft fantasyboek
Als meisje van een plattelandsgemeente naar de grote stad verhuizen. Een nieuw begin maken en nieuwe
vrienden krijgen. Wendy Willemsen (16) uit Horst schreef er een fantasyboek over, dat binnenkort wordt uitgegeven
door uitgeverij Boekscout.

OPEN DAG
2e paasdag

U bent welkom tussen 11.00 en 17.00 uur

Wendy begon twee jaar geleden
met het bedenken van korte verhalen.
Die heeft ze nu bij elkaar gebracht in
het boek Dwaalspoor. Haar boek gaat
over een jong meisje dat van een
boerderij naar een stad verhuist. In de
stad ontmoet ze nieuwe vrienden. In
het boek is het echter de vraag wie
haar echte vrienden zijn en wie haar
dwarsbomen.
Wendy heeft zich de laatste jaren
vaak in haar kamer terug getrokken om
verhalen te schrijven. “Soms komt er
een verhaaltje in me op en dan schrijf
ik het snel op papier”, vertelt ze. Zelf
leest Wendy ook heel veel boeken
waar ze inspiratie uit haalt. “Ik probeer
andere schrijvers niet na te apen.
Aan mijn boek wil ik mijn eigen draai
geven.”
De jonge schrijfster houdt zelf
voornamelijk van spannende thrillers.
Haar boek Dwaalspoor is een spannend fantasyboek. Wendy heeft niet de
behoefte om autobiografisch te schrijven. “Ik heb mensen in m’n omgeving
er juist buiten gelaten. Alle karakters in
mijn boek zijn uniek”, vervolgt ze.
Al op jonge leeftijd schreef Wendy.
“Vroeger heb ik veel over pesten
geschreven, maar dat wil ik nu niet
meer. Er worden al zoveel boeken over
pesten geschreven. Boeken moeten
uniek zijn, anders verkopen ze niet”,

vertelt Wendy. Ze verdient niet heel
veel aan haar eerste boek, maar vindt
het al heel wat dat het wordt uitgegeven.
Haar ouders wisten lange tijd van
niets. Toen Wendy bericht kreeg dat
haar boek werd uitgegeven, kon ze het
niet meer verzwijgen. “Ik was zo blij.
Bekenden heb ik het allemaal verteld”,
lacht ze. Nu trekt Wendy zich terug
om de puntjes op de ‘i’ te zetten. “Ik
moet nog een coverfoto kiezen, een
korte samenvatting schrijven en mezelf
voorstellen.”
Natuurlijk is Wendy niet alleen met
schrijven bezig. Als derdejaars leerling
gaat ze ook naar het Citaverde College.
Zoals het er nu uit ziet, is Wendy nog
lang niet uitgeschreven. “Op school heb
ik het met de decaan besproken. Het
zou niet verstandig zijn om me alleen
maar op het schrijven te richten. Dat
blijft een leuke hobby, maar veel geld
verdien je er niet mee”, besluit Wendy.
Waarschijnlijk wil ze later in de
zorgsector gaan werken. “Misschien
kan ik daar ook wel inspiratie op doen
voor mijn boeken”, lacht ze. Zolang ze
genoeg ideeën heeft, schrijft Wendy
door. Ze is nu al aan het tweede deel
van haar boek bezig. “Ik heb de proloog al af. Als mijn eerste boek goed
verkoopt, kan ik het tweede deel ook
gelijk aanbieden”, meent Wendy.

Win een sloep van 6,5 meter!
We verloten onder de eerste 10 kopers
van een chalet een sloep van 6,5 meter.
Er zijn er inmiddels nog 4 te koop,
dus kom kijken op de Open Dag op
2e paasdag en overtuig uzelf wat
Residentie De Kooy te bieden heeft en
misschien legt u deze sloep wel aan uw
eigen bootslip vast.
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E

Rendementen en investeringsmogelijkheden

NOG

4 OP

TE KO

Paasaanbieding chalet

€ 97.500,-

Inclusief eigen grond, aansluiting en inrichting

Residentie De Kooy is onderdeel van Perfect Parken

De Kooy 13, 5861 EH Wanssum
T 0478 - 53 29 57 | 06 27 62 37 46
www.residentiedekooy.nl

7,3%

Perfect Parken Nederland B.V. biedt u een breed scala aan mogelijkheden om de door u te verrichten investering optimaal te laten renderen. Basis van al deze beleggingsvormen is dat de door u aangekochte recreatiegrond en chalet
dan wel woning, via onze organisatie worden verhuurd. Dit kan ook voor een deel van elk jaar zodat u uiteraard ook
zelf met uw gezin gebruik kunt maken en kunt recreëren. Alles wordt in onderling overleg met u geheel afgestemd op
uw persoonlijke behoeften en wensen.
Het zou te ver voeren alle mogelijkheden in
deze advertentie aan u voor te leggen en voor
u in detail uit te werken. Vandaar dat u hieronder enkele belangrijke voordelen/aspecten
aantreft.
- Uw eigendom wordt optimaal verhuurd via
door ons in te schakelen, gerenommeerde
verhuurorganisaties specifiek toegelegd op
de recreatiebranche.
- Wij regelen het gehele traject van verhuur
vanaf het moment van reserveren tot aan
de eindschoonmaak toe. U heeft nergens
omkijken naar.
- U krijgt de opbrengst maandelijks uitgekeerd.

- De recreatieve markt qua verkoop en verhuur
is bijna de enige vastgoedmarkt welke zich
nog steeds positief ontwikkeld.
- U bepaalt zelf hoeveel u gebruik maakt van
uw woning.
- U kunt de door u betaalde BTW terugvorderen.
- U draagt de eerste 10 jaren slechts 6% BTW
over de ontvangen huurpenningen af.
- Uw inkomsten vallen in box 3. Er wordt dus
geen inkomstenbelasting geheven. U krijgt
te maken met een heffing Vermogensbelasting van 1,2% over de waarde van uw object
minus de schulden.
- Vaste rente van 7,3%.
- Nu ook mogelijkheid alleen aankoop chalet.

Rendementsberekening
Aankoop chalet

52.500

Aankoop grond

45.000

Totale investering

97.500

Huuropbrengst

10.800

Verhuurprovisie 20%

2.160

Kosten parkbijdrage

1.500

Netto huuropbrengsten

7.140

Bruto rendement

9,02%

Vaste rente

7,3%
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15 VRAGEN aan Anouk Vullings Mies

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anouk Vullings
12 jaar
Horst
Citaverde College

Wat was je favoriete spel als kind?
Vroeger speelde ik altijd Mens Erger Je
Niet in Diddl-vorm.
Ik won niet altijd en kon erg slecht
tegen mijn verlies. Nu kan ik er heel
goed tegen, maar speel ik niet meer zo
vaak spelletjes.
Waar sta jij over 10 jaar?
Ik hoop dat ik dan een leuke vriend
heb, maakt mij niet zoveel uit hoe hij
eruit ziet, als hij maar lief is. Ik hoop
ook dat ik in een mooi huisje woon,
het liefst in een dorp zoals Horst,
Grubbenvorst of Velden.
Waar word je blij van in
Horst aan de Maas?
Het is altijd gezellig in Horst, vooral
met carnaval is het heel gezellig
bijvoorbeeld. Je kent er veel mensen en

eigenlijk wonen er alleen maar leuke
mensen.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik zou graag mijn jeugd opnieuw willen
doen, omdat ik vroeger veel gepest
ben. Dan wil ik een jeugd waarin
kinderen alleen maar lief voor elkaar
zijn. Het gaat nu gelukkig beter, heb
een nieuwe start gemaakt op het
Citaverde College en daar wordt er veel
meer voor gezorgd dat er niet gepest
wordt.
In wiens huid zou je een dagje
willen kruipen en wat zou je dan
doen?
Ik zou graag een dagje in de huid van
een leraar van ons willen kruipen en
kijken of ik dat zou overleven met onze
klas. Dan zou ik er ook achter komen of
ik echt zo druk ben als ze zeggen.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Een 8,8 voor Engels. Daar was ik

Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

echt heel trots op, omdat ik normaal
gesproken helemaal niet goed ben
in Engels. Eigenlijk ben ik het best in
Duits en Nederlands.
Je ideale verjaardagscadeau, wat
zou dat zijn?
Mijn ideale verjaardagscadeau is dat
al mijn vrienden op bezoek komen.
Ik hoef geen cadeautjes, als al mijn
vrienden maar komen, dan is dat het
enige dat ik graag wil.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
De leukste personen die ik heb leren
kijken zijn toch wel echt Niels van
Wylick, Sharon van de Riet en Bram
Litjens. Niels, Sharon en Bram zitten
bij mij in de klas en ze zijn altijd heel
aardig voor mij.
Wat is uniek aan jou?
Ik blijf, ondanks alle problemen,
altijd lachen. Voor vrienden ben ik
altijd aardig, zoek nooit ruzie met ze.
Vrienden vragen me wel eens hoe het

Iedere emotie,
een passend bloemwerk ...
...Ieder huis,
een sfeervolle decoratie

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
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E
BADKAM TAGE E 9999,00*
INCL. MON

kan dat ik altijd zo vrolijk ben, dat vat
ik op als een compliment.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Mijn moeder kan hele lekkere
kippensoep maken. Ze doet altijd alles
zelf, maar ik weet niet precies wat ze
daar allemaal voor ingrediënten voor
gebruikt.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Ik droomde over mijn verjaardag, dat al
mijn vrienden en familie er waren. Het
werd echt een knalfeest, op het strand
en het ging door tot middernacht.
Het was de perfecte verjaardag voor
mij. Jammer dat het een droom was.
Ik hoop dat iemand een keer zo’n
verjaardag voor me organiseert, dan
kan ik diegene wel kussen.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik pas wel eens op. Op mijn zusje
of bij iemand in de straat of zo. En
natuurlijk krijg ik ook nog zakgeld. Ik
houd heel erg van oppassen, omdat ik
erg van kleine kindjes houd. Daar wil
ik later ook iets mee gaan doen, iets
als kleuterjuf of zo. Maar ik wil geen
strenge juf worden, ik ben dan wel een
lieve juf.
Druk of rustig?
Druk, omdat drukke mensen altijd heel
gezellig zijn, vind ik. Je kunt er dan
heel goed mee praten en je maakt
veel leuke dingen mee met drukke
mensen. Ik ben zelf ook erg druk en
dat is ook te merken op school, zeggen
ze.
Discotheek of kroeg?
Kroeg, omdat daar de mensen vaak
dronken zijn en dat ziet er grappig uit.
Het is daar ook altijd heel gezellig. Zelf
ben ik daar nog nooit geweest, maar
het lijkt me gewoon heel gezellig.
Stad of dorp?
Dorp, ik vind het fijn om in een dorp
te wonen, omdat iedereen elkaar daar
kent en dat geeft me een fijn gevoel.
Het voelt veilig, ik zou echt niet in
Amsterdam of zo willen wonen. Daar
is het me veel te druk. In een dorp is
het lekker knus en gezellig met z’n
allen.

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

Vanwege ons 12½ jarig bestaan geven we tijdelijk
12½% korting op diverse arrangementen. Boek nu!
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Noordsingel 75, Horst, 077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

Column

De kunst
van stadrijden
Auto scheuren in Horst aan
de Maas: makkie. Geen last van
steile grachten, bruggetjes,
onverwachte trambanen,
parkeergeld en geen overvloed
aan irritante eenrichtingsweggetjes. In plaats daarvan
gewoon een recht toe, recht
aan weg zonder al te veel
verkeer daaromheen: heerlijk
rustig!
Een dagje met een gehuurde
auto kriskras door Amsterdam is
dan wel even een ommekeer...
Even wennen moest ik wel.
Nadat ik achteruit een bruggetje
afgleed omdat het me niet lukte
er bovenop te komen kwam ik
zonder pardon in de trambaan
terecht, waar ik niet zomaar 1, 2,
3 uit kon komen. Vervolgens
vond ik een briefje onder mijn
ruitenwisser, en nee, daar stond
helaas geen telefoonnummer of
lief berichtje op: mijn eerste
boete was binnen en tegelijkertijd mijn les om netjes parkeergeld te betalen. Alsof dat
allemaal nog niet erg genoeg
was trakteerde een man, naast
me in de wachtrij voor het
stoplicht, me op een interessante
gebarentaal-show, niet dat ik
daar ook maar iets van begreep...
Uiteindelijk kwam ik erachter wat
hij bedoelde: ik had al die tijd
zonder dat ik mijn lampen
aangezet had door een donker
Amsterdam gereden. Tot overmaat van ramp presteerde ik het
om bijna een huiskamer in te
rijden toen ik per ongeluk een
smal doodlopend weggetje
genomen had en ik wilde keren.
Daar kwam ook nog bij dat ik de
auto zo ontzettend vol geladen
had en ik bijna in het stuur zat, in
plaats van daarachter, dat ik dus
bij iedere beweging die ik
maakte op de toeter ramde. Dat
ik bij het tankstation stond om te
tank weer vol te gooien en ik
totaal geen idee had van welke
benzine of diesel erin moest, sluit
dan natuurlijk precies op dit
sukkelrijtje aan.
Wel even iets anders dus, dat
stad-rijden. Mijn lesje heb ik wel
geleerd, een boete als aandenken heeft namelijk flinke impact
op dat karige studentenrekeningetje van mij. Nou ja, misschien
kan ik maar beter blij zijn, dat
het hier maar om één boete gaat,
in plaats van de vijf die ik
eigenlijk verdiend heb.
Mies
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Uitwisselingen naar Duitsland

Grenzeloos Citaverde
Ontwerpbureau voor
tuinen • wonen • werken

De MBO-leerlingen van het Citaverde College in Horst hebben oog voor hun eigen regio, maar kijken ook over de
grenzen heen, zegt de school. Volgens hen blijkt dat uit twee activiteiten die de opleidingen onlangs ontplooid
hebben.

Aanleg en onderhoud voor
particulier • bedrijf • instelling

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

www.tuinenwonen.nl

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

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

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

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

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

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

Tractorchauffeurs / ZZP’ers

De leerlingen van de Greenportopleidingen brachten een bezoek
aan het Berufscollege in Straelen in
Duitsland. De dag begon met een
introductie van de tuinbouwgebieden
aan weerszijde van de landsgrenzen.
Deze presentatie werden verzorgd door
leerlingen van de twee scholen. Het
middagprogramma stond in het teken
van bedrijfsbezoeken.
Een helft van de groep bracht een
bezoek aan een orchideeënkwekerij
en de andere helft bezocht een
Helleborus-kwekerij. De school wil
proberen twee keer per jaar een

uitwisselingsbezoek te organiseren.
Hier wordt binnenkort een
samenwerkingsovereenkomst tussen
beide scholen voor getekend.
Op 4 maart gingen zeventien
tweedejaarsleerlingen Veehouderij
op studiereis naar Duitsland. Doel van
deze studiereis was om een indruk
te krijgen van de (grootschalige)
veehouderij in ons buurland. Als
eerste werd een bezoek gebracht aan
een bedrijf dat gespecialiseerd is in
stallenbouw.
Na een inleiding van de eigenaar
konden leerlingen in de werkplaats

en de showroom de innovatieve
inrichting van varkensstallen met
groepshuisvesting bekijken. In de
middag werd een bezoek gebracht
aan de Claasfabrieken in Harsewinkel.
Hier werden de modernste technische
ontwikkelingen besproken en bekeken.
Op de tweede dag werd een
bezoek gebracht aan een grootschalig
gemengd bedrijf in Tarthun,
gevolgd door een bezoek aan een
mengvoerfabrikant. Daarna werd een
ander groot gemengd bedrijf bezocht.
Op de laatste dag werd een bezoek
gebracht aan een slachthuis.

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

AANBIEDINGEN WEEK 13 en 14

NEFIT TRENDLINE HRC25 CW4
incl. montage en Moduline 100 kamerthermostaat

Nu voor

€ 1.995,00 inclusief btw.

Uitgaande dat het benodigde leidingwerk
niet verder verwijderd zit dan 1,5 meter
vanaf de combiketel en
zonder dakdoorvoer

ONDERHOUDSCONTRACT
CV KETEL

€ 58,50

inclusief btw / per jaar

Nieuwe galerie in Horst
De kinderen van groep 2/3 van basisschool De Twister uit Horst hebben vrijdagochtend 15 maart hun
eigen galerie geopend. Galerie Kliedertje vormde het slotstuk van het thema kunst. De galerie werd officieel
geopend. Lucy en Janice knipten een lint door. Daarna mochten pappa’s en mamma’s, opa’s en oma’s de
kunstwerken in verschillende genres bewonderen. Zo maakten de kinderen zelfportretten, Mondriaan-achtige
kleurvlakken, stillevens en 3D-kunst. De kinderen gaven hun gasten zelf rondleidingen en bij elke tafel
stonden kinderen die uitlegden wat er precies gemaakt werd.
Voor meer foto’s van de galerie, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

21
03

cultuur 27

‘Zolang het gevreten wordt, staan wij
op het podium’
In de woonkamer van zanger Ruud ligt een grote vlag uitgevouwen op de grond. De rest van de band kijkt,
beoordeelt, becommentarieert en na een beetje discussie is de vlag goedgekeurd. Eén voor een nemen ze plaats
aan de keukentafel, waarna ze nog enkele punten doorspreken voor hun gratis jubileumfeest Verrekte Goede
Vrijdag op vrijdag 29 maart in de Mèrthal in Horst.

De band Trade Mark, bestaande
uit Ruud, Jeroen, Bob, Peter en Jules
bestaat dit jaar 25 jaar. En aan de keukentafel blijkt dat de inmiddels brave

huisvaders hetzelfde zijn gebleven.
“Wij zijn geen watjes, wij zijn stoer”,
zegt zanger Ruud. De mannen zijn al
die jaren vrienden gebleven. “Twee

bandleden kennen elkaar al vanaf de
lagere school, maar de meesten hebben door de band een hechte vriendschap gekregen”, aldus Ruud. “Dat is

ook onze kracht op het podium. En als
het af en toe een keer niet botert, dan
spreken we dat uit. Na 25 jaar slaan
we elkaar nog steeds niet de koppen
in”, zegt Jeroen, gitarist en zanger van
Trade Mark.
De naam Trade Mark hebben ze
van een bierflesje gejat en die blijkt
nog steeds prima te werken. “Toen het
aantal boekingen iets minder werd,
hebben we op het punt gestaan om de
naam te veranderen. Maar daarover
waren we het binnen de groep snel
eens: de naam doet er niet toe. De
naam is zo goed als de band populair
is”, aldus Jeroen. Het concept van Trade
Mark is al 25 jaar hetzelfde gebleven
en dat weet het publiek te waarderen.
“Bij ons in de zaal staat het feestbeest.
Bij onze act horen plezier, stro en bier”,
aldus Peter, de drummer van de band.
Volgens hem heeft de groep een ware
identiteit opgebouwd. Hij was laatst
in een kroeg om enkele posters van
het jubileumfeest op te hangen toen
hij werd aangesproken door een jonge
vent aan de bar. “Hé, dat is toch de
band van de Kèlsmiddag, die altijd
hetzelfde spelen?” Toen Peter ad rem
opmerkte: “Jazeker, maar dat is toch
ook leuk?” kreeg hij terug: “Ja, dat wel.
Dat is wel leuk.”
De belangrijkste voorwaarde
voor de mannen is dat ze een leuke
avond hebben. “En als wij dat hebben, dan stralen wij dat ook uit naar
ons publiek”, zegt Ruud. “Dit is wat wij
doen en zolang het gevreten wordt,
staan wij op het podium.” De groep
speelt geen top-40 muziek, althans
niet als het op dit moment in de lijsten
staat. Dat spelen ze pas minimaal vijf
jaar later. “Dan heeft het nummer zich
inmiddels bewezen en dan hoort het

publiek ook niet dat het niet helemaal
zuiver gezongen wordt”, aldus Ruud.
“Ruud is een lopende jukebox, kent de
refreinen prima, maar sjoemelt weleens met de coupletten”, zegt Jeroen.
“Ik zing Engelsachtig, het klinkt Engels,
maar dat is het zeker niet”, aldus Ruud.
Het publiek is meegegroeid met
de band. “De jonge jongens en meiden
van vroeger zijn nu ook volwassen
geworden. Ze hebben een gezinnetje
en inmiddels feesten hun kinderen ook
mee”, zegt Bob. Hij speelt orgel en
piano in de band.

Jarenlange vriendschap
van de bandleden
De bandleden beseffen ook goed
dat de fitheid op het podium afneemt.
“We hebben niet meer de energie van
tien jaar geleden, we moeten nu ook
wel extra ons best doen om leven te
blazen in een rustige zaal. Vroeger ging
Jeroen bij een gitaarsolo in de nek van
Ruud zitten. Dat kan fysiek niet meer”,
aldus Peter. Het geheim van het succes
van Trade Mark is de jarenlange vriendschap van de bandleden. Waar andere
bands elkaar op een gegeven moment
het licht in de ogen niet meer gunnen,
staat bij Trade Mark vriendschap voorop.
Ook over het totstandkomen van het
repertoire is weinig discussie. “We willen dat het live werkt, dat we ons niet
teveel op de muziek moeten concentreren, geen mineurstemming en ook
vooral niet te langzaam”, zegt Jeroen.
“Op 29 maart gaan wij samen met
de mensen die voor ons belangrijk zijn
een feestje bouwen. De avond is voor
ons geslaagd als iedereen uit zijn dak
gaat. En een leuke bijkomstigheid is
een volle bak.”

Accordeonmiddag
Op tweede paasdag, 1 april, vindt er in café Den Hook in Lottum een
accordeonmiddag plaats. Deze is van 12.00 tot 17.00 uur.
De accordeonmiddag wordt georganiseerd door het trio Buddiger. Er is
dan een open podium voor spelers en

liefhebbers. Eenieder die wil spelen,
kan zich voor aanvang aanmelden bij
de organisatie in de zaal.

Motorzegening
De 27e motorzegening vindt op zondag 28 april plaats in
Grubbenvorst. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom.
Koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar in de tent. Voorafgaand aan de
zegening is er een mis gepland op
het plein. Deze mis wordt gegeven
door de pastoor van Grubbenvorst

en begint om 12.30 uur. Op het plein
wordt bikermuziek gespeeld. De route
van de toertocht is gratis verkrijgbaar
in de tent of te downloaden op
www.mc-murke.nl

Open Podium
OJC Cartouche
OJC Cartouche uit America heeft zondag 12 mei een open podium voor
bands. Zij kunnen hier zichzelf presenteren.
OJC Cartouche geeft aan dat het
podium vrij is voor “bands verkerend
in een stadium van zeer jeugdige
onvolgroeidheid, maar ook de gouwe
ouwe bands zijn natuurlijk van harte

welkom.” Wie een beetje muziek kan
maken is uitgenodigd om het podium
op te komen eisen. De bands kunnen
een email sturen om zich aan te melden naar concerten@ojccartouche.nl
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Partners van Erato

Harry Clevis van Rotary
Horst-Sevenum-Maasdorpen

Armand in Horst
Zanger Armand geeft op zondag 24 maart een concert in café
De Lange in Horst. Dit optreden begint om 19.00 uur.
Armand is een zanger van de
oude stempel. De koning van het
levenslied is eerder troubadour dan
zanger. Enkel gewapend met zijn
gitaar krijgt hij zijn zalen stil. Een
levensgenieter met diepe gedachten

en een inspirator voor velen. Zijn
grootste wapenfeit ‘Ben ik te min’
is bekend voor iedereen en komt
naar alle waarschijnlijkheid ook deze
avond voorbij.

Ruilbeurs in
Peelmuseum
Verzamelaars die hun collectie uit willen breiden en liefhebbers die
graag eens snuffelen tussen het meest uiteenlopende verzamelspul
kunnen op zondag 24 maart terecht in het Peelmuseum in America.
Tijdens deze ruilbeurs is een
aantal standhouders present met
een grote variatie aan oude en jonge
verzamelobjecten zoals postzegels,
munten, ansichtkaarten, bidprentjes,
sigarenbandjes en balpennen. Er
is ook alle gelegenheid om gezel-

lig bij te praten. De ruilbeurs wordt
gehouden in museumgebouw
De Kamphut in America van 10.00
tot 12.00 uur. Voor reservering van
een tafel of meer informatie, bel
06 20 70 21 73 of 077 464 13 36 of
kijk op www.peelmuseum.nl

Harry Clevis en Henk Cuppen samen met Math Craenmehr
Stichting Erato verzorgt individuele en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in
Limburg. Om de werkzaamheden van Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie stelt
HALLO ze aan u voor.
Harry Clevis en Henk Cuppen
van Rotary Horst-SevenumMaasdorpen: “Als Rotary HorstSevenum-Maasdorpen zamelen wij
geld in en besteden dit aan goede

doelen. Niet alleen aan projecten in
ontwikkelingslanden, maar ook in
onze eigen regio zijn er projecten
die wij van harte ondersteunen.
We vinden Erato een mooie stichting

met een geweldige doelstelling.
Wij hebben besloten om Erato voor
drie jaar te ondersteunen, zodat de
stichting zeker vooruit kan.”

Informatieavond

Lourdesbedevaart
In het parochiecentrum in Tienray vindt op 3 april een informatieavond plaats over bedevaarten naar Lourdes.
Deze avond vindt plaats om 20.00 uur.
Ook vanuit Nederland vinden er
elk jaar bedevaarten naar Lourdes
plaats. De Organisatie Limburgse
Bedevaarten, Stichting Nederlandse
Lourdesbedevaarten voor zieken en het
VGZ bieden geheel verzorgde reizen
aan voor pelgrims uit heel Nederland.

De reizen vinden plaats per trein, bus
of vliegtuig. Tijdens de bedevaart wordt
een volledig Nederlandstalig programma aangeboden. Voor eventueel
zieke of mindervalide pelgrims is medische en verpleegkundige begeleiding
beschikbaar. Een grote groep vrijwil-

OJC Niks

Rave 1.8
OJC Niks in Horst staat zaterdag 23 maart in het teken van elektronische muziek. Het programma duikt de diepte in met headliner Pony en
Maximiljan en Randy.
De headliner is Pony. Zij vullen
de avond met ‘deep house’. Na de
line-up gedeeld te hebben met
grootmeesters als Todd Terje en
Jamie Jones is dit duo niet meer
te stoppen. Als onderdeel van hun
landelijke tour komen zij ook langs
tijdens Rave 1.8 bij OJC Niks in
Horst.
Maximiljan warmt de bezoekers

ligers zorgt desgewenst voor rolstoelvervoer. Voor meer informatie over de
bedevaarten voor zieken, neemt contact op met Piet en Hennie Dinghs op
0478 69 25 17 en voor de Limburgse
Bedevaarten pastoor Verheggen op
0478 6912 17.

Ezel in de kerk

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

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

In de H.H. Fabianus en Sebastianuskerk in Sevenum wordt op zondag 24 maart met de kinderen van de
parochiefederatie Palmpasen gevierd. Een ezel staat gereed om de kerk binnen te lopen wanneer de mis om
09.30 uur begint.
Eén van de kinderen zal net als
Jezus in zijn dagen, gezeten op een
ezel, de kerk binnenrijden.
Op Palmzondag wordt in de kerk

gevierd dat Jezus als de nieuwe koning
gezeten op een ezel door groot en
klein met palmtakken in de hand werd
begroet. Na de heilige mis zullen de

op met opzwepende house. Deze
Amsterdamse producer is de laatste
tijd vooral actief in het buitenland.
De avond wordt afgesloten door
Rave-resident Randy. Hij levert een
mix van house, disco en alles wat er
enigszins in de buurt ligt.
De deuren van OJC Niks in Horst
openen om 21.30 uur. Het feest
gaat door tot 03.00 uur.

www.its-clean.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S

kinderen deze Palmpasenstok naar
mensen brengen van wie zij zelf
vinden dat deze extra aandacht nodig
hebben.

Muziekcafé De Buun

Eamonn McCormack

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

●

●

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●
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Blitterswijck

Ierse blues-rock gitarist Eamonn McCormack treedt zaterdag 23 maart om 22.00 uur op in muziekcafé De Buun in
Horst. De muzikant, die ook bekend is onder de naam Samuel Edyy, speelde onder anderen met Rory Gallagher,
Johnny Winter en Jan Akkerman.
Op negenjarige leeftijd begon
Eamonn McCormack met het
bespelen van de akoestische gitaar.
Hij werd beïnvloed door artiesten
als Slade, Cat Stevens, Neil Young
en Rory Gallagher. Na jaren spelen
in verschillende bands in Ierland,

vertrok Eamonn naar Amerika, waar
hij zijn eigen stijl ontwikkelde.
Onder de naam Samuel Eddy
toerde hij eerder door heel Europa en
heeft hij een platencontract getekend
bij Universe Productions/Virgin
Records. Na drie studioalbums volgt

een ‘best of’-album op zijn eigen
platenlabel.
Daarna neemt hij afscheid van
zijn artiestennaam en staat hij weer
als Eamonn McCormack op het
podium. Vorig jaar nog kwam zijn
album Heal My Faith uit.

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl
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Reis door de tijd in Grubbenvorster revue
Voor Piet Straten, Petra Welgraven en Nicole Alsters uit Grubbenvorst, is het een spannende tijd. Zij spelen
namelijk in de Grubbenvorster revue Kinder vân Kaldenbrook. Deze wordt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 april
opgevoerd. Het huis Kaldenbroek op de grens van Lottum en Grubbenvorst vormt het decor voor deze voorstelling.

Ondanks dat de revue in
Grubbenvorst afspeelt, is het volgens
de spelers voor iedereen interessant.
“Iemand uit Maastricht zou het kunnen volgen. Misschien zelfs iemand
uit Amsterdam, maar dan moet
diegene wel dialect verstaan. Maar
toch zou diegene het ook begrijpen
zonder de gesproken tekst, want het
is echt een mooi en duidelijk stuk
dat niet alleen interessant is voor
Grubbenvorstenaren”, legt Nicole uit.
Miriam Wijnen, de regisseur van
de revue, haalt volgens de drie spelers

het beste in iedereen naar boven. “Ze
blijft op iedereen letten en kent alles
helemaal uit haar hoofd”, zegt Piet.
“Door haar energie krijgt iedereen
energie”, vult Nicole aan. Volgens Petra
is de manier van werken ook speciaal.
“Toen we de tekst voor de eerste keer
oefenden, mochten we de tekst op
onze eigen manier zeggen. Dit werd
later de echte tekst. Er werd dus vanuit
improvisatie gewerkt. Dat maakt het
heel persoonlijk.”
Voor meer informatie over de revue
kijk op www.grubbenvorster-revue.nl

Pesach in parochiehuis Sevenum
In het parochiehuis in Sevenum kunnen mensen op 26 maart
kennismaken met het Joodse feest Pesach. Op deze avond wordt er vanaf
20.00 uur een sedermaaltijd verzorgd.

Een deel van de spelersgroep tijdens een repetitie
Met nog maar een paar weken
te gaan, begint de tijd toch wel een
beetje te tikken. Vele voorbereidingen
zijn al getroffen, maar de puntjes op
de i moeten nog gezet worden. Dat
gaat de komende weken gebeuren.
Volgens Piet wordt het toneelstuk
met de week mooier. “In het begin
oefenden we met kleine groepjes, dan
let je vooral op je eigen tekst. Maar
de laatste weken oefenen we met de
hele groep. Je hoort ook wat anderen
zeggen en je ziet hoe iedereen het
doet. Het wordt een geheel. Het komt
steeds meer samen. Prachtig.”
Het verhaal speelt zich af in de
Middeleeuwen, maar ook het heden
speelt een grote rol. Piet en Petra

hebben een rol in het verleden. Nicole
speelt in het heden. “Ik ben samen
met een vriendin op vakantie in
Kaldenbroek. Het is leuk om te zien
dat dingen die vroeger gebeurden,
nu ook gebeuren. Het is mooi dat
het heden en verleden zo dicht bij
elkaar liggen. Dat wordt in het stuk
ook duidelijk”, vertelt Nicole. Piet
heeft een hilarische rol. “Ik speel de
Italiaanse broer. Deze wordt getypeerd
als mislukte tweedehands autoverkoper. Ik heb thuis niets te vertellen en
ik vind mezelf helemaal geweldig. Een
hoop blablabla”, lacht hij. Petra’s rol
is een stuk ingewikkelder. “Ik ben een
dienstmeid die worstelt met verborgen verlangens. Ik ben ook de rode

draad in het verhaal. Dat is wel erg
speciaal.”
De revue gaat over het vinden
van een opvolger voor Kaldenbroek,
want zullen kasteelheer Adolf en zijn
geliefde Elisabeth een zoon krijgen? Als ze geen zoon krijgen, valt
Kaldenbroek dan in de handen van
de Lottumers? Dit zijn enkele gebeurtenissen die in de revue centraal
staan. De gezonde rivaliteit tussen
Grubbenvorst en Lottum komt ook
voorbij. “Het is geen rode draad in
het stuk. Het wordt op een luchtige
manier gebracht. Lottumers kunnen er
zeker om lachen”, vertelt Piet Seegers,
voorzitter van de Grubbenvorster
revue.

De joden vieren uitgebreid
Pesach, een feest dat zeven dagen
duurt. Op de vooravond (Sederavond)
wordt over de uittocht verteld en
een maaltijd bereid. Op 26 maart
kan men deelnemen aan deze

maaltijd die ingebed is in de joodse
Haggadah (liturgie). Er kunnen
maximaal twintig personen meedoen. Aanmelden kan via een e-mail
parochiehuissevenum@gmail.com of
telefonisch via 077 467 12 76.

Viva Viandellos
Na het succes van het Mega Frikadellen Festijn, het Grote Canix
Bitter-Ball en Fiësta Mexicana is het volgens OJC Canix uit Lottum tijd voor
Viva Viandellos. OJC Canix houdt wel van een viandel op zijn tijd, vandaar
het thema voor het feest op vrijdag 22 maart.
Volgens de jongeren van OJC
Canix is de viandel erg gewild bij de
lokale frietkraam. Een viandel is een
vleesproduct dat wordt gefrituurd.
Het is een variant op de frikandel.
De viandel is qua smaak vergelijk-

baar, maar is in een krokanter jasje
gestoken, waarna deze gebakken
wordt. De Canix-dj’s zullen zorgen
voor muziek. De deur gaat open
om 20.00 uur en het feest gaat om
21.00 uur van start.

Kusters Verhuur

romantisch
wonen

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

Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01

toon@kustersverhuur.nl

dAg
n
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z
e
AAnd
AAnst eopend
g
uur
t 17.00
.00 to
vAn 12

zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Ristorante/ Pizzeria

‘La Rondine’
Voor iets beters
naar peters!

Uniek bij La Rondine

de mooiste
kleuren

15% korting op alle bécé raamdecoratie

Wij geven je graag advies en kunnen je helpen bij het inmeten
en monteren. Bezoek vandaag onze winkel en profiteer van
15% korting op de gehele collectie raamdecoratie van bécé.
*van 23 maart t/m 13 april 2013.

www.woninginrichtingpeters.nl

Uitgebreide
paasbrunch

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

Proef...
en
nse keuk
a
ia
l
ta
I
de
Meterikseweg 84, Horst
077-3989089
www.larondine.nl

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Elektro installatie- en adviesbureau
• Elektrische installaties
• Zonnepaneelinstallaties

• Alarminstallaties
• Elektromaterialen

www.meterikelektro.nl

30

cultuur

AGENDA
America
Ruilbeurs

zo 24 maart 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Griendtsveen

21
03

Borduurcafé
vr 22 maart 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Sportgala
vr 22 maart 20.00 uur
Locatie: ‘t Gasthoes

EK Stockcarracing

Kinderworkshop
eierwarmer maken
wo 27 maart 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Kronenberg
Rommelmarkt

Ladies only event

Filmavond slechtvalk

wo 27 maart 19.00-23.00 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind

ma 25 maart 20.00 uur
Org: Vogelwerkgroep ‘t Hökske
Locatie: De Sevewaeg

Bijeenkomst Naoberzorgpunt
do 28 maart 20.00 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Melderslo

Lottum

zo 24 maart 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Smedendag

zo 24 maart 15.30 uur
Locatie: café-zaal Wilhelmina

zo 24 maart 13.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Opening klimaatbuffer

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs

zo 24 maart 10.30-12.30 uur
Organisatie: Hebbuz
Locatie: De Zaal

Concert Marloes Nogarede
en Marion Steeghs

t/m vr 22 maart
Org: St. Collecteplan Lottum

Grubbenvorst

za 23 maart 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Viva Viandellos

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

Rave 1.8

vr 22 maart 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

za 23 maart 21.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Kinderkledingbeurs

Eamonn McCormack

za 23 maart 10.00 – 11.30 uur
Locatie: De Vonkel

za 23 maart 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Standup comedyshow

Hegelsom

Autocrosswedstrijd

za 23 maart 21.00 uur
Locatie: café-zaal D’n Hook

Palmstokjes versieren

Collecte

Dorpsraadvergadering

Natuurschilderen

do 21 maart 20.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

za 23 maart 10.00-16.30 uur
Locatie: Kaldenbroeck

Tienray

Week van de Goede Doelen

Toneelvoorstelling Barst
ma 25 t/m za 30 maart

Sevenum

Levels: Lucky Number Seven

Meerlo

zo 24 maart 14.00-16.00 uur
Organisatie: Ruiterclub
Wittenhorst en Kleur
Locatie: Manege Wieneshof

Bixie
kringkampioenschappen

Palmpasen: Ezel in de kerk

Muziektheaterprogramma
Vroeg of Laat

za 23 maart 12.00 uur
Org: Kring Noord regio Limburg
Locatie: manege Megelsum

zo 24 maart 09.30 uur
Locatie: H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk

Vogelmarkt

Open tennisdag

zo 24 maart 09.30-12.00 uur
Org: De gevleugelde vrienden
Locatie: zaal ‘t Brugeind

zo 24 maart 11.00-17.00 uur
Organisatie: TV Apollo ‘69
Locatie: Hackfoirstraat

Dorpsraadsvergadering

Optreden Hallo Venray

do 21 maart 20.00 uur
Locatie: In de Riet

zo 24 maart 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Teampresentatie
Kevin van Leuven

do 28 maart 11.30 uur
Org: Staatsbosbeheer
Locatie: uitzichtpunt Flemingweg

zo 24 maart 11.00 uur
Org: ACC De Paradijsracers
Locatie: het Peeldijkje

Horst

Swolgen

Meterik

Open dag paardrijlessen
voor mensen met een
beperking

zo 24 maart 14.30 uur
Locatie: Kasteelboerderij

di 26 maart 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

zo 24 maart 13.00-17.00 uur
Org: fanfare Monte Corona
Locatie: Torrekoel

za 23 en zo 24 maart
Organisatie: SRP de Peeldrivers
Locatie: Mèrthal

Lakeside Stammineke 2013

Sedermaaltijd

za 23 maart 21.00 uur
Locatie: café Metieske

vr 22 t/m zo 24 maart 20.00 uur
Org: toneelvereniging Mimus
Locatie: Parochiehuis

The Road to
Gaellus Open Air
vr 22 maart 21.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Optreden Twenty Sicks
za 23 maart 21.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

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

Concert Hallo
Venray in Horst
Hallo Venray staat zondag 24 maart op het podium van Cambrinus in
Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur.
De band bestond afgelopen jaar
25 jaar en dit jaar verschijnt een gloednieuw album. Neil Young met humor,
zo werd de band bij de oprichting in
1987 omschreven. Toentertijd speelden
de leden voornamelijk Nederlandstalig,
later werd geswitcht naar Engels.
Inmiddels is Hallo Venray één van de
meest vooraanstaande rockbands uit de
Nederlandse pophistorie. In 1989 werd
in eigen beheer het album You Don’t

Hit A Guy With Glasses On uitgebracht.
In 1992 kwam de doorbraak met het
album The More I Laugh, The Hornier
Due Gets. Singles van dat album,
zoals Slow Change, werden op Radio
3 gedraaid en er volgde een succesvol
optreden op Pinkpop. Henk Koorn stal
daar de show door te verschijnen in
netkousen en op een pogostick over
het podium rond te dansen. Na 25 jaar
is Hallo Venray weer helemaal terug.
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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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur

Huisartsenpost

Kronenberg
Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
Den Bunder 1 Kronenberg
T 077 467 28 29
Spreekuur inloop:
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

America
zondag

Venlo

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

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

Tandarts

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

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
Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

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

Spoedgevallendienst
22 t/m 28 maart
Tandarts Bielen
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

vrijdag

Verloskundige zorg

Rehoboth

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

zondag

Tienray
zaterdag
woensdag

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
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Smedendag en
palmhöltjes
Bij streekmuseum De Locht in Melderslo staan op zondag 24 maart twee
activiteiten op het programma. Op die dag wordt de jaarlijkse smedendag
gehouden en worden vanwege Palmpasen palmstokjes versierd.
Tijdens de smedendag is een
tiental smeden aan het werk op
mobiele smidsvuren, zodat het
hele binnenterrein in volle gloed
staat. Er wordt speciaal smeedwerk
gemaakt. Vanwege Palmpasen mogen
kinderen palmstokjes versieren. Het

gaat om een eeuwenoude traditie
die herinnert aan de intocht van
Christus in Jerusalem op de zondag
voor Pasen. Het museum is open van
11.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 23 maart 2013

Rundervinken 4de GRATIS
4 gepaneerde kipsnitzels € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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De zomer
komt eraan!

actief

eropuit

eten en drinken

natuur

kunst & cultuur

shoppen

verschi
jnt

20
juni

Tip jouw zomeractiviteit!
Voor toeristen en thuisblijvers biedt deze krant bij uitstek een overzicht van wat er in de gemeente Horst aan de Maas
te doen is. Van zomeravondconcerten op een plein tot toneelvoorstellingen in een bos en van sportieve evenementen
tot kermissen en braderieën. De agenda in deze krant loopt van donderdag 20 juni tot het einde
van de vakantie op zondag 25 augustus.

Heeft u tips? Stuur ze naar zomer@kempennieuwsmedia.nl
of bel naar 077 396 13 52.
Zomer in Horst aan de Maas is een uitgave van Kempen Nieuwsmedia B.V., uitgever van

