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Klimaatbuffer is open
Je moet er even over de zandpaden voor lopen, maar dan ineens sta je midden in een natuurgebied. In de achtertuin van Swolgen, op een verlengde van de
Flemingweg, staan Schotse Hooglanders te grazen en is de eerste ooievaar al gesignaleerd. “Dat betekent dat het werkt”, geeft een Staatsbosbeheer-medewerker aan.
“De klimaatbuffer Ooijen-Wanssum is open.” Lees verder op pagina 05

Het gemak van een 24-uurs
fitness centrum

Raadhuisplein 8, Sevenum

www.anytimefitness.nl
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

Van politie naar gemeente

Gevonden voorwerpen
Wanneer een inwoner van gemeente Horst aan de Maas zijn sleutelbos, zonnebril of portemonnee verliest of
juist de eerlijke vinder is, dan kon hij of zij tot nu toe naar de politie. Vanaf 1 april kunnen gevonden of verloren
voorwerpen echter digitaal gemeld worden op www.verlorenofgevonden.nl
In opdracht van minister Opstelten
stopt de politie vanwege bezuinigingen
met het bewaren en registreren van
verloren en gevonden voorwerpen.
Daarom is de gemeente vanaf 1 april
verantwoordelijk voor deze taken.
Gemeente Horst aan de Maas
heeft zich samen met andere Noorden Midden-Limburgse gemeenten
de afgelopen maanden voorbereid
op deze taak. De gemeentes hebben
gekozen voor een systeem dat mensen
de mogelijkheid biedt om via internet
verloren of gevonden voorwerpen te
melden. Een burger die zijn eigendom
verloren is, kan ook zelf via deze

website zoeken of zijn eigendom
gevonden is. De mogelijkheid om
binnen kantooruren aan de balie

van het gemeentehuis een verloren
of gevonden voorwerp te melden,
blijft ook bestaan.
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Alcatrazz-crew ruimt op
Linq Events, organisator van het Alcatrazz Festival, gaat met zo’n
dertig vrijwilligers de omgeving van de kasteelruïne in Kasteelpark Ter Horst
schoonmaken. Zij doen dit als blijk van waardering naar alle partijen die het
mogelijk maken dat het festival jaarlijks in de groene omgeving kan
plaatsvinden.
De kasteelruïne is sinds 2007 het
decor voor het grote dancefestival,
waar ieder jaar duizenden bezoekers op
afkomen.

Schoon en groen
“Naast de muziek is deze locatie
erg belangrijk voor het evenement.
De prachtige, groene omgeving en de
kasteelruïne geven het festival een
unieke uitstraling”, aldus de organisatie
van Alcatrazz.
Zij vindt het belangrijk dat de
omgeving schoon en groen blijft
en wil eraan bijdragen om het zo
te houden. Samen met zo’n dertig

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum/Swolgen
flyer

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

Bezoek- en correspondentieadres
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

vrijwilligers start de organisatie
een ‘voorjaarsschoonmaak’.
Deze vindt plaats op zaterdag 6 april.
De organisatie geeft aan dat iedereen
welkom is om een steentje bij te
komen dragen. Vanaf 08.45 uur wordt
men ontvangen bij de kasteelruïne.
Na een welkomstwoord en een
fotomoment worden materialen
voor de schoonmaak uitgedeeld,
waarna er twee uur is uitgetrokken
om de omgeving van de kasteelruïne
helemaal opgeruimd te krijgen.
Om 12.30 uur verwacht Linq Events
klaar te zijn met de opruimactie in
Kasteelpark Ter Horst.

Grubbenvorst in de strijd tegen kinderkanker

Marlies is weer thuis

Marlies Schreurs uit Grubbenvorst kwam zaterdagmiddag 30 maart terug van haar fietstocht voor het goede doel. Onder begeleiding van
Harmonie St. Joseph toog ze van het veerpont naar de kiosk op het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst, waar ze op 4 maart ook werd uitgezwaaid door het dorp.
Kinderen spelen, worden
geschminkt en puzzelen een speurtocht, er is koffie en vlaai voor het
goede doel en de veiling levert
hilarische momenten en veel euro’s op:
het is een drukte van jewelste op het
Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst
op zaterdag 30 maart.

Fietstocht
vol ontberingen en
ontmoetingen
Om 17.00 uur werd Marlies door
Harmonie St. Joseph en een hele stoet
mensen weer in haar dorp onthaald.
Een emotionele begroeting volgt, na
een fietstocht van een maand vol ontberingen en bijzondere ontmoetingen.
Honderden gele ballonnen kiezen het
luchtruim en gaan met de koude wind
richting Venlo.

Ontroerd en dankbaar
Marlies krijgt applaus als ze het
veer weer afrijdt. De optocht gaat terug
naar het plein, waar een feestelijk welkom wordt gevierd met toespraken van
onder anderen burgemeester Kees van
Rooij en een vertegenwoordiger van

het Kinder Oncologisch Centrum waar
Marlies voor fietste.
De actie Grubbenvorst in de strijd
tegen kinderkanker blijkt 9.775 euro

opgebracht te hebben. Marlies is diep
ontroerd en heel dankbaar. Met een
Lang zal ze leven van de harmonie en
een geïmproviseerde receptie wordt de

thuiskomst afgesloten.
Voor meer foto’s
van de thuiskomst van Marlies,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Volledige
redactieraad
De redactieraad van nieuwsblad en website HALLO Horst aan de Maas is
met zeven leden compleet. De redactieraad adviseert de redactie van HALLO
Horst aan de Maas over de inhoud en de presentatie van het nieuws in
nieuwsblad en op de website van HALLO Horst aan de Maas.
De samenstelling van de redactieraad is een afspiegeling van alle doelgroepen van HALLO Horst aan de Maas:
winkeliers, jongeren, ouderen, toerisme, verenigingen en ondernemers in
Horst aan de Maas. De redactie overlegt
minimaal twee keer per jaar met de
redactieraad en geeft hen tussendoor
feedback over inhoud en vormgeving.

De redactieraad 2013 bestaat uit, in
willekeurige volgorde: René Poels uit
Meerlo, Marlie Cruysberg uit Tienray,
Jack Willems uit Kronenberg, Maud
Jenneskens uit Hegelsom, Romé Fasol
uit Horst, Trudy Steeghs uit Meerlo en
Roel Alsters uit Grubbenvorst. De eerstvolgende redactieraadsvergadering
vindt plaats op 22 april.

Professionele
pedicurebehandeling
inclusief paraffinepakking en gelakte nagels

€40,50

€20,25

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Huisarts Horst gaat met pensioen

Dokter Schuurman draagt
stokje over
Koert Schuurman (64) uit Horst stopt maandag 1 april definitief als huisarts in Horst. Na 37 jaar zorg voor de
gezondheid van de Horster gemeenschap draagt hij het stokje over. Op vrijdag 5 april houdt hij een afscheidsreceptie voor al zijn patiënten.

Het oranje
gevoel komt
dichterbij
HORST • GRUBBENVORST

Koert Schuurman wilde van jongs
af aan al iets met mensen doen. Dat
hij dokter is geworden, is volgens hem
toeval. “Mijn vader was leraar, dus voor
hetzelfde geld was ik leraar geweest.
Ik ben er denk ik gewoon ingerold”,
vertelt hij. Schuurman behoort nog tot
de laatste lichting huisartsen die na een
opleiding en zes weken stagelopen,
kon beginnen. “Dat is nu wel anders”,
vertelt hij.

Horster dialect
Oorspronkelijk komt dokter
Schuurman uit Groningen. “In mijn
beginjaren heb ik veel moeite gehad
met het Horster dialect. Als mensen
dan zeiden dat ze ‘pien in de nek’ hadden, dacht ik dat ze last hadden van
hun nek. Nu weet ik dat het keelpijn
betekent. Ik heb, denk ik, een hoop
verkeerde pillen gegeven, maar daar is
nog nooit iemand mee teruggekomen”,
grapt hij.
Bij de Horster gemeenschap stond
Schuurman bekend als een betrokken

dokter. “Bij mij liepen de spreekuren
altijd uit. In het begin klaagden mensen
nog wel eens, maar na hun afspraak
waren ze tevreden met de tijd die ik
aan hen besteedde. Ik wilde niet alleen
weten wat de klachten waren: ik wilde
ook weten hoe het met personen en
hun familie ging.”

Verandering
In de jaren dat Schuurman huisarts was, is er veel veranderd. “Mijn
schoonvader zei altijd dat een huisarts
met zijn praktijk meegroeit. Daar heeft
hij, denk ik, wel gelijk in. Als huisarts
heb ik veel mensen zien opgroeien,
maar ik begrijp nu ook wel dat jongere
mensen voor een jongere arts gaan.
Daar kunnen ze tenminste langer bij
blijven.”
Een aantal jaar geleden kwam
hij samen met andere huisartsen in
huisartsenpraktijk Nieuw Huys in Horst
terecht. “Het is maar goed dat we
samen zijn gekomen. Als je kijkt hoe
druk het tegenwoordig allemaal is. Het

zijn niet alleen de spreekuren overdag die je moet doen. Ook avond- en
weekenddiensten zijn onderverdeeld
over de artsen in de regio.”

Stoppen
Na al die jaren vindt hij het nu
goed geweest. “Er komt een tijd dat
je moet stoppen en die is nu voor mij
aangebroken. Ik zal altijd benieuwd
blijven hoe het met bepaalde mensen afloopt, maar dat moet ik nu wel
proberen los te laten. Nu ik stop, val ik
niet in een zwart gat. Ik kan nu gaan
lezen, reizen en tuinieren: dingen waar
ik voorheen bijna geen tijd voor had.”
Als mensen hem iets willen geven
op zijn afscheidsreceptie, heeft hij
het liefst een donatie voor het Rode
Kruis en speeltuin Roeffen Mart. “Dat
zijn zo’n goede initiatieven. Zonder
het Rode Kruis zouden er veel evenementen niet door kunnen gaan en bij
Roeffen Mart hebben mijn kinderen ook
nog gespeeld. Zo komt het geld goed
bij de gemeenschap terecht.”

Verband zaken Lottum en Tegelen

Arrestatie in onderzoek naar
schietincidenten
In een onderzoek naar twee schietincidenten in Lottum en Tegelen heeft de politie woensdagmorgen een
36-jarige man uit Maasbree aangehouden. Het betreft het incident in Lottum waarbij op maandag 25 februari
schoten werden gehoord.
Op maandagochtend 25 februari rond 07.00 uur startte de politie
een onderzoek in Lottum, waar in
de richting van een woning op de
Stationsweg geschoten zou zijn. Zij
deed toen lokaal sporenonderzoek.
De recherche onderzoekt nu of
er een verband is tussen de schoten

in Lottum en een voorval in Tegelen
waarbij een 36-jarige man uit Tegelen
gewond aan zijn been raakt. Zij sluit
meer aanhoudingen niet uit.
In de woning van de verdachte
in Maasbree heeft de recherche
een doorzoeking verricht. Daarbij
troffen agenten een ploertendoder,

een pepperspraypistool, een
stroomstootwapen, ongeveer een
kilo hasj en zes kilo hennep aan.
Verder bevond zich op zolder, in
een geheime bergplaats, een
hennepkwekerij. Bij de doorzoeking
zijn ook enkele duizenden euro’s aan
contant geld in beslag genomen.

KLEURRIJKE LENTEMODE!

OOK JASSEN EN SCHOENEN

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur
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AOW voor
joekskapel
Joekskapel Kleug Zaat uit
Lottum ontving tijdens hun
repetitieavond op donderdag
21 maart een koffer met een
gedicht. Een beetje verbaasd lazen
zij in het rijm dat oudjoekskapellid Gert Heinemans een
oude belofte in wilde lossen. In de
koffer zat zijn eerste AOWuitkering, ten behoeve van de
muziekvereniging.
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Horst aan de Maas in Beeld
D’n Turfstèker America
01/16

De bronzen replica van D’n Turfstèker werd op 5 april 2010 onthuld door wethouder Van Rensch, Americaan Jamie Koek, nabestaanden van de
oorspronkelijke kunstenaar en de nieuwe kunstenares. Het staat op het plein tussen de Nusseleinstraat en de Kabroeksstraat in America en is
gemaakt door Rob van den Broek en Mieke van Uden. Het oorspronkelijke beeld van Piet Hermans werd in 1987 neergezet.
om en lieten grote stukken los.
“We hebben toen zelf nog iets
geprobeerd met bisonkit, maar
ook dat was geen succes.”

Het beeld heeft
geen gezicht

De boerenbruiloft van 2001 in
Lottum werd, in lijn met traditie,
opgeluisterd door joekskapel Kleug
Zaat. Tussen het muziek maken door
hadden de leden van de Lottumse
joekskapel het over de leeftijd van
de leden en het op termijn bereiken
van de AOW-leeftijd. Gert Heinemans
maakte toen de opmerking dat
de eerste AOW die hij zou ontvangen voor de joekskapel zou zijn.
Secretaris Leon van Helden hoorde
de belofte en legde dit bij gebrek
aan papier op een bierviltje vast. Dit
viltje werd zorgvuldig in het archief
opgeborgen.

Twaalf jaar
oude belofte
Enkele jaren na deze belofte
gedaan te hebben, meldde Gert
zich af als lid van Kleug Zaat. Maar
toen Gert in februari 65 jaar werd,
werd hij tijdens zijn verjaardagsfeest
met het bewuste bierviltje geconfronteerd met zijn twaalf jaar oude
belofte.
Tijdens de wekelijkse
repetitie-avond op donderdag
21 maart werd een koffer werd
bezorgd met daarbij een gedicht,
waarin Gert op ludieke manier
duidelijk maakt dat hij zich aan zijn
belofte houdt. “De inhoud van de
koffer is ruim voldoende om tijdens
de jaarvergadering een goed glas te
drinken op de gezondheid van Gert”,
laat het bestuur weten.

Vanwege een gemeentelijk
verzoek om kunst in de dorpen
kwam er in 1987 een beeld in
America. Dit beeld moest passen
bij het Peeldorp. “America is
eigenlijk gegroeid op de Peel
en door de Peelwerkers, dus
D’n Turfstèker paste heel goed”,
vertelt Marco Hesp, voorzitter

ZATERDAG a.s. OPEN HUIS
van 11.00 tot 15.00 uur

van de dorpsraad. Het beeld van een
turfsteker op verschillende grondlagen
is gericht richting Peel. “En het beeld
heeft geen gezicht”, vertelt Marco.
“Het is nu niet Piet of Jan, maar een
symbool voor alle turfstekers.”
Het oorspronkelijke beeld was
gemaakt van een soort gebakken
klei. Door jaren van weersinvloeden

Spelen,
dieren
len
knuf fe !
r
en mee

HORST | VROUWBOOMWEG 6
VRAAGPRIJS €635.000,- K.K.
• Prachtig verbouwde woonboerderij op korte afstand
van Horst-Centrum, op ca. 8.500 m2! Zeer sfeervol!
• Laatste renovaties in 2007 en 2013!

PREVIEW? WWW.GROENWONEN.NL
Plezier op en rond
het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

vielen in 2004 de eerste stukjes van
het beeld af. “In 2005 moest het
beeld toch even weg vanwege de
pleinrenovatie, dus toen hebben we
het laten repareren door de firma
Kunstwacht. We dachten toen nog dat
het wel te verhelpen was”, herinnert
Marco zich. Maar in 2006 ging het
weer mis. In 2008 viel het beeld zelfs

In 2009 besluit de dorpsraad
om het toch maar eens te
bespreken in het College van
B&W. En met succes, in het najaar
van dat jaar wordt besloten een
replica te laten maken door
kunstenares en goede bekende
van Piet Hermans, Mieke van Uden.
Piet Hermans was ondertussen
in 2007 overleden. De replica
zou van brons worden gemaakt
en werd door de kunstenares in
samenwerking met bronsgieter
Rob van den Broek gemaakt.
“We hebben nog gekeken naar
andere kunstwerken, maar D’n
Turfstèker is een symbool voor
America geworden dat we deze
toch gewoon wilden houden. Met
de replica wordt het idee van
het beeld in stand gehouden”,
vertelt Marco. Het bronzen beeld
bleek meer weersbestendig en
prijkt nu al een aantal jaren in het
centrum. “En we zijn er best trots
op, dat mag ook wel eens gezegd
worden.” Het beeld wordt omringd
door twee soorten heiplanten:
een winter- en een zomervariant,
zodat er altijd wat bloeit.
De originele Turfstèker is sinds
april 2010 te bezichtigen in het
Peelmuseum, waar hij een mooi
overdekt plekje heeft gekregen.
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Klimaatbuffer is open
De officiële opening van de
klimaatbuffer Ooijen-Wanssum vond
donderdag 28 maart plaats bij een
uitzichtpunt in het natuurgebied.
De opening werd verricht door gedeputeerde Patrick van der Broeck van
Provincie Limburg en Harry Boeschoten,
regiodirecteur van Staatsbosbeheer.
“Het is leuk om te zien dat mensen
die hier wonen en leven ook aanwezig
zijn”, begint gedeputeerde Van der
Broeck, die voor de gelegenheid onder
zijn nette pak stevige wandelschoenen
aan heeft getrokken. “Dat laat zien dat
het project leeft en men snapt waar het
over gaat.”
In een gebied tussen Meerlo en
Ooijen startten Staatsbosbeheer en
Dienst Landelijk Gebied vorig jaar april
met de aanleg van de klimaatbuffer
in wat ooit de Oude Maasarm was. Op
het terrein van Staatsbosbeheer werd
een lange, vrij brede geul uitgegraven.
Hierdoor wordt het gebied interessant
voor recreatie, maar draagt het vooral
ook bij aan de waterveiligheid van ons
gebied.
“Velen zullen zich het hoog water
van 1995 nog herinneren. De Maas

is heel mooi, maar kan ook een
bedreiging zijn”, zegt Andy Liebrand,
boswachter van Staatsbosbeheer. Hij
legt uit hoe de klimaatbuffer bijdraagt
aan de veiligheid. Vanaf het moment
dat de noodkades weggehaald zijn, zal
het gebied bij hoog water onderlopen
en als natuurlijke buffer dienstdoen.
De kans op overstromingen vermindert
dan.
Omdat grond- en regenwater vastgehouden wordt in het gebied, ontstaat
er daarnaast een weelderige flora en
fauna. Dit zorgt er weer voor dat het
gebied ook aantrekkelijk wordt voor
wandelingen en andere recreatiemogelijkheden. Lokale boeren dragen bij aan
het onderhoud: runderen en schapen
worden ingezet voor vegetatiebeheer.
“Er wordt nadrukkelijk samengewerkt
om het landschap vorm en inhoud te
geven”, vindt de gedeputeerde.
Het plan past binnen de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. En
hoewel voor het grote project aan de
tekentafel nog druk gesleuteld wordt
aan de invulling, is men het er hier
over eens: “In dit gebied is OoijenWanssum eigenlijk al in uitvoering.”

Harry Boeschoten en gedeputeerde Van der Broeck

Geen minikermis Broekhuizenvorst
De kermiscommissie in oprichting van Broekhuizenvorst heeft besloten dit jaar geen minikermis te organiseren. Zij hoopten, ondanks dat de officiële
kermis niet meer in het dorp gehouden wordt, toch een evenement voor de kleinsten op te zetten.
“Ondanks advertenties in lokale
media en op Facebook zijn er geen
reacties gekomen vanuit het dorp”,
aldus de organisatie, die mensen zocht
om de kermiscommissie te komen
versterken. Zij hadden gehoopt op
meer positieve feedback vanuit ouders
met kleine kinderen. “We hebben
vorig jaar veel goede reacties gehad,
maar er is meer voor nodig”, aldus de
organisatie. Ze hopen dat het volgend
jaar wel weer opgepakt wordt.
Het initiatief van de
kermiscommissie werd ondersteund
door de dorpsraad. Vorig jaar
organiseerde café ’t Dörp met behulp
van een aantal sponsoren een
minikermis. In 2011 ging de officiële
kermis niet meer door omdat het
animo onder kermisexploitanten en
publiek jaarlijks afnam.

Nominatie
Recycle
Award
Gemeente Horst aan de Maas
is genomineerd voor de Recycle
Award. Samen met Sint Anthonis,
Boekel, Grave en Druten is Horst
aan de Maas in de race voor wint
in de categorie kunststof.
Tijdens het Gemeentelijk
Afvalcongres in Amersfoort op
11 april worden de awards
toegekend aan gemeenten die
de beste afvalinzamelresultaten
van Nederland weten te behalen.
Er worden die dag drie awards
uitgereikt voor de categorieën glas,
kunststof en oud papier/karton.
Horst aan de Maas is met de
nominatie in ieder geval al bij de
vijf best scorende gemeenten voor
inzameling van kunststof geëindigd.

Minikermis Broekhuizenvorst in 2012

Kom naar de Open Dag op zaterdag 13 april a.s.
in ’t Gasthôes tussen 13.00 en 17.00 uur.
Voor nadere informatie en/of opgave:

www.hobbygilde.nl

of tel. 077 - 398 89 15 (tussen 17.00 en 19.00 uur).

Marques de Este,
Tempranillo, Crianza

BUFFET
AMBACHTELIJK

Benieuwd naar de cursussen die u bij
Hobby-Gilde Horst e.o. kunt volgen?

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

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

WARME HAP KLASSIEK

Ideaal tijdens een feestje of zomaar een partijtje

gehaktballetjes-tomatensaus • beenham honing-mosterd •
varkenspoulet in champignonroomsaus •
toscaanse salade • bleekselderijsalade •
25 voor
van € 9,
diverse smaken broodjes
25
Inclusief borden en bestek. Gratis gebracht en de afwas
die doen wij voor u. Bestellen vóór 11 april,
afnemen voor 1 mei.

€ 8,

p er p er so

on

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Enige en algemene kennisgeving

De Piëlhaas is vertrokken naar de eeuwige jachtvelden.

Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.

Lei Haegens
echtgenoot van

Anne Haegens-Rongen †

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

Hij overleed vijf dagen voor zijn 87ste verjaardag.
Ellen en Albert

Dag na dag

Jac en Wilma

De herinnering aan jou onuitwisbaar
Dankbaar voor de liefde die je ons hebt gegeven
Een onvergetelijke vrouw, moeder en oma

Leo en Antoinet
Saskia
Bram en Tessa

Joke MoorenVerheijen

Joep en Els
Anne
Lex en Elise

5 april 2012

Riky Peeters-Haegens

Jef, Wilma, Cristel, Frencis

Horst, 26 maart 2013
Correspondentieadres: Stoktstraat 37, 5961 TN Horst

De herdenkingsdienst is op 7 april a.s.
om 10.30 uur in de St. Lambertuskerk te Swolgen.

De uitvaartdienst heeft naar pap’s wens in
besloten kring plaatsgevonden op woensdag 3 april j.l.

www.partyverhuurvangent.nl
Verhuur van springkussens en
overige feestbenodigdheden.
info@partyverhuurvangent of bel
0478 51 50 11.
Gezocht parttimer cafetaria voor
avonden en weekenden,
tot max. 20.00. Ervaring gewenst,
niet verplicht. Ca. 10 uur p/w.
Voor info 06 52 03 53 66.
Wekelijks open inloop Horst.
Dinsdag 09.00-11.00u OJC-Niks
Doolgaardstraat 34 tel. 06 12 21 78 28
Zorgadvies en Regelhulp Zandterweg 48
5973 RC Lottum tel. 077 463 23 84
www. zorgadviesenregelhulp.nl
e-mail: Ria@zorgadviesenregelhulp.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Hobby aan tuinieren?
Wij zoeken iemand die regelmatig onze
tuin wil onderhouden. Vergoeding in
overleg. Interesse? Bel: 06 36 50 11 90.
Staatserkend Gezondheids Praktijk.
Rep of China. Tai Chi Chi Qong, Heil gymnastiek 06 19 58 59 04.

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.

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.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

terras

z alencent rum

www.delestegeulde.nl

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

Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

HONL Horst
Klarinet zoekt klarinettist m/v inl.
06 51 65 73 17. Trombone zoekt
Trombonist m/v inl. 06 51 65 73 17.

31 maart 2013
Cavalerieweg 92, 3902 JP Veenendaal
Het samenzijn is op zaterdag 6 april om 13.30 uur in de
Veluwezaal van crematorium Dieren, Imboslaan 6 te Dieren.
Persoonlijke herinneringen en condoleances kunnen geplaatst
worden op http://condoleance.dela.nl/marc-lemmen

Rolsteigers, ladders en trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
www.samenwandelen.nl
Voor iedereen die graag wil wandelen
maar liever niet alleen.

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

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

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Ingrid
Stijn en Ruben
Jo en Helma

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Nieuw in Sevenum! Schuifwandkasten
Op Maat tel. 06 53 88 61 01.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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
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)
Armband verloren
Verloren eerste paasdag bloedkoralen
armband. Tel. 077 463 15 86.

www.theoarts.com

Te huur gevraagd:
perceel landbouwgrond of weiland,
Kusters Hegelsom, tel. 06 31 50 00 75.
Te huur: bedrijfs-/opslagruimte
180 m2, droog, stof- en vorstvrij, electr.
rolpoort, verhard terrein, € 350,00 per
mnd. Inl. 06 53 76 96 98.
Nieuw in Horst, zitdans.
Minder mobiel en toch dansen!
Kom kennis maken met zitdans.
Vanaf woensdag 3 april in Sport en
Partycentre de Riet, Weltersweide 22
in Horst. Info@beweegmee.nu of bel
M. Kunzeler 077 398 40 07.
Dyslexie/leerproblemen.
Professionele hulp, begeleiding bij
dyslexie en andere leerproblemen.
Basisschool, voortgezet onderwijs,
volwassenen. Gratis intake-gesprek.
E-mail:info@reachup.nl www.reachup.nl
tel. 06 50 27 19 73.
Te koop royale tussenwoning met
grote kamer, keuken, tuin en vrije achterom (ook voor auto) Pr.Bernhardstr.
5 Horst. Deelnemer Open Huizen route
za. 6 april van 11:00 tot 15:00u.
Een kijkje waard 077 310 10 39.
Wij zetten graag uw oude videobanden,
hi8 tapes en dv tapes om naar dvd. Bel
voor meer info 06 12 42 89 42, mail
naar frankawillems88@gmail.com of ga
naar www.darkrainbowproductions.com
Onroerend Goed
Te huur: bedrijfsruimte 145m²,
geïsoleerd, gelegen op Industrieterrein
Sevenum.Tel.: 06 40 63 78 26.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Hij werd 44 jaar.

Dag en nacht bereikbaar

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

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

Gezocht voor 4 ochtenden in de
week poetshulp. Werktijden mogen
in overleg. Ca. 15 uren p/w info
bel 06 52 03 53 66.

van den
en restauratie

cafÉ

mijn man en maatje
onze trotse papa
onze zoon

Gerrie
Grafmonumenten

F

Marc Lemmen

Bedrijfsruimte/caravanstalling.
450m2 bedrijfsruimte beschikbaar,
ook mogelijkheden voor in units á
75m2. Tevens mogelijkheid voor
stallen caravan, vouwwagen e.d.:
www.caravanstallingkronenberg.nl of
06 25 22 24 76.

Kom ook naar de peutergym! Ouderen peutergym. Ma- en woe-ochtend in
‘t Gasthoes. Info: tallifokke@ziggo.nl of
www.hosema.nl

F

Plotseling is hij er niet meer.

Voor dagterras in buitengebied
Grubbenvorst/Lottum zoeken we
enthousiaste terrashulpen voor
weekend en/of vakanties. Stuur een
bericht met motivatie en voorkeurwerkdag(en): info@kaldenbroeck.nl

Te huur opslag- en werkruimte.
Locatie: Melderslo, afmetingen:
2 x 170 m2, heftruck en chauffeur
aanwezig, ruimte is vorstvrij, buitenterrein verhard. Tel. 06 21 58 07 85.

5 april 2013

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

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

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.
Linders Interieur. Van kleine
aanpassing tot winkel interieur!
Maatwerk-keukens, maatwerkmeubels, sierplinten, overkappingen,
balie’s, enz. Bel: 06 13 81 79 31
voor een vrijblijvende offerte!
Nu ook professionele 3D-visualisatie!

04
04

Os Moe, Oma en
Oma Oma wurd
90 joar!

Wilde de jarige en hêndje
koome geave daan stiêt op
zondaag 7 april
de koffie kloar.
Coba van Rens-Wijnen
en kinderen

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tafels, tv-meubels, dressoirs, kasten.
Maatwerk en gratis bezorgd.
Voor binnen en buiten.
06 51 93 18 38 Melderslo.
Cursus vakantie Italiaans.
Een cursus van 8 lessen van 90 minuten
op woensdagavond. Start 10 april. Een
leuke voorbereiding op uw vakantie in
Italie! Meer info? Bel 077 467 46 08 of
mail marie66@ziggo.nl
Praktijk Constance in Horst.
Gratis voetencheck met praktische tips.
Info: www.bijconstance.nl
Veel Hortensia’s, Buddleja (vlinderstruik), Viburnum e.a. heesters,
ook veel srt. op stam. 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,
bodem-bedekkers.
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
Yoga centrum L’Espoir
yoga op vrijdagochtend en -avond
Hatha-yoga en intensieve yoga, nu kunt
u 5 lessen uit proberen voor € 32,50
ook voor ouderen, voor info of opgave:
Wilma L’Espoir 077 398 51 36.
Te koop Laurier 50-150 cm
Van € 2,00 - € 5,00 Tel. 06 14 31 52 70.
Te koop salontafel met 2 bijzettafeltjes
Design: Jan des Bouvrie. Oud nikkel
kubusframe met dikke glasplaat.
In goede staat. Prijs € 140,-.
Tel. 077 366 21 20.
Gevonden huissleutel.
Tel. 06 25 30 05 04.

Geboren op 27 maart 2013

Geboren op 28 maart 2013

Ted

Jur
Zoon van
Sjef en Mieke Hoeijmakers
Broertje van Daan
Reysenbeckstraat 31
5963 AH Hegelsom

Zoon van
Roy en Eefje
van Tilburg-Kersten
Broertje van Joske
Zonnedauw 4
5975 TD Sevenum

Geboren

Geboren op 28 maart 2013

27 maart 2013
Zoon en broertje van
Arjan, Annelies & Jasper
Duivelshof-Crienen
Pieter Belsstraat 54
5961 DW Horst

Zoon van
Ralph en Yvonne
van Rijswick-van Helden
Broertje van Lars
Sef van Megenlaan 4
5872 AW Broekhuizen

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

Geboren op 25 maart 2013

Lukas

Niels

Teun

Zoontje en broertje van
Ruud en Loes
Houben-Heldens
Lynn
Peelstraat 8
5976 NL Kronenberg

Kinderdagverblijf

Bambino

Verloren in centrum Horst,
gouden herenring met diamant.
Tegen beloning terug te bezorgen.
Tel. 077 398 12 00/06 31 31 39 77.
Motorcamping d’n Toerstop zoekt
oproepmedewerkers.
Een ervaren barkeeper (m/v); voor de
keuken een medewerker met ervaring
in een professionele keuken of snackbar.
Interesse?
Mail: motorcamping@toerstop.nl
Poes (cypers, zwart/grijs met witte bef
en buik en 4 witte voetjes) vermist
sinds tweede paasdag, omgeving
Vijverlaan. Tel. 06 48 76 57 05.
Verse groente en fruit.
De Grunte Garage Helmissenstraat 34
Broekhuizen. Open ma-wo:
13.30-18.00 uur, vr: 10.00-18.00 uur
en zat: 10.00-14.00 uur.

1973

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

Te koop laurierstruiken 1-1,8 m.
Eventueel bezorgen. Tel. 06 81 55 39 56.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

40 jaar

2013

Kusters

Ter gelegenheid van zowel zijn 40-jarig jubileum en het feit
dat hij met ingang van 1 mei 2013 van zijn
welverdiend pensioen gaat genieten, bieden wij

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

een receptie aan op 12 april a.s. bij het Parkhotel,
Baron van Wittenhorstzaal, Tienrayseweg 2 in Horst.
U bent van harte welkom van 19:00 uur tot 20:30 uur.

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

Op de Blaktweg in Melderslo zijn in de nacht van eerste op tweede
paasdag rond 03.30 uur vernielingen aangericht. De politie vermoedt dat
de daders jongeren zijn die “op weg van de kroeg naar huis zaken
kapotgemaakt hebben.”
Politie Horst bevestigt dat vernielingen aan personenauto’s zijn
aangericht. Ruitenwissers van ramen
zijn opgelicht en in auto’s zijn deuken
gemaakt. Eén auto was een stukje
vooruit verplaatst. Er is aangifte

gedaan van vandalisme. Getuigen
bevestigen dat het gaat om een
groepje jongeren. Mensen die ook
iets gezien hebben, worden verzocht
contact op te nemen met politie Horst
via 0900 88 44.

RvS vernietigt
vergunning NGB
De Raad van State heeft de milieuvergunning die Provincie Limburg
in augustus uitgaf voor het Nieuw Gemengd Bedrijf op LOG Witveld in
Grubbenvorst, vernietigd. Volgens de Raad heeft de provincie de
bevolking niet voldoende geïnformeerd over het besluit.
Onder anderen Stichting Wakker
Dier en belangenorganisatie Behoud
de Parel tekenden bezwaar aan. De
Raad van State heeft hun beroepen
gegrond verklaard. De vergunning is
op formele gronden vernietigd. Volgens
de raad zijn omwonenden niet voldoende op de hoogte gesteld van het

ontwerpbesluit. Hierdoor hadden ze
geen kans om bezwaar te maken en
verviel daarmee ook hun kans op later
bezwaar. De provincie zal nu moeten
bepalen hoe de procedure rondom de
milieuvergunning verder gaat. Behoud
de Parel noemt de vertraging voor het
plan “geweldig nieuws.”

Vier personen zijn donderdag 28 maart door de politie aangehouden
op verdenking van diefstal en heling van gestolen fietsen uit Horst.

Valentijn!
Verwennen!

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Vernieling Melderslo

Aanhoudingen ﬁetsdiefstallen Horst

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

Te koop kleine pakjes hooi à 3 euro.
Tel. 077 398 49 77 / 06 11 70 84 42.
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de heer Jos Beeren

Namens het Management van John Deere Fabriek Horst B.V.

Een 28-jarige man uit Venray
is donderdag aangehouden, nadat
hij een aantal fietsen in Horst had
gestolen. Politieonderzoek heeft ertoe

geleid dat ook een 29-jarige vrouw
en 32-jarige man uit Venray werden
aangehouden op verdenking van
diefstal en heling van de fietsen.

Parkeerproblemen
jagen toeristen weg
De dorpsraad van Lottum vraagt het College van B&W van Horst aan
de Maas nadrukkelijk om de parkeerproblematiek in de kern van het
dorp te laten onderzoeken. Zij stelt dat een tekort aan parkeergelegenheden een nijpend probleem voor het Maasdorp vormt.
Volgens de dorpsraad komen
er meer en meer toeristen naar het
Rozendorp. Ook neemt het aantal
touringcars dat het dorp bezoekt, toe.
Hoewel de dorpskern en haar ondernemers blij zijn met de sterke toeristische aantrekkingskracht, signaleren
zij ook dat de grote hoeveelheden
toeristen een probleem blootleggen.
Zij stellen dat de parkeerplaatsen op
het Marktplein en op de Horsterdijk
tijdens het toeristenseizoen en
speciale gelegenheden onvoldoende
parkeergelegenheid bieden.
De dorpsraad geeft aan dat

het risico er in zit dat toeristen het
dorp links laten liggen vanwege de
parkeerproblemen. Zij vreest grote
gevolgen voor de recreatie en dus
inkomsten van Lottum. Daarnaast
hoopt de dorpsraad dat extra parkeergelegenheid dicht bij het centrum
uitkomst kan bieden bij terugkerende grote evenementen als de
Paardenmarkt en het Rozenfestival.
De dorpsraad vroeg woensdag tijdens
de jaarlijkse dorpsraadsvergadering
met het College van B&W aandacht
voor het volgens hen nijpende probleem.

Brand camper Meerlo
In Meerlo heeft in de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 april een
kleine brand aan De Cocq van Haeftensrtaat gewoed. Een camper raakte
daarbij beschadigd.
De brand vond plaats in een
camper die bij de woning stond
geparkeerd. Toen de brandweer na
de melding bij het huis arriveerde,
bleek dat het om een kleine brand

ging. De blusgroep van de brandweer
kon het vuur dan ook snel doven.
De oorzaak van de brand is nog onbekend, evenals de precieze schade aan
de camper.
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Parkeerproblemen
Dorpsraad Lottum voor pizzeria
Limburgs Landschap

wil gesprek

Dorpsraad Lottum wil samen met Stichting Limburgs Landschap een
oplossing zoeken voor de problemen rondom de Maasoever.
Al eerder berichtte dit nieuwsblad
over de problemen die Lottumers
ondervinden wanneer zij de
Maasoever willen bezoeken. Volgens
onder andere de dorpsraad is het
gebied onbereikbaar geworden
na een herinrichting door het
Limburgs Landschap. Het Limburgs
Landschap bestrijdt dat. Onlangs
stuurde zij een open brief aan de
dorpsraad waarin zij opriep de
onjuiste verhalen die volgens hen
de ronde doen, uit de wereld te
helpen. Volgens de dorpsraad leidt de
huidige gebiedsinvulling tot overlast

Nadat gemeente Horst aan de Maas de twee parkeervergunningen van pizzeria en grillroom Amon in Horst
introk, kwam de eigenaar van de grillroom met het idee om het trottoir naast zijn pand te vervangen door parkeerplaatsen. De gemeente ziet dit echter niet zitten.

en schade aan gewassen van de
agrariërs. Fietsen over het fietspad
langs de Maasoever is niet meer
mogelijk. Dit zou onder andere komen
door de runderen die het gebied
begrazen en bezoekers lastig vallen.
Volgens het Limburgs Landschap
zijn er nauwelijks problemen met
de dieren en zijn het met name
de vissers die zich verzetten tegen
deze vorm van landschapsbeheer.
De dorpsraad hoopt nu samen tot een
oplossing te komen. Zij vraagt hierin
wel ondersteuning van gemeente
Horst aan de Maas.

Parkeerplaats P2
wordt Kerkeveld
De weg die tussen de Herstraat en Kloosterstraat in Horst ligt, aan de
parkeerplaats P2, krijgt een naam. Gemeente Horst aan de Maas heeft
ervoor gekozen om deze straat Kerkeveld te noemen.
Rabobank Horst-Venray gaat de
ingang voor bezoekers van het pand
aan de Steenstraat verleggen naar de
achterzijde van het gebouw. Daarnaast
liggen aan deze parkeerplaats ook
de leveranciersingangen van diverse
winkels. Volgens de gemeente geeft
het feit dat de straat geen naam heeft
wel eens problemen voor leveranciers
die daardoor de winkels niet kunnen
vinden. Daarom is besloten deze straat
Kerkeveld te noemen.

De gemeente volgt daarmee het
advies van het Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap (LGOG).
Uit een kadasterkaart uit 1821 blijkt
namelijk dat het gebied waarin de
straat ligt, toen zo bekend stond. Het
voorstel van dorpsraad Horst, Achter
het patronaat, werd afgewezen. Deze
zou namelijk slaan op alleen het voormalige patronaatsgebouw, dat in de
jaren 80 plaatsmaakte voor winkels,
en niet het hele gebied.

Pizzeria en grillroom Amon in Horst
zit op de hoek van de Herstraat en de
Kloosterstraat. De eigenaar had voor
zijn bezorgauto’s twee parkeerontheffingen. De auto’s mochten aan de
Kloosterstraat, dicht bij het restaurant,
geparkeerd worden. Dit leidde volgens
gemeente Horst aan de Maas echter tot
verkeersonveilige situaties.
Volgens de gemeente staat de
kruising op plek 31 van meest verkeersonveilige kruisingen in NoordLimburg. Zij wil de kruising daarom zo
vrij mogelijk houden. Zij stelden voor
dat de eigenaar van Amon een van de
vier alternatieve parkeergelegenheden
binnen een straal van 140 meter gaat

gebruiken. Hiertoe wil zij de ontheffingen van Amon intrekken en hen nog
één vergunning voor P2 geven.
Dat idee leidt volgens een woordvoerder van de grillroom tot grote
problemen. “Amon Horst is voor de
heer Awad zijn broodwinning. Als zijn
bezorgers niet kunnen parkeren om de
bestelling voorspoedig en warm bij de
klanten af te leveren, is dat schadelijk
voor het bedrijf.”
Het trottoir direct aan de pizzeria en grillroom behoort volgens het
kadaster tot het pand. Amon zoekt daar
nu de oplossing: hij wil ‘zijn’ trottoir
vervangen door een parkeerplaats
voor vergunninghouders. Het verval-

len van de stoep wil Amon oplossen
door een zebrapad aan te laten leggen.
Volgens hen lag het pand er al lang en
is de verkeerssituatie geleidelijk aan
veranderd.
Gemeente Horst aan de Maas is
niet blij met het plan van Amon voor
het trottoir. Zij denkt dat breedte van
de stoep te smal is om een parkeervak
aan te leggen. Hiervoor moet minimaal
twee meter ruimte zijn. Mocht er toch
voldoende ruimte zijn dan gaat de
gemeente proberen aan te tonen dat
de stoep al jaren een openbaar karakter heeft en dat er daarom verjaring
optreedt. De eigenaar van Amon zal
dan alsnog verderop moeten parkeren.

Dezelfde
glasvezel
Dezelfde
maar dan
super
glasvezel
voordelig

maar dan super
voordelig Alles-in-1

“Zonder problemen alles
kunnen eten en echt
weer kunnen lachen,
dat is onbetaalbaar!”

Basis voor

45,-

Alles-in-1
Basis voorp/mnd

Kunstgebit Zorgcentrum Horst organiseert
op zaterdag 6 april a.s. 11.00-15.00uur
een open dag.

45,-

met de oplossingen op tandheelkundige
implantaten en natuurlijk met onze praktijk.

p/mnd

Dit gebeurt door middel van presentaties
en onder het genot van een kopje koffie.
U zult de gelegenheid krijgen om uw vragen
te stellen.

• Supersnel 50 Mb/s internet
• Draadloos internet bij
• Supersnel 50 Mb/s internet
alle
pakketten
• Draadloos internet bij
• Standaard
met analoge
alle pakketten
en
digitale met
tv analoge
• Standaard
en digitale tvtv voor
• Interactieve
• Interactieve
tv voor
5,p/mnd extra
5,- p/mnd extra
• Voordelige beltarieven

Mocht u in de tussentijd al vragen hebben
dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

• Voordelige beltarieven
Telfort
adviseur:
Telfort
adviseur:

telfort.nl/glasvezel
088 1200 000

TVI
Computers
TVI
Computers
Venrayseweg 10
Venrayseweg
10
5961AG Horst
5961AG Horst

telfort.nl/glasvezel
088 1200 000
telfort.nl/glasvezel
088 1200 000
4248.3 - adevertentie 156x150 opendag horst.indd 1
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Peeldebat Griendtsveen

’t Zoemhûkske Horst

Peelkabouters haalt
17.412 euro op
Herberg De Morgenstond in Griendtsveen was donderdagmiddag 28 maart het middelpunt voor het
25e Peeldebat, georganiseerd door Stichting de Peelkabouters. De stichting zamelt geld in voor goede doelen die
zich inzetten voor zieke kinderen.

Wie is dat toch
met die telescoop?
In ’t Zoemhûkske in Horst organiseert IVN De Maasdorpen op
donderdag 11 april om 20.00 uur een lezing ‘Wie is dat toch met die
telescoop?’ van Rob van Hattem. Hij is de auteur van een boek met
portretten over vogelaars.
Vogelboeken zijn er genoeg,
maar boeken over mensen die naar
vogels kijken, zijn zeer zeldzaam.
In zijn boek ‘Wie is dat toch met
die telescoop?’ legt auteur Rob van
Hattem in twintig portretten van
enthousiaste vogelaars de filosofie
en psychologie van het vogels
kijken bloot. Een van de twintig
geportretteerde vogelaars is Mariet

Verbeek van de vogelwerkgroep van
IVN De Maasdorpen.
Op 11 april houdt Rob van
Hattem, naast schrijver ook spreker
en vogelaar, in het Zoemhûkske
een lezing met gelijknamige titel.
De lezing is voor iedereen die wil
weten wat nu precies de kick van
vogels kijken is. Voor meer informatie,
bel Peter Hammer op 077 373 50 37.

Proef elektrisch
rijden in Horst
Gemeente Horst aan de Maas startte woensdagmiddag 3 april om
14.30 met een proef elektrisch rijden. De elektrische vervoersmiddelen
werden op het Wilhelminaplein in Horst gepresenteerd. De proef is onderdeel van de duurzaamheidsgedachte van de gemeente.

Voorzitter Romé Fasol van Stichting
de Peelkabouters maakte bekend dat
sinds de oprichting in totaal 300.000
euro is opgehaald: 225.000 euro in
contanten en 75.000 euro in natura.
Voor elk debat wordt een bekende
Nederlander uitgenodigd om met de
stichting in discussie te gaan. In eerdere versies van het debat deden onder
andere ploegleider Frans Maassen,

tv-presentator Twan Huys en oudkeeper Hans van Breukelen mee. Deze
keer was de eer aan gouverneur Theo
Bovens om de zeepkist in de herberg
te beklimmen. Hij vertelde over het
reusachtige Limburg en begon zijn
verhaal met een sprookje over kabouters, waarna hij in debat ging met het
publiek. De sponsoren van de stichting
hebben tijdens het 25e debat 17.412

Kusters Verhuur

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

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

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

toon@kustersverhuur.nl

euro gedoneerd aan goede doelen.
Zo kreeg onder andere de Boem Box
Band uit Horst een aanhangwagen
ter waarde van 2.500 euro en ontving
stichting Erato Muzikaal Contact twee
cheques met een totale waarde van
1.000 euro. Kijk op www.peelkabouters.
nl voor een uitgebreid overzicht.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

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

Doelstelling van de proef is dat
de gemeente Horst aan de Maas naar
aanleiding van de opgedane ervaring
een weloverwogen keuze kan maken
met betrekking tot investeringen in
e-mobiliteit. Volgens de gemeente
kunnen medewerkers tijdens de proef
ervaringen opdoen met het elektrisch
rijden op diverse soorten voertuigen.
De gemeente werd benaderd
door Stichting Limburg Elektrisch
om mee te doen aan de proef.
De stichting stelt elektrische
voertuigen beschikbaar waarmee

gemeente Horst aan de Maas
praktijkervaring kan opdoen. Een
maand lang kunnen medewerkers
van de gemeente kennismaken met
e-mobiliteit. Als tegenprestatie laten
zij hun brandstofauto stil staan en
verzamelen zij data voor de stichting
door middel van datarecorders
en enquêtes. De vijf voertuigen
waarmee de proef gedaan wordt,
zijn een E-scooter, een e-fiets, een
zogenaamde Floow en PG Bike en
een elektrische auto.

Ambulant Pedicure
Dorothé Roeven
dorotheroeven@ziggo.nl
Merwijckstraat 57
5975 SM Sevenum
Mobiel: 06 11 88 61 38

Te Huur

Kantoor –
praktijkruimte
In Swolgen
450 euro per maand
120 m2 kantoorgedeelte
bestaande uit entree,
4 kantoren spreekruimte,
garderobe en toilet.
Via vaste trap naar 60 m2
archiefruimte en 12 parkeerplaatsen. Bouwjaar 2006
Meer info:
tel 0478 69 16 01 of
06 50 42 84 99
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Nieuwe sportschool
in Horst

Herdenkingsconcert
in kerk Hegelsom

Aan de Expeditiestraat in Horst zijn plannen voor het bouwen van een
sportschool. Het is de bedoeling dat de school volgend jaar wordt
geopend.

De Hegelsomse Angelique Hesen-Swinkels begon tien jaar geleden met zingen tijdens uitvaartdiensten.
Om haar jubileum te vieren, biedt de zangeres nabestaanden en relaties op zondag 14 april een speciaal
herdenkingsconcert aan.

Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas bevestigt desgevraagd dat er een vergunning is
aangevraagd voor de bouw van de
sportaccommodatie. Volgens hem

is oud-Nederlands motorcrosskampioen Dave Strijbos betrokken bij
de oprichting van de school. Het
gebouw is gepland naast de werf van
Waterschap Peel en Maasvallei.

MGL start hyperlokale website
Media Groep Limburg (MGL) en samenwerkingsverband ‘Horst aan de
Maas, natuurlijk ondernemend!’ starten met een hyperlokale website
met nieuws en informatie. De feestelijke aftrap van de samenwerking is
op dinsdag 16 april.
Tijdens de aftrap wordt een
preview getoond van de website
www.mijnhorstaandemaas.nu waar
informatie voor en door inwoners,
ondernemers en maatschappelijke
instellingen en verenigingen in
de gemeente Horst aan de Maas
verzameld wordt. Daarnaast wordt
de samenwerking tussen MGL en
het samenwerkingsverband officieel
bezegeld.

Partners in samenwerkingsverband ‘Horst aan de Maas, natuurlijk
ondernemend!’ zijn onder andere
Stichting Dynamiek Scholengroep,
Centrum Management Horst aan de
Maas, gemeente Horst aan de Maas
en het Toeristisch Platform. Doel van
het samenwerkingsverband is het
stimuleren van verbindingen en initiatieven die de gemeenschap in heel
Horst aan de Maas versterken.

Angelique zong in diverse
muziekgezelschappen, maar besloot om
zich in de uitvaartwereld te begeven.
Wat begon als een vernieuwend
element, is volgens Angelique
uitgegroeid tot een gebruikelijke keuze
tijdens het afscheid. Inmiddels besteedt
de zangeres het grootste gedeelte
van haar werkzaamheden aan het
opluisteren van afscheidsdiensten.

Muzikale ondersteuning
De Hegelsomse heeft alle families
voor wie zij in de afgelopen tien jaar
heeft gezongen uitgenodigd voor een
herdenkingsconcert op zondagmiddag
14 april om 15.30 uur in de Heilige
Hubertuskerk in Hegelsom. Angelique
wordt tijdens dit concert ondersteund
door pianiste Maartje Smedts,
dwarsfluitist Georges van de Ven en
een ensemble van fanfare St. Hubertus
uit Hegelsom.
Dichters, waaronder Noor
Roelofs, Geert van den Munckhof en
Ron Bosmans hebben zich door het
thema herdenken laten inspireren tot
verhalen die tijdens het concert worden
voorgedragen.
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Starters
in de regio
Schuifwandkasten
Op Maat
Bedrijf

Schuifwandkasten
Op Maat
Eigenaar Pascal van Kempen
Adres
Veenpluis 4
Plaats
Sevenum
Telefoon 06 53 88 61 01
E-mail
info@schuifwand
kastenopmaat.nl
Website www.schuifwand
kastenopmaat.nl
Sector
Wonen - Interieur
Start
Maart 2013
Activiteiten
Schuifwandkasten Op Maat
is gespecialiseerd in duurzame
maatwerk schuifwandkasten,
schuifdeuren, kastsystemen,
kastinterieurs, inloopkasten en
overige inrichting- en opbergmogelijkheden voor in de
slaap- of kinderkamerkamer,
werk- of studeerkamer,
woon- of speelkamer, keuken,
hal, zolder of kantoor. De
schuifwandkasten kunnen
moeiteloos in iedere situatie
worden toegepast. Van vloer tot
plafond en van wand tot wand:
geen centimeter blijft onbenut
en ruimteproblemen zijn
verleden tijd.
Doelgroep
De doelgroep is breed.
Particulieren, bedrijven,
instellingen, als ook aannemers-, timmer- en klusbedrijven, kortom iedereen die op
zoek is naar kast- en opbergsystemen. Eigenaar Pascal van
Kempen heeft ruim 25 jaar
ervaring in deze specialisatie en
kan daarom de ideale oplossing
voor elke sitiatie, in ieder
segment aanbieden.
Onderscheidend vermogen
Schuifwandkasten Op maat
biedt vrijblijvend en gratis
advies aan huis of op locatie. Zij
vertalen de wensen van de
klant in een vrijblijvende
offerte en ontwerp. Het
eindresultaat zal altijd geheel
aansluiten bij de ruimte,
wensen, budget en inrichting
van de klanten.
Schuifwandkasten Op Maat
geeft maar liefst 15 jaar
garantie en is pas tevreden als
de klant dat is.

Van Leendert neemt Gerard Smits Transport over
Van Leendert BV in Broekhuizenvorst heeft deze week de transportactiviteiten van Gerard Smits Transport BV uit Cuijk overgenomen. Het
betreft de transportactiviteiten voor het vervoer van rioolbuizen, bestratingsmaterialen en bouwmaterialen. Gerard Smits heeft zijn transportactiviteiten overgedragen aan Van Leendert omdat hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Op de foto Gerard Smits en Eric van Leendert.

Dreigend faillissement Prime Champ
Champignonbedrijf Prime Champ, met vestigingen in Venlo en Horst, verkeert in financiële problemen. Het bedrijf heeft uitstel van betaling gekregen
van de rechtbank in Den Bosch. Dat laat Prime Champ in een persverklaring weten.
Het champignonbedrijf kwam volgens hun verklaring in financiële problemen door voortdurende verliezen. Zij
wijten deze verliezen aan operationele
problemen en het door het Openbaar
Ministerie gestarte strafrechtelijk onderzoek naar uitbuiting van werknemers
en valsheid in geschrifte.
Prime Champ heeft zo’n 750
werknemers in dienst op meerdere
productielocaties in Horst aan de
Maas en Venlo. Het is daarmee een
van de grootste champignonbedrijven
in Europa. Of het een doorstart kan
maken, ligt grotendeels in handen van
bewindvoerder Louis Deterink. Onder
zijn supervisie worden overnamegesprekken gevoerd met de Ierse champignongigant Monaghan Mushrooms,
die eerder nog als investeerder gepresenteerd werd. Prime Champ mag met
toestemming van de bewindvoerder en
Rabobank de activiteiten en de leveranties aan klanten voorlopig voortzetten.
Vorig jaar al werden ruim honderd
werknemers ontslagen toen Prime

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

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Champ een grote productlocatie moest
sluiten. Eind 2012 verkocht grootaandeelhouder Rabobank haar belangen
in het bedrijf. Een uitstel van betaling
geeft het bedrijf en de bewindvoer-

der de mogelijkheid orde op zaken te
stellen. Hierdoor zou een voortzetting
van de onderneming opgezet kunnen
worden. Wanneer een akkoord bereikt
wordt met schuldeisers, kan het bedrijf

voorkomen dat het failliet gaat. De
rechtbank kan de surseance, de uitstel
van betaling, altijd nog omzetten in
een faillissement, bijvoorbeeld op
advies van de bewindvoerder.
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Bouw Heren van Zaerum
van start
De bouw van appartementencomplex De Heren van Zaerum is op maandag 25 maart van start gegaan. Het
complex aan het Pastoor Vullinghsplein in Sevenum wordt gebouwd door bouwbedrijf Smeets uit Maastricht. Dat
laat gemeente Horst aan de Maas weten.
De Heren van Zaerum bestaat uit
appartementen, een parkeergarage en
winkels op de begane grond. Het complex maakt deel uit van het centrumplan Sevenum. Een ander onderdeel
van het plan zijn bijvoorbeeld de
aankoop van de locatie Kruisweide door

de gemeente, waardoor sportvoorzieningen en parkeerplaatsen beschikbaar
komen. “De gemeente Horst aan de
Maas is verheugd dat we, na een periode van ruim een jaar, kunnen starten
met de invulling van het centrumplan.
Dankzij de samenwerking van diverse

partijen is een eind gekomen aan de
stagnatie en kan nu gestart worden
met de daadwerkelijke bouw”, aldus
gemeente Horst aan de Maas.
De bouw van het appartementencomplex moet uiterlijk in oktober van
2014 klaar zijn.

Machinefabriek
Dinnissen in top MKB
Machinefabriek Dinnissen in Sevenum heeft een plek veroverd in de
top 100 best presterende bedrijven van de Nederlandse Maakindustrie.
Deze lijst, samengesteld door
Managemant Team in samenwerking
met Mazars Berenschot Corporate
Finance, omvat bedrijven met een
omzet tot een half miljard euro. Al
deze ondernemingen zijn beoordeeld
op vier factoren: omzet, omzetgroei,
EBITDA en hun return-on-investedcapital (ROIC).
Dinnissen begon in 1948 als
machinespecialist voor de mengvoerindustrie. De snelle opkomst en inten-

sivering van deze sector dwong tot
continue vernieuwing en innovatie.
Dinnissen ontwikkelde zich tot specialist in de handling van bulk solids
en poeders: kennis en know-how die
snel werden ontdekt door de chemie,
farmacie en voedingssector. De omzet
in 2011 bedroeg 26 miljoen euro
en de gemiddelde groei (gemeten
over 2007-2011) was 13,28 procent.
Daarmee komt Dinnissen op een 27e
plek in de Nederlandse rangorde.

Ondernemersprijs Horst aan de Maas

Aanmelden kandidaten ondernemersprijs
Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas reikt op donderdag
21 november de ondernemersprijs uit. Aanmelden kan nog tot 1 juni.
Aanmelding voor de ondernemersprijs kan door ondernemers zelf gedaan

worden maar ook besturen van ondernemersverenigingen, belangenorgani-

saties, banken, accountants, dorpsraden
of gemeenten kunnen kandidaten
voordragen.
De ondernemersprijs is gericht op
alle ondernemers, van groot tot klein,

uit de industrie en de horeca, uit de
agrarische en de toeristische sector en
uit het midden- en kleinbedrijf.
Het programma van de avond
wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Op deze avond wordt tevens de
Jo Janssen-prijs uitgereikt. Dit is een
prijs voor ondernemen met lef.
Voor meer informatie kijk op
www.ondernemersprijshorstaandemaas.nl
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Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
Informeer naar de mogelijkheden m.b.t. verkoop eigen woning

r
e e r s t i ng
wonin e
gen

Nieuwbouw: o.a. goede isolatie,
eerste jaren nauwelijks onderhoud
en energiezuinig (energielabel A+).
• Merendeel van de woningen gelegen in ‘De Afhang’ fase 2
heeft blijvend vrij uitzicht op beekzone
• Diverse woningtypen, o.a. ééngezinswoningen,
twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaand (geschakelde) woningen,
hoevewoningen en patiowoningen
• Inclusief berging/garage
• Diverse optie mogelijkheden
• Verkoopprijzen variërend van € 189.000,- v.o.n.
tot € 327.500,- v.o.n.

Kom naar het inloopuurtje op zaterdag 6 april a.s.
van 11:00 uur tot 12:00 uur in de verkoopkeet aan de
Janssenweg/Zandersweg te Horst en laat u informeren
over de woningen welke in verkoop zijn.

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

en zo 13
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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.

Karin Wijnen
Koken met

Randy

Haar jongste dochter Floor maakt aanstalten om naar school te gaan als
haar moeder haar vertelt dat er een verslaggever van nieuwsblad HALLO
Horst aan de Maas onderweg is. “Dat zal wel weer over Eva gaan”, zegt
Floor. Haar moeder ontkent en zegt dat deze keer zijzelf in het middelpunt
van de belangstelling staat en niet haar oudste dochter Eva. Deze week
wordt Karin Wijnen uit Melderslo geplukt.

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Lange
vingers

kolenloods. Samen met drie andere
gezinnen zijn we 19 jaar geleden aan
de slag gegaan om onze huizen in
eigen beheer te bouwen.

Voor het eerst met
elkaar gezoend
”Hoewel ze eraan de buitenkant
nagenoeg hetzelfde uitzien, is de
indeling binnenin helemaal anders.”
Aan de stoep voor haar huis heeft Karin
een bijzondere romantische herinnering. “Ton komt ook uit Melderslo en
toen ik vijftien jaar oud was, hebben
wij daar voor het eerst met elkaar
gezoend.”
Karin is een echt dorpsmens en
geniet van het dorpse karakter van
Melderslo. “De grote stad is leuk om
een keer te winkelen, maar aan het
einde van de dag ga ik graag weer
naar huis. Het leuke aan Melderslo is
dat iedereen elkaar kent en dat er een
hoge gunfactor in het dorp heerst.”
Die gunfactor komt Karin goed van pas
nu ze drie jaar geleden is begonnen
met een bloemenwinkel aan huis. “Ik
ben verzot op bloemen en planten en
geniet van ieder boeket.” Tot voor kort
werkte ze op maandag en dinsdag bij
een champignonkwekerij. “Helaas ben
ik daar moeten stoppen, want ik had
het daar prima naar mijn zin. Met mijn
toenmalige directe collega’s spreek
ik nog weleens af om gezellig een
hapje te gaan eten.” De winkel is niet
elke dag open. Woensdag heeft Karin

gereserveerd om inkopen te doen. Ze
verkoopt naast bloemen en planten ook
woon- en tuinaccessoires. “Het leuke
aan dit werk zijn ook de sociale contacten in de winkel. “Ik maak graag een
praatje met mijn klanten en ze vertrouwen mij veel toe. Dat vind ik erg leuk.”
Ze verkoopt niet alleen aan huis. Karin
voorziet ook restaurants en bedrijven in
de omgeving van een bloemstukje op
tafel. Van donderdag tot en met zaterdag is haar winkel geopend, maar ook
buiten deze tijd is Karin met bloemen
en planten bezig.
Achter het huis ligt een grote
Engelse tuin, waar Karin graag vertoeft.
“Ik ben een echt buitenmens en als het
weer het toelaat, dan verblijf ik daar
tot laat in de avond. Dan moeten ze me
op een gegeven moment echt naar binnen roepen.” Samen met haar dochters
en de kinderen van de buren speelt
Karin graag een potje korfbal spelen.
“We spelen alle vier bij De Merels in
Melderslo, de vereniging waar ik in
het verleden nog een bestuursfunctie
heb bekleed. Daarnaast vind ik het ook
leuk om hard te lopen. Dat doe ik niet
zo fanatiek als Ton, want hij doet aan
verschillende wedstrijden mee.”
Nu Karin van haar grootste hobby
haar beroep heeft kunnen maken,
vraagt ze zich af of ze sinds die tijd ooit
nog een keer een bloemetje van haar
man heeft gehad. “Voorheen deed Ton
dat regelmatig, maar volgens mij heb
ik allang geen bloemetje meer gehad”,
zegt Karin met een grote glimlach.

DINGEN

ONZE AANBIE

Benodigdheden:

EEK

VOOR DEZE W

· 3 eieren
· 45 gram suiker
· 30 gram poedersuiker
· 50 gram bloem
· 12 gram maïzena

Bereiding:
• Neem de eieren en splits deze
in tweeën in verschillende
kommetjes;
• neem het eigeel en voeg daar de
suiker bij;
• sla de eieren met de suiker
helemaal wit met de mixer;
• pak nu in een andere kom het
eiwit en de poedersuiker en sla
deze stijf met de mixer;
• als beide massa’s klaar zijn,
meng deze voorzichtig met een
pannenlikker door elkaar;
• voeg nu al zevend de bloem en
maïzena toe aan de massa;
• vul de massa af in een spuitzak
en spuit er dan de gewenste
vorm van;
• bak de koekjes af op 170 graden
op ongeveer 10 minuten tot deze
mooi goudbruin zijn.

Eet u smakelijk!

Randy

Karin (44) woont samen met haar
man Ton (45) en hun drie dochters
Eva (14), Anne (12) en Floor (8) in
Melderslo. Toen Karin begin twintig
was, maakten zij en haar man een

100 gram € 1,15

Rund reepjes (pittig)

100 gram € 1,90

Saté burgers

4 stuks

€ 5,00

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

BONUS
PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

kort uitstapje naar Horst, maar toen ze
samen de mogelijkheid kregen om in
Melderslo te gaan bouwen, wist ze wat
haar te doen stond. “Op de plek waar
nu ons huis staat, stond vroeger een

Boomstammetjes

3
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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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Nu

€3,99

Aanbieding geldig t/m zaterdag 6 april 2013

Alle AH Perla
koffiepads
2 zakken à 36 stuks
naar keuze van € 6.40

steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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Bespreking Poll week 12

Ik wil alleen een wethouder uit Horst aan de Maas
Ruim twee weken geleden werd Guy Frints naar voren geschoven als
beoogd opvolger van wethouder Leon Litjens. Geboren in het Zuid-Limburgse
Neerbeek en woonachtig in Tilburg, gaf hij aan graag naar Horst aan de Maas te
komen om de mensen te leren kennen. Die kans heeft hij echter niet gekregen.
De CDA-fractie bleek niet achter de keuze van het bestuur te staan, mede omdat
hij uit de regio komt. Met andere woorden, de fractie wil alleen een wethouder
uit Horst aan de Maas.

Daar is bijna driekwart van de mensen die op onze poll stemden het
mee eens. Zij willen iemand die weet wat er speelt, die de mensen kent en
niet te vergeten het dialect spreekt. Geen buitenstaander dus.
De overige 27 procent vindt echter dat je niet 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.

Ieder zijn vak

De bouw van de Heren van Zaerum
biedt Sevenum-centrum hoop
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Met de start van de bouw van appartementencomplex De Heren van Zaerum
aan het Pastoor Vullinghsplein is een grote stap genomen in de ontwikkeling van
het centrum van Sevenum. Met mogelijkheden voor winkels en appartementen en straks ook meer parkeergelegenheid op de locatie Kruisweide krijgt het
centrum van Sevenum volgens de gemeente perspectief.
De bouw moet volgens de gemeente uiterlijk in oktober 2014 klaar zijn. Mooi!
Nieuwbouw in het centrum, eindelijk komt er actie in het plan. Eindelijk is er uitzicht en een mogelijkheid om nieuwe ondernemers naar het centrum te lokken.

Meer appartementen in het centrum bieden ook perspectief voor jongeren.
Aan de andere kant zijn er mensen die De Heren van Zaerum als prestigeproject zien dat gezien de crisis wellicht overbodig is. Zij vrezen dat er vooral
gebouwd gaat worden voor leegstand van winkels en verwachten geen drommen enthousiaste ondernemers die het pand willen gaan bezetten. Met leegstand komen ook een hoop kosten mee. Gaat de burger uiteindelijk weer voor
een prestigeproject van Horst aan de Maas op moeten draaien? De bouw van
De Heren van Zaerum biedt Sevenum-centrum hoop. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 13) > Natuurgebieden ondervinden geen hinder van lerende kinderen > eens 75% oneens 25%

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven door Kempen Nieuwsmedia.
Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per direct op zoek naar een:

stagiair redacteur

m/v

voor 36-40 uur per week met kennis van video-items
Wie ben je?
Je uitdaging
■ je hebt een hbo werk- en denkniveau;
■ je levert redactionele bijdragen aan het nieuwsblad en kunt zelfstandig video■ je hebt affiniteit met online video’s t.b.v. website www.hallohorstaandemaas.nl;
items maken (redactie, camerawerk en montage);
■ je bijt je vast in een onderwerp en weet het duidelijk en helder op te schrijven; ■ je bent altijd op zoek naar nieuws;
■ je bent bekend met de regio (is een pré);
■ je draagt onderwerpen voor het nieuwsblad en de website aan;
■ je werkt goed samen, bent stressbestendig en communicatief vaardig;
■ je fungeert samen met andere redacteuren als gezicht van HALLO Horst aan de
■ je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig;
Maas naar de lezer en de bezoeker van de website toe;
■ je bent flexibel, je bent je ervan bewust dat dit geen 9-tot-5 functie is en je bent
■ je bezoekt (in overleg) evenementen, personen en activiteiten in de regio,
bereid om ook in de avonduren en in het weekend werk te verrichten;
waarbij je makkelijk contact legt met anderen.
■ Je bent in bezit van rijbewijs B.

Wij bieden
een dynamische werkomgeving;
■ een stageplek voor minimaal 3 tot 6 maanden
■ een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad en website maakt.

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons nieuwsblad
en onze website als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief voor maandag
22 april via e-mail: vacature@kempencommunicatie.nl o.v.v. redacteur. Voor meer informatie kun
je contact opnemen met hoofdredacteur Herman van Aalst, telefoon 077 396 13 52.

■

Kempen Nieuwsmedia b.v.
Handelstraat 17 5961 PV Horst, Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56, F 077 396 13 55, info@kempencommunicatie.nl
kempencommunicatie.nl

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

viooltjes 20 voor €5,00
primula’s en
groenteplanten

Overdekt
plantencentrum,
lage prijzen tot wel

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

50%

scherpe prijzen

korting

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

door eigen kweek

St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

Tuinplanten
Vaste planten

•

E: bleustone@live.nl

De zomertijd is ingegaan.
Voor mij het moment dat we
afscheid nemen van de winter.
Afscheid van een seizoen, dat
absoluut niet mijn favoriet is.
Met mijn Zuid-Amerikaanse
achtergrond correspondeert dat
namelijk niet met mijn genen,
dus geef mij maar veel zon en
warmte. Natuurlijk geniet ik
ook wel van een mooi
besneeuwd landschap. Dat gaat
helemaal prima, maar aan de
ijzige kou van de afgelopen
weken kan ik niet wennen:
ik word er chagrijnig van.
Mijn vriendin en ik wonen nu
ruim een jaar in Horst aan de
Maas en we hebben ons als doel
gesteld om te gaan genieten van
onze tuin, die we eerst nog wel
wilden verbouwen. Om ons doel
te realiseren hebben we een
hovenier benaderd, die met zijn
vakkundig oog naar onze tuin
keek. Hij heeft onze wensen
aangehoord, zijn ideeën eraan
toegevoegd en een ontwerp
gemaakt. Wij waren zo enthousiast dat hij inmiddels is begonnen
met de aanleg van een terras.
Ik wilde deze specialist graag
ondersteunen. Na een dagje
meewerken, ben ik heel wat
wijzer: hoe je de ondergrond
aanlegt, welke hulpmiddelen
handig zijn om een grote leisteen
van 80 bij 80 centimeter door te
snijden en hoe je het geheel
beschermt tegen de vorst. Een
dagje meekijken en assisteren is
natuurlijk niet te vergelijken met
de ervaring van onze hovenier, of
zoals hij zelf riep: “Ieder zijn
vak.” En daar heeft hij natuurlijk
gelijk in. Schoenmaker blijf bij je
leest zou hij ook geroepen
kunnen hebben.
In een poging om lokaal meer
voet aan de grond te krijgen
begint Media Groep Limburg
binnenkort, in samenwerking
met ‘Horst aan de Maas, natuurlijk ondernemend!’ een hyperlokale website met nieuws en
informatie voor en door inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen in de gemeente Horst aan de
Maas. Prima initiatief, maar
zoiets bestaat natuurlijk al.
Misschien moeten mijn uitgever
en ik dan toch de stoute schoenen aantrekken en het initiatief
lanceren om alle huishoudens in
de provincie dagelijks een
exemplaar te bezorgen van gratis
nieuwsblad HALLO Limburg.
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Melden en terugvinden via handige en veilige website

Gemeente registreert verloren en
gevonden voorwerpen
Sleutelbos verloren, dure zonnebril of de
portemonnee kwijt? Of u bent juist de eerlijke
vinder? Dan stapt u naar de politie om het
verloren of gevonden voorwerp te melden.
Tot nu toe. Want met ingang van 1 april hoeft
u daarvoor niet meer het huis uit. U kunt
vanaf die datum digitaal gevonden of verloren voorwerpen melden via
www.verlorenofgevonden.nl.
Van politie naar gemeente
De politie regelt sinds vele jaren namens de gemeente het bewaren en registreren van verloren
en gevonden voorwerpen. Maar de politie gaat er
mee stoppen, in opdracht van minister Opstelten.
Die vindt verloren en gevonden voorwerpen in
deze tijd van bezuinigingen geen taak voor de
politie. Bovendien heeft de politie volgens de
minister wel wat beters te doen. Daarom is de
gemeente vanaf 1 april verantwoordelijk voor
deze taken.
Modernisering
De gemeente Horst aan de Maas heeft zich samen met de andere Noord- en Midden-Limburgse
gemeenten de afgelopen maanden voorbereid op
deze taak. Ze streven hierbij naar een optimale

dienstverlening. Daarom hebben de gemeente
gekozen voor een systeem dat mensen de
mogelijkheid biedt om snel en duidelijk via internet
verloren of gevonden voorwerpen te melden.
Hiervoor wordt verwezen naar de website
www.verlorenofgevonden.nl. Een burger die zijn
eigendom verloren is, kan bovendien zelf via deze
website zoeken of zijn eigendom gevonden is.
Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om binnen
kantooruren aan de balie van het gemeentehuis
een verloren of gevonden voorwerp te melden.
Zorgvuldig
De keuze voor aansluiten bij
www.verlorenofgevonden.nl is ook ingegeven
vanuit de gedachte dat de zorgvuldigheid bij de
uitvoering van deze taak gewaarborgd moet zijn.
Een nauwkeurige registratie is belangrijk, zodat
bijvoorbeeld ook duidelijk is wie de rechtmatige
eigenaar is. Gemeenten willen voorkomen dat ze
onbewust meewerken aan heling. Deze registratie
is gekoppeld is aan allerlei landelijke databases,
zoals www.stopheling.nl en
www.fietsdiefstalregister.nl. Zodoende krijgen de
gemeenten een signaal als een voorwerp van
diefstal afkomstig is. Op dat moment wordt de
politie ingeschakeld.

Rookverbod in de natuur
De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Een klein brandje in het bos of op de hei kan al snel uit de
hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Natuurbrand is wel te voorkomen,
want 70% van de natuurbranden ontstaat door menselijk gedrag. Daarom geldt vanaf 1 april tot
1 oktober een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bossen en natuurgebieden.
Voorkom brand
Iedereen weet het eigenlijk wel: roken in een
droog bos mag niet! Eén weggeschoten peuk is
al genoeg om een groot gebied af te laten branden. Een auto kan ook brandgevaar opleveren.
Bijvoorbeeld de katalysator die erg heet wordt.
Als u de auto in droog, hoog gras wegzet, kan
het gras daardoor in brand vliegen.
Wanneer?
Van 1 april tot 1 oktober geldt een rookverbod
en een verbod tot het maken van open vuur
in bos- en natuurgebieden binnen de regio
Limburg-Noord. De kans op een natuurbrand
is niet het hele jaar even groot. Dat heeft te
maken met:
• Jaargetijde: In de winter en het vroege voorjaar is de sapstroom in de bomen nog niet op
gang gekomen. Dat betekent dat ze erg droog
zijn en daardoor snel in brand kunnen vliegen.
• Luchtvochtigheid: Hoe vochtiger de omgeving,

Om snel tot resultaat te komen is een
paraplubestemmingsplan opgesteld. Dit plan
geldt voor het hele grondgebied van de
gemeente en wordt als het ware over alle
andere bestemmingsplannen heen gelegd.
De afzonderlijke plannen hoeven daardoor niet

Het grote gevaar van natuurbranden is de
onbeheersbaarheid. Ieder klein brandje op een
natuurterrein kan uitlopen op een
verwoestende brand. Je kunt nooit voorspellen
hoe het vuur zich gaat ontwikkelen, met welke
kracht en met welke snelheid.
Wat kunt u doen om brand te voorkomen?
• Rook niet in het natuur- en/of bosgebied.
• Let op waar u uw auto neerzet,
zet deze nooit op droog gras.
• Gooi geen rommel weg.

aangepast te worden wat veel tijd bespaard.
Deze aanpak is uniek in Nederland en staat
dan ook volop in de belangstelling.
Het paraplubestemmingsplan ligt overigens
nog tot 18 april ter inzage. Tot die datum kunt
u nog een zienswijze indienen.
Mocht u het plan willen lezen dan verwijzen
wij u graag naar de gemeentesite
(www.horstaandemaas.nl). Klik op “snel naar
bekendmakingen” en vervolgens nog een
keer op “bekendmakingen”.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de
afdeling ruimtelijke ontwikkeling. (4779777),
mailen kan ook gemeente@horstaandemaas.nl.

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.

Zwangerschapszwemmen
Op donderdagavond is er van 20.45-21.30 uur
zwangerschapszwemmen. Hiervoor zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.

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

• Wind: Lage begroeiing en takken die op de
grond liggen, drogen door harde wind snel
uit. Als er dan brand ontstaat, kan het zich
snel uitbreiden.

Bekendmakingen

Onlangs vierde het echtpaar Hesen - Schoemakers in Swolgen hun 60 jarig huwelijksfeest.
Burgemeester Kees van Rooij feliciteerde hen persoonlijk namens de gemeente Horst aan de Maas.

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.

• Soort begroeiing: Heide is erg brandbaar.
De meeste branden in natuurgebieden
ontstaan dan ook daar.

Huisvesting van arbeidsmigranten
moet snel op orde
De gemeente wil vaart maken met het
legaliseren van de huisvestingslocaties
voor arbeidsmigranten in haar
bestemmingsplannen. Huisvesters zijn
door de gemeente uitgenodigd om hier
medewerking aan te verlenen. Hier wordt
volop gebruik van gemaakt. Op dit moment is de gemeente met 133 huisvesters
in gesprek.

Nieuws

hoe kleiner de kans op branden.

America
Nusseleinstraat 11a
Veenweg 5
geven. Vraag naar de mogelijk-heden over tijden
en plaatsen.
Vrij zwemrooster tevens het meivakantie
rooster
Voor het rooster vrij zwemmen en vrij zwemmen
tijdens de meivakantie en alle verdere informatie
over onze activiteiten in het zwembad kunt u
terecht op www.horstaandemaas.nl
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.
E-mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Broekhuizen
Lottumseweg 25
Veerweg 13B (Rectificatie)
Grubbenvorst
De Akkervrouw 1
De Soom 1
Venloseweg 9
Aan de Maas
Horsterweg 66

Horst
Afhangweg/Melatenweg
Hoofdstraat 11
Hoofdstraat 3 - Torenstraat
Straatnaamgeving Kerkeveld
Powerman Horst-Centrum en omgeving
Kronenberg
Americaanseweg 46
Sevenum
Van Vlattenstraat 108
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

SP: bouw meer betaalbare woningen
Wonen Horst is van plan om een aantal woningen aan de Gebroeders
van Doornelaan in Horst af te breken. De SP is in gesprek met de bewoners
van de woningen om van hen te horen wat zij van de plannen vinden en
om te zoeken naar mogelijke alternatieven.
“In Horst aan de Maas zijn enorm
veel mensen op zoek naar een betaalbare woning. Het is geen uitzonder-

ing als 200 mensen reageren op een
woning in Horst. Het is daarom vreemd
dat ondanks het grote aantal woning-

zoekenden huizen worden afgebroken”,
aldus SP-raadslid Thijs Coppus.
Op dinsdag 9 april zal de SP tijdens
de raadsvergadering aandacht vragen
voor de sloop van de woningen aan de
Gebroeders van Doornelaan. Daarnaast
wil de SP weten of er nog meer
woningen op de nominatie staan om

gesloopt te worden. Thijs Coppus: “Als
het aan de SP ligt is het simpel: zolang
er honderden mensen op zoek zijn naar
een betaalbare huurwoning worden
huizen niet gesloopt, maar gerenoveerd
en worden er meer huurwoningen
gebouwd. Het is prima dat OostEuropese werknemers een huurwoning

krijgen toegewezen, maar dit mag
niet ten koste gaan van mensen uit
Horst aan de Maas die ook op zoek
naar een woning zijn.”
Thijs Coppus,
raadslid SP Horst aan de Maas

LENTEVOORDEEL!
KIES JE

KORTING

VENRAY
10 APRIL 15.00u
Wijkcentrum De Kiosk
Brukske 1
inloop v.a. 14.30u

HELDEN
14 APRIL 15.00u
Dorpscentrum Kerkeböske
Aan de Koeberg 3
inloop v.a. 14.30u

GRATHEM
21 APRIL 15.00u
De Nassaurie
Nassauplein 12
inloop v.a. 14.30u

WEERT
12 APRIL 20.00u
Brede School Markeent
Sint Jozefslaan 102
inloop v.a. 19.30u

GRUBBENVORST
19 APRIL 20.00u
Theater De Baersdonck
Kloosterstraat 76
inloop v.a. 19.30u

HEERLEN
22 APRIL 20.00u
Betahuis Heerlen
Wilhelminaplein 25
inloop v.a. 19.30u

De entree voor een voorstelling is gratis,
maar meld je wel even aan. Dat kan via
wonenlimburg.nl/welkomthuis of via
ons WoonAdviesTeam op 0800 - 1881.

Kasten

Geldig van 25-03-2013 t/m 20-04-2013
Niet geldig op reeds bestaande orders,
vraag naar de voorwaarden.

Banken

Geldig van 25-03-2013 t/m 20-04-2013
Niet geldig op reeds bestaande orders,
vraag naar de voorwaarden.

Fauteuils

Geldig van 25-03-2013 t/m 20-04-2013
Niet geldig op reeds bestaande orders,
vraag naar de voorwaarden.

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

Slaapafdeling

Geldig van 25-03-2013 t/m 20-04-2013
Niet geldig op reeds bestaande orders,
vraag naar de voorwaarden.

Eetkamersets

Geldig van 25-03-2013 t/m 20-04-2013
Niet geldig op reeds bestaande orders,
vraag naar de voorwaarden.

meubel
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Solistenconcours
in Horst
Het jaarlijkse solistenconcours van Horst aan de Maas staat ook dit jaar
weer op het programma van de muziekverenigingen uit de gemeente. Op
zaterdag 6 april en zondag 7 april wordt er in MFC de Meulewiek in Meterik
door de leden in opleiding weer gemusiceerd.

Collecte voor Kinderen in
jeugdzorg
De landelijke collecteweek van het Nationaal Fonds Kinderhulp (NFK) vindt plaats in de week van 21 tot en
met 27 april. Mieke Hendriks en Rianne Goumans uit Horst en Meterik doen hier aan mee.
Nationaal Fonds Kinderhulp wil
een “beetje geluk schenken” aan
kinderen die te maken krijgen met
jeugdzorg of financiële problemen
thuis. Met bescheiden bijdragen voor
kindgerichte, praktische zaken zoals
een fiets, computer, sport of vakantie,
probeert het NFK hierin te voorzien.
Stichting Jongeren in Pleeggezinnen

(JIP) is onderdeel van het Nationaal
Fonds Kinderhulp. JIP organiseert
zomerkampen en weekenden voor jongeren uit pleeggezinnen. Tijdens deze
weekenden kunnen lotgenoten verhalen
en ervaringen delen. Ook in Limburg zijn
er zo’n 1.000 kinderen die opgroeien in
700 pleeggezinnen. Collectanten Mieke
Hendriks en Rianne Goumans gaan

van 21 tot en met 27 april de deuren
van Horst en Meterik langs. De helft
van hun opbrengsten gaat naar het
Nationaal Fonds Kinderhulp, de andere
helft doneren zij aan Stichting JIP. Voor
meer informatie over de goede doelen, kijk op www.stichtingjip of www.
kinderhulp.nl

Vrijdag 5 april vanaf 16.00 uur openen wij onze deuren
aan de Kerkstraat 13b te Horst!

ALLER SPANNINGA - ALLIANCE - BUDDHA TO BUDDHA - CALVIN KLEIN - CERTINA - DIESEL - DKNY - EMPORIO ARMANI
FOSSIL - GUESS - GUESS COLLECTION - ICE WATCH - KYBOE! - MICHAEL KORS - TI SENTO - TISSOT - TOV ESSENTIALS

Het solistenconcours wordt
gezamenlijk door de verschillende
muziekverenigingen georganiseerd en
ondersteund door gemeente Horst aan
de Maas. Op deze manier krijgen alle
leerlingen in de harmonie- en fanfaresector uit de gemeente, van beginnend tot gevorderd, de kans om hun

Gezellig tafelen
aan de Maas

muzikale kwaliteiten op het podium
ten gehore te brengen. Een deskundige jury beoordeelt elk optreden en
voorziet de muzikant van tips. Er wordt
gemusiceerd in verschillende divisies
met ieder een eigen prijsuitreiking.
Zowel op zaterdag als op zondag is het
programma van 09.00 tot 18.00 uur.

Open van dinsdag t/m zondag
voor lunch & diner

IVN De Maasdorpen

Wat bloeit daar?
De plantenwerkgroep van IVN De Maasdorpen houdt een cursus Wat
bloeit daar? Tijdens vijf wandelingen in de natuur van Horst aan de Maas
leren deelnemers meer over bloemen en planten.
Met alleen een boekje met foto’s
of tekeningen valt het vaak niet mee
om de naam van bloemen en planten
te achterhalen. Vijf zondagochtenden
nemen ervaren plantenkenners de
deelnemers mee naar buiten voor
een wandeling door natuurgebieden
van Horst aan de Maas. In het veld

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

Rustig wonen in het centrum van Horst

Douven

leren de deelnemers waar ze op
moeten letten bij het herkennen of
op naam brengen van bloemen en
planten. De cursus is op 12 mei, 26
mei, 9 juni, 23 juni en 18 augustus.
Voor meer informatie en aanmelden,
Mariet Jakobs (jakobsch@planet.nl of
077 467 29 71)

Opgeven Vrije Markt
America
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu opgeven voor een standplaats
op de Vrije Markt in America, alleen digitaal via www.mvcaecilia.nl
Op zondag 9 juni organiseert
muziekvereniging St. Caecilia America
de Vrije Markt in America. Er is die
dag weer van alles te koop op de
markt en er vindt dit jaar een speciale
activiteit voor de jeugd plaats tijdens
de markt.

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

Dit jaar is de opzet iets anders
dan voorgaande jaren. Men kan zich
opgeven voor een standplaats, van
4 meter breed. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Deelnemers dienen zelf voor een kraampje of iets
dergelijks te zorgen.

OPEN HUIS

4 Royale patiowoningen in verkoop:
• Royale woningen met badkamer en slaapkamer op de begane grond
• Verdieping met 2 slaapkamers, 2 bergingen en een ‘vliso’ zolder
• Standaard vloerverwarming op de begane grond
• Patiotuinen volledig ingericht
• Verkoopprijs (casco) vanaf € 289.500,- v.o.n.

Nieuwbouw: o.a. goede isolatie, eerste jaren nauwelijks onderhoud
en energiezuinig (energielabel A+)

zaterdag 6 april a.s.
12.30 - 13.30 uur
Locatie:
Gebroeders Douvenstraat te Horst, ingang
Americaanseweg

Voor meer informatie
neem een kijkje
op de website

www.plandouven.nl
Tel 077 - 398 90 90

Tel 040 - 281 17 11

Tel. 077 - 355 93 33
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verenigingen
We zijn opzoek naar een enthousiaste,

Technische Medewerker

m/v

met MBO werk- en denkniveau. Je bent communicatief,
stressbestendig en je werkt graag zelfstandig binnen een team.
Je draagt zorg voor het goed functioneren van de machines en
installaties. Ook het verhelpen van storingen op elektrotechnisch
en mechanisch gebied behoort tot je taken alsmede het verzorgen
van periodiek en preventief onderhoud.
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Rode Kruis-vrijwilligers
onderscheiden
Burgemeester Kees van Rooij huldigde op 23 maart jubilerende vrijwilligers van de kern Horst van het
Rode Kruis.

Contact:
Ton@WestburgBV.nl
Website:
www.westburgbv.nl

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Laat nu

GRATIS
uw weiland en/of
bouwland

injecteren

Bel: 06 18 11 64 80
Fashion event
zaterdag 6 april
van 10.00 - 17.00 uur
fashion day in de stijl
van Tramontana

De burgemeester bezocht voor
de huldiging zaal De Leste Geulde,
waar elf jubilarissen van de Rode
Kruisafdeling Horst aan de Maas-Venray
beloond werden voor hun inzet. Hij
sprak lovende woorden over de vrijwilligers en prees ook de ambitie van de
wedstrijdploeg bij deelname aan de
internationale Eerste Hulpwedstrijden
in Ierland. Bets Huys-Keunen en Maud
Hooft werden onderscheiden als lid

van verdienste voor hun veertigjarig
jubileum. Voor dertig jaar trouwe
dienst werden Riky TimmermansReutelingsperger en Nelly Thissen
gehuldigd.
Het eerbetoon voor twintig
jaarlidmaatschap viel ten deel aan
Marianne Hendriks- van Kempen
en Alex Hilgenga. Tenslotte werden
Annie Cox, Nel Roefs, Mien Weijs, Jo
Voermans-Coenders en Martijn Hesen in

het zonnetje gezet voor hun tienjarige
jubileum. Sommigen van de jubilarissen
zijn vrijwilliger bij eerste hulp, anderen
bij sociale hulp. Weer anderen zijn
actief bij jeugdzorg. Door het uitreiken
van onderscheidingen wil de afdeling
van het Rode Kruis laten zien dat de
betekenis van de afdeling afhankelijk is
van de inspanning van vrijwilligers. Dit
wilden zij extra benadrukken door een
bezoek van de burgemeester.

Rommelmarkt Elzenhorst
Stichting Vrienden van Verpleeghuis Elzenhorst organiseert op zondag 7 april een rommelmarkt in de Mèrthal
in Horst. De markt begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur.
Een breed scala aan artikelen,
waaronder meubilair, porselein,
glaswerk, boeken, speelgoed,

cd’s en platen wordt ter verkoop
aangeboden.
De opbrengst van de markt komt

geheel ten goede aan de bewoners
van verpleeghuis Elzenhorst.
De entree is gratis.

Openstelling bij de imkers
Het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhûkske in Horst is vanaf april tot en met oktober elke eerste zondag
van de maand geopend voor publiek.

+
prosecco
bar

Modeﬂitsen, een hapje en een drankje en een
leuke give-away kleuren deze dag!
Voor de kinderen schminck en bij mooi weer een springkussen

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

Positi nering
& Strategie

MARKETING & COMMUNICATIE

Kies voor focus, kies voor Viduro
www.viduro.nl/peter

Tijdens deze openstellingen vertellen imkers over zowel het leven van
de honingbij als over de bestuiving van
bloemen, planten en fruit. De lokale
bijenhoning wordt verkocht en het
Instituut voor Natuureducatie (IVN) is
aanwezig om informatie te verstrekken. De eerste openstelling vindt plaats

op zondag 7 april en heeft als thema
drachtplanten en tips om uw tuin bijen insectvriendelijk in te richten. Na de
winter, die dit jaar langer aanhoudt dan
gebruikelijk, zijn de bijen weer klaar
voor activiteit buitenshuis. Zij moeten in
de komende maanden weer uitgroeien
tot een vitale groep bijen die nodig is

voor de bestuiving van onder andere
alle fruitsoorten, aldus de organisatie.
De tweede openstelling, op 5 mei,
heeft het thema honingslingeren. Op
21 april is er een bijen- en natuurmarkt
rond ‘t Zoemhûkske. De zondagmiddagopenstellingen vinden plaats van
14.00 tot 16.00 uur.

sport 19
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WK Supersport-wildcard
voor Kevin van Leuven
Door: United Gebben Racing
Supersportcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen heeft een wildcard ontvangen voor het WK Supersport. Hij wil
daar met zijn team ervaring opdoen voor de rest van het raceseizoen.
Kevin mag zich in de World
Supersport-race meten met
wereldtoppers als Michael van der
Mark, Sam Lowes, Kenan Sofuoglu en
Fabian Foret. Van Leuven noemt zijn
wildcard een droom die uitkomt. “Het
niet doorgaan van de eerste race van
het seizoen was een domper, maar
om op deze manier het seizoen te
beginnen met ons nieuwe team is
onwerkelijk. Ik ga mijn stinkende best
doen om zoveel mogelijk op te steken

van racen op wereldniveau.”
Teammanager Benno Scholten
van United Gebben Racing: “Naar
aanleiding van de lange pauze
in de racekalender en de goede
resultaten in de voorjaarstraining
hebben wij een aanvraag ingediend
voor een wildcard tijdens de het
World Superbike van 26 tot en
met 28 april. De toestemming is
binnen en we hebben een aantal
sponsoren enthousiast gekregen om

het benodigde budget bij elkaar te
krijgen.”
De teammanager noemt de
deelname voor Van Leuven en zijn
team een uitgelezen kans om veel op
te steken en met de extra oefening
voordeel te doen voor de rest van
het seizoen. “Veel extra rijtijd en
een stevige competitie is een extra
voorbereiding op het Open Nederlands
Kampioenschap waar we hoge ogen
willen gooien.”

Melderslo met lege handen
Door: Ine Blenckers en Henk Claassens
Op paaszaterdag stond voor voetbalvereniging RKSV Melderslo de inhaalwedstrijd tegen VCH uit Blerick op het
programma. Alle puntjes zijn welkom in Melderslo om degradatie te ontlopen. Ondanks de kou waren er vele
trouwe supporters naar sportpark De Merel gekomen om hun Melderslo aan te moedigen.
Melderslo miste dit weekend
enkele vaste basisspelers: broers
Martijn en Jeroen Kallen waren
geblesseerd en geschorst en Caspar
de Swart speelde ook niet. Dit
noodzaakte trainer Ummenthun om
enkele spelers van de A-jeugd toe te
voegen aan de selectie. De eerste helft
waren er kansen voor beide ploegen.
De wedstrijd was in evenwicht, al
gingen de mannen van VCH het laatste
kwartier nadrukkelijker op zoek naar de
openingstreffer. Die werd niet gemaakt.
Ruststand was 0-0.
In de tweede helft was VCH
de bovenliggende partij en moest
Melderslo alle zeilen bijzetten om niet

op achterstand te komen. VCH kreeg
een levensgrote kans, maar de bal
werd over een lege goal gekopt. Het
leek erop dat Melderslo toch nog een
puntje mee zou pikken deze wedstrijd,
maar het lot besliste in de laatste
tien minuten anders. De druk op de
verdediging van Melderslo werd steeds
groter en in de laatste minuten van
de wedstrijd scoorde VCH alsnog. De
gasten gingen met drie punten naar
huis.
Tweede paasdag moest Melderslo
tegen koploper vvVOS uit Venlo
aantreden. Het eerste half uur kwam
Melderslo ongeschonden door, mede
door een paar goede reddingen van

Clubkampioenschappen

Jubilarissen
De Paardenvrienden
Ruiter-en ponyclub De Paardenvrienden America houdt op zondag
7 april de jaarlijkse clubkampioenschappen. Tijdens deze dag worden er
tevens twee leden gehuldigd.
Eenmaal per jaar worden de
clubkampioenschappen verreden op
het terrein van De Paardenvrienden
in America. Deze beginnen op
7 april om 10.00 uur met diverse
dressuurcombinaties. Aansluitend
is er een tonnenrace en de dag
wordt afgesloten met het onderdeel
springen. Deze dag worden er
tevens twee leden gehuldigd.

40 jaar lid
Nellie Tielen is al ruim 40 jaar
lid van de vereniging en tevens van
de KNHS bond. Zij begon destijds
als actief lid en wist als eerste
onder de naam Paardenvrienden
een prijs naar America te halen.

Later was zij als moeder van vier
rijdende kinderen altijd op de
concoursen aanwezig. Verder is ze
de rechterhand van de voorzitter.
De tweede jubilaris is Henk
Vullings. Ook hij is 40 jaar lid van
de ruiterclub en bijna 40 jaar van
de KNHS bond. Henk is begonnen
als actieve ruiter en nam toen al
snel plaats in het bestuur. In de
jaren dat de club op zoek moest
naar een nieuw oefenterrein was
hij de voorzitter. Hij heeft toen hard
gestreden voor een mooie plek en
er zelfs een heel boekwerk aan
besteed.
Beiden worden gehuldigd als
erelid van De Paardenvrienden.

de keeper. Bij een corner kwam de bal
hoog voor en door de wind verkeek
de keeper zich. De bal ging over de
doellijn: 1-0 voor vvVos. Binnen vijf
minuten was het weer raak met een
afstandsschot via de binnenkant van
de paal: 2-0. Nog voor rust kwam
de thuisclub op 3-0., weer door een
afstandsschot.
Na de pauze probeerde Melderslo
de schade te beperken. De spelers van
vvVos wisten elkaar steeds beter te
vinden en dat resulteerde in nog twee
goals. Na bijna negentig minuten was
de stand 5-0. Toch wist Melderslo nog
één keer het net te vinden en was de
eindstand 5-1.

Paasdubbel levert
Wittenhorst zes punten op
Door: Henk Coppus
Het paasweekeinde is voor voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst succesvol verlopen. Zaterdag werd de naaste
concurrent in Meerssen met 0-3 naar huis gestuurd. Paasmaandag kwam het stugge GSV’28 op bezoek en dat
leverde de oranjehemden opnieuw drie punten op.
Na wat speldenprikken van GSV’28
uit Genhout in de openingsfase, nam
Wittenhorst het initiatief. Al na zeven
minuten kon de GSV-doelman ternauwernood een inzet van Rob Zanders
redden. Drie minuten later schoot
dezelfde Zanders tegen de lat. De
gasten konden vooralsnog voor weinig
gevaar zorgen en probeerden via vrije
trappen verwarring te stichten in de
hechte Horster defensie.
Wittenhorst bleef de gevaarlijkste ploeg. Rob Zanders schoot na
25 minuten op de paal nadat hij de bal
ontving uit een afspeelfout van een
GSV-verdediger. Een grote onnauwkeurigheid in de eindpass, lauwheid in
het spel en het te weinig benutten van

snelle vleugelspelers, zorgden ervoor
dat succes uitbleef voor Wittenhorst.
Geleidelijk ontworstelde GSV zich
aan de druk en kwam het gevaarlijker
voor het doel van Sjors Witt. Net voor
rust kon GSV-speler Bartels doorstomen
naar het Horster doel, na een
communicatiefout tussen verdediger
Spreeuwenberg en de doelman. Hij liet
zich dit buitenkansje niet ontnemen en
schoof de bal beheerst langs de Horster
goalie: 0-1.
Na rust probeerde Wittenhorst
meer vooruit te verdedigen en de
snelheid van de buitenspelers te
benutten. Wittenhorst profiteerde
al snel van het overtal dat ontstond
na een tweede gele kaart in de 57e

minuut voor GSV-speler Nicolaes. Een
pass van Gijs Hagens bereikte Tim Hattu
en deze schoot beheerst in de verre
hoek: 1-1.
De thuisploeg bleef de strijd
beheersen. Een vrije trap leverde bijna
de 2-1 op, maar Gijs Hagens trof het
zijnet. De stugge GSV-defensie bleef
volhouden en werkte een kwartier voor
het einde de bal via meerdere schijven
nog uit het doel. De genadeslag kwam
echter in de 82e minuut. Thom Derks
zag de doelman ver voor de goal staan
en plaatste de bal met een boog in het
GSV-doel: 2-1. De wedstrijd eindigde
voor GSV in mineur: Lemmens kreeg in
de slotminuut rood van scheidsrechter
Van Vlokhoven wegens een opmerking.

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
Acu-Balance

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

Rectiﬁcatie
In het sportkatern van vorige week feliciteerden we Danique Janssen met haar prijs voor sporttalent van het
jaar. Haar echte naam is echter Dominique Janssen. We betreuren deze fout en feliciteren Dominique alsnog met
haar award!

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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DECULTUURRECENSENT

Lars van der Vight
kampioen lassen
De zestienjarige Lars van der Vight uit Meterik werd op woensdag
20 maart Limburgs kampioen lassen op de Limburgse en Brabantse
kampioenschappen in Hapert. Hij mocht op 28 maart deelnemen aan de
Nederlandse kampioenschappen in dit vakgebied, waar hij de vierde
plaats behaalde.

’Dankbaar dat ik mensen
kan laten lachen’
De Cultuurrecensenten: Jur Heldens en Kyle Janssen
Voorstelling: Guido Weijers - V
Theater is: Een andere wereld en toch herkenning.
De voorstelling van Guido in drie woorden: Lachen met diepgang
Hoe denk je dat je zo bekend bent
geworden als cabaretier?
Ik denk door gewoon keihard te werken. En omdat ik ben begonnen door in
alle kleine zaaltjes van Nederland voorstellingen te houden, die zo afweken
van de rest, waardoor mensen steeds
terugkwamen naar mijn voorstellingen
en ook al hun vrienden meenamen.
Was je vroeger ook al de
grappenmaker in de klas?
Nee, dat niet nee. Ik was vroeger echt
het sukkeltje van de klas. Ik ben nooit
gepest, maar ik was wel echt een nerd.
Ik zat altijd overal tussenin. Voor de
stoere jongens was ik een nerd, maar
voor de nerds was ik dan weer te stoer.
Ik denk dat ik wel de rustige jongen was.
Hoe bedenk je je grappen eigenlijk?
Ik begin eigenlijk door dingen op te
schrijven, die gewoon grappig of raar
zijn en die vertel ik dan op het podium.
Maar als ik dan eenmaal op het podium
sta, verander ik dingen en improviseer

ik er dingen bij, waardoor alles wel
een beetje wordt verbeterd. Daarom
vind ik het ook fijn om voor een zaal te
oefenen en niet in een spiegel te staan
praten.
Wilde je vroeger ook al in de
entertainmentindustrie?
Nou, ik wilde eerst al clown zijn en
toen wilde ik Youp van ’t Hek worden.
Eigenlijk wil ik nu vooral mezelf zijn. Ik
heb wel altijd ambitie gehad voor de
toneelschool.
Heb je eigenlijk een opleiding
gedaan?
Jazeker, ik heb een opleiding Toerisme
gedaan. Het was vooral om mijn ouders
gerust te stellen: als het niets werd op
het podium, dan zou ik toch altijd een
Hbo-diploma hebben.
Als je je grappen bedenkt, hoe begin
je dan?
Nou, eerst bedacht ik veertig pagina’s
met grappen en ging ik er een verhaal
omheen bedenken. Nu doe ik het juist

andersom. Ik verzin een verhaal en
bedenk de grappen er juist omheen.
Die verhalen zijn eigenlijk gewoon
herkenbare situaties of iets dat ik heb
meegemaakt en wat me erg is bijgebleven.
Oefen je je grappen ook thuis?
Nee, ik ga gewoon op het podium
staan en dan ‘oefen’ ik ze daar. Voordat
de voorstellingen begonnen, waren de
grappen nooit hardop uitgesproken. Zo
kan ik alles ook verbeteren, door de
reactie van het publiek mee te nemen.
Waar ben je eigenlijk het meest
trots op?
Ik ben vooral dankbaar dat ik mensen
kan laten lachen. Ook ben ik er trots op,
ook al heeft het niets met mijn carrière
te maken, dat ik vorig jaar 100.000
euro heb opgehaald door te fietsen
voor de kankerstichting.
De volgende voorstelling
van Kukeleku is Kakelvers op
zondag 28 april.

Lars is vierdejaars vmbo-student
metaal- en elektrotechniek op
het Dendron College in Horst. Het
Dendron College wordt elk jaar vertegenwoordigd door twee studenten
van deze opleiding op het Limburgs
kampioenschap lassen. Door middel
van voorrondes worden leerlingen
geselecteerd. Dit jaar mochten Lars en
klasgenoot Mark strijden om de titel
in het Brabantse Hapert.

Vierde van
Nederland
Lars had zelf niet verwacht de
eerste plaats te behalen. Twee uur
kregen de leerlingen de tijd om een
wedstrijdopdracht naar hun kunnen
te maken. Wanneer de constructie
werd goedgekeurd, kon de leerling
aan de slag. De wedstrijdopdracht,
een ‘pupke’, werd volgens de jury
het best geconstrueerd door Lars. Zijn
klasgenoot Mark behaalde de tweede
plaats. Bij de prijsuitreiking werd het

wedstrijdpakket verstrekt waarmee
de winnaars zich voor konden bereiden op de nationale kampioenschappen, dit jaar in Nieuwegein. Met zijn
leraar, meneer Van Bavel, reisde Lars
naar het noorden van het land, waar
hij de vierde plek behaalde onder
de dertien deelnemers. “Een mooi
resultaat”, vond hij zelf. Lars wijst
daarnaast op de inzet van zijn docent
Van Bavel, die in zijn vrije tijd de
wedstrijden voorbereidt en meegaat.
Het geheim van een goede lasser
weet Lars niet helemaal te benoemen: “Je kunt het, of je kunt het niet.
Maar met een precieze werkhouding
kom je al ver”, vindt hij. Nu het einde
van zijn middelbare schoolperiode
eraan komt, moet Lars zich gaan
bezinnen op zijn vervolgopleiding
en op zijn toekomst. Hij denkt na
over een opleiding tot automonteur.
Hoewel hij nog niet zeker weet of hij
verder wil in het vak van lassen, hebben de kampioenschappen hem wel
een duwtje in de rug gegeven.

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

Nieuwbouw Fair

Laat je op ons kantoor vrijblijvend informeren over
diverse nieuwbouwprojecten.

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.

OpenHuizenTour

Haal bij ons een trendy auto en bepaal zelf de route!

PLEET
M
O
C
R
E
BADKAM TAGE E 9999,00*
INCL. MON

Hypotheek Quick-scan

Hypotheekadvies door Rivez, aanwezig op ons
kantoor van 11.00-15.00 uur.

RDEN

ORWAA
AAR DE VO
*VRAAG N

11.00 -15.00 uur

zaterdag 6 april 2013

Bekijk de deelnemers van de
OpenHuizenTour op onze website:

Patersstraat 33 | 5801 AT Venray | 0478 513 700 | info@connectmakelaars.com | www.connectmakelaars.com

25
jaar

jongeren 21

04
04

15 VRAGEN aan Maartje Lemmen 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

Maartje Lemmen
12 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over 10 jaar?
Ik hoop dan een lieve vriend te hebben
en bezig te zijn met mijn opleiding. Wat
voor opleiding precies, dat weet ik nog
niet. Het lijkt me wel leuk om fysiotherapeut te worden. Ik vind het leuk om
mensen te helpen als er iets aan de
hand is, dat kan met dit beroep.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen en wat zou je dan doen?
In de huid van een leraar van mij. Ik
wil wel eens zien of ik zo rustig ben in
de klas en of de rest van de klas echt
zo druk is als ze zeggen. Ik denk dat
ik het niet zo leuk zou vinden om voor
zo’n drukke klas te staan. Een van onze
leraren zegt namelijk altijd hoofdpijn te
krijgen van ons.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak was dat?

Dat was een 6 voor een schriftelijke
overhoring van Frans. Ik ben ook niet
echt goed in Frans. Het beste ben ik in
Engels en Levensbeschouwing.
Wat is uniek aan jou?
Ik wil het altijd iedereen naar de zin
maken. Als er ruzie is, bijvoorbeeld,
wil ik altijd helpen met het zoeken van
een oplossing. Maar ik zorg ook voor
mezelf, let er op dat ik niet alleen maar
aan anderen denk. Ik krijg niet direct
complimenten, maar vrienden en vriendinnen van me vertellen het me altijd
als er iets is. Dat vind ik ook al een
compliment: dat ze mij vertrouwen.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Francesca Nobel en Lars Schoeber. Met
Francesca kan ik heel veel lachen, ze zit
bij mij in de klas, daar ken ik haar van.
Lars is een hele goede vriend van mij
geworden, hem heb ik via een vriendin
van mij leren kennen.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?

Een feest met al mijn vrienden van de
klas uit dit jaar en mijn vrienden van de
basisschool. Helaas gaat dit niet gebeuren, daar hebben we niet genoeg plek
voor thuis. Dan zouden er zo’n zestig
mensen van de basisschool komen en
29 mensen uit mijn huidige klas. Dat is
natuurlijk veel te veel voor ons huis en
onze tuin.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
De start van dit schooljaar, want ik was
te verlegen om meteen iemand aan te
spreken. Ik zou de volgende keer sneller iemand aanspreken of iets vragen.
In het begin ben ik altijd een beetje
verlegen.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Ik vind het leuk om samen met mijn
vrienden op vrijdag na school, als we
vroeg uit zijn, in wat winkeltjes te kijken. Het is ook fijn dat al mijn vrienden
hier wonen, ik kan er zo heen lopen of
fietsen. Ik zou later ook heel graag hier

willen blijven wonen.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik gebruik Whatsapp het meest, vind
dat gewoon erg handig. Zoiets moet
je niet gaan gebruiken om te pesten,
want dat vind ik gewoon slap. Want
ik denk dat mensen die dit via sociale
netwerken doen, in het echt gewoon
niks durven te zeggen.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou een mooi, groot huis kopen. In
Horst, met een wei en stallen waarin ik
mijn eigen pony kan stallen. Dan zou ik
ook nog een paard voor mijn moeder
kopen.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Mijn moeder kookt niet echt hele uitgebreide gerechten, dat doet mijn vader
meer. Hij kan heerlijke spinazietaart
maken. Of hij daar geheime ingrediënten voor gebruikt, dat weet ik niet.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik verdien nog niets bij. Op het moment
ben ik nog 12 jaar en mag ik nog niet
werken. Wat ik zou willen doen, dat
weet ik niet. In ieder geval iets wat
gemakkelijk is, maar ook iets gezelligs. Iets wat ik bijvoorbeeld met een
vriendin kan doen en dat we tussen
het werken door ook gezellig kunnen
kletsen.
Avondmens of ochtendmens?
Avondmens! Ik ben in de ochtend niet
te genieten. Dan moet je me echt met
rust laten, anders ben ik heel lang
chagrijnig, haha.
Zon of sneeuw?
Zon. Ik heb een hekel aan sneeuw. Vind
het vaak eng, je ziet het niet altijd als
er ijs onder ligt, waardoor je snel valt.
Als de zon schijnt, kun je lekker veel
buiten zijn en is het lekker warm, daar
houd ik van.
Stad of dorp?
Dorp, want daar ken je bijna iedereen
en is het niet zo vreselijk druk zoals het
in de stad is. In een dorp, zoals Horst,
heb je bijna alle winkels die je nodig
hebt. Alleen voor kleren ga ik dan toch
liever naar Venlo of Venray.

venray
verzorgt voor u,

puntzakken friet, snacks,
diversen soorten schepijs,
Vanuit een leuke verkoopwagen,
voor feesten en evenementen.
Tel. 06-22406602
www.food-style.nl
info@food-style.nl
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MEGA Rommelmarkt
Carbootsale Horst
Tienrayseweg 5961 NL, A73-afrit 10

8.30/15.30 u

www.carbootsalehorst.nl
Mcc Events 06-54345123
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Schoenentic
Onbegrijpelijk voor de
meeste mannen onder ons en
tegelijkertijd het meest
herkenbare probleem als ik het
binnen een groep vrouwen test:
een zwak voor schoenen.
Heerlijk vind ik schoenen. Een
flinke hak en huppakee, een
totaal andere uitstraling
ontstaat, een lekkere sneaker
en je dag kan niet meer stuk,
een slippertje tussen mijn teen
en meteen ontstaat een zonnig
vakantiegevoel. Met mijn
enorme schoenencollectie kan
ik zo dus iedere dag een andere
feeling geven, heerlijk!
Omdat een schoen zoveel toe
kan voegen aan een dag, ga ik
niet snel zonder nog een
verschillend paar schoenen in
mijn tas op weg. Een extra tasje
(ja, dat wel, in mijn eigen tas
past het namelijk niet) met
daarin een of twee paar
schoenen staat dus vaak naast
me in bijvoorbeeld de trein.
Hartstikke handig, zo ben ik altijd
voorbereid op iedere
onverwachte situatie. Ongepland
chic uiteten of het bijwonen van
een feestje op mijn afgetrapte
sneakers gebeurt mij niet meer,
die fout heb ik, in ’t verleden,
helaas al te vaak begaan.
Vervelend is wel dat je altijd op
dat extra tasje moet letten, waar
je ook bent: je kunt ’m niet
vergeten. Een lastige voor mij,
dat geef ik eerlijk toe. Ging dat
normaal altijd goed, faalde ik
vorige week toch: ik liet mijn
tasje met daarin twee (!) paar
schoenen staan, in de trein,
’s avonds om 23.00 uur. Fijn. Had
ik weer. Was ik vijf minuutjes
voor mijn eindbestemming in
slaap gevallen en, nog net op
tijd, weer wakker geschrokken. In
alle paniek ben ik als een malloot
de trein uitgerend en ben ik, hoe
is het mogelijk, mijn tasje
schoenen vergeten.
Blijkbaar onbegrijpelijk voor
m’n vriendje want: hoezo
schoenen? Je had je schoenen
aan toch, toen je de trein uit
rende of ben je op je sokken
gegaan? Eh.. nou nee, zo zit het
niet helemaal. Hmpf.. Een echte
mannenreactie, dat is duidelijk.
Die begrijpen het ook nooit...
Mies

22
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Een ongedwongen Pasen op Prilpop
Prilpop, het gratis muziekfestival georganiseerd door het Sevenumse jongerencentrum Walhalla, trok ook dit
jaar weer veel bezoekers uit de regio. Het festival kende een rustig verloop en de sfeer zat er volgens de bezoekers
goed in.

Gringo. “Er is voor iedereen wat wils”,
zegt ook Janneke, fervent bezoekster
van het Sevenumse festival.
“Prilpop is niet alleen de muziek”,
benadrukt Bas Sillekens. “Het is ook
alles eromheen. Zo wordt het festival
live uitgezonden op ‘Prilpop-tv’ en verschijnt er elke dag een editie van het
Prilpop-krantje Junkiegelul met daarin
al het nieuws van de vorige dag. Prilop
is ook een hoop ‘kwats’”, lacht Bas.

Een gedicht in de zondagseditie van
Junkiegelul luidt dan ook: “Prilpop, als
je me nu even instopt. Je weet dat mijn
hart voor jou klopt. Welterusten, ga
maar slapen pop. Morgen weer vroeg
op.” Met nog twee dagen te gaan
sluiten bezoekers en vrijwilligers zich
hierbij aan.
Voor meer foto’s
van het festival, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Meet the Locals
In café-zaal ’t Dörp in Broekhuizenvorst vindt op zaterdag 6 april voor
de tweede keer Meet the Locals plaats. Een avondvullend programma
met optredens van drie bands uit de regio.
De avond begint om 20.30 uur
met de Bones uit Lottum. Zij staan
garant voor serious rock. Daarna is het
de beurt aan Flash. Een pop- en rockcoversband uit Sevenum. De avond

wordt afgesloten door No Man’s
Valley uit Horst. Zij brengen muziek
met een mix van onder andere nostalgie uit de jaren 60 van the Kinks,
psychedelica van the Doors en blues.

Rowwen Hèze
bij Koningslied
Het festival in Sevenum trekt zelfs
op zondagmiddag, eerste paasdag,
genoeg bezoekers. In een zaal op de
benedenverdieping kijkt een gevarieerd
publiek naar de jonge Americaanse
band Once Again. Mensen lopen in
en uit. Een stel ouders kijkt naar hun
zoons die het podium van Walhalla
vullen. “Dat is het fijne van een gratis
festival”, zegt Ton Kleuskens, vader van
gitarist Jelte. Jelte zelf is tevreden na
het optreden. Hij hoopt dat de show op
Prilpop zijn band uit America “weer wat
verder brengt.”
“Dat er geen entree wordt verrekend, maakt ons festival laagdrempe-

lig”, beaamt vrijwilliger Bas Sillekens.
Bas vertelt zondagmiddag dat Prilpop
2013 tot nu toe druk bezocht werd,
maar dat er zich geen moeilijkheden
voordeden. Dat het festival op zaterdag
om 22.00 uur haar deuren sloot vanwege een te groot aantal bezoekers,
bewijst de populariteit van Prilpop. De
kou speelde hier volgens de organisatie
ook een rol in: “Doordat het publiek
zich niet buiten verspreidt, zitten we
binnen eerder aan ons maximum van
1.200 bezoekers.” Dit mocht de pret
echter niet drukken: “De sfeer was
goed dit jaar.” Mensen die niet meer
binnen konden, werden door de vele

vrijwilligers dan ook doorgestuurd naar
de ‘afterparty’ in café Metieske, waar
Prilpop-dj’s draaiden.

Junkiegelul
Op zondagmiddag is het ook
inderdaad de ongedwongenheid die
opvalt. Er is een grote variëteit in
bezoekers, die zich volgens Bas ook
verhoudt tot het soort muziek dat op
het programma staat. Zo was er op
zaterdagmiddag een metalmiddag
en ’s avonds onder andere techno en
dance. De zondag stond in het teken
van rock ‘n rollbands als The Naked
Sweat Drips, Vortex Surfer en Trio

Samen met artiesten als Trijntje Oosterhuis, Lisa Lois en Jim Bakkum
treedt Rowwen Hèze op Koninginnedag op tijdens het meezingconcert
Samen voor Oranje. Zij doen mee met de live-uitvoering van het officiële
koningslied.
In Ahoy Rotterdam zingt de
Americaanse band op de dag van de
kroning om 19.30 uur met andere
grote sterren uit de Nederlanse popmuziek het koningslied voor WillemAlexander, onder begeleiding van het
Metropole Orkest.
Het koningspaar kan via een
rechtstreekse verbinding vanuit
Amsterdam alles volgen. Radio 2

organiseert het meezingconcert.
De muziek voor het Koningslied is
inmiddels gecomponeerd door John
Ewbank.
De tekst van het lied wordt
gemaakt door een aantal tekstschrijvers met daarin bijdragen van
de Nederlandse bevolking. Zanger
Jack Poels is een van de schrijvers van
het Koningslied.
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Liefde voor Sevenumse geschiedenis
Archieven doorspitten, dat is de hobby van Nel Verstegen-Maessen uit Sevenum. Zij schreef een boekje over de
Sevenumse oogstfeesten en het Kronenbergse oogstcorso. Het boekje, dat 88 pagina’s telt, is nu verkrijgbaar.

nog meer boeken over de geschiedenis van Sevenum, met name over de
Sevenumse volkscultuur. Ik heb ideeën
genoeg. Zo wil ik bijvoorbeeld nog een
boekje over de monumentjes en kunstwerken in Sevenum schrijven met hun
achtergrondverhaal.” Voor de enthousiaste schrijfster is er één boek dat ze echt
nog wil uitgeven. “Ik droom ervan dat
mijn boek over het Sevenumse wegennet uitkomt. Daarbij ben ik ook nog een
atlas aan het maken over het wegennet
met allerlei historische kaarten van het
dorp. Dit zou dan de eerste atlas van
een dorp worden. Dat is dan mijn laatste
grote boek dat ik schrijf.”
Geschiedenis heeft Nel altijd al
Voor meer informatie over het
geïnteresseerd. Zo schreef ze al een aan- boekje Oogstfeest Sevenum en
tal andere boeken over de geschiedenis Oogstcorso Kronenberg, neem contact
van Sevenum en in de toekomst zullen
op met Nel Verstegen-Maessen op
er nog meer komen. Want stoppen,
077 467 18 09 of via
daar denkt ze nog niet aan. “Er komen
nelverstegen@kpnmail.nl
schrijven tot aan de opmaak. “Ik heb
nooit een computer- of typcursus
gehad. Toen de computer zijn intrede
deed, wilde ik er eigenlijk geen. Een
van mijn kinderen zei toen: wacht maar
mam, als we er een hebben, dan ben
jij de eerste die erachter zit. En zo was
het ook. Ik heb me alles zelf aangeleerd, maar ik kreeg in het begin wel
vaak hulp van mijn dochter als er weer
iets op mijn scherm verscheen waar ik
geen raad mee wist”, lacht Nel.

Sevenumse
volkscultuur

Swolgen Rocks viert
vijfjarig bestaan
De Sevenumse geschiedenisliefhebster heeft ruim anderhalf jaar aan
het boekje Oogstfeest Sevenum en
Oogstcorso Kronenberg gewerkt. Voor
velen lijkt dit een enorme opgave,
maar voor Nel is dit een grote hobby.
“Het schrijven van het boekje en het
doorspitten van de archieven heeft
heel veel tijd gekost, maar het was
het waard. Ik doe het echt voor mijn
plezier, ik geniet daarvan. Ik houd er
niet van om me te vervelen. Verder ben
ik heel erg nieuwsgierig en dat maakt
het nog leuker om te doen. Het is
belangrijk dat de geschiedenis bewaard
blijft en dat mensen er van kunnen
genieten.”

Het boekje gaat heel wat jaren
terug in de geschiedenis. De oogstfeesten in Sevenum vonden van 1937 tot
1969 jaarlijks plaats met uitzondering
van de oorlogsjaren.

Versierde
oogstwagens
Bij deze feesten stond een optocht
met versierde oogstwagens centraal.
Verder stonden de ruitersport en motorraces ook altijd op het programma. In
1968 was het sportterrein, waar het
feest altijd plaatsvond, aan vernieuwing
toe. Dit zorgde voor de ondergang van
de feesten, want van de gemeente

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

mochten er geen paarden en motoren
op het nieuwe veld. Ruim tien jaar
later, in 1980, werd door Kronenberg
de draad weer opgepakt, maar in 1997
trok in het Sevenumse kerkdorp de
optocht voor de laatste keer. “De laatste
jaren van het oogstcorso in Kronenberg
was er nog maar weinig animo. Veel
mensen wilden er niet meer zoveel tijd
aan besteden en geld aan uitgeven. Dat
is erg jammer”, vertelt Nel.

Van schrijven tot de
opmaak
De Sevenumse schrijfster heeft
alles helemaal zelf gedaan: van het

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

Café-zaal Wilhelmina in Swolgen wordt zaterdag 6 april voor de vijfde
keer omgetoverd tot festivalterrein. Dit is reden voor Stichting Swolgen
Rocks om extra aandacht te besteden aan het programma. Dit jaar is er de
hele avond onafgebroken livemuziek, door het gebruik van twee podia.
De stichting geeft aan kritisch gekeken te hebben naar de
diverse soorten rockmuziek. Op het
kleine podium start de winnaar van
Battle4Swolgen Rocks: Bad Monday.
De band heeft haar optreden afgedwongen door hun muziekkeuze en
optreden tijdens de bandwedstrijd.
Lokale band CRE8 betreedt ook
het podium, maar dan voor hun eigen
vijfjarig jubileum. Hiervoor hebben zij

een verrassend repertoire in elkaar
gezet. De hoofdact is dit jaar de band
Van Beukenstein. Met hen wordt voor
het eerst op Swolgen Rocks aandacht besteed aan de classic rock uit
de jaren 70 en 80. Zij spelen onder
andere nummers van Deep Purple,
Led Zeppelin en The Who.
Het festival Swolgen Rocks begint
om 20.00 uur in zaal Wilhelmina in
Swolgen.

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

De Vonkel

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

eestzaal

café-f

Camellia vol knop en bloem
Alle kleuren en maten, mooi!

Japanse esdoorn Acer

50 soorten, struik of stam, alle maten

Laurier met kluit

alle maten
Prunus ‘Rotundifolia’, ‘Novita’ of ‘Caucasica’

Hortensia ‘Annabelle’
4 l pot, mooi vertakt

p.st.
7,99

Alle kleuren, in 12 cm pot, uit eigen kweek!

p.st.
2,99

Franse Geranium vol knop!

-20%
-20%
-20%
5,49
1,99

Aanbiedingen geldig t/m 9 april 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

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!
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2012 John Geven Studios

De Doolhof in Tegelen (15.00 - 22.00 uur)

Artieste
veur Kika 2013
Rowwen Hèze

W-Dreej

Die Powerhosen

Martin
Hurkens

Fotograﬁe Janey vanIerland

Brigitte
Heitzer

Fotograﬁe Graphic Art

DJ Otto
Wunderbar

Fotograﬁe Roy Beusker

Erwin

Fotograﬁe Guido Hahnraths

21,50

Beppie
Kraft

Renée
van Wegberg

Fabrizio

Voorverkoopadressen vanaf vrijdag 29 maart (kaarten 21,50)
Venlo: VVV Kantoor, Cafe de Locomotief, Blerick: Bruna, Tegelen: Music Store, Horst: Bruna,
Arcen: IJssalon Clevers, Grubbenvorst: IJssalon Clevers, Reuver: Bakkerij Pollen-Pubben, Panningen: The Read Shop,
Offenbeek: Bakkerij Pollen-Pubben. De gehele opbrengst komt ten goede aan Kika (kinderen kankervrij)
HOOFDSPONSOR

HOOFDPARTNER

DIAMANTSPONSOR

GOUDSPONSOR

MEDIAPARTNERS

BRILJANTSPONSOR

K i j k vo o r m e e r i n fo r m at i e o p w w w. k i k a l i m b u r g . n l
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She’s Got Legs presenteert debuut EP
De band She’s Got Legs uit America speelt sinds 2010 samen en heeft al
tientallen optredens in de regio achter de rug. De indie-popband wil zich nu
ook op de rest van Nederland richten en presenteert vrijdag hun eerste EP in
café Station America.
“Voor ons was het opnemen van
de liedjes een zoektocht naar onze
eigen sound”, zegt gitarist en zanger
Willem Driessen. “We repeteren veel
samen, maar als je jezelf terugluistert
in de studio is het weer terug naar de
tekentafel.” Voor de opnames van de
EP met de titel The Maze, trok de band
naar Amsterdam. Daar werkten ze aan
de vier nummers die op hun album te
horen zijn. “Het zijn echt studioliedjes geworden”, vindt bassist Stefan
Hoogers.
De EP van She’s Got Legs staat in
het teken van de zoektocht naar het
geluid van de band. Gitarist Nick van de
Ligt: “We hebben een groot deel van
het eindresultaat af laten hangen van
het puzzelen in de mix, omdat we con-

Carbootsale Horst
Op het ruiterterrein van het Kasteelpark in Horst vindt op zondag 7 april
de jaarlijkse carbootsale plaats.

tinue op zoek zijn gegaan naar wat ons
echt ons maakt. We zijn blij met wat er
nu staat, al is het natuurlijk nooit af.”
Of de EP nu ook echt hun eigen
geluid weergeeft, daar zijn de mannen
nog niet helemaal uit. Maar volgens
drummer Louk Derks is dat ook niet
zo erg. “Elk nummer is anders, maar
wel van ons. Het liedje The Maze is
misschien wel de perfecte mix van alle
liedjes. Daarom heeft dat liedje ook de
titel van de EP bepaald. In een doolhof
waren we op zoek naar ons eigen
geluid.”
She’s Got Legs presenteert haar EP
vrijdagavond vanaf 20.00 uur in Station
America. In het voorprogramma spelen
Marloes Nogarede en Koen Janssen van
D-Vision. Entree is vrij.

Truckrun in startblokken
Voor de veertiende keer wordt op zondag 7 april de Truckrun georganiseerd. De tocht, georganiseerd voor mensen uit Horst aan de Maas, Venray
en Venlo met een verstandelijke beperking, start om 09.00 uur. Ruim
driehonderd trucks vertrekken dan vanaf industrieterrein Hoogveld in Horst.
Wethouder Paul Driessen van
gemeente Horst aan de Maas spreekt
om 12.40 uur de menigte toe en
verricht om 12.45 uur het startschot.
Ook dit jaar is de start van de Truckrun
live te volgen via jongerenwebsite
www.dreksbak.nl De run legt vervolgens 57 kilometer af, waarin deze
door de kerkdorpen van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray
trekt. De verwachte terugkomst op
industrieterrein Hoogveld is 16.15
uur. Dan wordt in de feesthal aan
de Expeditiestraat verder gefeest op
muziek van de Boem Box Band en

De markt, die ook dit jaar georganiseerd wordt door MCC Events, heeft
inmiddels bezoekers en standhouders
van heinde en verre weten te bereiken.
Naast de vele stands is er een horecavoorziening aanwezig.

Naast de aankomende carbootsale
van 7 april vinden er soortgelijke
markten plaats op 5 mei, 9 juni, 14 juli,
11 augustus en 8 september.
Voor meer informatie
www.carbootsalehorst.nl

Open dag Kunstencentrum Jerusalem
Om kinderen maar ook de geïnteresseerde volwassenen de kans te
bieden zich te oriënteren op het aanbod van kunst en cultuur in
Kunstencentrum Jerusalem, wordt in ’t Gasthoês van Horst op zondag 14
april een open dag georganiseerd.
Sinds 2004 verzorgt Kunstencentrum Jerusalem muzieklessen en
de Kinderkunstwerkplaats-cursus voor
leerlingen uit gemeente Horst aan de
Maas. Tijdens de open dag presenteren
kinderen van scholen waar Muziek in
de Klas (MIK) wordt gedaan, zich. Ook
de Kinderkunstwerkplaats verzorgt een
expositie.
Tijdens de open dag wordt aan
belangstellenden de gelegenheid

gegeven om onder leiding van het
docententeam alle muziekinstrumenten
uit te proberen. Kinderen kunnen
kennismaken met alle voorkomende
koperinstrumenten zoals trompet,
bugel, tuba en hoorn, maar ook met
andere instrumenten zoals accordeon,
keyboard of saxofoon. De medewerkers staan klaar om belangstellenden te
informeren. De open dag vindt plaats
van 13.00 tot 16.00 uur.

zanggroep De Balkers uit Sevenum.
Ook de Peelkabouters met de
Peelkabouterbus zullen van de partij
zijn. Bezoekers moeten er volgens
Henk Thielen, secretaris van Stichting
Truckrun Horst, rekening mee houden
dat degene die het konvooi van
de Truckrun tegenkomt of kruist,
zo’n half uur zal moeten wachten.
Daarnaast verzoekt de stichting auto’s
niet langs de weg te parkeren, wanneer deze weg op de route van de
run ligt. Voor meer informatie over de
Truckrun, het programma en de routebeschrijving, kijk op www.truckrun.nl

Examenconcert met
Jeugdunie
Fluitiste Marjolein Vermeeren geeft op donderdag 18 april een
bijzonder concert om 20.00 uur in de Wingerd in Sevenum. Zij legt haar
eindexamen HaFaBra-directie af en wordt daarbij geholpen door de
Jeugdunie van Koninklijke Harmonie Unie uit Sevenum.
Naast fluitspelen vond Marjolein
het vak van dirigent al lange tijd
interessant. Zij wilde zichzelf breder
ontwikkelen en begon daarom ruim
vier jaar geleden met haar eerste
slagtechnieklessen bij Bas Clabbers,
toenmalige dirigent van Jeugdunie.
Daarna nam zij de startersgroep in
Sevenum over. Marjolein begon ook
met dirigeerlessen op het conservatorium in Tilburg, waar zij fluit
studeert. Ze deed toelatingsexamen en
werd aangenomen voor de opleiding HaFaBra-directie. Drie jaar later
studeert zij af als dirigent. Anderhalf
jaar geleden startte Marjolein al
met de eerste voorbereidingen: het
componeren van een eindexamenstuk.
Marjolein werd geïnspireerd door
Benjamin Brittens A Young Person’s
Guide to the Orchestra. Marjolein vond

een thema uit de 14e eeuw. Op dit
thema schreef zij variaties voor iedere
instrumentgroep van de Sevenumse
Jeugdunie en zo ontstond haar compositie A Young Person’s Guide to the
Youth Orchestra. Rondom haar eigen
compositie heeft zij voor dit examen
een gevarieerd programma samengesteld. Marjolein mag afstuderen
met haar eigen Jeugdunie, een orkest
waarin zij jaren heeft gespeeld en
waarvan zij de laatste paar maanden
zelf dirigente is. Al maanden is de
Jeugdunie aan het repeteren voor het
concert, zodat zij zich goed kunnen
presenteren voor het publiek en voor
de examencommissie. Na haar examen wil Marjolein haar studie op fluit
vervolgen aan de Royal Academy of
Music in Londen, waar ze in december
is toegelaten.

NATUURLIJK
met Bram

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

Bloesemremedies

Bloesemremedies zijn
natuurlijke preparaten, gemaakt
van de levensenergie van de plant.
Een bloesemremedie, die je helpt
wanneer je teveel aan het piekeren
en denken bent, is de Bachremedie
White Chestnut (Nederlandse
naam: de Paardenkastanje.)
Deze bloesemremedie heeft te
maken met druk innerlijk praten en
herhalende steeds terugkerende
gedachten, net zoals bij een
gebroken plaat. Ze geeft
helderheid, maakt stil van binnen
en zorgt dat je weet, dat de
antwoorden die je zoekt opkomen
vanuit een rustige geest. Is er veel
spanning rond het hoofd, dan
samen met de bloesemremedie
Purple Flower gebruiken.

Tip
Gebruik de Primavera
essentiële olie Lavendel om tot
rust te komen en je gedachten los
te laten …… heerlijk! Je kunt je
voeten hiermee inmasseren
voordat je gaat slapen of je
gebruikt het in een geurlampje,
maar ook een bad met een
druppeltje lavendelolie doet
wonderen. Gebruik voor je
kamer de biologische
airspray ontspanning.

Dit advies wordt u aangeboden door

www.de3vrouwen.nl
www.primaveralife.com
www.bloesemremedies.com
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Lezing over
Peelschatten

Voorjaarsconcert
Sevensanghers

Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) houdt
op 10 april in zaal De Leste Geulde in Horst vanaf 20.00 uur een lezing
genaamd met als thema Peelschatten.

Die Sevensanghers organiseren zondag 7 april een voorjaarsconcert in De Torrekoel in Kronenberg. Tijdens het
concert worden zij bijgestaan door majorettevereniging Madrukro en zangvereniging Melodia uit Kronenberg en
a-capellakoor Sezako uit Sevenum.

Bekend is het verhaal over de
gouden helm van een Romeinse
officier, die in 1910 werd opgegraven uit het veen in de Peel. Uit een
vroeger verleden is ook de sierschijf
van Helden bekend, die zich nu in het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden
bevindt. Deze schijf zou volgens
onlangs gevonden archiefmateriaal
gevonden zijn op vrij korte afstand
van de helm, in het jaar 1804.
Spreker tijdens deze avond is de
heer Kluijtmans. Deze wil aantonen
dat beide vondsten onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn en dat er nog
sprake is van een derde Peelschat.
Deze derde schat is weliswaar geen
tastbare, maar is in combinatie
met de beide grote vondsten mis-

schien wel de belangrijkste, volgens
Kluijtmans. Uit overlevering is namelijk de sage van De wegh van Meijl op
Seven bekend. Deze sage is meer dan
1600 jaar oud en verhaalt wat er ooit
in de eerste helft van de vierde eeuw
gebeurd zou zijn.
De hoofdpersonen in de sage, de
ridder en zijn schildknaap, komen na
ruim 1600 jaar in het veen gelegen
te hebben als stoffelijk bewijs weer
aan de oppervlakte. De sage is in de
dertiende eeuw door de augustijner
priester Johannus van Leliëndaal uit
Utrecht opgetekend. Aan de hand
van een aantal feiten zal de heer
Kluijtmans bewijs proberen te leveren
van het geheel dat de helm, de sierschijf en de sage vormen.

Goede doelendag
op Horizon
Leerlingen van basisschool De Horizon in Sevenum zetten zich op
woensdag 10 april in voor het goede doel. Die dag vinden er op de school
een sponsorloop en pleinfeest plaats.
De kinderen proberen op 10
april geld in te zamelen voor drie
goede doelen. ’s Ochtends is er een
sponsorloop en aan het einde van de
middag, van 17.00 tot 19.30 uur is er
een pleinfeest waar door de kinderen
diverse dansen worden opgevoerd.
Met de opbrengst van deze dag
worden dit keer drie goede doelen
gesteund.
De Pallumschool in Gambia wordt
al sinds 2010 ondersteund door
De Horizon. Na de start in een kleine
bouwvallige ruimte is er inmiddels
een complete kleuterschool gerealiseerd die bestaat uit dagopvang en
drie kleuterklassen. Momenteel wordt

de laatste hand gelegd aan de bouw
van een lagere school die inmiddels
al 175 leerlingen telt.
Het tweede doel is speeltuin
Roeffen Mart in Grubbenvorst. Daar
is laatst een aantal schommels
gestolen. Veel leerlingen gaan daar
regelmatig spelen en zij willen graag
hun steentje bijdragen om nieuwe
schommels aan te schaffen. Daarnaast
gaan de kinderen zich inzetten voor
Childrensdreamforafrica, een organisatie die een school in een dorpje in
Guineé, dat getroffen is door overstroming, herbouwt. Bij te koud of slecht
weer wordt het pleinfeest van De
Horizon in de school gehouden.

Peeldag in America

Vroegere tijden
herleven
Het Peelmuseum in America opent op zondag 14 april haar poorten
voor de jaarlijkse Peeldag. Dit jaar is gekozen voor het thema religie en
onderwijs.
Voor de Peeldag heeft het
Peelmuseum een programma
opgesteld voor jong en oud. In de
expositieruimtes worden werktuigen, gebruiksvoorwerpen, foto’s en
andere bezienswaardigheden uit het
verleden opgesteld. Daarnaast worden er verschillende oude ambachten
gedemonstreerd: van scharensliepen
tot glasblazen en van klompen
maken tot manden vlechten. Op het
buitenterrein van het museum zijn
plaggenhutten gereconstrueerd, zoals
men vroeger leefde in de Peel. Ook
is er een streekmarkt met spullen en
lekkernijen uit de Peelstreek.
Speciaal thema tijdens de Peeldag
is dit jaar religie en onderwijs. De

kerk had vroeger veel invloed op het
leven op school en daarbuiten. Die
tijd laten schoolkinderen en leden
van toneelvereniging de Vrije Spelers
uit America herleven. In de stijl van
vroeger wordt een schoolklas nagebouwd, compleet met lei en griffel.
Ook staat er een kerkje met altaar en
bidstoelen.
Ook voor amusement wordt
gezorgd. Een goochelaar en een
ballonkunstenaar vertonen hun kunsten en kinderen kunnen ponyrijden.
Zanggroep de Balkers zorgt voor de
muzikale noot. De Peeldag duurt van
11.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.peelmuseum.nl

De Sevensanghers tijdens een concert in Gent
Het voorjaarsconcert wordt
geopend door organiserende
vereniging Die Sevensanghers onder
leiding van dirigent Oostenbrink.
Zij presenteren een afwisselend
repertoire, variërend van een
negrospiritual tot het zwaarmoedige
Les Martyrs en enkele lichtvoetige
humoristische liederen.
Hierbij worden ook liederen
gezongen die het mannenkoor tijdens

de Limburgse voorrondes van het KNZV
in oktober ten gehore brengt.
De majorettes van Madrukro laten
een combinatie van ballet en twirlen
zien. Tussen de optredens van koren
presenteren zij acts op muziek van
moderne componisten. Vervolgens
verzorgt Melodia een optreden
met iederen van moderne en oude
componisten en schrijvers. Zij bezingen
onder andere de lente. Dit koor staat

onder leiding van dirigent Kuepers met
M. Salverda op piano.
Ook Sezako, onder leiding van
G. Claessens, verzorgt haar deel van het
concert. Zij zingen a-capella. Het slot
wordt gevormd door zes majorettes,
waaronder ook Tessa Pekx, die vorig
jaar nog Nederlands kampioen werd
met een majoretteshow.
Het concert begint om 10.30 uur en
entree is gratis.
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Jubileumfeest Trade Mark
in Mèrthal
Rock- en feestband Trade Mark stond vrijdagavond 29 maart in de Mèrthal in Horst voor de derde editie van
Verrekte Goede Vrijdag. De band bestaat 25 jaar en daar werd uitvoerig bij stilgestaan.

Phaedra Kwant en
band in Cambrinus
De Nederlandse bassiste Phaedra Kwant staat op zondag 7 april op
het podium van Cambrinus in Horst.
In 2004 werd Phaedra Kwant
benoemd tot de eerste vrouwelijke Master of Music Basgitaar
van Nederland. Behalve bassiste is
Kwant ook zangeres, componiste
en tekstdichter. Haar veelzijdigheid
wordt geprezen in de pop-, jazzen theaterwereld. Ze werkte met
bekende artiesten als Krystl, Veldhuis
en Kemper, Claudia de Breij, de 3J’s
en Hans Vermeulen. Phaedra is zeer
actief in het Nederlandse jazzcircuit en toert veel in het buitenland.

Naast een optreden van Trade Mark
zelf waren er diverse gastoptredens,
waaronder Flash!, een jonge band uit
Sevenum en Oenoemoeloeke 5, een

Phaedra’s composities zijn te horen
in samenwerking met het poptrio
McChicks. Daarnaast treedt zij op met
haar eigen jazztrio. Phaedra’s muziek
wordt gekenmerkt door de diversiteit in stijlen en composities. In het
voorjaar verschijnt haar tweede album
Still Listening. Phaedra wordt begeleid
door Rembrandt Frerichs op toetsen,
door trompettist Ruud Breuls en door
Arno van Nieuwenhuizen op piano. Het
concert begint om 16.00 uur.

Beeren, Twan Versteegen, Fred Coppus,
Horster band die gestopt is, maar voor
de gelegenheid eenmalig weer bij elkaar Richard ´Gorro´ Jansen en Rob Zanders.
kwam. Speciale gasten stonden samen
Kijk voor meer foto’s op
met Trade Mark op het podium, zoals Jori
www.hallohorstaandemaas.nl

Pre-Summerparty
Jongerenwerk UsMa houdt op 12 april een Pre-Summerparty. Deze vindt plaats in het gebouw van OJC Niks in
Horst en is van 19.00 tot 22.00 uur.
De Pre-Summerparty staat bol van
de zomerse activiteiten zoals wake-

boarden, daarnaast zijn er cocktails en
de leukste zomerse muziek. De avond

A.s. zondag
Koopzondag

Heerlijk modeshoppen
op zondag

van 12.00 tot 17.00
uur.

U bent van harte welkom!

is bedoeld voor jeugd in de leeftijd van
10 tot en met 14 jaar.

Horst, Nieuwstraat 116

Melderslo, Vlasvenstraat 66

In prijs verlaagd

Open huis za. 6-4
11.00 - 15.00 uur

In 2010 geheel gerenoveerde, halfvrijstaande woning
met berging en tuin gelegen aan een rustige woonstraat
in Horst. Inhoud ca. 345 m³. Kavelopp. 155 m².

Vrijstaand woonhuis met bijgebouwen, tuin en weiland.
Bwjr. 1955. Inhoud circa 390m³.
Perceelopp. 4.240m².

Vraagprijs: €187.500,- k.k.

Vraagprijs: €285.000,- k.k.

Meterik, Roothweg 6a

Meterik, Crommentuynstraat 32

Open huis za. 6-4
11.00 - 15.00 uur

Nieuw

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

Prijs op aanvraag

Het betreft een royale vrijstaande goed onderhouden
woonboerderij, prima gelegen op een ruime kavel aan
de rand van Meterik. Perceelopp. ca.3.850m².
Evt. meer grond bij te kopen.

Vraagprijs: €329.000,- k.k.

Info? Bel (0478) 57 82 57 Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl
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de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Autobedrijf

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

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

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

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

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

Blitterswijck

Kinderen tot 8 jaar uit Griendtsveen mochten zondagochtend op eerste paasdag paaseieren zoeken
in het Sint Barbarabos. De kinderen tot en met groep 4 mochten als eerste het bos in, waarna de rest
volgde. De kinderen konden ook meedoen met een kleurwedstrijd. Deze werd gewonnen door
Kyan Claassens, Bente Franssen en Cis Ramaekers. De winnaars van het paaseieren zoeken waren
Leonieke de Keizer, Fabienne Spreeuwenberg en Marloes de Vries.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

GRATIS HOUTW

Paaseieren zoeken Griendtsveen

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

BizzyBizzy steekt spoor over
De band BizzyBizzy speelt zondag 7 april in café Station America. Na meerdere optredens in Sevenum gaat de
groep nu de omgeving verkennen. De groep speelt een gevarieerd repertoire, mogelijk door een diversiteit aan
instrumenten en door de veelzijdigheid van de bandleden.

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen
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Met nummers als Slaap Lekker
Ding, In The End en Beauty and the
Brains in het repertoire brengt de groep
een variatie aan muziekstijlen ten
gehore. Ook oudere nummers worden
niet vergeten. Zo spelen zij ook Joe
Cocker’s You Can Leave Your Hat On en
One Step Beyond van Madness.

Lenteactie!
Gratis motor
bij een nieuwe
sektionaaldeur.

Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl
Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!

Voor de gelegenheid wordt de band
versterkt met zangeres Tina Brouwers
en trompettist Willem Tielen. Hierdoor
is BizzyBizzy in staat om ook oudere
rocknummers onder begeleiding van
een complete blazerssectie, uit te
voeren.
De basisbezetting van BizzyBizzy

bestaat uit basgitarist en zanger Frank
van Dijck, keyboard en trombonist Kay
Smits, gitarist en trompettist Rob van
Dijck, drummer en zanger Rolf Swüste,
gitarist en zanger Tom van Dijck en
saxofonist Wiel Drissen.
Het optreden bij Station America
begint om 18.00 uur. Toegang is gratis.

De Lange rockt met bands
Campaign en 30past7
In De Lange Horst vindt op zaterdag 6 april Rock Night plaats. Deze avond spelen vanaf 21.30 uur de bands
Campaign en 30past7.
Campaign bestaat uit vijf mannen
die een rockshow neerzetten waarbij
hits van grootheden als Queen, Led
Zeppelin, AC/DC en talloze anderen
de bezoeker de essentie van rockmuziek laten beleven. Ook in 2013
zit deze band niet stil. Volop wordt

er momenteel gewerkt aan een fris en
rockend repertoire.
In de zomer van 2008 werd in
Lottum de basis gelegd voor het
huidige 30past7. Eerst begonnen met
het vertolken van stevige metalnummers onder de naam Muttol, werd al

snel de keuze gemaakt om te gaan
voor nog beter in het gehoor liggende
rockcovers. Inmiddels bestaat de
menukaart van deze vijf jonge rockers
uit covers van onder anderen Kings of
Leon, The Script, Greenday, The Killers
en The Peppers.
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Theater Kleinkunst
bestaat 10 jaar
Theater Kleinkunst uit Grubbenvorst is een theatergroep die al tien jaar voorstellingen heeft gemaakt met
acteurs met een verstandelijke beperking. Vanwege dit jubileum speelt de groep in april tweemaal hun succesvolle
voorstelling Wa’sKracht.

Nationaal museumweekend Bert Coppus
Museum Bert Coppus in Horst is dit weekend, tijdens het nationaal
museumweekend, elke dag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
In het museum zijn meer dan
tweehonderd werken, schilderijen,
etsen en tekeningen te zien van
kunstenaar Bert Coppus. Dit zijn onder
andere portretten, landschappen van
Noord- en Zuid-Limburg en stads-

gezichten van Maastricht en Brugge.
Verder zijn ook kartons en ontwerpen
op ware grootte voor gebrandschilderd glas-in-lood van ramen van
onder meer de kerk in Wanssum,
te zien.

Blues in De Gaper
In De Gaper in Sevenum vindt op zaterdag 6 april een optreden plaats
van Granddaddy’s Bad Bones. Dit concert begint om 21.30 uur.
Deze Brabantse bluesband werd
omstreeks 1997 opgericht, toen
nog onder de naam Talkin’ blues.
Enkele jaren later werd dit veranderd
in Granddaddy’s Bad Bones, een
verwijzing naar zanger Theo die toen

opa werd. Granddaddy’s Bad Bones
bestaat momenteel uit vier leden:
Theo Reijnders, Jan Mesman, Luciën
Kampers en Fred Kanters.
Kijk voor meer informatie op
www.granddaddysbadbones.com

Museumweekend
bij De Locht
Voor zorgorganisatie Dichterbij
ontwikkelde Theater Kleinkunst een
theaterprogramma over empowerment: Eigen kracht. Na meer dan tien
interne voorstellingen is Wa’sKracht
nu voor iedereen te zien. “In het
theaterprogramma Wa’sKracht wordt
de bezoeker door achttien acteurs
geconfronteerd met alledaagse situaties in het leven van mensen met een
verstandelijke beperking, gezien vanuit

hun perspectief”, aldus artistiek leider
Kitty Korebrits. Er worden situaties
nagebootst waarin de persoon met de
beperking zich afvraagt wat voor dingen hij zelf kan doen en bij welke hij
hulp nodig heeft. Empowerment, het
vinden van je ‘eigen kracht’ is volgens
Korebrits een steeds vaker voorkomend
thema bij zorgorganisaties. Dichterbij,
een zorgorganisatie die mensen met
een verstandelijke beperking onder-

steunt en begeleidt, is ook met het
thema aan de slag gegaan. “De samenwerking met Theater Kleinkunst is één
van de middelen die worden ingezet
om het gesprek aan te gaan. Zowel
binnen de eigen organisatie als daar
buiten.” Wa’sKracht wordt gespeeld
op zaterdag 13 april om 20.00 uur
en op zondag 14 april om 15.00 uur
in het theater van de Baersdonck in
Grubbenvorst.

Het jaarlijkse nationale museumweekend is op 6 en 7 april. Ook
museum De Locht in Melderslo is hierbij betrokken. De entreeprijs is dit
weekend verlaagd en de activiteiten staan in het teken van oude
ambachten.
Naast demonstraties van oude
ambachten, kan men een bezoek
brengen aan de expositie Van
baby tot bengel. Deze expositie
geeft een beeld van opgroeien in
grootmoeders tijd: grote gezinnen,

meewerken in het huishouden en
op het land en de Eerste Heilige
Communie. Het museum is geopend
van 11.00 tot 17.00 uur en de
demonstraties vinden plaats om
13.00 uur.

AANBIEDING

CHRISTOFFELVLAAI
Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

www.haardstede.nl

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

jes
+2 gratis zak
es
tj
a
voetbalpla

10.15

Doordat ik een eenmansbedrijf heb kan ik op
basis van persoonlijk
contact zeer
concurrerend werken!

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

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

Leo van Helden
woningstoffeerder

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

VRIJDAG TIM&FAAB BOUWEN ‘N FEESTJE!

19 APR

MET POPULAIRE MUZIEK UIT DE JAREN 70/80/90
VOOR IEDEREEN VANAF 26 JAAR - ID VERPLICHT - ENTREE €6 - WWW.PALLADIO.NU
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Veertiende truckrun
zo 7 april 09.00 uur
Organisatie: Stichting Truckrun
Locatie: vertrek Hoogveld

Presentatie debuut EP

Rommelmarkt

vr 5 april 20.00 uur
Organisatie: She’s Got Legs
Locatie: Station America

zo 7 april 11.00-14.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden
van Verpleeghuis Elzenhorst
Locatie: Mèrthal

Sigarenbandjesbeurs
za 6 april 09.00-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Openstelling:
Drachtplanten en tuintips

AfterTrix party

zo 7 april 14.00-16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhûkske

za 6 april 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Optreden Phaedra Kwant

Clubkampioenschappen

zo 7 april 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zo 7 april 10.00 uur
Organisatie: Ruiter- en ponyclub
De Paardenvrienden
Locatie: ruiterterrein

Optreden BizzyBizzy
zo 7 april 18.00 uur
Locatie: Station America

Lezing over Peelschatten
wo 10 april 20.00 uur
Organisatie:
LGOG Kring ter Horst
Locatie: De Leste Geulde

Lezing ‘Wie is dat met die
telescoop?’

Broekhuizenvorst

do 11 april 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

za 6 april 20.30 uur
Locatie: café ‘t Dörp

Kronenberg

Meet the locals met Flash!,
Bones en No Man’s Valley

Voorjaarsconcert

Grubbenvorst
Gezamenlijke collecte

zo 7 april 10.30-12.30 uur
Organisatie: Die Sevensanghers
Locatie: Torrekoel

t/m za 6 april

Dorpsraadvergadering

Hegelsom

wo 10 april 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

OPENMelderslo
HUIS
ZATERDAG
Horst 6
APRIL

Uitzicht op een nieuw
huis, begint met inzicht
in je mogelijkheden
Wanneer u een huis wilt kopen, krijgt u te maken met allerlei vragen.
Wat kan ik maximaal lenen? Welke lasten horen daar bij? Welke fiscale
regels zijn van toepassing? Is de prijs wel reëel?
“Laat u daarom goed informeren”, vindt
Patricia van Tilburg Financieel Adviseur
Particulieren van Rabobank Horst Venray.
“Want de situatie op de woningmarkt
blijft continu in beweging. Naast het
ruime woningaanbod en de steeds scherpere prijzen heeft ook de overheid intussen een aantal maatregelen genomen.”
Advieskosten
Patricia vertelt: “Zo zijn we sinds 1 januari
van dit jaar verplicht om advieskosten
in rekening te brengen. Voordat we die
kosten in rekening brengen, maken we
graag tijd voor een oriënterend gesprek.
Dan weet u alvast bij benadering waar u
aan toe bent en voorkomen we wellicht
een teleurstelling achteraf. Voor een
oriënterend gesprek brengen we dus
geen kosten in rekening.”
Een goede voorbereiding
is het halve werk
“Heeft u een huis op het oog en wilt u

Open

Politiek café met PvdA’er
Duco Hoogland

Kennismaking met country
linedance
vr 5 april 15.00 uur
Locatie: sportcenter De Riet

Demonstraties Lidwina
Charpentier

Helmesstraat 19

HORST

HORST

IJS
PR
E
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za 6 april 20.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

Meterik

Solistenconcours

Sevenum

Optreden Granddaddy’s
Bad Bones
za 6 april 21.30 uur
Locatie: De Gaper

Goede Doelendag
wo 10 april
Locatie: basisschool De Horizon

Indie- en alternative night

Swolgen

za 6 april 22.30 uur
Locatie: Blok10

Vijfde editie Swolgen
Rocks

Rock Night met Campaign
en 30past7

za 6 april20.00 uur
Org: Stichting Swolgen Rocks
Locatie: zaal Wilhelmina

za 6 april 21.30 uur
Locatie: café De Lange

Rommelmarkt
zo 7 april 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein

Rietbos 66

In een rustige woonomgeving en
met een zeer vrije ligging aan
zowel de voor als achterzijde ligt
deze tussenwoning. De woning is
uitermate geschikt voor de starters
op de woningmarkt. Badkamer is in
2004 vernieuwd. Op zolder
mogelijkheid tot 4e slaapkamer.

Optreden Pigtail

Excursie Burg Vogelsang en
Kornelimünster

za 6 april 20.30-21.00 uur
Locatie: OJC Niks

zaterdag 6 april

za 6 april 19.30 uur
Organisatie: fanfares Melderslo,
Heijen en Broekhuizen
Locatie: MFC De Zwingel

za 6 en zo 7 april
09.00-18.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek

Sound Niks Show

Samen sterker. Dat is het idee van
coöperatief bankieren

Huizen Route |

Concert

vr 5 t/m zo 7 april
14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

za 6 april 08.00 uur
Organisatie:
LGOG Kring ter Horst
Locatie: vertrek bij Munckhof
Groep

Coöperatief bankieren
“Het voordeel van het online hypotheekdossier is dat wij uw situatie al
grotendeels in kaart kunnen brengen
en alvast kunnen doorrekenen wat de
financiële gevolgen zijn bij pensionering, overlijden, werkloosheid of
arbeidsongeschiktheid. Dan komen we
tijdens het gesprek snel ter zake. Met
een transparant advies, zonder addertjes onder het gras, met heldere voorwaarden en tegen een zo laag mogelijk
tarief. Zoals u dat van een coöperatieve
bank mag verwachten”.

Inloopochtend Wonen
ook op 6 april
Wilt u zich tijdens de Open Huizen
Route oriënteren, maar weet u
nog niet wat uw mogelijkheden
zijn? Dan kunt u zonder afspraak
terecht bij ons kantoor in HorstCentrum, dat iedere 1e zaterdag
van de maand geopend is voor
hypotheekadvies. Patricia:
“Toevallig is dat deze keer op
dezelfde dag als de Open Huizen
Route. Tussen 9.30 uur en 12.00
uur sta ik voor u klaar, samen met
mijn collega Francien Peeters.
Want uitzicht op een nieuw of
ander huis, begint met inzicht in
de mogelijkheden. Neem wel even
een loonstrookje mee. ” Natuurlijk
kunt u ook bellen voor een
afspraak op telefoonnummer
077 389 84 00 of mailen naar
particulieren@horstvenray.
rabobank.nl

N

vr 5 april 20.30-22.00 uur
Organisatie:
Pvda Horst aan de Maas
Locatie: zorgboerderij Wienes

een maatwerk hypotheekadvies? Dan
kunt u zelfs nog op de advieskosten
besparen door de gegevens die u
voorafgaand aan het gesprek moet
aanleveren - denk aan een loonstrook,
een identiteitsbewijs en pensioengegevens - digitaal te uploaden in uw
hypotheekdossier”, geeft Patricia als tip.
“Dat gaat heel eenvoudig via
www.rabobank.nl/hypotheekdossier.”

Open Huizen Route
Bent u op zoek naar een eerste
huis? Wilt u groter wonen omdat
er een kleintje op komst is? Of
juist liever kleiner en dicht bij het
centrum? Laat u dan op 6 april
alvast inspireren. U kunt tijdens
de Open Huizen Route vrijblijvend
binnenlopen bij alle deelnemende
woningverkopers.

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

Deze mooie, luxe en goed
afgewerkte vrijstaande woning
gebouwd in 1999, met onder
andere een oprit, inpandige
garage, geheel onderkelderd en
terrasoverkapping is gelegen op
een ruim perceel van maar liefst
1290 m2 nabij het centrum op een
mooie en rustige locatie in Horst.

Koopprijs: € 167.500,-- k.k.

Koopprijs: € 375.000,-- k.k.

Roermonds Kwartier 11

Prinses Margrietstraat 43

Wervelstraat 52

Sint Jansstraat 8

GRUBBENVORST

HORST

HORST

METERIK

Het appartement gelegen op de 1e
verdieping heeft o.a. een
woonkamer met frans balkon, een
open keuken, een badkamer, 2
slaapkamers en een ruime berging
en parkeerplaats in het souterrain.
Ook beschikt het appartement over
een mooi terras.

In het centrum van Meterik ligt
deze fraaie halfvrijstaande woning
uit 1994. De woning is gelegen aan
het mooie dorpsplein op een
perceel van 480 m2 . Het pand heeft
een speel- c.q. slaapkamer op de
beg. grond en 4 slaapkamers op de
1e en 2e verdieping.

Vraagprijs: € 169.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 239.000,-- k.k.

INRUIL EIGEN WONING MOGELIJK

INRUIL EIGEN WONING MOGELIJK

Een sfeervolle hoekwoning gelegen
in een woonwijk aan de rand van
Grubbenvorst met berging en tuin
met terras, te bereiken middels een
vrije achterom. Vaste trap naar
zolder.

Ruime 2 onder 1 kap woning gelegen in rustige woonwijk op loop-/
fietsafstand van het centrum met
o.a. oprit, garage, aanbouw, ruime
woonkamer, keuken, 3 slaapkamers,
badkamer, wasruimte en ideale tuin.

Woonketting koperskorting
€ 7.200,--

Woonketting koperskorting
€ 8.750,--

Vraagprijs: € 139.900,-- k.k.

Vraagprijs: € 175.000,-- k.k.

Pieter Belsstraat 26

Vijverlaan 54

HORST

HORST

Ruime en luxe afgewerkte
twee-onder-een- kapwoning met 5
slaapkamers en garage op een
perceel van 288 m2. Gelegen in een
jonge, recent gerealiseerde
woonwijk.

Aan een rustige en groene
woonstraat, direct gelegen aan een
groot groenplantsoen met water
en in de nabije omgeving van het
centrum van Horst, ligt deze mooie
villa op een perceel van 255 m² met
onder meer een vrijstaande garage
en vrije achterom.

Koopprijs: € 299.000,-- k.k.

Koopprijs: € 239.000,-- k.k.

InterMakelaars Horst - Venray
Jacob Merlostraat 11a
5961 AA Horst.

Tel. 077 - 398 90 90
horst@intermakelaars.com
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

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

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

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

Huisartsenpost

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

zondag

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Heilige mis

19.15

zondag

09.45

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Lottum
zondag

zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

zondag
dinsdag

infov-beauty@aol.com

•

Voor meer informatie:
tel 0478 85 51 87 • www.v-beauty.nl

Crist Coppens
Gepaneerde schnitsels
4 stuks € 5,95
Satèrolletje vierde gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

v-beauty werkt samen met een gecertificeerde arts, gespecialiseerd in
cosmetische ingrepen.
• 17 april is dokter P. Driessen in onze salon. U kunt een afspraak maken
voor een vrijblijvend advies op maat.

Swolgen

vrijdag

T

Botox en tijdelijke fillers voor
rimpels op te vullen

geldig tot en met zaterdag 6 april 2013

Meerlo

Spoedgevallendienst
05 t/m 11 april
Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

Brand, ongeval of misdrijf

overeen te komen huurprijs.

Kronenberg

Tandarts

112

parkeergelegenheid.

Het geheel tegen een nader

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

tuin met verwarmde garage.

Gunstige ligging met voldoende

Hegelsom

zaterdag
woensdag

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

tel. 077 - 398 10 06

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

Melderslo

Verloskundige zorg

met afzonderlijke ingangen en

Nadere inlichten via:

Grubbenvorst

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

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

09.45

Griendtsveen
zondag

begane grond praktijkruimten,

brandtrap. Tevens ruime ommuurde

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

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

Riant gebouw met bovenwoning,

America

zondag

Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Kerkdiensten

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

Te druk, somber, moe?
Ga Mindful en fit het voorjaar in!
Bij fitheid denk je al snel aan bewegen, conditie
verbeteren of gezond eten. Maar lekker in je vel
zitten, heeft ook alles te maken met je fit voelen
in je hoofd. Met keuzes maken die goed aansluiten
bij jou en bij je situatie. De Trainingen In balans en
Mindfulness helpen je dingen met aandacht te doen,
zodat je beter voelt wat goed voor je is en je
passendere keuzes kunt maken.

Heb jij ook weleens je dag niet?
Het gevoel dat alles tegen zit, nergens zin in,
futloos? Te druk, teveel in je hoofd?
Meestal waait zo’n bui weer over. Soms houden
klachten langer aan. Blijf je ronddraaien in gepieker,
slaap je slecht of hou je een opgejaagd of somber
gevoel. Aan deze klachten is vaak iets te doen.
Hoe eerder, hoe beter. Bijvoorbeeld met de
Trainingen In balans en Mindfulness. Je leert je
eigen signalen kennen en serieus nemen.
Zodat je die dingen doet, die je goed doen.

Meer info of meedoen
aan een kennismakingsworkshop?
info@karin-janssen.nl
of 06 - 305 29 188
www.karin-janssen.nl
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De zomer
komt eraan!
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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

