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Piet Kuenen blikt terug
Hij begon in 1971 aan zijn loopbaan in het
onderwijs. Na 41 jaar neemt Piet Kuenen, leraar aan het
Citaverde College, afscheid. Een man met een
eigentijdse visie op het onderwijs. Als voor iemand
het credo ‘met plezier je werk doen’ opgaat is het voor
Piet Kuenen.

Sinds 2001 is hij docent aan het
Citaverde College in Horst en op 1 maart
gaat hij met pensioen. “Ik ben mijn
carrière begonnen in het speciaal
onderwijs bij de MLK (moeilijk lerende
kinderen) school in Venray”, vertelt

Fair Produce champignons
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deelde op maandag 27 februari de eerste Fair
Produce-keurmerken uit. Het keurmerk geeft aan dat de werknemers volgens de norm zijn uitbetaald en onder
de juiste arbeidsomstandigheden werken. Het keurmerk wordt om te beginnen toegepast in de champignonsector en later eventueel uitgebreid naar de totale food- en agrisector.
Volgens de Inspectie van SZW is er
heel wat mis in de champignonbranche, mede door de lage kiloprijs. Zij
constateren landelijk vaak problemen
met het minimumloon of regelgeving.
Het keurmerk is een initiatief van
Stichting Fair Produce Nederland om
deze misstanden in de branche tegen
te gaan. Het doel van de stichting is
het bevorderen van het maatschappelijk verantwoord telen, oogsten, verpakken en bewerken van en handelen
in de food- en agrisector in Nederland.
Het keurmerk Fair Produce Nederland

garandeert dat de werknemers die
hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het product, eerlijk zijn
behandeld. De eisen voor het keurmerk
zijn strenger dan de wettelijke eisen.
Voor champignonteler Eric
Vogelzangs uit Melderslo heeft het
keurmerk geen hoge prioriteit. “Ik heb
alleen Nederlanders in dienst dus
volgens mij is dat ook niet zo op ons
van toepassing. En ik twijfel aan de
meerwaarde, maar ik ga er binnenkort
wel achteraan om het in orde te maken.
Als veel mensen het hebben wordt zo’n

keurmerk toch interessant.”
Wilma Cox van Cox Champignons
uit Broekhuizen vindt het keurmerk
schandalig. “Wij hebben nooit iets
verkeerds gedaan. Die ‘misstanden’
gaan meestal over bedrijven die
handgeplukte champignons hebben,
dat zijn wij al niet. Het is sowieso niet
van toepassing, maar ik denk wel dat
de champignonteelt zo in een zeer
kwaad daglicht wordt gesteld.” Of ze
zelf het keurmerk gaat aanvragen?
“Uiteindelijk vrees ik dat we wel
verplicht worden.”

Piet. “Tot 1997 heb ik les gegeven aan
kinderen met leerproblemen in de
leeftijd van 6 tot 18 jaar.

Keerpunt in zijn
loopbaan
Dankzij de contacten met het
voortgezet onderwijs kon ik de
ouders van deze kwetsbare leerlingen
adviseren over een passende school.
Op een gegeven moment ben ik daar
adjunct-directeur geworden. Dat ben ik
tot 1993 geweest toen ik merkte dat
ik liever les dan leiding gaf. Een stap
terug, die overigens niet door iedereen
werd begrepen.”

In 2001 kwam er een keerpunt in
de loopbaan van Piet. “Ik kreeg een
burn-out, ik had het dus helemaal
gehad. Toen ben ik goed na gaan
denken en om mij heen gaan kijken.
Ik ontdekte dat de contacten met het
voortgezet onderwijs mij goed van
pas kwamen. De kleinschaligheid van
het Citaverde College sprak mij aan en
in 2001 ben ik hier gestart. De eerste jaren gaf ik aardrijkskunde en
nederlands, en de afgelopen zeven jaar
wiskunde.”
Gedurende zijn carrière heeft
Piet een eigen visie op het onderwijs
ontwikkeld.
Lees verder op pagina 02
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Twan Christiaens
over het Kloosterhotel
Op zondag 4 maart opent Kloosterhotel/restaurant St. Joseph in Tienray haar deuren. In een vraaggesprek met
HALLO gaat Twan Christiaens, directeur van het Kloosterhotel en Sunpower dieper in op de doelstellingen en de
toekomstverwachtingen van het hotel.
Welke doelgroepen hebt u voor het
hotel en restaurant voor ogen?
Twan Christiaens: “Voor het jaar 2012
is de doelgroep Floriadegasten en
na 2012 zal de doelgroep uit MKBbedrijven uit de regio, fietsers en
wandelaars die de omgeving komen
verkennen en mensen buiten de regio
die hier komen voor feesten en partijen
bestaan.”

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

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Welke bezwaren verwacht u ten
aanzien van de arbeidsmigranten en
hoe gaat u daarmee om?
Twan Christiaens: “De Oost-Europese
arbeidsmigranten hebben een slecht
imago in Nederland en dit wordt niet
beter met een klachtenwebsite over
Oost-Europeanen gelanceerd door de
PVV van Geert Wilders. De feiten laten
echter zien dat de Oost-Europeanen zich
niet beter of slechter gedragen dan de
Nederlanders. De bezwaren zijn gebaseerd op dit slechte image: geluidsoverlast, drankmisbruik, drugsgebruik,
ze pikken onze banen in. Wij gaan deze
bezwaren te lijf door 24 uur per dag
toezicht te houden op deze arbeidsmigranten. De arbeidsmigranten moeten
zich houden aan het huisreglement van
Uitzendgroep Sun-Power, waarin onder
andere staat dat ze niet mogen roken in
het gebouw, dat ze geen drugs mogen
gebruiken, overmatig alcoholgebruik
niet is toegestaan etcetera. Houden zij
zich niet aan het reglement dan volgen
boetes en eventueel ontslag. Verder
pikken de Oost-Europeanen niet onze
banen in, aangezien de Nederlanders
dit werk niet willen doen. Dit is talloze
malen onderzocht en telkens blijkt dat

er van verdringing geen sprake is. Het
bedrijfsleven heeft deze werkkrachten
hard nodig. Bovendien is Polen lid van
de EU. Wat zou de reactie zijn als Polen
zouden zeggen: Nederlanders zijn bij
ons niet meer welkom? De positieve
effecten van de arbeidsmigratie zijn
nog altijd vele malen groter dan de
problemen.”
Wat is volgens u de absolute
meerwaarde van het hotel?
Twan Christiaens: “Het hotel wordt
weer nieuw leven ingeblazen. Het hotel
alleen voorzien met hotelgasten is niet
rendabel. Vandaar de combinatie van
hotelgasten met Oost-Europese arbeidsmigranten. Dit is een absolute meerwaarde voor Tienray en de regio. De
toeleveranciers van het Kloosterhotel
zijn blij met de komst van het hotel.”
Hoe staat het met de veiligheid?
Twan Christiaens: “De Oost-Europese
arbeidsmigranten zullen met fietsen
en auto’s naar het werk toe gaan en
parkeren hun fietsen en auto’s achter
het hotel. De hotelgasten parkeren
hun auto’s voor het hotel. Derhalve
verwacht ik geen veiligheidsproblemen.
Het zal zeker wat drukker worden op
de Kloosterstraat in Tienray.”

Vervolg voorpagina

Piet Kuenen blikt
terug
“Ik heb gemerkt dat goed luisteren
en kijken naar leerlingen èn een goed
contact met de ouders het lesgeven
een stuk prettiger maken. Verder helpt
het als je leerlingen duidelijkheid en
structuur biedt en bepaalde zaken
consequent aanpakt. De kinderen
moeten weten waar ze af en aan zijn.
Als kersverse mentor belde ik ouders
van mijn leerlingen na de eerste twee
weken van het schooljaar om te vragen
hoe het met hun zoon of dochter ging.
Dat werd en wordt als heel prettig
ervaren. Je leert de leerlingen zo veel
beter kennen.”

Zorgen over de
toekomst
Naast het les geven geeft Piet
op basisscholen voorlichting over
de overstap naar het voortgezet
onderwijs. “Daar komt veel meer
bij kijken dan menigeen denkt. Een
kind dat van de basisschool af komt
zit vol vragen. Door de juiste voorlichting te geven kun je op veel van
die vragen al antwoord geven en de
kinderen duidelijkheid verschaffen.
Ondanks dat ik zelf stop met mijn
werk maak ik mij toch wel zorgen
over de toekomst van het onderwijs.
Door de bezuinigingen komen
zorgleerlingen in de knel. De basis-

scholen moeten het zware werk van
de speciale scholen overnemen, nu
kinderen met problemen als autisme
en dyslexie in het reguliere onderwijs
worden geïntegreerd. Dat heeft ook
gevolgen voor het voortgezet onderwijs. Leerkrachten moeten nu leren
omgaan met zorgleerlingen, waardoor
onder meer talentvolle leerlingen
niet meer de aandacht krijgen die ze
verdienen.”

Genomineerd voor
Leraar van het jaar
Vorig jaar werd Piet genomineerd
voor ‘Leraar van het jaar’. “Als je
dan bedenkt dat je 10 jaar daarvoor
een burn-out hebt gehad, voelt dat
wel bijzonder. Gelukkig ben ik het
niet geworden, want toen ik voor de
opnamen van een tv-programma in de
studio in Hilversum zat, kreeg ik het
Spaans benauwd.”
Over zijn eigen toekomst maakt
Piet zich geen zorgen. Lachend: “Ik ga
dus echt niet stil zitten. Na mijn
pensioen werk ik nog aan aantal zaken
op het Citaverde College af. Verder heb
ik plannen om samen met mijn vrouw
het Pieterpad te gaan lopen. En ik heb
een hele grote tuin. Na januari ga ik
op mijn gemak eens kijken wat ik met
mijn vrije tijd ga doen.”

Politie onderzoekt
straatroven
De politie onderzoekt twee straatroven die woensdagavond
22 februari werden gepleegd in Venray en Leunen. In Venray werd een
15-jarige jongen overvallen, in Leunen was het slachtoffer een 52-jarige
vrouw uit Horst. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide
zaken en komt graag in contact met getuigen.
werd op de Horsterweg in Leunen
In Venray werd even na
een soortgelijke straatroof gepleegd.
21.00 uur een 15-jarige jonDaar werd een 52-jarige vrouw
gen op de fiets ingehaald op de
Merseloseweg. Het slachtoffer moest uit Horst even voor 22.00 uur door
een man en vrouw op een fiets
met zijn fiets stoppen en werd
van haar portemonnee beroofd.
bedreigd met een mes. Daarna ginOok dit slachtoffer was op de fiets.
gen de daders er met zijn telefoon
Volgens de Horsterse droeg de man
vandoor.
een capuchon met bontrand. Zijn
Het ging om een blanke man van
ongeveer 20 jaar oud en 1.85 meter leeftijd werd geschat tussen de 20
groot. Hij droeg een witte pet en een en 30 jaar oud. De vrouw had donker
glimmende jas. De vrouw was blank, haar en droeg een zwarte korte jas.
ongeveer 18 jaar oud en 1.65 meter Ook haar leeftijd werd tussen de 20
en 30 jaar oud geschat.
groot en had lang zwart krullend
Getuigen van deze straatroven
haar tot over haar schouders. Ze
droeg een zwarte glimmende jas.
worden verzocht contact op te nemen
Kort na de beroving in Venray
met de politie via 0900 88 44.

Storing
vaste telefonie
Grote delen van Limburg zaten op woensdagochtend 29 februari
zonder vaste telefonie. Telefoonaanbieder Ziggo ervoer een storing, laat
zij via haar website weten. De storing startte om 09.36 uur in de ochtend.
Op hun website liet Ziggo weten
dat de telefoniediensten beperkt
beschikbaar zijn “vanwege uitgelopen
onderhoud.” Klanten konden hierdoor
geen gebruik maken van de vaste
telefoonlijn. Ziggo verwachtte het pro-

bleem in de loop van de middag opgelost te hebben. Bij het ter perse gaan
van deze HALLO was nog niet duidelijk
of dit ook daadwerkelijk gebeurd is.
Hoeveel klanten getroffen zijn door de
storing is nog niet duidelijk.

Geheel verzorgd kinderfeestje
bij Mc Donalds

Tanden bleken
voor een stralende glimlach

Twee autorijlessen
voor de prijs van één

Houten regisseursstoel
voor binnen en buiten

Gezellig Bourgondisch uit eten
voor 2 personen

€8,50

€4,25
€129,-

€64,50
€86,-

€43,€45,-

€22,50
€35,-

€17,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Het roer helemaal om
Je woont in de stad, je hebt een leuk gezin en een goede baan. Dan komt de dag dat je besluit dat je het
allemaal anders gaat doen. Dan koop je een voormalige champignonkwekerij in Melderslo en start een eigen
bedrijf. Frank Schijven en Safia Boulghalgh waagden de gok en gooiden het roer helemaal om.

Pecannoot
broodjes
Zacht en zalig

HORST • GRUBBENVORST

“We hebben eerst in België voor
een geschikte locatie gekeken”, vertelt
Frank Schijven, “Maar daar werd
ik helemaal depressief van.” Frank
doelt op een plek om te wonen en te
werken, samen met zijn vrouw Safia
Boulghalgh. “En uiteindelijk zijn wij hier
terecht gekomen”, vult Safia hem aan.

Een plek om te
wonen en te werken
“Het was letterlijk het laatste pand
waar wij naar keken op internet. En nu
wonen wij hier alweer twee jaar.”
Frank en Safia hebben enkele jaren
geleden het roer compleet omgegooid.
Frank: ”Ik had een drukke baan bij
Stichting Kennisnet. Elke dag pendelde
ik daarvoor per trein van Eindhoven
naar Zoetermeer en terug. Op een
dag vroeg ik mij af waar ik mee bezig
was en of ik dit nog wel wilde. Safia
werkte toen al in de zorg en had al
eens aangegeven dat ze weg wilde
uit de stad. Zo kwamen wij op het
idee om ergens in een buitengebied
een logeerplek voor kinderen met
psychische klachten en autisme te
beginnen en dat is De Nieuwe Hof Zorg
geworden, vernoemd naar de weg
waaraan ons huis ligt.” Safia is geboren
in Marokko en opgegroeid op het plat-

teland. Op haar negende kwam zij in
Nederland wonen.
Evenals Frank volgde zij een
opleiding aan de Kunstacademie in
´s-Hertogenbosch. “Nadat ik enkele
jaren van de kunst heb geleefd ben ik in
de verpleging gaan werken. Van daaruit
kwam ik in de zorg terecht. Tot op de
dag van vandaag begeleid ik jongeren
met psychische problemen aan huis
in de regio Eindhoven”, vertelt Safia.
Frank heeft zijn baan opgezegd en is
inmiddels druk bezig met de verbouwing van De Nieuwe Hof Zorg, zoals
hun logeerboerderij heet. “Voor mij was
het werken met de jongeren, die hier
logeren totaal nieuw. Ik ben er niet voor
opgeleid, maar vanuit mijn muzikale
achtergrond kan ik een creatieve bijdrage leveren aan de begeleiding van een
bepaald soort cliënten.” Het sfeervolle
huis van Frank en Safia staat vol met
kunstvoorwerpen en gitaren, terwijl
op het erf kippen en geiten rondlopen.
De moestuin is momenteel leeg.

Zelfvoorzienend leven
“Wij proberen zoveel mogelijk
zelfvoorzienend te leven”, zegt Safia.
“Eigenlijk een beetje terug naar de
basis, zoals ik die in Marokko gewend
was. Zo stoken wij ook op hout. Weet
je, ik heb een hekel aan shoppen.

En dat is vrij uitzonderlijk voor een
vrouw. De overdaad, ik word er gewoon
onwel van. Het leven hier in Melderslo
is totaal anders.” Frank, geboren
Nuenenaar: “We zijn hier inmiddels
aardig gewend. Ik was blij verrast door
de onvoorwaardelijke en natuurlijke vriendelijkheid van de NoordLimburgers. Het buitenleven bevalt mij
ook uitstekend. Hoewel Safia degene
met de ´groene´ vingers is, vind ik het
nu ook heerlijk om in de tuin bezig te
zijn. De natuur hier in de omgeving is
prachtig. Ik heb mij inmiddels aangesloten bij het IVN en een gidsencursus
gevolgd. We wonen pal aan de rand
van het Schuitwater en dat is mijn
projectgebied.”

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

o pening

Boxmeer Horst Venray

vrijdag 2 maart

Blik op de toekomst
De voorgenomen bezuinigingen in de zorg zijn aanleiding voor
De Nieuwe Hof Zorg om goed naar
de toekomst te kijken. “We zijn
inmiddels AWBZ-gecertificeerd en
leggen nu contact met diverse gemeenten en zorginstellingen om De
Nieuwe Hof Zorg ook in de toekomst
bestaansrecht te geven. Want ik blijf
ervoor gaan dat Frank en ik straks
volledig onafhankelijk en zelfvoorzienend ons leven en werken kunnen
invullen.”

DE TWOPETJES Drugstoerisme

nr. 20

vestiging Horst

Wij zijn op zoek naar een
e

1 autospuiter
Neem hiervoor contact op via
info@asnoordlimburg.nl
Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Cover van het Wilhelmus
De Heideroosjes uit Horst zijn opnieuw de studio ingedoken, maar niet voor een eigen album. Zij maken
opnames van een rock-versie van het Nederlandse volkslied. De alternatieve versie van het Wilhelmus is bedoeld als
titelsong voor de nieuwe korte film Wilhelmus.

Diederik Samsom
bezoekt Horst
De PvdA afdeling Horst aan de Maas ontving donderdag 1 maart Diederik
Samsom bij OJC Niks in Horst. Het Tweede Kamerlid wordt gezien als de
mogelijke opvolger van Job Cohen, die vorige week aftrad als partijleider.
De strijd voor het partijleiderschap
bij de PvdA is in volle gang. Volgens
de peilingen is Diederik Samsom
een grote kanshebber. Hij moet het
opnemen tegen oud-minister Ronald
Plasterk. Het bezoek van Samsom aan
Horst maakte deel uit van een ronde

langs diverse afdelingen van de PvdA
in Limburg. De aanwezigen werden in
de gelegenheid gesteld om vragen te
stellen. Na het bezoek aan Horst vertrok
Samsom naar Maastricht waar hij een
tafelgesprek hield met partijgenoot
Ronald Plasterk. (Foto: Lex Draijer)

Zanger van de Heideroosjes Marco
Roelofs speelt een rol in de film naast
Monic Hendrickx. Ook voormalig politica
Rita Verdonk is in de film te zien. De
film is een tragikomedie en gaat over
de jonge Turkse vuilnisman Ahmet die
graag een Nederlands paspoort wil en
hoopt dan echt carrière te maken. Om
dat paspoort te krijgen moet hij een

inburgeringscursus doen, waarbij hij
het Wilhelmus moet kennen en zingen
voor de commissie, maar dat durft hij
helemaal niet. Roelofs speelt een collega van Ahmet, die hem gaat helpen
met zijn versie van het Wilhelmus.
Regisseur Timur Ismailov maakte eerder de film ‘Bingo’. Voor deze productie
werd ook gebruik gemaakt van

zogenaamde crowd-funding. Mensen
die geïnteresseerd zijn in het project,
kunnen een aandeel in de film kopen
en steunen daarmee ook automatisch
de financiën van de film. Of de film er
ook daadwerkelijk komt, is nog niet
helemaal duidelijk. Tot nu toe heeft de
crowd-funding 15% van het benodigde
bedrag opgeleverd. (Foto: John Klijnen)

Motorcrossers bekeurd
In het natuurgebied het Schuitwater tussen Broekhuizen en Lottum zijn drie mannen uit Lomm en Velden
staande gehouden terwijl zij met hun motor aan het crossen, off-the-road-rijden, waren op de wandelpaden.
Alle drie de bestuurders van
de motoren hebben een bekeuring gekregen voor het rijden in een
stiltegebied, het overtreden van
de toegangsregels van dit gebied
en technische gebreken aan hun
motoren. De Groene Brigade Limburg,
de politie, Gemeente Horst aan de
Maas en Staatbosbeheer hielden
zondagochtend 26 februari een

gezamenlijke handhavingsactie op
wildcrossen in de natuur. Vorig jaar zijn
twee van de drie bekeurde mannen
ook al bekeurd voor wildcrossen in het
Schuitwater. De bestuurders kunnen
alle drie een boete tegemoet zien van
een paar honderd euro’s.
De laatste maanden komen er
bij Staatsbosbeheer steeds meer
klachten binnen van bezoekers van het

Schuitwater over motoren die door
het natuurgebied rijden. Een maand
geleden zijn zelfs een aantal motoren
dwars door het bos én over een
dassenburcht heen gereden. Dit alles
was reden voor de Groene Brigade
Limburg, de politie, de gemeente en
Staatbosbeheer om hun krachten te
bundelen en gezamenlijk een handhavingsactie te houden.

EL
UW VOOERZEDWEEEK
BIJ ONS D

Supermalse Rundbaklapje 100 gram € 1,95
Blinde vinken of slavinken 5 halen 4 betalen
Kipknoflook schnitzel
per stuk € 1,45

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Voorjaarsbloem

100 gram

€ 1,15

Heerlijk gekruid gehakt
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Vier generaties Verhage
Met de geboorte van Robin Verhage op 27 januari 2012 is Broekhuizen een overgrootvader rijker.
Overgrootvader Martin Verhage woont al geruime tijd in Broekhuizen, nadat hij bijna 30 jaar met groot
plezier in Broekhuizenvorst, in Ooyen, heeft gewoond. Vader Vincent Verhage en opa Laurens Verhage wonen
in Voorschoten, maar hebben nog steeds zeer nauwe banden met de Maasdorpen.
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Voetgangersbrug geplaatst
Rijkswaterstaat sloot de A73 van zaterdag 25 februari 19.00 uur tot zondag 26 februari 07.00 uur af tussen
knooppunt Zaarderheiken en afrit Horst. Deze nachtelijke afsluiting was nodig omdat men de voetgangersbrug over
de A73 naar het Floriadeterrein ging plaatsen.

www.ikzoektuingrind.nl
Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

tel. (077) 320 97 00

www.biancasknipshop.nl

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

AL
SINDS
1990

• (schuifdeur-/inloop)kasten • keukens • keukenrenovatie • advisering • ﬁjntimmerwerk •
wandbetimmeringen • badkamermeubels • interieur (winkel/kantoor/horeca) • voor particulieren én bedrijven •
De eerder aangekondigde
afsluiting van de A73 van zaterdag
11 tot zondag 12 februari verviel
door de aanhoudende strenge vorst.

De bouw werd toen twee weken
uitgesteld maar Rijkswaterstaat
verzekerde dat de brug ruim voor de
Floriade klaar zou zijn. Het verkeer

werd een nacht door middel van
gele borden omgeleid. (Foto: Tina Piano
fotografie)

Jeugd maakt zich geen
zorgen om toekomst
Ruim de helft van de Nederlandse jongeren tussen 15 en 25 jaar is optimistisch over de toekomst. Dat blijkt uit
de resultaten van een grootschalige jongerenstudie van InSites Consulting. HALLO zocht uit hoe de jongeren in
Horst aan de Maas over hun toekomst denken.
Babs Raedts (17) uit America
hoopt voor de toekomst op een goede
baan. “Als ik die niet krijg, heb ik nog
wel wat geld op m’n spaarrekening
staan.” Ze houdt geen rekening met
een slechtere toekomst. “Ik spaar
altijd wel wat, maar ik ga dit jaar
meer uitgeven.” Ze vertelt dat ze twee
keer op vakantie gaat dit jaar, gewoon
genieten. “Ik hou me niet zo bezig
met de slechte positie van de euro.”

Ik leef in het ‘nu’
Eline van der Sterren (19) uit
Kronenberg maakt zich ook geen
zorgen over de toekomst. “Ik denk na
over wat ik op redelijk korte termijn
wil doen en zorg dat ik daar genoeg
geld voor heb.” Ze geeft aan dat ze
vooral in het ‘nu’ leeft en niet ver
vooruit kijkt. “Ik baal er alleen wel

van dat alles duurder wordt in de
toekomst.”
Dat de jongeren het niet voor niets
gaan krijgen is ook Daniël Seegers (18)
uit Grubbenvorst duidelijk. Hij denkt
dat het moeilijk wordt om een baan
in de regio te vinden. “Ik kom wel
aan een baan, maar niet hier in de
regio.” Hij wil bij een chemisch bedrijf
werken waar hij goed betaald krijgt.
“Daarvan zijn er niet zoveel in Limburg,
dus ik moet wel wat over hebben voor
m’n baan later.”
Zita Janssen (20) uit Horst
denkt ook dat het allemaal niet
makkelijk gaat worden. “Ik studeer
nu in Boxtel aan het Sint Lucas in de
richting schilderspecialiste, decoratie en restauratie.” Ze vertelt dat er
genoeg werk is in de schilderbranche.
“Als ik daar later geen baan in vind,

ga ik wel iets heel anders doen.”
Bang om werkeloos te worden is ze
dus niet. “Ik spaar ook niet, maar wil
misschien wel een stage in het buitenland en dan spaar ik wel voor m’n
toekomst.”

Kansen vergroten
op een baan
Niemand maakt zich zorgen
over een baan, maar daar wordt wel
hard voor gestudeerd. Daar weet
Tom Achten (20) uit Melderslo alles
van. “Ik probeer gewoon zoveel
mogelijk diploma’s te halen in de
logistiek, dan vergroot ik mijn kans op
een baan.” Hij maakt zich geen zorgen
over zijn toekomst. “Zolang je breed
georiënteerd bent, komt alles vanzelf
wel goed.”

Twee ongelukken op A73
Op de A73 ten hoogte van Grubbenvorst zijn maandagavond 27 februari kort na elkaar twee ongelukken
gebeurd. Om een paar minuten over acht werd een 61-jarige bestuurster uit Venlo door een auto vanaf de oprit
van de Floriade aan de rechterkant aangereden.
De auto die vanaf de oprit
Floriadeterrein kwam, sloeg na de
botsing om de auto van de vrouw
heen. Beide auto’s eindigden zwaar
beschadigd tegen de middenberm.
De vrouw raakte daarbij lichtgewond
en is ter controle naar het ziekenhuis
gebracht. Over de identiteit van de

andere bestuurder is niks bekend.
Tien minuten later was het ter
hoogte van Grubbenvorst aan de
andere kant van de A73 raak. Daar
raakten drie personenauto’s betrokken bij een ongeval. Een van de auto’s
sloeg daarbij over de kop en is op
het dak van de auto een stuk doorge-

gleden. De brandweer-, politie- en
ambulancediensten waren snel ter
plaatse. Alle personen werden uit
het voertuig gehaald. Er vielen geen
gewonden, wel ontstond er door
afsluiting van de snelweg een file.
Hoe het tweede ongeval kon gebeuren is niet bekend.

STANDAARD OF MAATWERK:
PROFESSIONELE KWALITEIT, OOK VOOR U!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s
Voor onze wijkteams in de regio’s Grubbenvorst,
Arcen, Lomm en Velden zijn we op zoek naar:

Verzorgenden (niveau 3)

m/v

Contractomvang is bespreekbaar
Wij bieden een afwisselende baan met
volop kansen jezelf te ontwikkelen.
Zie www.proteion.nl of bel
(0475) 850 345 voor meer informatie.
Belangrijk: je beschikt over een auto en bent computervaardig.

SEIZOENS

OPENING
vanaf 22 februari!

Kom eens een
kijkje nemen naar
onze kleurrijke
voorjaarscollectie!
En natuurlijk een lekkere
zelfgemaakte tractatie
bij de koffie!

WINTER

BARBECUE

gratis glühwein en
vuurkorf (incl. hout)
vanaf

12,35
p.p.

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Geboren op 22 februari 2012

Jorn

Zoon van
Guido Janssen &
Ellen van Rens
broertje van Feline
Hertog van Gelresingel 8
5961 TB Horst

Geboren

San

WOUT

geboren 10 februari 2012
lief klein broertje van Ties en Julia
Ed Vullings & Pieternel Clabbers
Blaktweg 23
5962 NG Melderslo

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!
Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

www.spring-kinderopvang.nl
Workshop ‘’Haken is hip’’
Haal de lente in huis met frisse
zelfgehaakte woonaccessoires.
Kom gezellig met vriendinnen of
collega’s naar onze workshop. Garantie
voor een geslaagde middag/avond.
Info: studio-elf.nl of studioflair.nl
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Linders Interieur Voor al uw voorkomend interieur en fijn timmerwerk,
zoals keukens, maatwerk kasten,
meubels, binnentimmerwerk, enz.
Stationsstraat 127 5963 AA Hegelsom
Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Super snel en gezond koken
Op zijn Aziatisch koken in 3 minuten
klaar, sneller kan niet en super gezond.
Tevens levensmiddelentheorie,
Chi Cong, Tai Chi en Ching-I
(heilgymnastiek). Allemaal voor een
goede gezondheid. 06 19 58 59 04.

Gerrie
van den

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

Hortensia’s (130 srt.) div. bomen
(lei-dak-zuil-bolvorm e.a.)
scherpgeprijst. Buxus € 0.50, taxus
v.a € 1.50, laurier, coniferen, buddleja,
viburnum, rhodo, e.a. heesters ook op
stam. Bodembedekkers v.a. € 0.85.
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08/077 465 32 83.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Gratis Proefpakket incl. begeleiding
voor meer energie e/o afslanken.
Meld u aan bij Team Herbalife Horst.
www.uwgratisproefpakket.nl
06 10 29 17 21.
Workshop ‘’Persoonlijk wonen’’
Laat je inspireren tijdens deze
interieurworkshop en haal de lente
in huis. Samen met je vriendinnen of
collega’s bezig zijn met de nieuwste
woontrends. Voor meer info:
studio-elf.nl of studioflair.nl
Do-vr-za div. tuinplanten en struiken,
fruitbomen (appels en peren).
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo
06 53 13 01 32.
Kom eens langs bij onze automaat met
leuke kamerplant-arrangementen.
Martens Hazenkampweg 15b Meterik.
Verloren zwarte herenjack bij
Cox Wiel op zondagavond. Kleine
maat, heuplengte, recht model.
Tel. 077 398 61 16.
&

M
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E

MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

27 februari 2012
Dochter van
Roel & Petra Driessen-Derikx
zusje van Juul
Albert Schweitzerstraat 31
5961 HB Horst

Vind je het leuk om
muziek te maken en
"joeks" te hebben,
dan zijn wij naar jou op
zoek. We repeteren
samen met een
dirigent op maandagavond in Lottum. Voor
meer informatie kun
je bellen 077-3662321
of mailen naar
info@wvda.nl.
Damesjoekskapel
Weg vaan d’n Aanrech.

Gevraagd tuinman in Horst voor
ongeveer een halve dag per week.
Bel. 06 55 56 81 45.
Nette, rustige man zoekt woonruimte
(woonhuis of appartement) te huur in
Horst of omgeving. Liefst met berging.
Eventueel voor een of twee jaar.
Tel. 06 22 37 55 78
(‘s avonds na 18 uur of in het weekend).
Verloren Samsung Galaxy Young in
Zaal Debije op carnavalsdinsdag.
Tel. 077 398 11 02.
Praktijk Constance in Horst voor
pedicure, voetreflex en facial.
Nieuw: jaarplan voor mooie voeten.
Info: www.bijconstance.nl
Ik heb dinsdag in het centrum van Horst
mijn afgebroken sleutel met
kluisjessleutel verloren. Hebt u hem
gevonden zou u mij dan willen bellen
06 15 25 68 83?
Heeft iemand mijn zwarte
portemonnee met pasjes (bank/id/
Dendronschool/CenterParcs) gevonden
in Horst? Sinds carnavalszaterdag kwijt.
Tielen 06 29 12 22 08.
Carnavalsdinsdag gevonden zwart
damesjasje. Pastoor Debijestraat 91,
Hegelsom, Chris van Rens
077 398 61 16.

Leunen

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

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

Neeltje heeft een
zusje gekregen!

Hilde
22-02-2012
Trotse ouders en zusje:
Ellen, Jeroen en Neeltje Evers
Schoutstraat 14
5975 XL Sevenum

Geboren

Gijs

21 februari 2012
Zoon van
Rob Nelissen en
Miranda Alards
Groenewoudstraat 19
5961 VD Horst

Wil degene die zondagavond bij
‘Liesbeth’ mijn zwarte winterjas heeft
meegenomen hem daar terughangen
of bellen 077 467 32 70. Mijn naam
staat op het label. Pien Derks.
Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden
en kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Te koop bloeiende viooltjes en
madeliefjes, hangpotten en potgrond.
Aktie: nu 12 viooltjes voor € 3,00
H.Cox, Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22.
Vermist groene jas met capuchon
van Only, beige colsjaal, grijze leren
handschoenen en een zwart vest.
Is meegenomen bij Metieske.
Graag terughangen of bellen naar
077 398 78 53. B.v.d.
Gevonden 3 sleutels aan ring op
fietspad Melderslo Lottum.
Tel. 06 40 41 02 21.

Gevonden zaterdagavond 18 febr.
in café De Lange: Nokia Gsm.
Bel 077 398 35 58.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

www.theoarts.com

Geboren

Raf van Tilburg
27 februari 2012
Lief broertje van Stan
Trotse mama’s
Veronique en Anouk
Van Tilburg-Buddiger
Westsingel 43, 5961 DD Horst

Geboren 21 februari 2012

Ties
Zoon van
Bart en Angelie
Verheijen - van Wijlick
Broertje van Tim
Smidstraat 11
5975 VL Sevenum
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
Windows 7, beveiliging!
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Aangeboden goed onderhouden
halfvrijstaande woning in Horst
vzv kunststof ramen en deuren en
rolluiken. Vrijstaande garage en berging
en vrije achterom. Perceel 200m2.
Inhoud 324m3. Vraagprijs € 167.500
Info 06 39 30 80 41.
Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst:
Paranormal Activity 3/Kuifje/Three
Musketiers/Heineken Ontvoering/
Footloose/I Don’’t Know How She
Does It/Dream House/Horrible bosses
ACTIE: 3 dagfilms 3 dagen v. ?10
Champignonmest:
Vanaf 10 maart iedere zaterdag
af te halen tussen 08.00 en 15.00 uur.
Afhaaladres: Saarweg in America.
Prijs vanaf ? 15,- los gestort op uw
aanhangwagen, verpakt is ook
mogelijk balen vanaf 700 kilo.
GESI Trans B.V. Tel. 06 24 53 18 98

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

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

Uw koffietafel
onze zorg

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



www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707

Gevraagd: rechten van een
geregistreerde beregeningsput
t.b.v landbouw. Tel 06 30 95 64 97.

Dag en nacht bereikbaar

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

Hoera!

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM
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nieuws 07

Donderdag 1 maart

Dag van het compliment
Donderdag 1 maart is de dag van
het compliment. Iedereen krijgt
graag een schouderklopje, een pluim
of een veer in de bekende plek.
Aan wie zou u een compliment
willen geven? HALLO ging de straat
op en vroeg het aan inwoners van
Horst aan de Maas.
Mevrouw Tiny Gommans (linksboven) wil graag haar dochter
Annemarie complimenteren. “Ze staat
dag en nacht voor iedereen klaar. Zoals
bijvoorbeeld voor de school hier in
Sevenum. Dat doet ze al van jongs af
aan.”
Mevrouw Yvonne Klein Herenbrink (midden links) uit Grubbenvorst
is net klaar met haar boodschappen
in de auto laden. “Ik wil een goede
vriendin uit Horst een compliment geven. Ze heeft een moeilijke tijd achter
de rug met haar ernstig zieke man.
Hij is er nu gelukkig weer bovenop.
Ik bewonder haar moed en de kracht.”
De goedlachse Moniek Schouten
(linksonder) uit Sevenum weet het
meteen: “Ik heb de leukste en gezelligste vriendinnen van heel Sevenum. We
gaan altijd samen naar Croes Moeke en
we zijn al sinds groep 3 van de basisschool vriendinnen. Daar geef ik ze een
compliment voor.”
Ook Betty Jacobs (rechtsboven) uit
Horst wil een compliment uitdelen. “Ik
wil graag marktkaasman Rob Wagenaar
complimenteren. Hij en zijn personeel
zijn altijd supervriendelijk. En ze weten
zonder te vragen precies wat voor kaas
ik altijd wil hebben. Knap hoor.”
Th. Peeters (midden rechts) uit
Hegelsom moet even nadenken en
zegt dan: “De tuinders. Die hebben
een compliment verdiend. Ze moeten
keihard werken voor steeds minder
inkomsten. Ik ben 73 en trek zelf nog
dagelijks de overall aan om op het land
te werken, dus ik weet er alles van.”
Wendy Norbisrath (rechtsonder)
uit Horst komt net aan fietsen. Met
haar opvallend gulle lach zegt ze
zonder dralen: “Mien Cuppen uit Horst.
Zij heeft een hersenbloeding gehad. Ik
bewonder de manier waarop zij alles
uit het leven haalt. En hoe ze mensen
in het licht weet te zetten, terwijl zij
zelf in de schaduw van het leven zit.”
Sjaak Verstegen uit Sevenum:
“Ik geef een compliment aan alle
mensen die hebben meegewerkt aan
de carnavalsoptocht hier in Sevenum.”
Lachend: “Nee, ik hoef niet op de foto,
ik sta liever aan de andere kant van de
lens.”

WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

Wijnsuggestie:

Elios Negroamaro (Italië)
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Deze Elios Negroamaro Salento is een absolute topper!
Zeldzaam veel wijn voor zeer weinig geld. Donker van
kleur, rijke neus met volop fruit, kruiden en een hint van eiken.
In de mond vol, warm en zacht, met een mooie structuur en
elegant rijp fruit “Elios, Bellisima”!

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

Vaste lage

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

prijs

Per ﬂes €

5,95

ESSEN
BIJ 6 FL
TING
10% KOR

Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl
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Onderzoek Intrum Justitia

Inwoners Sevenum
betalen het best
In Sevenum is de kans het grootst dat inwoners de openstaande
rekeningen volledig betalen binnen de wettelijke termijn van drie
maanden. Dit bleek uit onderzoek van incassobureau Intrum Justitia.
Zij berekenden dit over 2009, 2010 en 2011, waardoor ze nog met de
indeling van de oude gemeentes werken.
In ruim 60% van de gevallen
betalen Sevenummers daadwerkelijk
op tijd. Daarmee is Sevenum koploper
in Nederland voor wat betreft goed
betalingsgedrag van haar inwoners.

Sevenum koploper
met 60%

Sloop Elzenhorst begonnen
Afgelopen week is begonnen met de sloop van een aantal gebouwen op het terrein van Elzenhorst
en Berkele Heem in Horst.
Een groot gat en een berg puin zijn de stille getuigen van het sloopwerk op de plek waar ooit de Toeter
stond. Even verderop staan alleen de muren van de Tamboerijn nog overeind. Een troosteloze aanblik, die als
sneeuw voor de zon verdwijnt als straks hof te Berkel op het terrein zal verrijzen. De sloopwerkzaamheden
gaan de komende maanden door.

Voor de Vermeerderingstuinen in Horst zijn wij op zoek naar een

allround medewerker (fruit)boomkwekerij
Bij gebleken geschiktheid gaat het om een vast fulltime dienstverband voor 40 uur per week.
Functie-eisen:
n Enkele jaren ervaring in de (fruit)boomkwekerij
n Bij voorkeur een afgeronde fruitteelt of boomkwekerij opleiding M.Tu.S.
n Ervaring met tractor rijden en gebruik van machines
n In bezit van rijbewijs BE
n In bezit van certificaat Licentie I gewasbescherming
n Goed zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband
n Je werkt secuur en signaleert snel afwijkingen tijdens het groeiproces en de verwerking van
de boomkwekerij producten
n Ook het vermeerderen door middel van enten is voor jou geen probleem.
Geboden worden prima arbeidsvoorwaarden in een platte organisatie waar elke medewerker
de handen uit de mouwen steekt.
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Jan Poels,
productiemanager Vermeerderingstuinen, tel: 077-398 69 69
Je kunt je sollicitatie met uitgebreide CV voor 8 maart mailen aan:
ingrid.cox@vermeerderingstuinen.nl of richten aan: Stichting Vermeerderingstuinen Nederland
Tienrayseweg 9a, 5961 NK HORST, www.vermeerderingstuinen.nl

Industrielaan 4
5721 BC Asten

Verrassend lage prijzen, xl kwaliteit!

2

Meubels en Tuinmeubelen

mzier
00ple
20woon

Meubels en Tuinmeubelen
T: 0493 670910
E: info@wiegersxl.nl

www.wiegersxl.nl

Uw T
speci eak
alist

Tuinstoel Belfast
Met verstelbare rug
incl. kussen.

Van € 249,-

€199,-

Dressoir
200 cm

Onze prijs

€499,-

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

Het eiland Ameland en het Friese
Gaasterlan-Sleat staan op de tweede
en derde plek met respectievelijk
56,4% en 54,4%. In de gemeente
Vaals betalen de inwoners het
allerslechtst: de kans dat men daar
de rekeningen betaalt, bedraagt maar
18,7%. De grote steden scoren zeer
matig in de lijst.

Op tijd betalen
“Juist in deze periode van
recessie is het enorm belangrijk dat
rekeningen volledig en bij voorkeur

op tijd worden betaald”, licht Edwin
Prevoo, directeur van Intrum Justitia
toe.
“Onderzoek van ons heeft
uitgewezen dat Nederlandse ondernemers in 2011 een recordbedrag
van 15 miljard euro misliepen omdat
facturen niet werden betaald. En juist
nu we ons in een negatief economisch klimaat bevinden is dit van
belang.”

Horst aan de Maas
62e plek
Horst aan de Maas scoorde in
de oude vorm 41,22%, wat hen
een gedeelde 62e plaats opleverde.
Meerlo-Wanssum staat op de 390e
plek voor wat betreft het op tijd
betalen van rekeningen. In deze
dorpen wordt slechts 28,30% van alle
rekeningen op tijd betaald.

jongeren
nieuws 09

01 01
03 03

15 VRAGEN aan Imke te Baerts 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

Imke te Baerts
16 jaar
Lottum
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Toen ik twee of drie jaar was stond ik
op de salontafel met de afstandsbediening als microfoon dansend en uit
volle borst de liedjes van K3 te zingen.
Of ja, zingen, ik zong eigenlijk alleen
de kleine stukjes die ik kende, maar
meestal klopten die ook niet eens.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik heb een keer tegen mam verteld
dat ik in Horst uit ging en dat ik daarna
bij mijn nicht bleef slapen. Toen ik de
volgende dag thuis kwam vroeg mijn
moeder hoe laat we die nacht thuis
waren, waarop ik antwoordde dat
we rond half drie thuis waren omdat
het heel saai was. Stiekem was het

supergezellig en waren we pas rond
kwart over zes thuis. Dat weet mam
nog steeds niet.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Een superkracht om alle superkrachten
te hebben. Haha, nee, vliegen lijkt me
echt gaaf. Dan hoef ik nooit meer te
fietsen en ben ik snel thuis. Daarbij heb
ik ook nog eens een mooi uitzicht, wat
wil je nog meer?
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Dat is toch wel Parijs. Als ik naar buiten
kijken en winkels zie, dan kan mijn dag
al niet meer stuk. Dan kan ik ‘s avonds
lekker met vriendinnen op het balkon
zitten onder het genot van een lekker
drankje en naar de verlichte Eiffeltoren
kijken.
Waarop ben je het meest trots?
Eigenlijk ben ik op heel veel dingen trots,
maar waar ik het meest trots op ben, zijn
toch wel mijn vrienden en familie. Dit

Bezorger
Horst m/v
Kempen Nieuwsmedia b.v.
is op zoek naar
een bezorger in Horst
(omgeving Wittenhorststraat)
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag beschikbaar zijn
om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Laurent Smedts:
laurent@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 53

omdat ze er altijd voor me zijn en als ik
bij ze ben, is het altijd een feestje.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik vind heel veel liedjes mooi, maar als
ik moet kiezen dan kies ik toch voor
Jason Mraz met I won’t give up. Iedere
keer als ik dit liedje hoor krijg ik kippenvel.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Lekker uitslapen, opstaan en zonder
me klaar te maken naar het voetballen.
Daarna douchen met de jongens en in
de kantine bier drinken. ’s Avonds zou
ik uitgaan en meisjes versieren. En als
ik dan moet plassen dan gebeurd dat
natuurlijk staand.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Dat zijn de gekleurde teensokken. Dat
waren sokken waar je tenen allemaal
een eigen teentje hadden, zoals handschoenen vingers hebben. Toen ik op

de basisschool zat waren die dingen super in. Nu vraag ik me echt af waarom
ik zo’n sokken aan had. Je kon ze niet
eens zien in je schoenen en ze zaten
ook nog eens nergens naar.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Spanje, een mooi land en heerlijk weer.
Dat lijkt me gewoon geweldig!
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Toen ik vier jaar was keek ik altijd naar
mam hoe zij crème op haar gezicht
deed. Dat wilde ik ook wel eens proberen. Toen ik de pot crème zag staan,
smeerde ik het op mijn gezicht en in
mijn haar, alles zat onder de witte
crème. Achteraf bleek dat het billenzalf
was en dat krijg je er niet gemakkelijk
vanaf. Ik heb bijna drie dagen met een
witte waas over mijn hoofdje rondgelopen.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Hart van Horst. Daar bestellen wij altijd
de pizza’s of schotels met het gezin.
Dat eten blijft gewoon lekker.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Een echte angst heb ik eerlijk gezegd
niet, maar muizen vind ik echt niet tof.
Ik ben me een keer doodgeschrokken
toen ik de paardenstallen uit aan het
mesten was samen met een vriendin,
toen sprong er ineens een muis uit het
vlas. Gelukkig konden we er achteraf
wel om lachen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Lekker uitslapen, dan een goed potje
hockeyen, gezellig winkelen en als
afsluiter met de vriendinnen uitgaan of
ergens zitten.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Tatoeages zijn echt niets voor mij. Ik
vind niet dat het extra waarde toevoegt
aan wie je bent of wat je doet.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik zou wel eens willen weten welk
beroep ik later ga doen, daar ben ik
namelijk nog steeds niet over uit. Dit
zou ook echt het enige zijn wat ik zou
willen weten, ik leef van dag tot dag.

seVenum, struikheide 6
Ruime goed afgewerkte halfvrijstaande
woning met riante aanbouw en
inpandige garage.
De woning is perfect onderhouden
en instapklaar! Kom kijken en laat
u verrassen. Perceeloppervlakte
260 m2. Inhoud ca. 445 m3.

Vraagprijs E 249.500,- k.k.

taxaties woningmakelaar bedrijfsmakelaar Poststraat 9, 5801 bC Venray, t 077 398 12 60

L

kies voor kwaliteit!

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

Column

Sushibuik
Afgelopen donderdag was
sushidag voor mij. Samen met
twee vriendinnetjes ging ik
richting Leidseplein, op naar
het sushirestaurant wat het
grootste van Amsterdam zou
zijn.
Het grootste sushirestaurant
van Amsterdam, dat bleek
inderdaad. Het was bijna te
vergelijken met een fabriek.
Drie verdiepingen, waarbij iedere
verdieping propvol zat.
Desondanks was het erg gezellig
aangekleed en hing er een goede
sfeer. We gingen zitten en kregen
het systeem nog eens uit gelegd:
per ronde kozen we vijf gerechtjes per persoon en het waren zes
rondes. Kom maar op. Wij hadden
trek als een paard, het was
inmiddels alweer negen uur.
Huppakee ronde één: 5 x 3 = 15
gerechtjes voor ons drieën,
heerlijk. Waar we eventjes niet
aan gedacht hadden was dat de
meeste gerechten uit zo’n drie
sushirolletjes bestonden. Dat
betekent dat er tijdens ronde 1 al
zo’n 45 rolletjes bij ons op tafel
stonden. Oei, en hierna komen er
nog vijf rondes..? Met een simpel
rekensommetje kwamen we dan
op 45 x 6 = 270 rolletjes in totaal.
Daar hoorde dan nog een toetje
achteraan, een lekker bolletje
groene thee-ijs... Dan mochten
we nog zo veel trek hebben,
maar dit ging hem niet worden,
weinig kans. Hoe deed de rest
dit? En hoe deden die Aziaten dit
zelf? Ik weet niet hoe het met
jullie zit, maar ik heb nog nooit
een Aziaat met overgewicht
gezien. Die zijn bij mijn weten
altijd hartstikke dun. O ja, we
werden ook nog even gewaarschuwd dat we niets mochten
laten liggen. Als we dat wel
deden, werd dit in rekening
gebracht. Eh… en als ik nou iets
niet lust? Ik bedoel, allemaal leuk
en aardig, maar dat blubberige
Aziatische pasteitje, daar hield ik
toch niet zo van. Met servet en al
m’n tas in loodsen?
Natuurlijk was het hartstikke
gezellig, heb ik mijn Aziatisch
pasteitjesprobleem opgelost met
puppyogen en pruillipje, het
mocht godzijdank terug de
keuken in en o ja, ronde 3
hebben we helaas nooit bereikt.
Maar met een Aziatische ervaring
rijker en een ronde sushibuik
verlieten we die avond toch
voldaan het restaurant.
Mies
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Modetrends
voor de lente
Carnaval is voorbij en het wordt langzaamaan weer steeds warmer: tijd
voor een nieuwe lentegarderobe. Volgende week presenteren Dwarz
kidsmode, modehuis Cruysberg en Beau Belle in de modetrendspecial in
HALLO de nieuwste modetrends van het voorjaar.
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De kaar
is gestart!

Nomineren?

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze titel?
U kunt deze persoon eenvoudig via onze website nomineren.

Sponsor worden?

Er zijn vier verschillende sponsorpakketten. Voor meer
informatie over deze pakketten verwijzen u naar onze website.
Volg ons op:

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

Bouw en hout
in goede handen!

iteit!
mplete

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

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

Cateringservice

Jolanda Pouwels

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen

L)
dewit.nl
Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

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

Taxibedrijf Juwett
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Sector
Start

Taxibedrijf Juwett
J.S.W Juwett
De Kurver 21
Grubbenvorst
077 850 69 99
info@taxi-juwett.nl
Taxi
6 januari 2012

Activiteiten
Taxi Juwett is een startende
ondernemer in het personenvervoer. Naast het rijden op
contractbasis voor Regiotaxi zal
Taxi Juwett zich richten op
rolstoel- en groepsvervoer.
Ook op vrijdag- en zaterdagavond is Taxi Juwett in de
gemeente Horst aan de Maas
beschikbaar voor uitgaansvervoer. Dit gaat op afspraak zodat
de klant ook zeker kan zijn dat
hij veilig en op de afgesproken
tijd opgehaald en weer thuisgebracht wordt.

Koop nu kaarten voor de verkiezing van Zakenvrouw van
het jaar Noord-Limburg op dinsdag 22 mei om 19.00 uur
in het Congrespaviljoen op het Floriadeterrein.
Meer informatie kunt u vinden op onze website.

t!
mobilitepilete
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Uw par es voor uw com
Het adrarkbeheer!
wagenp

Starters
in de regio

De voorbereidingen voor de special
zijn al in volle gang. De modellen
werden geknipt, geverfd, gestyled en
voorzien van visagie door het team van
Francis Hairdesign uit Horst.
Fotograaf Eugène van Hoof van
FotoID in Horst heeft op zondag
12 februari de modefoto’s gemaakt die
volgende week in de modetrendspecial
in HALLO te bewonderen zijn.
Dwarz kidsmode showt haar
kleding met twee jeugdige modellen:
Romé en Indy Derix.

Modehuis Cruysberg toont haar
modetrends met model Jèlena Jacobs.
Voor Beau Belle toont Myrthe
Janssen de hipste sieraden.
Dit wordt alweer de derde
modetrendspecial in het nieuwsblad.
De vierde staat al op de planning voor
het najaar.
Bedrijven of winkels die interesse
hebben om deel te nemen aan de
modetrendspecial kunnen contact
opnemen met Linda Cox via
linda.cox@kempencommunicatie.nl

Opening Camps
Optiek Horst
Camps Optiek opent op vrijdag 2 maart haar deuren in Horst.
Eigenaars Edwin en Bianca Lenssen hebben al twee filialen in Venray en
Boxmeer en openen nu een opticien aan het Lambertusplein in hartje
Horst. De winkel is vanaf 09.30 uur geopend en ’s avonds vindt de
officiële opening door de burgemeester plaats.
Het voormalige pand van een lijstenmaker aan het Lambertusplein in
Horst is compleet verbouwd en alles
is nieuw: Bianca en Edwin zijn klaar
voor de opening van hun derde filiaal.
De Grubbenvorstenaren droomden er
altijd al van om in Horst te beginnen.
“Horst is een leuk, groeiend dorp,
daar mag best een opticien bij”, vindt
Bianca. “Wij willen graag onze kennis
ook in Horst laten gelden.”
De winkel heeft openingsacties
waarbij mensen voor hun eigen
korting mogen dobbelen. “En er is
wat te drinken, gewoon, no-nonsense

gezelligheid. Zoals we het ook in
de winkel willen”, vertelt Bianca.
Daar ziet ze ook het onderscheidend
vermogen van de zaak in: “Wij blijven
graag gewoon onszelf.” Om 19.00 uur
zal burgemeester Kees van Rooij de
winkel officieel openen en verzorgen
De Toddezèk een optreden. Camps
Optiek sponsorde de Grubbenvorster
groep voor het LVK. “En we kennen ze
natuurlijk uit Grubbenvorst”, verklaart
Bianca de muzikale omlijsting van de
opening. Of ze ambities hebben om
nog meer filialen te openen? “Zeg
nooit, nooit”, lacht Bianca.

Doelgroep
Regiotaxi van maandag tot
en met donderdag tussen 11.00
en 19.00 uur. Daarnaast voor
rolstoelvervoer. In een moderne
taxibus met lift en veilig,
gekeurd bevestigingsmateriaal
voert Taxi Juwett het rolstoelvervoer met aangepast rijgedrag uit. Ook is Taxi Juwett voor
groepsvervoer, bijvoorbeeld
een uitstapje met een bedrijf of
familie. Daarnaast verzorgt
Taxi Juwett uitgaansvervoer.
Voor lekker uitgaan in- of
vanuit de gemeente Horst aan
de Maas als niemand de Bob
wil zijn. Taxi Juwett wil deze
taak graag op zich nemen.

Onderscheidend vermogen
Met ruim 15 jaar werkervaring in de taxi-branche
(planning en rijden) kan
Taxi Juwett inspelen op de
wensen van opdrachtgevers en
klanten. Alle ritten worden
uitgevoerd met een moderne
8–persoonsbus. Een lage instap
en goede stoelen zorgen voor
een comfortabele reis.
De persoonlijke betrokkenheid
van Taxi Juwett bij de wensen
van de klant zorgt dat zij snel,
veilig en op tijd opgehaald en
weggebracht wordt.

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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Administratie Partners
ondertekent Convenant
Als eerste NOAB-kantoor (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) in de gemeente
Horst aan de Maas heeft Administratie Partners op 17 februari het Convenant Horizontaal Toezicht ondertekend.
Onder toeziend oog van burgemeester Van Rooij zetten de directeur van de Belastingdienst Limburg, registeraccountant Jolanda Breuer, Ger Smedts van Administratie Partners en de voorzitter van de NOAB, Berry Welten,
hun handtekeningen.
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Open dag Hair Design
Kapsalon Hair Design in Sevenum houdt op zaterdag 3 maart een
open dag. De kapsalon is de verwezenlijking van de droom van Chantal
Janssen. Zij begon 12,5 jaar geleden met de kappersopleiding aan de
kappersacademie in Venlo en start nu haar eigen salon.
Tijdens haar opleiding werkte ze
in een gerenommeerde kapsalon.
Toen was het al een droom om ooit
een eigen kapsalon te beginnen. Na
7,5 jaar gewerkt te hebben in de salon werd het tijd om de eerste stap te
zetten naar haar grote droom. Chantal
werd ambulant kapster en ging bij
de klanten aan huis knippen. Eind

vorig jaar zag het ernaar uit dat haar
grote droom werkelijkheid zou gaan
worden. Na veel klussen gaat het dan
echt gebeuren. Op 6 maart worden
de deuren geopend van kapsalon Hair
Design in Sevenum. Voor mensen die
al eerder een kijkje willen nemen in
de salon is er op zaterdag 3 maart
een open dag van 10.30 tot 15.00 uur.

Dakartruck komt
naar Sevenum
De truck waarmee Jasper van de Heuvel afgelopen januari heeft
deelgenomen aan de Dakar-tour komt op zaterdag 3 maart naar
Sevenum. Tussen 14.15 en 15.00 uur staat de truck op de parkeerplaats
van Jumbo Phicoop.

Met horizontaal toezicht wil
de Belastingdienst steeds minder
achteraf moeten controleren en
steeds meer werken op basis van
vertrouwen en afspraken vooraf. Dit
betekent meer verantwoordelijkheid
voor de naleving van
belastingverplichtingen voor de
betrokken partijen zelf. De samenwerking is gebaseerd op wederzijds
vertrouwen, begrip en transparantie.
Voordat de Belastingdienst
vertrouwt op de aangiften, moet een

accountants- of administratiekantoor
eerst bewezen hebben dat ze aan
diverse strenge kwaliteitseisen
voldoet. Eventuele fiscale discussiepunten worden vooraf door de
adviseur met de Belastingdienst
doorgenomen zodat daarover achteraf
geen discussie meer is.
Op 16 maart 2011 heeft de
Belastingdienst het convenant met de
NOAB ondertekend. De aangesloten
administratiekantoren kunnen hier
ook aan meedoen. Administratie

“ Goed luisteren biedt altijd
uitzicht op de oplossing.”
mr. Christianne Gommans

Partners uit Horst is zo’n kantoor. Voor
hen verandert er door Horizontaal
Toezicht niet zo veel.
“We werkten al volgens het
werkprogramma van de NOAB en
voldeden al aan de kwaliteitseisen die
er worden gesteld. Het betekent voor
ons echter wel een stuk erkenning
van de kwaliteit die we in ons
werk nastreven en dat we op een
maatschappelijk verantwoorde manier
bezig zijn,” aldus Ger Smedts, vennoot
van Administratie Partners.

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

Sinds 1978 wordt jaarlijks in januari
de Dakar-tour gereden. De deelnemers
zijn verdeeld over vier categorieën:
auto’s, vrachtwagens, quads en motoren. Oorspronkelijk werden dagelijks
etappes afgelegd tussen de startplaats
Parijs en de finishplaats Dakar, de
hoofdstad van Senegal op de meest
westelijke punt van Afrika. Sinds 2009
is de rally verplaatst naar Zuid-Amerika
waar gereden wordt in de woestijn
van Argentinië en Chili. Namens Jumbo
Supermarkten heeft directeur Frits
van Eerd al enkele malen met zijn
vrachtwagen deelgenomen. Vanwege
zijn drukke werkzaamheden was hij dit
jaar helaas niet in de gelegenheid om
zelf naar Zuid-Amerika af te reizen voor
deelname. Gelukkig heeft hij in Jasper
van de Heuvel een goede vervanger

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

3 halen =

1 betalen
3 outlet artikelen halen
= 1 artikel betalen*

OUTLET
NEXT DOOR
Past. Vullinghsstr. 33
* duurste artikel betalen

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

Voor een
‘werelds’ cadeau

E1

kies voor couNselliNg!
Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

gevonden. De 33-jarige rallycoureur
uit het Gelderse Terschuur heeft een
indrukwekkende internationale carrière opgebouwd en komt uit een
beroemde rallyfamilie. Van de Heuvel
werd vergezeld door navigator Charly
Gotlib en monteur Peter Vervoort. Zij
eindigden op een 21e plaats in het
eindklassement. Helaas kunnen de
coureurs zaterdag zelf niet aanwezig
zijn, maar er worden wel handtekeningenkaarten uitgedeeld. Verder mag
men foto’s maken van de truck en men
mag in de truck kijken, in de cabine en
achterin. Ook mag men in de cabine
zitten. De chauffeur en bijrijder kunnen
alle vragen beantwoorden. Momenteel
worden ook kleurplaten uitgedeeld in
de winkel. De prijswinnaars krijgen die
zaterdag ook hun prijs.

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

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616
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verenigingen

Jaarvergadering KBO Horst
KBO afdeling Horst houdt op dinsdag 6 maart haar jaarvergadering
om 14.00 uur in de grote zaal van ’t Gasthoes in Horst. Iedereen is van
harte uitgenodigd.
Tijdens de vergadering zal de
voorzitter zijn jaarrede houden en
doen de verschillende commissies
verslag. Ook is het tijd voor een bestuursverkiezing, enkele functies zijn

aftredend. Secretaris mevrouw Cox
zal afscheid nemen. Na de pauze is er
vlaai met koffie en zal toneelclub 60+
het toneelstuk Klasjenere opvoeren.
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Kindervakantiewerk
Horst 60 jaar
Op zondag 11 maart barst de Mèrthal in Horst uit haar voegen van de kleine en grote kinderen. Dan viert
Kindervakantiewerk Horst haar zestigste verjaardag. De feestdag wordt een weerzien van oude en nieuwe vrienden.

Partners van Erato 6:
Peter Deriks Viduro
Stichting Erato verzorgt individuele en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden van
Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie van 10
stelt HALLO ze aan u voor.

Een man die absoluut niet
mag ontbreken op de feestdag van
het zestigjarige KVW Horst is Joep
Sonnemans.

In de kraag gevat

Peter Deriks van Viduro: “Wij
steunen het initiatief van Erato omdat
het gratis vertier brengt voor mensen
die lijden. Dat vinden wij heel nobel.
Het is bovendien een uniek initiatief

doordat de mensen van Erato muziek
voor één persoon of kleinere groepen
spelen. Het heeft niets met business te
maken, het is gewoon maatschappelijk
en cultureel verantwoord.”

“Toen ik een keer mijn kinderen had aangemeld voor het KVW
besloot ik een weekje mee te draaien.
Vervolgens hebben ze mij bij de kraag
gevat en ben ik bestuurslid geworden.
Dat is nu 35 jaar geleden”, vertelt een
lachende Joep. “Ik heb in die jaren
goede en slechte tijden gekend, net als
op de televisie. Wat mij het meest is
bijgebleven is mijn 15-jarig jubileum.
In dat jaar was het ‘Wilde Westen’ het
thema. Om het jubileum extra luister
bij te zetten werden mijn vrouw en
ik op een kar gezet. Burgemeester

Douven

Wilt u uw gezondheid een

35 Koop & huurwoningen

Fasol nam toen even letterlijk de rol
van kartrekker van mij over.” Dit jaar
legt Joep zijn bestuursfunctie neer.
“Na het feest neem ik afscheid. Mijn
gezondheid laat het niet meer toe om
mij actief in te zetten voor het KVW.
Dat neemt niet weg dat ik regelmatig
ga kijken.”
Tijdens de feestdag organiseert het
KVW een aantal leuke activiteiten voor
de kinderen. Stefan van Amersfoort,
secretaris van KVW Horst, maar bij
de kinderen vooral bekend als Petje,
vertelt: “We hebben speciaal voor
deze feestdag gespaard en hopen dan
ook op een grote opkomst. Het is niet
alleen feest voor de kinderen, ook aan
de ouders is gedacht. Zij kunnen genieten van een lekker hapje of drankje,
terwijl de kinderen zich vermaken

met bijvoorbeeld de stoelendans,
de stormbaan en het Kuifje en Petje
gooien.” Ook tijdens de eerste week
van de zomervakantie staat het
Kindervakantiewerk in het teken van
het jubileum.

Terugblikken op
60 jaar KVW
“Ieder jaar hebben wij een thema
en dit jaar is dat terugblikken op 60
jaar KVW. Overigens zijn wij nog op
zoek naar vrijwilligers die gedurende
de week leiding willen geven”, zegt
Stefan.
De feestdag van Kindervakantiewerk vindt plaats in de Mèrthal
op zondag 11 maart van 11.00 tot
15.00 uur. De toegang is gratis.

Plan Douven in Horst

positieve impuls geven?

Bezoek dan eens onze chiropractie praktijk.
Wij helpen u onder andere bij:
• Rug- en nekklachten
• Hoofdpijn en migraine
• Artrose/ slijtage
• Hernia en ischias

• Whiplash
• Spier- en gewrichtspijn
• Artritis en tennisarm
• Rug-bekkeninstabiliteit

Nog slechts 4 royale patiowoningen in verkoop:
Op 9 maart of 13 april kunt u bij ons op
afspraak ook terecht voor:
• Nek– en ruganalyses
Onderzoek naar spierspanningen,
blokkades en scheefstanden
• Echografie
Onderzoek van spieren en gewrichten

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

Nu
extra
Impuls Chiropractie is gevestigd in Medisch Centrum Buitenlust,
Buitenlust 15a, 5803 AZ Venray, 0478-516779.

KORTING

OPEN HUIS
Vrijdag
2 maart

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

www.plandouven.nl
Tel 077 - 398 90 90

Tel 040 - 281 17 11

www.jjpo.nl

16.00-17.00 uur
Gebroeders Douvenstraat te Horst, ingang
Americaanseweg
Voor overige data
neem een kijkje
op de website!
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De dorpsraad stelt zich voor

Collecte in Lottum

Deel 1: de dorpsraad van
Sevenum

In maart organiseert Stichting Collecteplan Lottum de gezamenlijke
collecte voor elf goede doelen. Komende week ontvangen inwoners van
Lottum een envelop met lijst in de brievenbus.

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

Inwoners van het dorp kunnen
via de invullijst het bedrag kenbaar
maken dat voor welke fondsen
bestemd is. De Stichting adviseert om
hier even de tijd voor te nemen, om-

dat zij deze keer maar één in plaats
van elf keer aan de deur komen. In de
week van 12 tot 16 maart komt een
collectant de envelop met lijst en de
financiële bijdrage ophalen.

Jantje Beton
De Jantje Beton Collecte vindt in Horst plaats van 5 tot en met 9
maart. In deze week gaan kinderen en leiding van Scouting Horst de
straat op om geld op te halen. Scouting Horst mag de helft van de
collecteopbrengst zelf besteden. Met de andere helft van het geld steunt
Jantje Beton tal van initiatieven, projecten en activiteiten.
Jantje Beton steunt vele projecten
waarbij extra aandacht wordt besteed
aan kinderen in aandachtswijken
en kinderen die in de verdrukking
zijn gekomen door problemen thuis.
Jantje Beton stimuleert spelen in de
buurt. Als kinderen spelen, hebben
ze plezier en doen ze ook indrukken

Ze zijn elf man én vrouw sterk,
de dorpsraad van Sevenum. Een club
mensen die serieuze gesprekken en
discussies afwisselt met een gezellig
onderonsje. Tijdens de vergadering
gaat de koektrommel rond. Ieder lid
van deze raad kent de eigen verantwoordelijkheden en taken. “In
2006 rees in Sevenum de vraag of er
behoefte was aan een dorpsraad”,
vertelt Wil van Driel, penningmeester
van de dorpsraad en geen onbekende
in de lokale politiek. “Ik heb toen een
aantal mensen persoonlijk benaderd en
al gauw stond er een groep van zeven
enthousiaste vrijwilligers. In het begin
hebben wij een beetje de kat uit de
boom gekeken en de ontwikkelingen
rond de herindeling afgewacht. In 2008
zijn wij officieel van start gegaan.”
Inmiddels is de dorpsraad van
Sevenum uitgebreid naar elf leden. “Het
is een platform voor informatie over
en weer naar burgers”, zegt Annemiek
Christis. “Om het sjiek te zeggen: wij
informeren, initiëren en adviseren.”
De dorpsraad kent voor haar leden een

taakverdeling, gebaseerd op verschillende aandachtsgebieden. Zo houdt een lid
zich bezig met het nieuwe afvalsysteem
en een ander met het probleem van
betaalbare huisvesting voor jongeren
en senioren. Verder houdt de raad zich
bezig met actuele zaken als de ontwikkeling van Klavertje Vier, Greenport, en
de afronding van het AED-project. Over
deze onderwerpen worden de dorpelingen gedoseerd geïnformeerd door twee
dames en een heer, die de communicatie van de raad verzorgen.

Spreekbuis
van dorpsbewoners
“Wij zijn een hechte club”, zegt Wil.
“Wij weten precies van elkaar waar wij
mee bezig zijn. Een goede samenwerking staat bij ons centraal. Luisteren
naar de mensen zien we als hoogste
prioriteit. Als dorpsraad moet je weten
wat er leeft in het dorp. Wij zijn beslist
geen politieke partij, maar een spreekbuis van de dorpsbewoners naar de
gemeente.”

“We proberen als dorpsraad een
afspiegeling te zijn van de bevolking
in ons dorp”, zegt voorzitter Trudy
Hoeijmakers. “Dat gezegd hebbende:
we zoeken nog jongeren die lid willen
worden van de dorpsraad.” De leden
van de Sevenummse dorpsraad zijn
trots op hun dorp. “Sevenum ligt heel
centraal en is uitstekend bereikbaar.
We hebben een mooi centrum met een
groot winkelaanbod. Verder zijn hier
drie basisscholen en kennen wij een
bruisend verenigingsleven. En natuurlijk
Toverland.”
Kortom, een actieve club, die zich
omschrijft als progressief. “Wij proberen
zo goed mogelijk met de betrokken
partijen binnen Sevenum samen te
werken en zodoende draagvlak te creeren. Steeds meer mensen weten ons
inmiddels te vinden. Bovendien vindt
ieder dorpsraadslid het belangrijk om
plezier te houden in het werken voor
de raad.” Op de vraag wat de grootste verdienste van de Sevenummse
dorpsraad is, zegt Wil van Driel zonder
aarzeling: “Dat wij er zijn.”

en ervaringen op die goed zijn voor
hun ontwikkeling. Daarom bedenkt,
financiert en organiseert Jantje Beton
projecten om juist de kinderen die
wat meer aandacht nodig hebben
spelenderwijs voor te bereiden op
een actieve deelname aan de samenleving.

Gezamenlijke collecte
Grubbenvorst
De afgelopen jaren kwamen in Grubbenvorst bijna wekelijks collectanten aan de deur om voor goede doelen een bijdrage te vragen. Met
ingang van 2012 hebben de collecte-organisaties van dertien landelijke
goede doelen de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke collecte
in Grubbenvorst. Voor de organisatie en uitvoering is Stichting
Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte opgericht.
De fondsen, die aan deze
gezamenlijke collecte deelnemen,
zijn de Algemene Nederlandse
Gehandicapten Organisatie (ANGO),
het Astmafonds, het Nationaal
Epilepsie Fonds, het Fonds
Verstandelijk Gehandicapten, het
Fonds Gehandicapten Sport, de
Nederlandse Hartstichting, KWF
Kankerbestrijding, de Maag Lever
Darm Stichting, de Nederlandse
Brandwonden Stichting, het
Nederlandse Rode Kruis, de
Nierstichting Nederland, het Prinses
Beatrixfonds en het Reumafonds.
Inwoners van Grubbenvorst ontvangen in week 14 een brief in een

(retour)envelop. De achterzijde van
de brief is een invullijst waarop de
deelnemende fondsen vermeld staan.
Hierop kan men een bedrag per fonds
invullen. De lijst en het totaalbedrag
worden tussen dinsdag 10 april
en zaterdag 14 april in de envelop
opgehaald. Indien geen voorkeur
wordt aangegeven, wordt de bijdrage
verdeeld over de fondsen. Voor plaatselijke acties kunnen nog wel mensen
langs de deuren komen.
Voor vragen neem contact op
met voorzitter van de Stichting,
Willy Gommans, op 077 366 28 42
of de secretaris Leny Vissers op
077 366 20 54.

Een slimme koper kiest voor de beste SERVICE
AEG CONDENSDROGER

SAMSUNG WASMACHINE

LAVATHERM T55840

WF1704YPV ECO BUBBLE

SAMSUNG 3D LED TV
UE40D6540

1400 TOEREN
UITGESTELDE START

ENERGIEKLASSE A++

ENERGIEKLASSE B

GEERT REPAREERT

FULL HD 3D LED TECHNIEK

- GEEN VOORRIJKOSTEN

TROMMELINHOUD 7KG

- GRATIS INMETEN
INBOUWAPPARATUUR

102 CM BEELDSCHERM
RVS TROMMEL

TROMMELINHOUD 7KG

- REPARATIES ALLE MERKEN
WITGOED

400HZ,SMART TV,
USB RECORDING

- SERVICE À LA CARTE

077-3988000
Laagste prijs kieskeurig.nl € 799,-

2D BEELDEN OMZETTEN
NAAR 3D

Horst,

Bij ons voor

Hoofdstraat 30

799,/ Venlo,

Laagste prijs kieskeurig.nl € 417,92

Bij ons voor

399,-

Sloterbeekstraat 10A

Laagste prijs kieskeurig.nl € 514,-

Bij ons voor

449,-

www.wittehal.com
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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.

Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Sef Janssen

Papegaaienkweker

In Hegelsom woont Sef Janssen. Hij wordt deze week geplukt. Sef is 69
jaar oud en is getrouwd met Nelly. Verder bestaat het gezin uit dochter
Miranda, schoonzoon Theo en de kleinkinderen Jeffrey en Crissy.

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen van het
Parkhotel een recept samen
met goede en eerlijke producten
die onder andere uit de eigen
regio komen. Hiermee maakt u
de heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

De Hegelsommer heeft ook het
wijn maken ontdekt, zij het met wisselend resultaat. “Mijn Grand Cru Rue
du Croix maak ik van verschillende
soorten fruit en van mijn eigen geteelde druiven. Soms lukt dit goed en
soms ook niet. Het blijft altijd spannend
als ik voor de eerste keer een nieuwe
wijn proef”, lacht Sef.
Nog een andere hobby is het
filmen en vastleggen van vakanties,
feestjes en bruiloften. Ook trekt Sef er
bij mooi weer graag met de motor op
uit. “Ik ben een mooi-weer-motorrijder
en daar is niks mis mee als je bijna 70

(crème patissière)
Benodigdheden taartje:
· 175 gram eiwit
· 375 gram suiker
· 50 gram water
· 1 kilogram ongezouten boter
· 500 gram banketbakkersroom
· 2,5 dl cognac
· 2,5 dl hazelnotenpasta

Benodigdheden
banketbakkersroom:
· 0,5 liter melk
· 35 gram custardpoeder
· 110 gram suiker
· 4 eidooiers
· eventueel drupje vanille-essence
of merg van één vanillestokje
Bereiding:
· Breng 4 dl melk aan de kook;
· meng de custardpoeder met de
suiker, de resterende deciliter
melk en de eidooiers;
· giet de kokende melk al roerend
in de massa;
· breng de massa al roerend aan de
kook, dit gaat het makkelijkst met
een spatel;
· blijf roeren en laat de massa circa
twee minuten doorkoken tot hij
dik is geworden;
· voeg nu merg toe of vanille-essence;
· roer de massa nu koud, bijvoorbeeld op ijs;
· eventueel de massa door een
haarzeef passeren om klontjes te
verwijderen.

Of de vogels ook praten? “Enkele
kunnen inderdaad praten, maar normaal gesproken komt dat niet zo vaak
voor. Ik heb namelijk geen huiskamerpapegaaien maar probeer jonge
papegaaien te kweken. Soms komt het
voor dat een koppel jongen krijgt maar
deze niet zelf willen of kunnen grootbrengen. Dan komen Nelly en ik in
actie en brengen de kleine papegaaien
met de hand groot. In dat geval krijgen
we tamme papegaaien die weleens
woordjes willen leren. Nelly en ik
vinden het zelf grootbrengen van papegaaien leuk en spannend”, zegt Sef.

Ook wijnmaker

Cognac taartje
met banketbakkersroom

Bereiding:
· Kook de suiker met het water op
tot 120 graden;
· meng dit al roerende met de
eiwitten en laat deze staan tot het
koud en stijf is;
· sla de boter helemaal wit en meng
dan pas de crème patisièrre erdoor.
· vermeng de cognac met de pasta
en meng dit onder de boter;
· spatel als laatst de gegaarde
eiwitten erdoorheen;
· stort het mengsel in de vormpjes
en laat dit opstijven.

Andere hobby’s van hem zijn filmen,
wijn maken en tochtjes maken op de
motor.
De meeste aandacht besteedt Sef
aan zijn gevleugelde vrienden, de
papegaaien. Aan zo’n dertig koppels
biedt de vogelvriend onderdak in zijn
volières.

bent”, zegt de Hegelsommer. Janssen is
een natuurmens en hij ziet uit naar de
lente, de tijd dat de jonge papegaaien
uitkomen. Ook is Sef een zonaanbidder.
Wanneer de ‘koperen’ bol hoog aan het
firmament staat is Sef in de buitenlucht
te vinden. Hij een zomermens en gruwelt van winterweer. Daarnaast speelt
hij regelmatig binnen een partijtje
tafeltennis bij Armada. “Schrijf maar
dat we nog wel wat leden kunnen
gebruiken”, lacht de ‘pingponger’.

Geen Ana maar
wel Nelly
Op de vraag wat Hegelsom
bijzonder maakt zegt hij: “Hegelsom
is mijn dorp waar ik me thuis voel.
Tot voor kort hadden we geen café,
maar met de komst van ‘De Huiskamer
van de Hegelsom’, is Hegelsom echt
een keigezellig dorp geworden.” Die
gezelligheid zet zich thuis voort bij een
avondje voetbal kijken op tv. Zelf speelde Sef tot zijn 65e bij de Hegelsomse
veteranen. Naar soapseries kijkt hij zeker niet. Eenmaal in een diepe nachtrust
verzonken, mogen we hem midden
in de nacht wakker maken voor een
lekker pittige pizza. “Al zal wel nooit
gebeuren, net zo min als een ontmoeting met Ana Gabriel, een fantastische
Mexicaanse zangeres”, meent Sef. Maar
daar zit de Hegelsommer niet echt mee
want hij heeft zijn Nelly. “29 december
1967 zal ik dan ook nooit vergeten. Op
die dag ben ik met Nelly getrouwd en
ik kan onmogelijk alle mooie dagen
benoemen die ik met haar heb mogen
delen. Dat zijn er echt heel veel”,
besluit Janssen het interview.

RIX LIMERICK
Sef is een rasechte Hegelsommer
en was werkzaam als internationaal
vrachtwagenchauffeur. Ook na het
bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd kruipt hij nog geregeld achter
het stuur. “Ik werk nog één dag per
week als chauffeur. Het is leuk werk en
je blijft er op die manier ook nog een

beetje bijhoren”, zegt de trucker.

HALLO van afgelopen week: Een kleurrijke carnaval

Spannende en
leuke hobby
Zijn vrije tijd weet Sef goed in
te vullen met één van zijn grootste
hobby’s, het kweken van papegaaien.

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.

3
2

5
9
6

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Veul afvalgrapjes in d’n optôch,
Rix vingt ’t onderhând wál genòg.
Geine um bèkskes,
Meense in zèkskes,
Hé, wát vluugt doa vûr greuns dôr de lôch?
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

In reactie op artikel ’Weinig animo voor voortuinenwedstrijd’ in HALLO vorige week

Voortuinenwedstrijd

Wij als werkgroep zijn erg blij met de publiciteit welke HALLO aan onze
Voortuinenwedstrijd wil geven want wij verheugen ons op alle aandacht
en elk positief geluid welke deze nog nieuwe activiteit in de gemeente
Horst aan de Maas krijgt.
Jammer genoeg heeft het artikel
van vorige week daar geen positieve
bijdrage aan geleverd en wordt met
name de kop van het artikel, ‘Weinig
animo voor Voortuinenwedstrijd’ door
onze werkgroep en getuige de vele
reacties ook door veel inwoners van
onze gemeente en ook de deelnemers als zeer negatief ervaren.
Het tegendeel is namelijk het
geval: ondergetekende werd benaderd door de redactie van HALLO met
de vraag naar de stand van zaken
van de deelnemers. Ik heb daarop

geantwoord dat we momenteel rond
de 50 deelnemers verspreid over de
hele gemeente hebben en dat we
daar al erg blij mee zijn, zeker bij zo’n
eerste keer dat we dit organiseren.
Maar het zal natuurlijk geweldig zijn als
we dit aantal kunnen verdubbelen tot
zo’n 100 deelnemers. Op verzoek van
enige Dorpsraden hebben we dan ook
de inschrijvingsdatum verlengd tot 1
april aangezien de mensen dan na de
carnaval meer met de tuinen bezig zijn
en het ook echt begint te leven.
Voordat we aan deze activiteit

begonnen zijn wij te rade gegaan
bij andere plaatsen waar reeds deze
Voortuinenwedstrijd georganiseerd
wordt en deze mensen verklaren
nadrukkelijk dat voor het eerste jaar
een aanmelding van 50 deelnemers
of meer reeds een geweldig resultaat
is en een prima basis vormt voor de
toekomst om hiermee door te gaan.
Ondergetekende heeft direct na
plaatsing contact opgenomen met de
redactie van HALLO maar men wilde
niet tot rectificatie overgaan, vandaar
dit ingezonden stuk in de hoop dat
de inwoners van onze gemeente een
juiste positieve indruk krijgen van onze
Voortuinenwedstrijd en zich uitgedaagd
voelen om alsnog te gaan deelnemen.
Tot slot nog de mededeling dat

we ook erg blij zijn dat we ook een
aanmelding hebben binnen gekregen
van een mantelzorger die de voortuin
bijhoudt van iemand anders die dit
zelf niet (meer) kan. Geweldig, en
we hopen dat er nog meerdere zullen
volgen.
De afgelopen dagen zijn er in
geheel Horst aan de Maas affiches
opgehangen en flyers opgegeven
en wij hopen hiermee de inwoners
van onze mooie gemeente nog meer
te stimuleren en te motiveren zich
alsnog aan te melden.
Hoogachtend,
Jan Nabben, mede namens mijn
collegaleden van de Werkgroep
Voortuinenwedstrijd, Wiel
Jenniskens en Gerrie Mennen

Bespreking Poll week 07

Coffeeshops in Horst zetten geen zoden aan de dijk
De stelling ‘Coffeeshops in Horst zetten geen zoden aan de dijk’ werd
door 46% van de stemmers met ‘eens’ beantwoord. 54% was het oneens.
Rick uit Horst stelde dat de verkoop van wiet door coffeeshops in ieder geval
kwaliteit garandeert. “Ik denk dat mensen liever wiet in een coffeeshop kopen
dan bij een louche drugskoerier in een veel te dikke BMW. Dus als er een
markt voor is, waarom niet? Linksom of rechtsom komt iedereen er toch wel
aan.” De Vereniging voor de Opheffing van het Cannabisverbod is het met hem
eens. En, zeggen ze, dat zo “in de shops samenstellingsinformatie gegeven

kan worden, er gewoon BTW op cannabis geheven kan worden, want hoeveel
miljarden hebben we sinds 1976 misgelopen vanwege het misplaatste taboe op
regulering, en de criminelen de pas wordt afgesneden.”
Sanne ziet coffeeshops ook vooral als een manier om illegaliteit tegen te
gaan: “De overlast door het drugstoerisme [is] vele malen minder groot dan
wanneer het straks de illegaliteit in zal gaan. De gebruikers komen echt wel
op andere manier aan de drugs, net zoals dat nu ook gebeurt met illegale
(hard)drugs.”

Ik vind een speciale dag voor complimenten overbodig
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een compliment krijgen is leuk. Dat geldt voor ons allemaal. Een compliment
geven blijkt ons in de praktijk vaak wat moeilijker af te gaan. Om het ons
gemakkelijker te maken is de complimentendag in het leven geroepen. Maar wie
moet je dan een compliment geven? En waarom? Of wanneer? Als je elke dag
tegen je collega zegt: ‘Goh, wat zit je haar leuk’ wordt het compliment steeds
minder geloofwaardig. Een compliment kan ook verkeerd worden opgevat.
Toch geeft een aai over de bol of een prettige pluim de meesten van ons een

Sport
Sport verbroedert. En die
gedachte past precies in het
gemeenschapsdenken van
Horst aan de Maas. Vandaar
dat het Sportgala nieuw leven
is ingeblazen.
Tijdens het gala wordt een
negental sporters, sporttalenten
en sportploegen in het zonnetje
gezet. Hoewel ik geen speerwerper ben, wil ik een lans
breken voor alle sporters in Horst
aan de Maas. Van de hardloper
tot de hockeyer, van de sportvisser tot de paaldanseres,
allemaal mensen die aan sport
doen en sport beleven. Ook de
sporttoeschouwer wil ik een
complimenteuze bal toespelen.
Als zij de handdoek in de ring
zouden gooien is sport lang zo
leuk niet meer.
Hoe mooi is het als een
springruiter in het zadel blijft bij
een duizelingwekkend hoge
sprong, een wielrenner op
millimeters smalle bandjes een
haakse bocht met volle vaart
aansnijdt of een voetballer
vanuit een onmogelijke hoek
scoort. Of hoe dramatisch is het
als je net tweede wordt, de
finish niet haalt of gediskwalificeerd wordt. En vervolgens met
zijn allen juichen, huiveren of
huilen. Op de bank, op de
tribune of via de smartphone.
Sport is een afspiegeling van het
leven. Met alle ups en downs.
Sport is vechten en doorbijten,
gokken en keuzes maken,
winnen en verliezen. Voor
iedereen herkenbaar en voor
iedereen meeleefbaar. En met
die gedachte krijgt het Sportgala
de glans die het verdient.
Ik hoop dat iedere sporter in
Horst aan de Maas de euforie
van de winnaars voelt, zodat wij
ons allemaal een beetje winnaar
voelen.
Wat zegt u? Of ik zelf aan
sport doe? Hahaha, nee. Ik heb
de motoriek van een aardbeienvlaai, het reactievermogen van
een verkeerszuil en de lenigheid
van een sportbokaal.
D!rk

prettig gevoel. Een gevoel van erkend worden om wie je bent, of gewaardeerd
worden om wat je doet. Eigenlijk zouden mensen elkaar regelmatig een
compliment moeten geven. Dan zou ook Horst aan de Maas er een stuk fraaier
uit zien. Slechts één dag per jaar speciaal voor complimenten lijkt daarom
wat weinig. Of moeten wij onze complimenten voor familieleden, vrienden,
kennissen, collega´s of zomaar iemand op straat opsparen voor deze speciale
gelegenheid? Wat vindt u?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 08) > Ik doe mee aan de voortuinenwedstrijd > eens 16% oneens 84%

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

woonketting.nl maakt aankoop kavel mogelijk

Bouwkavel binnen handbereik
Het maximale zekerheidspakket, waarmee
Horst aan de Maas zich landelijk onderscheidt
op de woningmarkt, begint vruchten af te werpen.
Jolijn Bexkens en Joep Engelen kunnen dankzij
de persoonlijke begeleiding van Woonketting
zonder zorgen hun droomwoning gaan bouwen
op een kavel in het uitbreidingsplan de Afhang.
Woonketting zorgt in samenwerking met de
gemeente en andere partijen voor toepassing
van het maximale zekerheidspakket.
De resultaten zijn boven alle verwachting, de
eerste woonkettingen en garantieregelingen zijn
reeds een feit.
Jolijn en Joep hebben gebruik gemaakt van
de woonketting; een van de onderdelen van
het maximale zekerheidspakket. Hun woning
in Horst is verkocht dankzij het systeem van
de woonketting. Joep: “Omdat we zelf onze
woning reëel in de markt hebben gezet en door
de bijdrage van de gemeente in de ketting hebben we onze woning snel weten te verkopen.
Woonketting en de gemeente werkten mee
aan de kans om onze eigen woning te gaan
bouwen.”
Woonketting matcht, op basis van ‘no cure no
pay’, starters en doorstromers in de markt met
de juiste partij. Op deze manier kunnen eigenaren risicoloos verkopen met de mogelijkheid
hun droomwoning aan te kopen en kunnen
starters voor een aantrekkelijke prijs een eigen
huis kopen. De woonketting denkt in oplossingen.
Jolijn: “De bemiddeling door Woonketting was
de schakel om onze plannen vlot te trekken”.
Jolijn en Joep gaan hun nieuwe woning bouwen
op de Afhang fase II. Zij zijn op dit moment al

druk bezig met een architect om hun droomwoning uit te laten tekenen en ze kunnen bijna
niet wachten om met de bouw te beginnen.
Jolijn: “De persoonlijke benadering en de
creativiteit van Woonketting hebben we erg op
prijs gesteld. In de huidige markt is dit broodnodig”.
De garantieregeling en de Woonketting vormen
samen met startersleningen en aantrekkelijke
ﬁnancieringsvoorwaarden het maximale zekerheidspakket in de gemeente Horst aan de
Maas. Deze maatregelen kunnen ook worden
ingezet voor de projectwoningen van Zuidgrond
BV en Kraneveld BV in fase II in het plangebied.
Regiomanager Geert Martens van Zuidgrond
BV: “Als ontwikkelaars zien we dat er in de
huidige tijd extra inspanningen nodig zijn. Wij
zijn dan ook graag bereid om met onze
toekomstige kopers mee te denken in de vorm
van deze stimuleringsmaatregelen”.
Ralph Beunen van Woonketting benadrukt dat
de woningmarkt in Horst aan de Maas nog
nooit zo aantrekkelijk is geweest voor kopers en
verkopers. "Met onze innovatieve aanpak en de
garantieregeling van de gemeente is het risico
uitgesloten dat je met dubbele woonlasten komt
te zitten. Woonketting biedt oplossingen."

Wilt u ook gebruik maken van het maximale
zekerheidspakket en zonder enig risico uw
huidige woning verkopen? Hebt u wellicht al
een fraaie woning, of een mooie bouwkavel
op het oog? Neem dan vrijblijvend contact op
met Ralph Beunen van de Woonketting
(06 13 38 72 66) of kijk op www.woonketting.nl.

Gewijzigde agenda

Commissie Samenleving
6 maart 2012
De commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 6 maart 2012 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag van 13 december 2011
• Integraal plan onderwijshuisvesting.
Binnenkort krijgt de raad het Integraal plan
onderwijshuisvesting ter vaststelling voorgelegd. Wethouder G. van Rensch zal hier
een korte inleiding over geven. Vervolgens
kunnen de commissieleden vragen stellen
over de inleiding en het concept raadsvoorstel.
Naast wethouder G. van Rensch is ook de
verantwoordelijk beleidsmedewerker P. Peters
aanwezig voor het beantwoorden van vragen.
• Bijpraten over kanteling WMO
In eerste instantie stond het “Gemeenschapsdenken” op de agenda. Maar in plaats van
het bijpraten over het “gemeenschapsdenken”
worden de commissieleden bijgepraat over de
kanteling van de WMO.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Raadscommissies
In de raadscommissie vormen raadsleden hun
mening en worden raadsbesluiten voorbereid.

Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een
themabijeenkomst zijn besproken, maar nog
niet rijp zijn voor directe besluitvorming. De
raadsleden hebben nog vragen aan het college
of er moet nog ﬂink over gedebatteerd worden.
Ook ingekomen stukken aan de raad - die door
de raad naar de commissie zijn doorverwezen
- of onderwerpen die door burgers tijdens het
spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen
aan de orde komen. Als bewoner of organisatie
is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de raadsleden over een punt dat op de agenda staat.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Of bent u geïnteresseerd in een van bovengenoemde onderwerpen. Kom dan luisteren
op dinsdag 6 maart vanaf 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis. U bent van
harte welkom!

Citaat van de
week: Wethouder Loes Wijnhoven
Een initiatief van drie moeders van kinderen
met een 'gebruiksaanwijzing'.

Check ook de andere bestuurders op hun weblogs en twitter!
Kijk op www.horstaandemaas.nl (‘Collegeleden op sociale media’)

Nieuws
Jolijn Bexkens en Joep Engelen laten u de kavel zien waarop het allemaal gaat gebeuren.

Gemeentelijke informatiebijeenkomst Brede
Maatschappelijke Voorziening Broekhuizenvorst
Op maandag 5 maart a.s. wordt vanaf
19.30 uur in de raadzaal van de gemeente
Horst aan de Maas een informatiebijeenkomst over de Brede Maatschappelijke
Voorziening Broekhuizenvorst gehouden.
Er heeft inmiddels uitvoerig overleg plaatsgevonden met de diverse gebruikers van de
gemeenschapsvoorziening zodat de plannen
nu gepresenteerd kunnen worden.

Tijdens de avond worden deze plannen – het
met elkaar verbinden van de basisschool, de
gymzaal, bibliotheek en peuterspeelzaal tot een
nieuwe gezamenlijke gemeenschapsvoorziening
- nader toegelicht. Omwonenden en andere
geïnteresseerden worden nader geïnformeerd
over het ontwerp en het verdere verloop van het
project.

Nieuw!!! Aquarobics
Vanaf dinsdag 28 februari 2012
Aquarobics is ﬁtness in borstdiep water op
moderne swingende muziek. Tijdens de lessen
werkt u aan de versterking van diverse
spiergroepen en aan de verbetering van
uw uithoudingsvermogen. Het voordeel van
Aquarobics is dat de kans op blessures zeer
klein is. Dit komt doordat u in het water
nauwelijks gewicht heeft.
Dinsdagavond van 20.45 tot 21.30 uur.
Kosten 4,35 euro per les.

bij ons lekker sporten. Zo kunt u bij ons terecht
voor: aqua-Zumba, aqua Joggen, aqua varia,
aquarobics, hydro Riding, trimzwemmen en nog
vele andere activiteiten.

Voor meer informatie kunt u met ons contact
opnemen: 077-4779725 of mail:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl

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

Lekker ﬁt door het leven
U wilt toch ook ﬁt door het leven. Kom daarom

Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.
Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl
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Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de

Kronenberg

gemeente Horst aan de Maas wor-

Schorfvenweg 1

01
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verenigingen 17

Jong Nederland Meterik
winnaar Plus-sponsoractie
Zaterdag 25 februari werd tijdens een feestavond de einduitslag bekendgemaakt van de Clubkasactie 2011.
Plus Lucassen organiseerde deze actie dit jaar voor de vijfde keer en er deed een recordaantal van 35 clubs aan mee.

den gepubliceerd in het elektronisch
gemeenteblad dat te raadplagen is op Meerlo
www.horstaandemaas.nl. Publicaties

Hoofdstraat 18

in het elektronisch gemeenteblad van
deze week hebben betrekking op het

Meterik

volgende.

Crommentuijnstraat 60
Crommentuijnstraat 43

Griendtsveen
St. Barbarastraat

Sevenum
Donckstraat 24-26

Grubbenvorst

Maasbreeseweg 2

Burgemeester Cremersstraat 29

Toverlaan 2

Brandakkersweg

Molenveldweg 80

Broekeindweg 12

Ersweg 3
Raadhuisplein 2

Hegelsom
Veldlaan (ongenummerd)

Tienray
Bernadettelaan 10A

Horst

Nieuwe Baan 17

Fruitweg 12
Tienrayseweg 24

Horst aan de Maas

Fruitweg 6

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Molenveldweg 11

lokaal prostitutiebeleid

Stationsstraat 90
Frans Woltersstraat 3

Vaststellingsbesluit Coffeeshopbeleid

Tienrayseweg 16
Stuksbeemden 139
Stuksbeemden 141

Werkbezoek staatssecretaris Fred
Teeven aan de basiseenheid Horst
Afgelopen vrijdag bracht staatssecre-

dachte, psychiatrisch patiënt, is op

taris Fred Teeven een werkbezoek aan

2e kerstdag in het penitentiaire psychia-

de basiseenheid Horst. De staatssecre-

trisch centrum 'Overmaze' in Maastricht

taris – die o.a. de Wet Bescherming

overleden.

Persoonsgegevens in zijn portefeuille
heeft – bezocht Horst in het kader van

Naast de staatssecretaris en politie

overleg over uitwisseling en verstrek-

namen o.a. de burgemeester, ofﬁcier

king van privacygevoelige informatie.

van justitie, directeur en een medewerker van de Mutsaersstichting uit

Directe aanleiding was een zaak die

Venlo deel aan het overleg. Hij gaat op

zich in Horst heeft afgespeeld en

korte termijn in gesprek met de directie

waarbij in het hele traject benodigde

en betrokkenen van de instellingen

informatie omtrent een persoon niet

waar informatie over betreffende cliënt

werd verstrekt. Deze zaak had te

aanwezig was en die niet verstrekt

maken met huiselijk geweld; de ver-

werd.

Algemene informatie
Gemeentehuis
Postadres:
Bezoekadres:

Postbus 6005, 5960 AA Horst
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst

Telefoon:

077 477 97 77

Fax:

077 477 97 50

E-mail

gemeente@horstaandemaas.nl

Internet

www.horstaandemaas.nl

In totaal werd er bijna 11.000 euro
aan sponsorgeld uitgekeerd. Jong
Nederland Meterik was winnaar van
de actie. Op de tweede plaats eindigde
Jong Nederland Horst en Hockeyclub

Horst werd derde. De Vrienden van verpleeghuis Elzenhorst en ouderenkoor
Levensvreugd haalden per lid het
meeste op en werden hiermee de
gelukkige eigenaar van een circustaart

van Bakkerij Thom van Bussel. De actie
van Plastic Punt werd met overmacht
gewonnen door vogelvereniging
Ons Genoegen. De volledige uitslag is
te vinden op www.plushorst.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Wie heeft het laatste woord over Klevar?
Naar aanleiding van diverse berichten en reacties van verontruste
burgers hebben wij tijdens de laatste raadsvergadering het college
gevraagd wie uiteindelijk gaat over de vraag of er wel of geen nieuw
bedrijf voor de intensieve veehouderij komt aan de Kleefsedijk.
De wethouder antwoordde toen
klip en klaar: “Wij zijn aan zet.” Hij
gaf daar uiteraard nog enige uitleg
bij, maar dat heldere antwoord stelde
ons toen gerust. Tot wij in Dagblad de

Limburger van 11 februari een artikel
lazen met de heldere kop: ‘Provincie
mag besluit nemen over megastal’.
De eerste regels van de tekst daaronder luidden als volgt: ‘Anders dan de

gemeente Horst aan de Maas altijd
heeft gezegd, mag de provincie toch
de bouwvergunning verlenen voor een
megastal met bijna 16.000 varkens aan
de Kleefsedijk in Sevenum. Daarmee
is de bouw van de megastal weer een
stuk dichterbij gekomen’.
In het artikel staat ook dat de
provincie de milieuvergunning voor de
megastal al heeft verleend.

Wij snappen het nu niet meer. Wie is er
nu echt aan zet?
Wij voelen ons in de raad op de
eerste plaats vertegenwoordigers van
de burgers en dus zullen wij hierover,
namens de vele verontruste burgers,
opnieuw vragen stellen in de komende
raadsvergadering en hopen dan echt
het naadje van de kous te weten te
komen.

Als u hierover en over andere
politieke kwesties met ons wilt praten, dan kan dat. Wij zitten elke eerste
zaterdag van de maand en dus ook op
zaterdag 3 maart van 11.00 tot 12.00
uur in de bibliotheek van Horst weer
klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter D66
Horst aan de Maas

Is dit nu consequent zijn in de Horster gemeenteraad?
Michael van Rengs, voorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad,
is zichtbaar geïrriteerd. Hij heeft zich in de laatste raadsvergadering
geërgerd aan het stemgedrag van verschillende fracties. Een burgerinitiatief van de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg werd door
een meerderheid van de raad afgewezen. “Op zich kan dat gebeuren.
Dat is nu eenmaal democratie”, aldus Van Rengs. “Maar als vervolgens een
ander voorstel met precies tegenovergestelde argumenten wél
aangenomen wordt, breekt bij mij de klomp.”
In het burgerinitiatief werd de
raad opgeroepen om een onderzoek
te doen naar de haalbaarheid van

kleinschalige regiogerichte duurzame
landbouw. De raad wees het voorstel
af. Zulk een onderzoek zou geen taak

zijn voor van de gemeente. De markt,
lees agrarische organisaties als de LLTB,
moet met dit soort voorstellen komen.
Een burgerinitiatief van een werkgroep
die los staat van de LLTB, ook al hebben
boeren en consumenten die ondertekend, kan in die visie niet.
Michael van Rengs: “Op zich
respecteren wij andere meningen.
Maar als het inconsequent wordt, dan
baal ik.” SP-voorman Van Rengs doelt
op een voorstel van burgemeester en

wethouders om subsidie te verstrekken aan het zogenaamde Innovatie
Centrum Greenport Venlo. Hiervoor betaalt de gemeente jaarlijks een slordige
53.000 euro. Het doel van dit centrum is het professionaliseren van de
Agri- en Foodbussiness. “In tijden dat
mensen aan de onderkant moeten inleveren, kun je daar vragen bij stellen,
maar oké”, vindt Michael van Rengs,
“maar je zou toch denken, indachtig de
opvattingen over het burgerinitiatief,

Nieuws van Rabobank
America
Hegelsom

dat ‘de markt’ hierin dan ook voorop
moet lopen en zelf de broek hoog
moet houden. Maar nee, hoor. Nu
geldt, volgens de andere fracties, dat
juist de gemeente de verschillende
partijen om de tafel moet krijgen om
slagen te winnen.” Inconsequent argumenteren, Van Rengs gruwt er van.
Paul Geurts,
SP Horst aan de Maas

Maashorst

Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Griendtsveen
Grubbenvorst
Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

Movemunt:
Van munt naar mobiel!
E-commerce, omnichannel retailing, web 2.0 en cashless betalen, het zijn nu wellicht nog
onbekende termen voor uw bedrijf. Na dinsdagavond 13 maart 2012 is dit zeker niet meer
het geval! Deze onderwerpen komen namelijk uitgebreid aan bod tijdens ‘Movemunt:
De beweging van munt naar mobiel!’. En dit met een zeer speciaal verhaal uit de praktijk.
Een voorbeeld voor velen!
Bezoek het seminar op 13 maart!
Op dinsdagavond 13 maart 2012 bent u als ondernemer vanaf 19.15 uur van harte welkom
in De Wingerd, Maasbreeseweg 2, 5975 BN te Sevenum. Het programma is als volgt:
19.15 uur
19.45 uur
19.50 uur
20.45 uur
21.15 uur
22.00 uur

Ontvangst
Opening door Ron Vanlier (Directeur Commercie Rabobank Maashorst)
Presentatie ‘Het nieuwe winkelen’ door Jac Geenen (Specialist E-commerce)
Pauze met gelegenheid om kennis te maken met Cashless betalen en MyOrder
Presentatie ‘Meisje van de slijterij’ door Petra de Boevere
Napraten onder genot van een drankje

Meld u van tevoren aan via onze website: www.rabobank.nl/maashorst of bel (077) 397 93 33.

Op onze website kunt u tevens de PDF e-Visie ‘Werk aan de Winkel’! bekijken.

www.twitter.com/rabomaashorst
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Speciale gast: Petra de Boevere
Het echte verhaal komt van mensen als Petra de Boevere. Haar leven is compleet veranderd
door alle (nieuwe) mogelijkheden goed te benutten. Met haar gezin woont ze in het Zeeuws
Vlaamse Breskens, waar ze samen met haar man een slijterij runt. Voor toeristen een fraaie
bestemming, maar voor de detailhandel is het na de zomer niet één van de meest kansrijke
locaties in Nederland. Tijdens ‘Movemunt: De beweging van munt naar mobiel!’ vertelt Petra
haar inspirerende verhaal.
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ovemunt!

Petra de Boevere

www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank. Een bank met ideeën.

sport 19

01
03

Genomineerd voor Sportploeg Sportgala 2012

Wittenhorst legt de lat hoger
De afgelopen drie jaar waren bijzonder spannend voor het ´eerste´ van Wittenhorst. Ze werden kampioen in de
derde klasse en behaalden inmiddels een periodetitel in de tweede klasse. Niet voor niets is Wittenhorst 1 genomineerd als Sportploeg tijdens het SportGala.

Ton werpt alvast een blik in de
toekomst. “We hopen natuurlijk nog
heel lang met deze ploeg door te gaan,
steeds aangevuld met jonge spelers.
We zetten de groei van de club om in
resultaten.” Als Wittenhorst vrijdag 2
maart de prijs voor de beste sportploeg

binnen haalt weet Ton Hagens wat er
gaat gebeuren. “Ik vind dat wij de prijs
moeten opdragen aan alle mensen
die Wittenhorst met hart en ziel en in
voor- en tegenspoed hebben gesteund.
Ik zie de prijs als een prijs voor de hele
vereniging.”

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant

Banden - Accu’s - Carwash

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

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

“De reacties bij de spelers waren
erg enthousiast, toen ze hoorden dat ze
genomineerd waren”, vertelt voorzitter
Ton Hagens. “Een bevestiging van wat
wij hebben bereikt. Allereerst natuurlijk de promotie van de derde naar
de tweede klasse, met als climax de

wedstrijd in Geffen, waar Wittenhorst 1
tegen Nooitgedacht speelde. De weg
naar het succes was bepaald geen
eenvoudige. Dankzij het doorzettingsvermogen is de ploeg uit een kelder
omhoog geklommen. Je moet blijkbaar
heel diep gaan om succes te kunnen

boeken.” Met een gemiddelde leeftijd
van 20 jaar is Wittenhorst een behoorlijk jonge ploeg. “Met allemaal spelers
uit Horst aan de Maas”, vervolgt Ton
Hagens. De komende drie maanden
blijft het spannend en hopen wij weer
kampioen te worden.”

Genomineerd voor Sporttalent Sportgala 2012

Aniek Poels springt op
hoog niveau

Amazone Aniek Poels uit Swolgen heeft zichzelf de afgelopen jaren op de kaart van de paardensportwereld
gezet. Zij won meerdere belangrijke prijzen op nationale en internationale springconcoursen. De 25-jarige springruiter is genomineerd voor de categorie Sporter van het Jaar tijdens het Sportgala Horst aan de Maas.

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Open KERSEN-, ABRIKOZEN- of APPELVLAAI E 8,50
(of een combinatie hiervan) op harderwenerbodem
HARTIGE BROODJES

3+1 gratis

keus uit kaasbroodje, frikadelbroodje of saucijzenbroodje

SPELTBROOD 400 gram

E 1,25

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

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

SOLIDE
Cijfer
Recreatiepark
eester PROFESSIONEEL

M

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

PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Particuliere aangifte IB 2011

E 45,00

NIEUWE CHALETS
vanaf
€ 598,00kampeerplaatsen
per maand*
250 toeristische

90
vaste seizoenplaatsen
Inclusief
jaarplaats !!!
125 vaste jaarplaatsen
* huurkoop,
84 maanden,
voor voorwaarden en info
10 luxe
kasteelappartementen
kunt u vrijblijvend contact opnemen
90 koopkavels met nieuwe chalets

“Ik vind het leuk dat ik genomineerd ben”, reageert Aniek Poels vanuit
Spanje. “Het is toch een pluimpje op
je werk.” De Swolgense amazone zat
al op jonge leeftijd in het zadel. “Ik
begon met ponyrijden toen ik zeven
jaar was. Ik waagde toen al af en toe
een sprongetje. Een jaar later reed ik
mijn eerste concours.” In de daarop volgende zeventien jaar nam de loopbaan

van Aniek een enorme vlucht. “Met als
voorlopige hoogtepunten het winnen
van de landentitel tijdens het CSIO in
Lissabon in 2010 en het winnen van de
Grote Prijs van Hengelo in 2011. Maar
ik heb nog heel veel plannen. Zo wil ik
graag op internationaal niveau blijven
presteren en onder meer een keer
het Europees Kampioenschap rijden.”
Voor iedere grote sporter geldt dat

de prestaties niet uit de lucht komen
vallen. “Voor mij is het belangrijk dat er
een goed team op stal staat, dat mij in
alles steunt. Het meeste heb ik echter
te danken aan mijn vader Ger Poels. Hij
is degene die altijd achter mij staat.”
Op de vraag wat Aniek gaat doen
als zij de prijs voor beste sporter wint,
antwoordt zij: “Dan vier ik hier in
Spanje een feestje.”

0)

ner E 60,0

(incl. part

Recreatiepark Kasteel Ooijen
Blitterswijckseweg 2 • 5871 CE Broekhuizenvorst
Tel.: 077-4631307 • www.kasteelooijen.nl
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Vanaf vrijdag uitgerust terug!
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Zie voor openingstijden
www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree - Telefoon 077-4651794

De Merels E1 kampioen
Met nog twee wedstrijden voor de boeg mogen de pupillen E1 van korfbalvereniging De Merels uit
Melderslo zich nu al kampioen noemen in hun klasse. De kampioenswedstrijd tegen DES uit
Vierlingsbeek begon nog spannend, maar toen eenmaal het eerste doelpunt was gescoord, volgden er
meer. De wedstrijd werd uiteindelijk met 9-0 gewonnen door de Melderslose meiden.

Volgende zet bestuur
Wittenhorst
Het bestuur van voetbalclub Wittenhorst uit Horst heeft Erick Verschuren benoemd als trainer van de A1 en als
technisch jeugdcoördinator. Na het vertrek van Theo van Cleef naar FC Oss/ Top Oss is Wittenhorst deze week
definitief rond gekomen met de nieuwe technisch coördinator.

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

Erick Verschuren is dit seizoen nog
de hoofdtrainer van SC Irene en zal zich
daarna bij Wittenhorst gaan richten op
het trainerschap van de A1 en de de
verdere ontwikkeling van de jeugdselecties. Samen met de huidige assistenten technisch kader Jan Beijers en Davy
Beerens gaat Erick inhoud geven aan
de uitrol van het technisch beleidsplan
ten aanzien van de jeugdopleiding,
zodat naast de selecties ook de lagere
teams volle aandacht gaan krijgen op
technisch gebied.
Erick, 49 jaar, moest op 21-jarige
leeftijd stoppen met het actieve voetbal
vanwege een slepende knieblessure,
nadat hij vier jaar eerder debuteerde in

het eerste elftal van SV Blerick. Daarna
was de Venlonaar nog kort actief in het
C-elftal van VVV, destijds gecoacht door
Sef Vergoossen. Vervolgens besloot
Erick om trainerscursussen te gaan
volgen.

Uitdagende
nieuwe fase
Na het trainen van een aantal
jeugdteams werd hij op 32-jarige
leeftijd hoofdtrainer van Tiglieja. Na
een succesvolle periode bij deze club
was hij hoofdtrainer bij verschillende
lokale derde- en vierdeklassers. Ook in
het jeugdvoetbal heeft Erick zijn sporen

verdiend, na een succesvolle periode
bij Helden leidde hij de A1 van SC Irene
naar de derde divisie. Erick treedt in het
nieuwe dus in dienst bij Wittenhorst.
“Wittenhorst is”, aldus Rob Vissers,
beoogde bestuurslid technische zaken,
“erg blij dat Erick heeft gekozen voor
deze functie bij Wittenhorst. We verwachten dat we met Erick weer een
uitdagende nieuwe fase in gaan waarbij ons technisch beleidsplan uiteraard
als uitgangspunt zal blijven dienen. We
hebben er alle vertrouwen in dat we
met Erick bij Wittenhorst de beoogde
vervolgstappen gaan maken die passen
bij de voetbaltechnische organisatie
van onze mooie club.”
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SVEB speelt gelijk
in Helmond

Motorcorner.nl hoofdsponsor Koen Zeelen

Door: Herman Hendrix
In een spannende wedstrijd, op een prima veld en onder uitstekende leiding van scheidsrechter Slavenburg,
wist SVEB een puntje bij het een stuk hoger geplaatst Rood-Wit uit Helmond weg te slepen. Sterker nog, gezien de
open kansen hadden de drie punten eigenlijk naar SVEB moeten gaan, maar deze kansen werden niet benut.

In het motorraceseizoen 2012 wordt Motorcorner.nl, gevestigd in Venlo,
hoofdsponsor van het Grubbenvorster racetalent Koen Zeelen. Koen (18)
komt dit jaar uit voor het Benjan Racing Team in de EK Superstock 600.

Alleen op:
vrijdag

Côtes du Rhône
Villages
Grande Réserve

zaterdag

9 10

Steff Hermans is net te laat bij de bal. (Foto: Thijs Janssen)
SVEB begon behoudend en legde
nadruk op verdedigen, om van hieruit
slim eruit te komen en dat leverde
regelmatig kansen op, vooral na rust.
Peter van Megen verving de afwezige
Tom Aerts als laatste man. Hij deed dit
uitstekend en samen met de anderen
van de SVEB-verdediging gaven ze
weinig weg aan Rood-Wit.
Rood-Wit begon zoals verwacht
aanvallend en zette SVEB onder druk,
maar zorgde niet voor al te veel gevaar.
Hun eerste mooie aanval kwam in de
12e minuut maar het schot werd keurig
door SVEB-doelman John Tissen gestopt.

liter 3.33

2 flessen à 75 cl
Elders

maart

maart

In de 20e minuut werd maar net door
Rood-Wit overgeschoten.
Langzaam maar zeker werd SVEB
brutaler en in de 26e minuut kwam
Joris de Mulder een teenlengte tekort
om uit een pass van Tim Geurts te
scoren. Dean Crompvoets bracht Joris
de Mulder een minuut later slim in
stelling maar Joris kon de bal niet
gericht genoeg raken om te scoren.
De ruststand
werd 0-0. De tweede helft
Klaverland
was amperJonge
twee minuten
kaas oud toen
kilo 5.98
Joris de Mulder
vrij voor de Rood-Witdoelman gezet
werd,gram
maar zijn inzet
Per 500
werd net met de linkerhand tot corner

getikt. Uit een slimme aanval in de
57e minuut had Dean Crompvoets de
blauw-zwarten van SVEB op voorsprong
kunnen schieten, maar op aangeven
van Tim Geurts schoot ook hij naast.
Ook Joris de Mulder had kunnen scoren
in de 67e minuut maar schoot rakelings
over. Dit gemis van drie kansen die
eigenlijk raak hadden moeten zijn, brak
SVEB in de 78e minuut bijna op. Zowel
Rood-Wit als SVEB kregen ieder op het
laatst nog een kans, maar de stand
bleef 0-0. Een puntje uit is mooi, maar
achteraf bekeken had het nog mooier
kunnen zijn.

500 GRAM 5.25

5.25

Normaal

9.98 Nu 4.99

2.

99

Kruidig

Motorcorner.nl is een online aanbie- in heel Europa. De Europese context
waarin hij nu gaat rijden, biedt daarom
der van motoraccessoires, -kleding,
veel extra mogelijkheden.
-onderdelen en maakt deel uit van
Koen verlaat deze week
Motorcenter Venlo. Eigenaar Moes van
Grubbenvorst en vertrekt naar Aragon
Hoogstraten wil de webshop in binin Spanje voor een individuele trainnen- en buitenland onder de aandacht
ingsstage. Ook krijgt hij aansluitende
brengen door het hoofdsponsorschap
van Zeelen. “Ik volg Koen al een aantal trainingen met de wegraceselectie van
de Koninklijke Nederlandse Motorrijders
jaren en ben te spreken over de proVereniging (KNMV) onder leiding van
gressie die hij afgelopen seizoen heeft
bondscoach Barry Veneman. Op zatergemaakt. Het is belangrijk dat hij de
dag 31 maart rijdt Koen
kans krijgt om die stijgende lijn voort
ENeerste race
ALzijn
, 1 BET600
N
E
inL
de
EK
Superstock
op het circuit
te zetten.” Koen is gemotiveerd om HA
2
Motorcorner.nl positief te ondersteunen van Imola in Italië.

Logo geoptimaliseerd vo

1+1

Nú extra
voordelig naar
Circus Herman Renz

Marike Jager
Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com

Bij deze actieproducten ontvangt u extra circuszegels!

Voor meer informatie:

www.hoeijmakers.nl
Sevenum
Sterk in prijs
verlaagd

+4

extra

Pastoor Vullinghsstraat 57

zegels!

In het centrum van Sevenum en aan het
Pastoor Vullingsplein gelegen uitstekend
onderhouden riant appartement met
inpandige lift en balkon. Het appartement
is voorzien van een ruime woonkamer
(circa 50m2) met een open keuken en
toegang tot het inpandige balkon, 2 ruime
slaapkamers en een nette badkamer.
Inhoud
Bouwjaar
Aanvaarding
Vraagprijs

SET

6.32

4.89

Fanta
Set 4 flessen à 1,5 liter

Elders

: 300 m3
: 2005
: In overleg
: E 209.500,- k.k.

6.32

+4

extra

zegels!

2e

HALVE
PRIJS

Capri-Sun
Orange
6.16 4.62
2 dozen à 10 stuks

Elders

6.16

+2

2.79

extra

2.49

zegels!

Croky Chips
Funbox
Uitdeelzakjes
Doos 12 zakjes

Elders

2.79

+2

extra

zegels!

2.79

2.59

Toiletpapier
Zacht & extra sterk
Pak 8 rollen

Normaal

2.79

Lucassen

Patronaat 13C | Horst | T: 077-3961390
Baarskampstraat 11 • 5995 AS Kessel
Tel 077-358 67 00

AP01

Voor vragen of opmerkingen staat onze Consumentenservice van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur, voor u klaar. Bel: 0800- 222 444 3 (gratis).

+5

extra

zegels!

12.50

10.00

Bij onze bakker
Thom van Bussel
in PLUS Lucassen
Hele Circustaart

Normaal

12.50

Openingstijden:
Ma-do:
Vr:
za:

8.00 - 20.00 uur
8.00 - 21.00 uur
8.00 - 19.00 uur
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KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

Genomineerd voor Sporttalent Sportgala 2012

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Joey Hanssen kart de
wereld rond

Joey Hanssen reist momenteel de wereld rond om zijn wereldtitel kart in de 125 cc-klasse te verdedigen. Hij is
geen onbekende in de wereld van de autosport. Joey is genomineerd voor Sporter van het Jaar tijdens het Sportgala
Horst aan de Maas 2012.

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

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

BOUWBEGELEIDING EN ADVIES
NIEUW

BO U W
RENOV
ATIE
ONDE R
H OU D

T
M
E
W

077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

donderdag vrijdag zaterdag

★ Kampioentjes
4+1 GRATIS
★ Kersenflappen
3 stuks voor E 2,35
maandag dinsdag woensdag

★ Tarwebollen
4+1 GRATIS
★ Halfom vlaai
van E 7,60 voor E 6,75

“Nee, ik wist niets van de
nominatie, maar ik ben er uiteraard
heel blij mee”, vertelt Joey Hanssen
uit Horst. “Vooral omdat Horst aan
de Maas niet echt een autosportdorp
is.” Joey rijdt al vanaf zijn vierde in
karts. De liefde voor de autosport
is hem met de paplepel ingegoten.
“Mijn vader Henk is mijn grote steun
en toeverlaat. Hij heeft mij vanaf het
begin van mijn loopbaan technisch
en moreel ondersteund. Toen ik werd

gevraagd door het kartfabrieksteam
waar ik nu voor rijd, heb ik gezegd dat
ze mijn vader erbij krijgen. Hij is een
bekende in de wereld van de autospeedway.” Met zijn 20 jaar heeft Joey
al de nodige ervaring als autocoureur.
Hij reed onder meer in de NASCAR
Canadian Tires Series en dat deed hij
niet onverdienstelijk: hij werd in 2009
kampioen bij de rookies, de debutanten. In 2010 stapte hij echter weer in
de kart.

“De kartwereld is een visvijver voor
de grote coureurs. Menig Formule-1
coureur begon zijn carrière in een kart.
Blijkbaar viel ik in 2010 op en werd
door een fabrieksteam gevraagd. En ik
werd in 2011 prompt wereldkampioen.
Een stoeltje in de Formule-1 kan ik
echter vergeten. Daar moet je met een
dermate grote zak geld aankomen, dat
gaat dus niet gebeuren. Mijn streven is
nu om de meest succesvolle kartcoureur aller tijden te worden.”

Eerste internationale
Vliegende voorjaarsstart! optreden Mandy Cornelissen
Het grootste assortiment planten van Limburg!

Vrijdagavond 24 februari startte Mandy Cornelissen uit Horst met haar merrie La Caruna voor het eerst op een
internationaal dressuurconcours, in Aachen. In de klasse Prix St. George moest ze het opnemen tegen onder andere
de onbetwiste beste dressuuramazone van Duitsland, Isabell Werth.

altijd

Zondagds!
geopen r
van 9 tot 17

uu

Violen de allerbeste!

12 st.

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

Violen hangpot

diverse kleuren
Beplant met miniviolen, uit eigen kweek

Narcis ‘Tête à tête’

Kleinbloemig, vol knop, 10,5 cm pot

Camellia japonica vol knop
Alle soorten, maten en kleuren

Skimmia reuzekeuze!

Vol bloem of bes, alle soorten en maten

p.st.
5,50
p.st.
1,15

4,99
3,99
0,79
-20%
-20%

Aanbiedingen geldig t/m 6 maart 2012 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Mandy was na haar proef niet
helemaal tevreden. “Er is ruimte voor
verbetering”, zei ze na afloop. “Er zaten
geen fouten in de proef maar hier en

daar had het beter gekund, daar moet
ik aan werken.” Uiteindelijk belandde
Mandy in dit sterke veld op een 12e
plaats van de 18 deelnemers. Met een

score van 62.46% en een ervaring rijker,
ging ze toch tevreden terug naar Horst.
“Dit smaakt naar meer, ik ga zeker
terug”, was haar commentaar.
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Wittenhorst scoort op LK

Kampioenschap SVEB 1
leidt tot nominatie

Fried van Stiphout
Limburgs Kampioen

Het eerste team van SVEB is door het bestuur van de gelijknamige voetbalclub voorgedragen voor de nominatie
sportploeg van het jaar tijdens het Sportgala Horst aan de Maas 2012. Volgens bestuursvoorzitter Mathieu Rutten is
de promotie naar de derde klasse een bijzondere prestatie van de kleine voetbalclub uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst.

Door: Ruiterclub Wittenhorst
Afgelopen weekend werden in manege De Vosberg in Helden de
Limburgse Kampioenschappen springen voor paarden georganiseerd.
Van Ruiterclub Wittenhorst hadden zich verscheidene combinaties
geselecteerd om mee te mogen doen aan deze kampioenschappen.
In Helden trok vooral de familie
Van Stiphout de aandacht. Op
zaterdag kwamen de klassen Midden
en Beginners aan bod. In de klasse
Midden deden veel combinaties van
Wittenhorst mee, Fried van Stiphout
deed mee met drie paarden en zijn
dochter Lieke, misschien wel de
sterkste troef van Fried, deed ook
mee.

verbeteren. Als laatste combinatie
in de barrage startte Lieke van
Stiphout met The Only One. Ze reed
ook een superrit, maar één balkje
viel, waardoor zij haar vader niet kon
verslaan.

Foutloos
in de eerste manche

Uiteindelijk behaalde Lieke van
Stiphout een vijfde prijs en werd Fried
van Stiphout met Vladimir Limburgs
Kampioen in de klasse Midden. In de
klasse Beginners viel Kim Verdellen
met Corina net buiten de prijzen door
een foutje in de barrage.
Op zondag kwamen de klassen
Licht, Zwaar en Zeer Zwaar aan
bod. In de hoogste klassen was
Wittenhorst niet vertegenwoordigd.
In de klasse Licht deden verscheidene
combinaties van Wittenhorst mee.
Het lukte Yvonne Litjens om met
Ziralandra tot de barrage door te
dringen. Ze reden in de barrage een
mooie rit, maar ook hier viel een
balkje. Yvonne behaalde een 15e
prijs.
Ruiterclub Wittenhorst heeft
laten zien dat ze ook succesvolle
springcombinaties in haar midden
heeft. Fried en Lieke gaan door naar
de Nederlandse Kampioenschappen
in Ermelo op 31 maart.

De klasse M werd verreden
over twee manches. Het lukte
verscheidene combinaties foutloos
te blijven in de eerste manche,
waaronder van Wittenhorst Debby
Verheijen met Alonso, Linda Smulders
met O’Neill S, Lieke van Stiphout met
The Only One en Fried van Stiphout
met Vladimir en Amicor.

“Onder leiding van trainer Ger
Verheijen is SVEB 1 in 2009 in de vierde
klasse begonnen met niet langer naar
beneden, maar naar boven te kijken”,
vertelt Mathieu Rutten. “Het team
heeft vervolgens geprobeerd met goed
verzorgd voetbal hogerop te komen. Dit
leidde in 2011 tot een heus kampioenschap in de vierde klasse en promotie
naar de derde klasse. Wij hoopten in
die derde klasse de strijd te kunnen

aanbinden met het grote RKSV
Wittenhorst uit Horst. Hun eerste team
promoveerde echter via de nacompetitie naar de tweede klasse. Wij vinden
dat onze prestatie die van Wittenhorst
toch wel overstijgt.”
Het eerste van SVEB heeft het
momenteel moeilijk in de derde klasse.
“Het was al knap om het in de vierde
klasse vol te houden. Drie spelers
uit de kampioensploeg zijn echter

gestopt en een groot aantal blessures
van vaste krachten breekt ons nu op.
Dan blijkt dat je als kleine vereniging
in het nadeel bent. Klassegenoten
met 800, 900 tot 1.100 leden hebben
dan wat meer keus in reservespelers.
Desalniettemin blijven wij dat, wat de
blauw-zwarten hebben het afgelopen
jaar hebben laten zien, een grootse
prestatie vinden”, zegt Rutten tot
besluit.

A-merken
voor outlet prijzen

2 restaurants Voor ieder wat wils!

Kronenbergweg 19, 5976 NV Kronenberg Tel: 077 467 01 76
www.nieuwkronenbergerhof.nl
www.nieuwkronenbergerschuur.nl

KALK = OPTIMALE OPBRENGST

nu vanaf

m

Laminaat

In de tweede manche vielen
er wat meer balken en uiteindelijk
plaatsten tien combinaties zich
voor een zinderende barrage. Fried
van Stiphout was met Vladimir
al vroeg aan start en reed een
foutloze, snelle rit. Aan alle andere
deelnemers de taak om deze tijd te

nieuw kronenbergerschuur

laminaat

9,95

Zinderende
barrage

Vader wint van
dochter

2

Breng nu de pH op peil met

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

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

Spoorstraat 61

T 0478 69 12 12

www.TimmermansAgriService.nl
Tel. 077-4641999

24

sport

01
03

Gebroeders Versteegen uit Sevenum Nederlands kampioen beugelen

Laagdrempelige volksport waarbij tactisch
vermogen vereist is
Een zware bol met een houten schop of sleger in beweging brengen, waarbij het doel van het spel is om de bol
door de ring in het midden van de baan te laten rollen. Het klinkt eenvoudig, maar volgens teamleider Ger van
Helden van Beugelclub Bergerbaan uit Sevenum komt er veel meer bij kijken.
Beugelen is een van de oudste
balsporten in Nederland. “Het beugelen
is rond 1545 begonnen, als ontspanning
en vermaak. Zelfs de leden van het
koninklijk huis hebben gebeugeld.
Ongeveer 20 jaar geleden heb ik op
Paleis het Loo nog een beugeldemonstratie gegeven”, aldus Ger van Helden.
Als teamleider traint hij wekelijks één
van de twee teams van Bergerbaan. “Ik
leer ze hoe ze het beste de bol door de
beugel kunnen spelen, hoe ze moeten
opslaan en breng ze meer over het
theoretische gedeelte bij. Bij het
beoefenen van beugelen komt best veel
kijken. Je moet steeds twee ballen
vooruitkijken.”

Het is te vergelijken
met biljarten
“Het beugelen gebeurt op een baan
met lemen ondergrond van ongeveer
10 meter lang, waarop op twee derde
van de baan een ijzeren ring, de beugel,
staat. De bedoeling van het spel is om
de kunststoffen bol van ruim vier kilo

Donné en Timo Versteegen

met een houten schop of sleger door de
beugel te spelen. De beoefenaars spelen
individueel of in een team van maximaal
twee spelers. Elke speler speelt met
twee bollen. Een speler scoort punten
als hij de bal door de beugel speelt of
de bal van de tegenstander uit de baan
speelt. Beide situaties leveren twee punten op. Wie het eerste een totaalscore
van 30 punten haalt, is de winnaar. Het
is een tactisch spel, dat je een beetje
kunt vergelijken met biljarten”, aldus
Van Helden. “De beugelsport vereist
geen specifieke krachttraining, maar
vooral tactisch spelinzicht en spelvaardigheid bepalen de winst”, zegt Van
Helden. Jong, oud, man of vrouw: het

maakt niet uit, want beugelen is een
sport voor iedereen. En met kampioenen, dat bewezen de broers Donné en
Timo Versteegen uit Sevenum tijdens
het NK Beugelen in Meijel afgelopen
weekend. Donné, uitkomend voor de
beugelclub uit Tegelen, versloeg zaterdagmiddag in de finale zijn teamgenoot
Tuan Anh Nguyen met 30-26. Zijn broer
Timo, die bij Beugelclub Bergerbaan
speelt, zorgde zondagochtend eveneens
dat hij Nederlands Kampioen werd bij de
runner-up klasse door in de finale Stefan
Croonenbroek uit Neer te verslaan. “Dat
vind ik een zeer knappe prestatie, maar
ook een prima promotie voor de beugelsport”, aldus Ger van Helden.

Kampioenen beugelen
Drie deelnemers uit Horst aan de
Maas hebben afgelopen weekend
gescoord op het NK Beugelen. Jan
Saris van Beugelclub Ons Plezier uit

Hegelsom werd eerste in de topklasse. Timo en Donné Versteegen van
beugelclub Bergerbaan uit Sevenum
werden ook eerste in hun klasse.

Vrijdag 2 maart

Zaterdag 3 maart

ZONDAG 4 maart

9.00 - 20.00 uur koopavond

9.00 - 17.00 uur

10.00 - 17.00 uur

L. van den Hombergh

Maaspoort Venlo

AutoArena

AutoArena

Ford Mondeo Titanium 149
kW/203 Pk Ecoboost Powershift,
2010, 20.709 km,
wit, leer/Alcantara, navigatie
Nieuwprijs € 45.167,-

Peugeot 308 1.6 VTi Melbourne,
2012, 9 km, grijs, navigatie,
parkeerhulp, climate control, cruise
control, radio/CD speler, LED
Nieuwprijs € 26.003,-

VW Scirocco 1.4 TSi 90
kW/122 pk, 3-drs BlueMotion
Highline, 2011, zwart, 35.952 km,
18” LM velgen, navigatie
Nieuwprijs € 32.000,-

Audi A1 1.2 TFSi 63 kW/86 pk,
Attraction Pro Line Business, 2011,
zilver, 12.638 km, cruise control,
airco, ABS, navigatie
Nieuwprijs € 22.000,-

NU € 29.950,-

NU € 22.995,-

NU € 24.950,-

NU € 18.950,-

L. van den Hombergh | Ford
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 00
www.lvandenhombergh.nl
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Druk- en zetfouten voorbehouden.

DROOMOCCASIONSHOW

Maaspoort Venlo | Peugeot
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 20
www.maaspoort.peugeot.nl

AutoArena | Volkswagen
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

AutoArena | Audi
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 60
www.autoarena.nl

AutoArena | SEAT - Škoda
Celsiusweg 8 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl
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LK springen voor Sevenumse voetballers
paarden
trainen bij VVV
Op 25 en 26 februari werden de Limburgse kampioenschappen springen
voor paarden gehouden in manege De Vosberg in Helden. Maar liefst 30
ruiters en amazones van verschillende verenigingen uit Horst aan de Maas
trokken, sommigen met meerdere paarden, richting Helden om te strijden
voor kampioensplaatsen.

Een voetbaltraining gegeven door een jeugdtrainer van VVV-Venlo, daar hebben de meeste jonge voetballers
wel oren naar. Zo ook de voetballertjes uit de D1 en D2 van Sparta ’18 uit Sevenum.

Twee studenten zijn in het kader
van hun profielwerkstuk een samenwerking met VVV-Venlo aangegaan. Zij
organiseerden een compleet verzorgde
trainingsavond met het doel de jeugd
bewust te maken van het belang van
een gezonde leefstijl. Op donderdag 23
februari was het zover. De avond werd
ingeleid met een kort woordje over

gezonde voeding. Hierna volgde er een
interactieve quiz waarmee de kennis
van de spelertjes getest werd. Bram
Joosten uit de D1 won die quiz en kreeg
een wedstrijdshirt van VVV-Venlo, uiteraard met de handtekeningen van al zijn
helden. Na deze speelse educatieve
les over voeding moest er natuurlijk
ook nog een balletje worden getrapt.

Jerino Lekatompessy, trainer van de D1
van VVV-Venlo, gaf de voetballers een
training zoals deze bij de jeugd van
VVV-Venlo gebruikelijk is. De voetballertjes konden de hele avond al hun
brandende vragen over hun helden van
VVV-Venlo stellen.
Voor meer foto’s en een filmimpressie, kijk op www.sparta18.nl

Wittenhorst faalt jammerlijk
Door: Piet Nabben
Vooraf aan het treffen met het stugge Festilent uit Zeeland waren de spelers van Wittenhorst gewaarschuwd:
onderschatting is dodelijk. Na afloop stonden de dodelijke cijfers op het scorebord: 1-0.

In de klasse M-springen werd Fried
van Stiphout van Ruiterclub Wittenhorst
met Vladimir kampioen. Lieke van
Stiphout, dochter van Fried, werd vijfde
met The Only One. Teun Vestjens uit
Sevenum werd met Vesta negende.
In de klasse B-springen was Teun nog
succesvoller. Hij werd met Babblou
derde en behaalde daarmee net geen
kampioenstitel.
In de klasse L-springen werd Tanja
Torgilsman-Van Bakel uit Meerlo derde
met Bamellie. Zij reed twee foutloze

ritten. Ook Johan Bergs uit Meterik, die
uiteindelijk een vierde prijs behaalde,
reed tweemaal foutloos met zijn paard
Bubbels.
Tanja zette haar foutloze trend
door in de klasse Z. Hier werd zij met
Anjou T kampioen. Er was nog een
kampioenschap dat mee terug mocht
naar de gemeente: Patrick Lemmen en
zijn Zycalin W werden kampioen in de
klasse ZZ-springen. Patrick werd tevens
derde in deze klasse met Castellina.

Wat ging er mis? Van meet af aan
had Wittenhorst alle mogelijkheid om
te scoren bij de thuisclub. Dit werd
nagelaten. Via twee snelle uitvallen
via Thom Derks werd de bal voorgetrokken, maar helaas werd hiermee
niets gedaan. De grootste kans werd
geschapen uit een voorzet van
achteren via Will Spreeuwenberg die
de bal op maat zond naar Gijs Hagens.
De inzet die volgde was echter te
zwak.
Hilariteit ontstond toen eveneens
uit een voorzet van achteren de bal
richting doelman Van Griensven werd

gestuurd. De sluitpost onderschatte de
vaart van de bal, die over de doelman
verdween. Gelukkig voor Festilent
kon de bal op het laatste moment
onderschept worden.
Geheel tegen de verhouding in
kwam de thuisclub in de 25e minuut
op voorsprong. Uit de enige kans kon
Maikel Korbachter de bal binnenlopen
uit een voorzet. De wedstrijd stond op
zijn kop. Wittenhorst had het hierdoor
nog moeilijker. Festilent kon met veel
inzet deze voorsprong tot de rust
vasthouden.
Na de pauze probeerde Wittenhorst

met wat meer inzet de gelijkmaker
te creëren, maar ze hadden geen
rust. De bal werd te snel ingeleverd
en de eindpass ontbrak volledig.
Het moet ook gezegd dat Festilent,
zeker in de slotfase, over geluk geen
klagen had. Een fluitsignaal deed de
meer dan verdiende gelijkmaker via
Will Spreeuwenberg uit de boeken
verdwijnen. Het zat er deze middag
totaal niet in. Bijna alle spelers gaven
deze middag niet thuis. Wittenhorst
moet even pas op de plaats maken
en dat kan ook goed zijn.

José Janssen
Tienrayseweg 12
5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803

KOM GEZELLIG KOKKERELLEN
IN DE KOOKKELDER.
* TIJD VOOR PARTYKOKEN (8-24 personen)
* Iets te vieren met:
* VRIENDEN
* VRIJGEZELLEN
* PERSONEEL * VERENIGING
* BEDRIJF
* FAMILIE
Kom een middag of avond kokkerellen en heerlijk eten.
Een keuze uit vele beproefde recepten. Succes verzekerd!
Tevens KINDERFEESTJES (max.10 kinderen)

www.kookkelder-meerlo.nl
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Chris Beckers’ fusion
in Cambrinus
Zondag 4 maart staat gitarist Chris Beckers met zijn band op het podium
van Cambrinus in Horst. Chris Beckers is voor het grote publiek geen grote
naam, alhoewel hij optrad met de groten uit de hedendaagse jazz: Ernie
Watts, Billy Cobham, Peter Erskine en Jimmy Haslip. Met hen speelde hij als
gitarist nadat hij zijn eerste bands geformeerd had en in de VS terecht kwam.

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

Audi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
Audi A6 2.5 TDI Exclusive Multitronic Avant
BMW 3-SERIE 335d Coupe High Executive Automaat
BMW X5 4.6IS automaat NAVI Leder
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
Fiat Doblo Cargo 1.9 D
Fiat Seicento 1.1
Fiat Seicento 1.1
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid
Hyundai Tucson 2.7I V6 Style Version 4wd autom.
Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive
MINI Cooper 1.6 16V 115 PK Automaat
Mercedes-Benz 200 200 D
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz A-klasse 200 Avantgarde
Mercedes-Benz E-klasse 290 Turbo Diesel Elegance Automaat
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Nissan X-Trail 2.5 Elegance Automaat
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
SAAB 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Arc
SAAB 9-5 Sedan 2.3t Vector
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Suzuki Alto 1.0
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Volkswagen Kever 1303 Karmann Cabriolet
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline

2006
2004
2007
2002
2006
2004
1999
2000
2009
2005
2003
2005
1981
2008
2004
1997
2002
1978
2004
1990
2003

139109 Km.
210815 Km.
129500 Km.
165967 Km.
213860 Km.
103094 Km.
167340 Km.
140527 Km.
144459 Km.
68993 Km.
199400 Km.
67424 Km.
259197 Km.
83662 Km.
62226 Km.
393149 Km.
273000 Km.
151723 Km.
92729 Km.
180279 Km.
184722 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Hybride
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine

€ 24.950
€ 8.000
€ 32.500
€ 16.950
€ 11.950
€ 4.000
€ 1.250
€ 1.950
€ 10.950
€ 11.950
€ 8.500
€ 11.750
€ 2.000
€ 17.750
€ 12.950
€ 2.500
€ 9.950
€ 12.500
€ 12.950
€ 22.500
€ 7.950

2005
2005
2001
2004
2004
1998
2010
2004
1978
2008
2009

210000 Km.
206861 Km.
240272 Km.
111794 Km.
79823 Km.
108734 Km.
48510 Km.
172206 Km.
79179 Km.
164404 Km.
32945 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine

€ 5.900
€ 6.750
€ 4.250
€ 4.950
€ 4.950
€ .950
€ 29.500
€ 35.000
€ 9.500
€ 16.950
€ 10.950

Aixam Crossline Crossline
Ligier X-TOO R
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence Brommobiel

2010 9590 Km.
2008 51263 Km.
2007 3343 Km.

Diesel
Diesel
Diesel

€ 10.950
€ 8.250
€ 7.950

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.

In 1980 maakte Beckers zijn eerste
plaat, Blue Motions, en sindsdien zijn er
meer dan tien verschenen. De laatste
was Seven Frames Of Mind en voor dit
album nodigde hij een aantal grootheden uit hem te begeleiden, zoals
Eric Vloeimans, Jasper van ‘t Hof, Tony
Lakatos, Hermine Deurloo, Mike del
Ferro, Deff Cramer en Marcel Serierse.
De ritmesectie behoort tot het beste
van de Amerikaanse westcoast-muziekscene en wordt gevormd door de
eerder genoemde Amerikaanse bassist
Jimmy Haslip, één van de oprichters

van de bekende rhythm & jazz-groep
The Yellowjackets en drummer Simon
Phillips, de voormalige slagwerker van
de Amerikaanse rockgroep Toto. Beiden
hebben ze hun sporen in de pop- en
jazzscene ruimschoots verdiend.
Met Seven Frames of Mind tekent
Beckers voor echte fusion, een muziekstijl die in de jaren zeventig van de
vorige eeuw en is nog steeds populair
bij een grote groep jazzliefhebbers.
Dit optreden begint om 16.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Bring in the Spirit
in de Fookhook
In de Fookhook in Sevenum treedt op zondag 4 maart de band Bring in
the Spirit op. De band is voortgekomen uit een project ter gelegenheid van
de 250e verjaardag van Robert Burns, een dichter en songwriter uit
Schotland.

Bring in the Spirit speelt Schotse
folkmuziek. Robert Burns, de Schotse
dichter en songwriter, is voor de bandleden een groot voorbeeld. Ze proberen
de muziek van Burns te verplaatsen
naar de huidige tijd zonder de ziel
ervan aan te tasten.
Tijdens een oefensessie waarbij
Robert Burns centraal stond in 2009,
begon het live-project van Bring in the
Spirit. Kirsten Easdale, Gregor Lowry
en de in 2010 overleden dichter en
muzikant Lionel McClelland vormden

hierna de band. In de huidige bezetting bestaat de band verder uit Rod
Paterson, Pete Clark en Marc Duff.
Alle leden hebben bijgedragen aan het
project The Complete Songs of Robert
Burns, waarbij de platenmaatschappij
Linn Records alle 368 liedjes van Burns
heeft uitgebracht op twaalf cd’s.
De aanvang is om 16.00 uur
in horecacentrum De Seveweag in
Sevenum.
Voor meer informatie over de band
kijk op www.bringinthespirit.com
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20 jarig OJC Gaellus Tienray
Tijdens het weekend van 23 en 24 maart bestaat OJC Gaellus in Tienray 20 jaar en dit wordt groots gevierd met
twee dagen feest. Er komt een feesttent te staan langs de soos. Op vrijdag speelt een band en zaterdag is er
receptie met aansluitend een band.

LAN-party bij
BiblioNu
De wethouders Ger van Rensch uit Horst en Lucien Peeters uit Venray
openen op zaterdag 3 maart de ‘BiblioNu: méér bibliotheek’-weken.
Meldersnet en Lanners Edge verzorgen op deze dag een LAN-party bij
BiblioNu in Horst en Venray.
Een LAN-party is een bijeenkomst
van computerliefhebbers. Tijdens deze
bijeenkomst sluiten ze hun computers
op elkaar aan. Hierbij staat het Local
Area Network (LAN), dat de computers
van de verschillende deelnemers aan
de party met elkaar verbindt, centraal.
Het publiek en de wethouders die
op deze dag aanwezig zijn, krijgen
de kans om ook achter de knoppen
te gaan zitten. Meldersnet is een
computernetwerkvereniging, waarvan
de oorsprong in Melderslo ligt. Twee

buurjongens hebben zo’n vijftien jaar
geleden een coaxkabel onder de openbare weg gelegd om zo samen met elkaar computerspellen te spelen. Deze
kabel werd het Meldersnet genoemd.
Inmiddels heeft de vereniging meer
bekendheid gekregen in de gemeente
Horst aan de Maas. Stichting Lanners
Edge is gevestigd in Venray en zorgt
ervoor dat de LAN-scene dichter bij
elkaar komt. De LAN-party is te bezoeken van 11.30 tot 13.30 uur. Voor meer
informatie kijk op www.biblionu.nl

Crist Coppens
4 oma`s sudderlapjes € 5.95
De band Stahlzeit
Op vrijdag 23 maart staat niemand
minder dan Stahlzeit op de planken
van de feesttent. Stahlzeit is een
Rammstein tributeband waarbij echt
alles klopt. Het publiek kan nummers
verwachten van alle Rammsteinalbums en een knallende vuurwerkshow. Stahlzeit toert door Europa met
een gigantische vuurwerk- en pyroshow en heeft binnen korte tijd een
zeer grote schare fans weten te genereren. Als een van dé meest authentieke

tributes, heeft de band een belangrijke
positie binnen de tributescene weten in
te nemen. Stahlzeit stond al op festivals
als Bospop Weert, Dynamo Outdoor
Fest Eindhoven en speelde in de
grotere podia zoals 013 Tilburg. Op de
afterparty zorgt dj Tammi ervoor dat de
voetjes nog even van de vloer gaan.

Zaterdag receptie
Op zaterdag 24 maart wordt om
19.00 uur begonnen met een receptie.

Hierbij is iedereen van harte uitgenodigd. Hierna betreedt de band NoiZZ het
podium. NoiZZ, een zesmans-formatie
uit Parkstad is sinds de oprichting in de
zomer van 2005 uitgegroeid tot een
van de beste en meest spraakmakende
pop-rockcoverbands in Limburg. NoiZZ
speelt een mix van populaire dance,
dampende rap, krachtige rocknummers
en swingende funkcovers.
Voor meer informatie kijk op
www.gaellus.nl

Bij aankoop van 500 gram kipfilet,
4 half om saucijzen voor € 1.00

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Promotietour Campaign

Museum de Kantfabriek organiseert diverse cursussen
en workshops o.a. naailessen, kantklossen, zeefdrukken,
patchwork en quilten, nat vilten, borduren, poppen maken,
knopen maken enz.

Campaign houdt zaterdag 3 maart, in aanloop naar haar officiële cd-presentatie, een promotietour. De band
geeft vanaf een Engelse dubbeldekkerbus een aantal miniconcerten ter promotie van hun eerste cd-single:
Victory is ours.

Kijk voor meer info en aanmelding op onze website :

www.museumdekantfabriek.nl

of neem telefonisch contact op met de Kantfabriek: 077-398 16 50

“ Leren is dingen ontdekken, waarvan
je niet eens wist dat je ze niet wist.”
Onderstaand de activiteiten
Is uw testament nog goed? • Hedendaagse cultuurgeschiedenis
Reanimatie cursus en herhalingslessen • Zwangerschapsyoga en -gym
Internet: de sleutel tot veel meer • Natuurbeleving (lezing en wandeling)
Vakantiecursus Spaans en opfriscursus Frans
Kijk voor meer informatie op de website: www.vu-venray.nl

Voor meer informatie kunt u ook
bellen maandag t/m donderdag
tussen 9.00-13.00 uur 0478-58 01 85

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)

Op zaterdag begint de tour om
12.00 uur op het Wilhelminaplein
in Horst. Een uur later staan ze
met bus en al op het Marktplein in
Sevenum. Daarna rijden ze door naar
Grubbenvorst, waar ze om 14.00

uur een optreden op het Pastoor
Vullinghsplein weggeven. Weer een
uurtje later staan ze op, of naast, de
Markt in Lottum en ze eindigen hun
tour wederom op het Wilhelminaplein
om 16.00 uur.

Fans kunnen gratis meereizen in
een volgbus. Opgeven voor die bus
kan via info@campaign.nl Op 17 maart
vindt de officiële presentatie van de cd
met videoclip plaatsvinden bij café-zaal
De Lange in Horst.

Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
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Marike Jager speelt
theatervoorstelling
Kukeleku ontvangt op zondag 4 maart Marike Jager. Deze singer-songwriter speelt samen met een kleine band en een bijzonder geluidsdecor in
het theater om haar liedjes ten gehore te brengen.

Marike Jager behoort sinds enkele
jaren tot de top van Nederlandse singersongwriters. Zo werd ze genomineerd
voor twee Edisons, een Nederlandse
muziekprijs die sinds 1960 wordt uitgereikt. Ook was ze te gast in De Wereld
Draait Door en daar zong ze Come
Together, een cover van The Beatles.
Op haar laatste cd Here Comes The

Night klinkt ze afwisselend breekbaar,
opwindend, stevig en meeslepend. Ze
heeft samengewerkt met producer,
mixer en meervoudig Grammy-winnaar
Tchad Blake. Ze bracht eerder al drie
albums en een live-dvd uit. De voorstelling begint om 20.00 uur in ‘t Gasthoes
in Horst. Voor mee informatie kijk op
www.kukeleku.com

Battle in Blok10
Blok10 in Horst wordt zaterdag 3 maart omgetoverd tot de Battle
Stage van de Dutch Battle of the Coverbands. Terwijl de eerste editie nog
niet helemaal is afgerond, star de organisatie alweer de volgende ronde.
De komende weken worden nog
regiofinales van de eerste editie van
2011/ 2012 gehouden, de halve
finale staat op 8 april voor de deur en
de grote landelijke finale op 12 mei
in de Melkweg. Toch start de Dutch
Battle alweer met de nieuwe editie
2012/ 2013.
Op het strijdtoneel bij Blok 10
verschijnen op 3 maart hardrockband
Seven Below Zero, Highway Orange,
classic rockband Far From Over en
rockband Decoy.

De Dutch Battle of the Coverbands
heeft in een zeer korte tijd een
grote groei doorgemaakt. Naast het
organiseren van de competitie en
het Leidseplein Live Festival streeft
de organisatie er naar om voor de
deelnemende bands grote exposure
te bieden, speeldata te creëren,
en daarmee de coverbands uit de
anonimiteit te krijgen.
Voor meer informatie over
de Dutch Battle kijk op
www.dutchbattleofthecoverbands.nl

Bloemschikken
voor de kerk
Het kerkbestuur van de heilige Hubertuskerk in Hegelsom is op zoek
naar ideeën om meer mensen zich betrokken laten voelen bij hun kerk.
Ook met het oog op de toekomst om de kerk te kunnen behouden en ook
te kunnen financieren, proberen zij zaken te ontwikkelen, die beide
kunnen bevorderen.

Vestiging Horst
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Vanuit die gedachte hebben zij
met enkele mensen uit Hegelsom,
die van bloemen houden, het idee
ontwikkeld om met groene vingers
iets bij te dragen. Iedereen die wil
meedoen mag naar eigen inzicht
thuis een bloemstuk maken, met als
thema Pasen. Bloemen en eventueel materialen worden indien nodig
door het kerkbestuur betaald. De
creaties worden op 22 april, de dag
van Pimp Ow Ei, in de kerk tentoongesteld. Er zal een minimaal bedrag

worden vastgesteld waarvoor dit
bloemstuk te koop is. De opbrengst
is om de financiën van de kerk te
steunen. De kosten van de stukken
moeten zo laag mogelijk blijven,
maar men kan zelf gaan shoppen of
het kerkbestuur vragen om benodigdheden. Als deze opzet goed lukt wil
het bestuur ook voor de jeugd van
het dorp iets organiseren. Opgeven
kan bij Jose van Rens, 077 398 10 39,
Nelly Driessen, 077 398 48 41 of
Graad Tillemans, 077 398 26 16.
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Balgooien

Optreden Lochtkoor

Op de eerste zondag na carnaval vond in Horst, Meterik, Hegelsom, America en Melderslo het traditionele
balgooien plaats. Enkele pasgetrouwde stellen hadden zich hier voor opgegeven en gooiden snoepgoed en fruit uit
het raam naar de kinderen die ’bal, bal’ stonden te roepen.

In museum De Locht in Melderslo is op zondagmiddag 4 maart een
optreden van het Lochtkoor.
Zij zingen meezingliedjes die
menigeen nog van vroeger zal
kennen onder de bezielende leiding
van dirigent Robert Surminski.
De meezingmiddag is dan ook
speciaal bedoeld om mee te zingen.

Het museum is woensdag, zaterdag
en zondag geopend van 11.00 tot
17.00 uur. Het koor zal om 13.00 uur
optreden.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Expositie Metamorfosen
De expositie Metamorfosen van Marga Bakker is vanaf zaterdag
3 maart tot en met zaterdag 31 maart te bezichtigen in de BiblioNuvestigingen in Grubbenvorst, Horst en Venray.
Marga Bakker exposeert in de
bibliotheken enkele digitale werken
zoals fotobewerkingen en digitaal
bewerkte tekeningen. De expositie
wordt gehouden in verband met de
actie BiblioNu: méér bibliotheek.
Hiermee laten de bibliotheken zien
dat ze meer te bieden hebben dan
alleen het uitlenen van boeken. Ze

Het balgooien wordt meestal
gehouden bij de huizen van de pasgetrouwde stellen. In Horst stond het
boerenbruidspaar dit jaar bij café De
Lange in Horst en in Hegelsom stond
het boerenbruidspaar bij de gemeen-

schapszaal. Over de oorsprong van
het balgooien is weinig bekend en
geen van de verklaringen kan worden
bewezen. Sommigen suggereren dat
pasgetrouwde stellen vroeger met
het balgooien Gods zegen wilden

gaan op digitaal gebied mee met de
tijd. Zo hebben ze onder andere gratis
WiFi, iPads, E-readers en digitale
prentenboeken. Ook kan men met de
nieuwe CWise publiekscatalogus een
eigen digitale boekenplank maken en
recensies schrijven.
Voor meer informatie over de
expositie kijk op www.biblionu.nl

vragen om hun huwelijk met kinderen
te zegenen. Balgooien zou dus een
vruchtbaarheidsrite zijn. Dat verklaart
het gooien van vruchten, een symbool
van vruchtbaarheid, uit het slaapkamerraam naar jonge kinderen.

Sing Challenge Festival
Het 4e Sing Challenge Festival wordt op 10 en 11 maart vanaf 11.15 uur gehouden op de Schatberg
in Sevenum. Zaterdag gaat het festival door tot in de late uurtjes en zondag tot 17.30 uur. Toegang is gratis.
Het Sing Challenge Festival
is begonnen als viering van het
10-jarig bestaan van Shantygroep
de Maashave uit Grubbenvorst.
Met de nadruk op de regio wil het

festival meer zijn dan ‘een feestje’
voor deelnemende koren. Met veel
variatie in repertoire tussen de 23 deelnemende koren wil de organisatie aan
de ene kant tussen de koren waarde-

ring voor andere stijlen kweken en
aan de andere kant mensen stimuleren om zingen tot hobby te maken.
Ook de geïnteresseerde toehoorder is
van harte welkom.

Limonadeconcert fanfare
Monte Corona
Peter is een kleine jongen en woont met zijn opa aan de rand van een groot bos. Op een dag speelt hij buiten
de poort van hun erf in het gras met zijn dierenvrienden: een vogeltje en een eend. Boos komt opa aangestormd:
“Kom binnen de poort spelen Peter, er is een grote boze wolf in het bos.” Maar Peter is niet bang en speelt gewoon
door met zijn vriendjes. Hij heeft niet in de gaten dat er in het struikgewas iets komt aangeslopen.
De rest van het verhaal? Op zondag
4 maart neemt een verteller het
publiek mee in het muzikale verhaal
van Peter en de wolf. De verteller
is niet alleen, maar heeft ook een
enorme poppenkast meegenomen om
het verhaal te laten zien. Als muzikale
begeleiding heeft hij fanfare Monte
Corona gevraagd.

Ruim 20 jaar kwaliteit en service!

Peter en de wolf
Verschillende instrumenten van
de fanfare beelden de dieren en
personen uit het verhaal muzikaal uit.
Om het verhaal echt goed te kunnen
vertellen heeft de verteller heel veel
kinderen met een dierenmasker nodig.
De kinderen met de mooiste maskers
krijgen zelfs een prijs. Iedereen is welkom op zondag 4 maart om 11.00 uur
in de Torrekoel in Kronenberg op het
limonadeconcert van fanfare Monte
Corona.

Zwembaden - Sauna’s - Spa’s
Infraroodcabines - Stoombaden
Chemicaliën - Onderhoud en renovatie
Groesweg 43, 5993 NN Maasbree | T: (077) 465 26 78
info@aquafun-zwembaden.nl | www.aquafun-zwembaden.nl
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Concert Just for Fun in Rock 4 Fun
Jaarlijks organiseert vocalgroep Just for Fun uit Meerlo het zogenaamde ‘JFFFF-concertje’: Just For Family, Friends
& Fans. Het standaardrepertoire van de vocalgroep bevat een hoog Arbeidsvitamine of Sky Radio-gehalte.
Voor het concert heeft de vocalgroep gekozen voor een heel ander
repertoire. De laatste weken hebben
zij hard gewerkt aan een compleet
programma met echte, stevige en
bekende rocknummers uit de jaren 90
en 00.
In november gaven ze al een

voorproefje op de jaarlijkse MeerloLive avond en dit optreden is met veel
enthousiasme ontvangen. Dankzij de
verrassende, vlotte arrangementen
van Alex Deters en onder de begeleiding van een heuse rockband
presenteert de vocalgroep zaterdag
3 maart Rock 4 Fun.

In een avondvullend programma
bieden zij naast een selectie van
favoriete en nieuwe nummers in
de klassieke JFFFF-stijl, het nieuwe
rock-repertoire.
Vanaf 20.00 uur is de zaal annex
rockcafé van ’t Brugeind in Meerlo
geopend.

Crazy Chester Band in Grubbenvorst

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Jaarvergadering
di 6 maart 14.00 uur
Organisatie: KBO Horst
Locatie: grote zaal Gasthoes

Kronenberg
Vormsel

Footgolf Business event

vr 2 maart 18.30 uur
Locatie: kerk

vr en za 2 en 3 maart
Locatie: De Golfhorst

Limonadeconcert

za 3 maart 19.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

zo 4 maart 11.00 – 12.30 uur
Organisatie:
Fanfare Monte Corona
Locatie: Torrekoel

Griendtsveen

Lottum

Frikadellenrace

Op zaterdagavond 10 maart speel de Crazy Chester Band in café ’t Stammineke in Grubbenvorst.
Deze goud van oud viermansformatie speelt de beste hit uit
de jaren 60 en 70: het is één brok
nostalgie, die ze vol passie en over-

gave brengen.
Zij spelen onder anderen
muziek van bands zoals The Beatles,
Creedence Clearwater Revival,

The Rolling Stones, Eric Clapton en nog
veel meer. Een avond die bedoeld is
voor oudere bezoekers maar ook voor
de jeugd.

Vormsel

vr 2 maart 19.00 uur
Locatie: kerk

Grubbenvorst

Voetklachten en Podotherapie
Pijn onder de hak:

Het hielbeen is een groot en stevig bot met twee
belangrijke functies; namelijk het dragen van het
lichaamsgewicht bij het staan en het afwikkelen
van de voet tijdens het lopen. Daarnaast is het
een aanhechtingspunt voor een aantal enkelbanden en pezen in de voet. De meest voorkomende hielklacht is aan de onderkant van de
hiel, daar zit een pees die ervoor zorgt dat uw
voetboog aan de binnenkant mooi in stand blijft.
Wanneer de voet doorzakt komt er teveel trekkracht op deze pees te staan wat zorgt voor
pijnklachten bij de aanhechting onder uw hiel. Dit
gaat vaak gepaard met startpijn in de ochtend of
na langer zitten. Vaak wordt er ook gesproken
over hielspoor. Hiervan is pas sprake wanneer
er een stukje extra botaangroei onder uw hiel is
gevormd. Deze is echter alleen zichtbaar op een
röntgenfoto.
De klachten en de behandeling van deze twee
aandoeningen zijn nagenoeg gelijk. Podotherapie
Hermanns heeft voor deze klachten een protocol
opgezet waarmee nagenoeg iedereen van deze
klachten af kan komen.

Pijn in de voorvoet:

Wanneer u last heeft van een branderig of zeurderig gevoel kan dit te maken hebben met irritatie
van de gewrichtskapsel onder de voorvoet. Dit
komt meestal voor door overbelasting of een
doorgezakte voorvoet. Stekende pijn of tintelingen
wijst op zenuwpijn. De zenuw komt klem te zitten
tussen de middenvoetsbeentjes wanneer uw voorvoet is doorgezakt of wanneer u veel op schoenen
met hoge hakken loopt. De belangrijkste therapie
hierbij is het ondersteunen van het dwars-gewelf
van uw voet door middel van een zool.

de locatie op

manns.nl

Herstraat 20,
5961 GJ Horst
Sondertseveld 6,
5975 TP Sevenum
Lottumseweg 43,
5971 BV Grubbenvorst

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

Podotherapie:

De taak van de podotherapeut is
door middel van uitgebreid onderzoek uitzoeken met welke klacht u
precies te maken heeft en wat de
oorzaak hiervan is.
Hierbij moet u dus denken aan een
afwijkende voetstand, beperkingen
in het bewegen, een verkeerd looppatroon, overbelasting of verkeerd
schoeisel. Door het corrigeren en
ondersteunen van uw voet met behulp van een inlegzool kan de klacht
weer worden verholpen.
Daarnaast moet u denken aan
eventuele taping, oefeningen of
schoenadvies.
Podotherapie Hermanns is vooruitstrevend in het gebruik van de
nieuwste technieken. Ze maken
o.a gebruik van een 3D-voetscan,
hierbij wordt de voet tot op de
honderdste millimeter nauwkeurig
opgemeten door de computer.
Hiermee kunnen bijv. steunzolen
maar ook correctieve slippers
met ingebouwde steunzool worden
gemaakt.
Het grootste deel van de therapieen worden vergoed door de zorgverzekeraar.

HH
Hermanns

(Spor t) podotherapie

www.podotherapiehermanns.nl

Opening expositie
Metamorfosen
za 3 maart
Locatie: BiblioNu

Horst

Discussieavond sociale zekerheid
do 1 maart 19.30 uur
Org: SP Horst aan de Maas
Locatie: zalencentrum de Leste
Geulde

Lottumse
Toepkampioenschappen
zo 4 maart 16.00 uur
Locatie: OJC Canix

Meerlo
Rock 4 Fun

za 3 maart 20.00 uur
Organisatie:
Vocalgroep Just for fun
Locatie: ‘t Brugeind

Melderslo
Meezingmiddag
Lochtkoor

zo 4 maart 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Kantkloscafé

Indoor Alpe D’huZes

vr 2 maart 14.00–17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 4 maart
Organisatie: Hart Omhoog
Locatie: MFC De Zwingel

Officiële opening
Camps Optiek
vr 2 maart 19.00 uur
Locatie: St. Lambertusplein 2

Sportgala
vr 2 maart 20.00 uur
Organisatie: gemeente
Locatie: ‘t Gasthoes

Sevenum
Clublife Part II

vr 2 maart 21.30 uur
Locatie: De Gaper

Open Dag Hair Design
za 3 maart 10.30 – 15.00 uur
Locatie: Raadhuisstraat 28

LAN-party
za 3 maart 11.30 – 13.30 uur
Locatie: BiblioNu

Promotietour
Campaign
za 3 maart 12.00 uur
Locatie: start Wilhelminaplein

Dutch Battle of
the Coverbands
za 3 maart 22.00 uur
Locatie: Blok10

Club du Lounge:
Spring Break
za 3 maart 22.00 – 03.30 uur
Locatie: café De Lange

Optreden
Chris Beckers Band
zo 4 maart 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Dakartruck bekijken
za 3 maart 14.15 – 15.00 uur
Locatie: Jumbo Phicoop

Dansvoer –
Oostblok diskoteka
za 3 maart 20.00 – 03.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Optreden Bring
in the Spirit
zo 4 maart 16.00 uur
Organisatie: de Fookhook
Locatie: de Sevewaeg

Tienray

Tanzbar invites:
Nuno dos Santos
vr 2 maart 21.00 – 03.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Opening en open dag
Optreden Marike Jager
zo 4 maart 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

Jantje Beton collecte
ma 5 t/m vr 9 maart
Organisatie: Scouting Horst
Locatie: dorp

zo 4 maart 13.00 – 17.00 uur
Locatie:
Kloosterhotel Sint Joseph
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

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

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

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

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
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

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
2 t/m 8 maart
Tandarts de Jonge
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

Tienray
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 16.30 - 17.00 uur
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

(aan het parkeerterrein)

www.broekenhoek.nl
B l a d e l - H o r s t - Va l k e n s w a a r d - Ve l d h o v e n

*Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties of afgeprijsde artikelen.

MWellness
Maandaanbieding!

Flavour arrangement: 90min.
Heerlijk voetenbad, kopje Japanse groene thee, complete lichaamsmassage,
reinigen van de huid met milk en lotion, dieptereiniging d.m.v. facepeeling,
modelleren wenkbrauwen, Japanse decolleté, hals, gezicht en
hoofdhuidmassage, masker, dag- of nachtverzorging.

van E 65,-

voor E 59,-

www.mwellness.nl - Tel. 077 851 22 27

Meterik
zaterdag

Hoofdstraat 12
Horst

Japanse body & beauty

zaterdag
woensdag

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

09.30
*

Melderslo

Verloskundige zorg

09.45

Hegelsom

(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)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
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

19.15

Grubbenvorst

Venlo

Venray

09.45

Broekhuizenvorst

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

11.00

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.
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zondag 4 maart Open Dag
Kloosterhotel / Restaurant St. Joseph
Het pand in Tienray is door lokale bedrijven compleet gerenoveerd en opnieuw ingericht.
Zo zorgde Hay van de Pasch in samenwerking met Uitzendgroep Sun-Power voor het
schilder- en texwerk, Herraets Wonen en Slapen zorgde onder meer voor de levering van
boxspringbedden, matrassen, kasten, stoelen en bureaus, terwijl Gebr. Wijnhoven
onder meer de vloerbedekking en de gordijnen leverde.

Kloosterhotel / Restaurant St. Joseph

Kloosterhotel / Restaurant St. Joseph nodigt iedereen uit om het eindresultaat te bekijken.

www.hoteltienray.nl

Kloosterstraat 10
5865 AA Tienray
info@hoteltienray.nl

programma
13.00 uur Start open dag
13.30 uur Officiële opening door burgemeester Kees van Rooij
14.00 uur Modeshow van modeontwerpster Steffie Christiaens
(www.steffiechristiaens.com)
15.00 uur Gospel band New Popart
16.00 uur Modeshow van modeontwerpster Steffie Christiaens
17.00 uur Sluiting van de open dag
De middag wordt muzikaal begeleid door de Solid Big Band uit Gemert

“Wij wensen Kloosterhotel / Restaurant St. Joseph heel veel succes”

