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Boom verplaatst
Het was het jaar dat de stoomgraanmolen van Beuyssen afbrandde, koperslagerij Cox werd
geopend en de eerste Horster Winkelweek werd georganiseerd: 1932. Op het terrein waar later
Verpleeghuis Elzenhorst zou verrijzen werd een fragiel kastanjeboompje geplant. Nu, 80 jaar
later, is de inmiddels monumentale paardenkastanje tien meter verplaatst. Vrijwel geruisloos
komt de tachtigjarige boom omhoog uit de ‘gracht’ die om de paardenkastanje is gegraven.

Handhaving borden A73
In de raadsvergadering van dinsdag 13 maart laat burgemeester Kees van Rooij weten dat de gemeente
handhavend zal blijven optreden tegen borden langs de A73. Ook bij nieuwe borden wordt direct actie ondernomen. Ook “iets op wielen met een spandoek” wordt beoordeeld en ook hier wordt handhavend opgetreden.
Bij de evaluatie van de verordening over koopzondagen, waarin bepaalde branches in het buitengebied
52 zondagen per jaar open mogen en
de winkeliers in de centra dit, eventueel in overleg, zelf mogen bepalen,
mits ze niet vaker dan twaalf keer per
jaar open gaan, wordt geconcludeerd
dat de verordening goed is. SP vindt
van niet en stemt tegen. Daarnaast
uiten alle partijen hun zorg over de
branchevervaging bij grote winkels als
Inter Chalet. Volgens D66 zijn “boeken
en levensmiddelen in een tuincentrum concurrentievervalsing” voor

winkels in het centrum. De raad stemde
unaniem in over het handhavingsbeleid
van burgemeester Van Rooij. De gemeente gaat de komende jaren zwaar
insteken op preventie.

Grondprijs sociale
huurwoningen omlaag
Er zal meer samenwerking komen
met het Centrum Management, burgerparticipanten en de gemeente Venray.
De grondprijs voor sociale huurwoningen gaat omlaag. De gemeente
verlaagt de grondprijs van 215 naar

160 euro per vierkante meter.
Als laatste boden PvdA-PK, SP en
D66 een motie aan de raad aan om
zich uit te spreken voor een eenduidig kinderpardon, zodat niet steeds
voor kinderen als Mauro Manuel een
ad-hocoplossing gezocht hoeft te
worden. Al 110 gemeenten steunden
een dergelijke motie. De CDA- en
Essentiefracties stemden echter
niet in. Zij vinden dat de gemeenteraad geen landelijke moties moet
bespreken. “Onthouden kan niet, dus
stemmen wij tegen”, aldus fractievoorzitter Hendrix van Essentie.

Alleen het zoemen van de
enorme kraan en het klikken van
talloze camera´s is te horen. Tien
meter verderop zakt de boom met
een kluit van 6 bij 6 meter langzaam

weer in de grond. Met ingehouden
adem volgt het publiek vanachter
de hekken het uitzonderlijke
schouwspel.
Lees verder op pagina 02
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Oplevering BMV Kronenberg
De nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Kronenberg-Evertsoord wordt op vrijdag 16 maart
opgeleverd. De gebruikers kunnen dan invulling gaan geven aan het multifunctionele centrum. Op zaterdag 2 juni
wordt het gebouw officieel geopend en is er een open dag.
Op 16 maart vindt de technische
oplevering van het gebouw plaats.
Kronenberg en Evertsoord hopen met
de komst van het multifunctioneel
gebouw qua leefbaarheid toekomstbestendig te zijn. De BMV Kronenberg
en Evertsoord gaat ruimte bieden aan
de nieuwe basisschool de Kroevert, een
peuterspeelzaal, een nieuwe sportzaal,
een bibliotheek en een aangepast gemeenschapshuis. Het team van basisschool De Kroevert heeft dan nog enkele
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weken om de laatste klusjes te doen.
“We starten in de oude school met
sorteren wat er mee gaat naar de nieuwbouw”, vertelt Georgette Poppeliers,
directeur van de basisschool. “Op
woensdag 25 april gaan we samen met
de kinderen verhuizen. Zij helpen mee
met het overbrengen van de gebruiksmaterialen uit hun eigen klaslokaal.
Op 26 en 27 april zijn alle kinderen vrij
en worden de grote spullen verhuisd”,
vult leerkracht Ellen Goertz aan. Na de
meivakantie starten alle leerlingen in
de nieuwe school. Met de sloop van de
oude school wordt eind mei begonnen.
Hoe het gebruik van De Torrekoel in de
toekomst precies gaat zal kort na de
oplevering tijdens een informatieav-

ond voor gebruikers duidelijk worden.
Met de realisatie van de BMV gaat
een lang gekoesterde wens van de
inwoners van Kronenberg en Evertsoord
in vervulling, geven Dorpsraad
Kronenberg en Overlegplatform
Evertsoord aan. “In de beginperiode
zijn wij zeer nauw betrokken geweest
bij de planvorming. Het is een mooie
en kwalitatief hoogwaardige voorziening geworden”, aldus Erik Bovee van
Dorpsraad Kronenberg. Wethouder
Ger van Rensch: “Dit project is een
mooi voorbeeld van zelfredzaamheid.
Tegenwoordig zijn we van mening dat
de overheid een stap terug moet zetten
en dat het beter is als inwoners zelf
hun leefomgeving kunnen vormen.”

Vervolg voorpagina

Boom verplaatst
Eind 2011 zijn experts op het gebied van boomverplaatsing begonnen
met de voorbereiding voor de verhuizing van de bijna 100 ton zware boom.
Om de wortelgroei te stimuleren
is rondom de boom een soort gracht
aangebracht. Vorige week is tien meter
vanaf de plek waar de boom 80 jaar
heeft gestaan een kuil gegraven, die
meer weg heeft van een krater. Onder
de kluit is een aantal stalen balken geplaatst, waaraan vuistdikke staalkabels
van de kraan zijn vastgemaakt. Met
chirurgische precisie wordt het karwei
uitgevoerd.
De boom wordt verplaatst in

verband met de bouwwerkzaamheden
voor hof te Berkel. De drie deelnemende partijen in hof te Berkel, de
Zorggroep, gemeente Horst aan de
Maas en CRA Vastgoed waren bij de
opzet van hof te Berkel van plan om
het bestaande groen op het terrein zoveel mogelijk te behouden.
Niet alleen de kastanjeboom maar
ook een fraaie tulpenboom en drie
andere karakteristieke bomen worden
verplaatst. Voor de boomverplaatsing
is BTL Bomendienst uit Apeldoorn
ingeschakeld. Met de verplaatsing van
de paardenkastanje is een bedrag van
ongeveer 20.000 euro gemoeid.

Oproep aan staatssecretaris Bleker
De Partij voor de Dieren vindt dat staatssecretaris Bleker de bouwvergunning van meer dan twintig megastallen moet intrekken. De partij heeft
hierom gevraagd in een motie waarin zij de staatssecretaris wijst op een
‘onmiskenbare trend’ in de bouw van mega- en gigastallen. Bleker zei
tijdens het debat over megastallen in december over een stal met 1,2 miljoen kippen: “Als dit het begin van een trend is, dan is dat een reden om
een nationale grens te stellen.”
De staatssecretaris beaamt dat
de schaalvergroting in de vorm van
megastallen een doodlopende weg is.
De Kamer nam vorig jaar een motie
van de Partij voor de Dieren aan waarin
een bouwstop op megastallen werd
afgekondigd. Bleker weigerde de
motie uit te voeren. Hij liet dit over aan
provincies en gemeenten, die echter
geen juridische instrumenten hebben
om vergunningen voor megastallen
te weigeren. Daardoor blijft het aantal
megastallen nog steeds fors toenemen.
Esther Ouwehand van de Partij voor
de Dieren: “De staatssecretaris heeft
beloofd paal en perk te stellen aan megastallen zodra zich een trend aftekent.
Nu de ene na de andere megastal wordt
gerealiseerd, zelfs in zijn woonplaats,
kan de staatssecretaris niet langer doen
alsof er geen sprake is van een nieuwe
trend en zal hij zijn belofte gestand
moeten doen.” De PvdD meldt dat onder
andere de gemeente Horst aan de Maas
toestemming heeft gegeven voor de
bouw van een megastal in Grubbenvorst,
waar 1,2 miljoen kippen en 33.000
varkens komen te staan. Volgens een

woordvoerder van de PvdD schuift
Bleker de verantwoordelijkheid af naar
gemeenten, provincies en supermarkten die machteloos staan tegenover de
schaalvergroting. “Hij laat het hele land
overspoelen met gigantische stallen die
slecht zijn voor dierenwelzijn, natuur, milieu en de kwaliteit van de leefomgeving
en daarmee stimuleert hij de trend.
De partij wil de ‘megamorfose’
van het platteland een halt toeroepen”, aldus de woordvoerder.Tijdens
het debat over de megastallen zal de
Partij voor de Dieren de staatssecretaris vragen alle vergunningen voor de
bouw van megastallen in te trekken en
via een noodwet een grens te stellen
aan het aantal dieren dat in een stal
mag worden gezet. Bovendien dient
de PvdD een voorstel in om op geen
enkele wijze meer bij te dragen aan
de financiering van megastallen in
het buitenland. Uit een onderzoek van
Wakker dier blijkt dat Nederlandse
subsidiegelden naar landbouwprojecten
in het buitenland gaan. Nederland zou
buitenlandse megastallen met ontwikkelingsgelden financieren.

Aanplanting in America
Op het Caeciliahof en het Caeciliapad in America werden
woensdag 14 maart nieuwe bomen geplant. In overleg tussen de
dorpsraad, de bewoners, hoveniersbedrijf Bakker en de gemeente werd het woonplein opnieuw ingericht met beplanting, een
bankje en nieuwe bestrating.
In totaal werden vijftien Valse Christusdoornen, tien
Krentenboompjes en drie sierkersen aangeplant. De buurtbewoners
gaan de plantsoenen straks zelf bijhouden. Ook het plantsoen aan de
Gerard Smuldersstraat wordt binnenkort aangepakt. “Iedereen is
uitermate tevreden over de samenwerking. Op dit moment zijn er
negen groengroepjes in America. De dorpsraad van America hoopt dat
meer mensen in het dorp er voor willen kiezen om het groen in hun
straat bij te willen houden”, aldus voorzitter Marco Hesp.
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Een stukje historie van
de Horster Revue
De eerste voorstelling van de Horster Revue dateert uit 1985 en werd een doorslaand succes. Op 20 april gaat
‘Hôrs zuût Sterre’ van de Horster Revue in première. Het is de vierde voorstelling van de revue in 27 jaar tijd.
Een goede reden om terug te blikken.
iets nieuws te beleven valt. Maar als
het dan gaat gebeuren pakken wij het
goed aan. Dat is ook de kracht achter
de Horster Revue: iedereen, van jong
tot oud doet mee.” In 1993 volgt de
tweede revue. Onder de titel ‘Ik bin
van Hors’ werd op het Wilhelminaplein
het dagelijks reilen en zeilen in Horst in
beeld gebracht. 2007 was het jaar van
het 44-jarig jubileum van carnavalsvereniging d´n Dreumel. Opnieuw een
aanleiding om een Horster Revue te
brengen. “Het is telkens weer opvallend
met hoeveel enthousiasme een nieuwe
Horster Revue wordt aangepakt”, zegt
Jan. “Ook ‘Den tied van us laeve’ uit
2007 werd weer een grandioos succes.”

Koffiebroodjes,
een krokante bite
met een zachte vulling

HORST • GRUBBENVORST

Charme en
gezelligheid

“Ik herinner mij dat de eerste voorstelling van de Horster Revue enorme
indruk op mij maakte”, vertelt Wim
van den Munckhof, de huidige public
relationsman van de Horster Revue. “Het
stuk heette ‘Horst, geej ziet en plekske
groond’ en ging over Horst in de Tweede
Wereldoorlog en de jaren daarna. De
directe aanleiding voor deze voorstelling waren de feestelijkheden rond
‘Horst, 40 jaar bevrijd’, een initiatief van
Cultureel Centrum ´t Gasthoes. De tekst
van deze herdenkingsrevue was van de
hand van de in 2009 overleden journalist
en schrijver Jan Derix. Joop Mittelmeijer
verzorgde de muziek, terwijl zijn echtgenote Marie-Anne verantwoordelijk

was voor de regie. Wie het programmaboekje van ’Horst, geej ziet en
plekske groond’ onder ogen krijgt ziet
veel bekende namen terug. Zo verleenden onder anderen troubadour Matt
Craenmehr, slager Lambert Joosten en
zangeres Dorothé Cox in 1985 al een artistieke bijdrage aan de Horster Revue.”

Geen rangen en
standen
Jan Nabben, de huidige voorzitter
van de Horster Revue zegt hierover:
“In Horst kennen wij geen rangen en
standen. De Horstenaren kijken normaal
gesproken de kat uit de boom als er

“Er komt heel wat bij kijken om de
revue neer te zetten”, zegt Wim van
den Munckhof. ”En het wordt iedere
keer mooier en grootser. Overigens
zonder dat aan charme en gezelligheid wordt ingeboet. Het is juist leuk
als er eens wat mis gaat.” Jan: “Ik ben
wel eens in Venlo naar een voorstelling geweest waarbij alles perfect was.
Het decor, de grime en de kostuums.
Schitterend, maar het miste inderdaad
de charme, die wij hier kennen. En dat
is bij de huidige Horster Revue niet
anders. We hebben sommige acteurs
en muzikanten letterlijk van de straat
geplukt. Naast de oude, vertrouwde
kern is het belangrijk om jong talent
in te brengen. Wat mij dan het meest
raakt is de verbroedering die tussen
jong en oud ontstaat.” De voorstelling Hôrs zuût Sterre van de Horster
Revue beleeft vrijdag 20 april haar
première. “Inmiddels zijn ruim 2.500
kaarten verkocht. Ik verwacht dat de
acht geplande voorstellingen snel zijn
uitverkocht, dus wie er bij wil zijn,
moet voortmaken”, zegt Wim met een
tevreden glimlach.
In het voorwoord van het programmaboekje uit 1985 schrijft Jan Derix:
”…..en daar is ze dan, de (bij mijn
weten) eerste Horster Revue.” Het
begin van een bijzondere traditie, die
ook in 2012 wordt voortgezet.
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Floridor geopend
Op Fresh Park Venlo is op 9 maart de voetgangersbrug tussen Venlo GreenPark en Fresh Park Venlo geopend.
Wethouder Ingrid Voncken, bestuurslid van Regio Venlo, Remco Reisinger van Stimulus en Paul Beck, directeur van de
Floriade, openden de brug met het doorknippen van een banner, waarmee twee brugwachters de brug afschermden.

De groep, met links op de foto wethouder Paul Driessen van de
gemeente Horst aan de Maas, loopt de eerste keer over de verbindingsbrug Floridor
De toegangsbrug vormt de
hoofdtoegang tot het Floriadeterrein.
Alle Floriadebezoekers zullen via deze
brug het Floriadeterrein bereiken.
Na de Floriade is de brug openbaar

toegankelijk voor voetgangers en
fietsers door een aansluiting op
het regionale fietsnet en diverse
wandelroutes.
De stalen brug van 120 meter lang,

met een overspanning van 60 meter
en een gewicht van 154 ton, is uniek
in Nederland, omdat er sprake is van
een hoofdoverspanning zonder tussensteunpunt.

America, dat stiët wèr
In november waren de Americanen zo trots als een pauw: een van de nieuwe welkomstborden met de tekst
‘America dat stiët’ werd onthuld door Rowwen Hèze. Nog geen maand later waren alle borden verdwenen. De
dorpsraad heeft nu voor de stevigere variant gekozen.
Na jarenlang beraad en vergader
konden in november 2011 eindelijk
nieuwe welkomstborden opgehangen worden. De slogan ‘America Dat
Stiët’ werd gebaseerd op een lied van
Rowwen Hèze-zanger Jack Poels.

Na de slotconcerten van Rowwen
Hèze waren alle borden uit het dorp
verdwenen. Na overleg met de leverancier werd besloten om deze keer stevig
verankerde borden op te hangen.
Volgens voorzitter van de dorpsraad

Marco Hesp was dit eigenlijk de
eerste keer al de bedoeling geweest.
Op donderdag 15 maart worden de
nieuwe welkomstborden aan de
komborden bevestigd. America, ‘dat
stiët wèr.’

Gevolgen nieuwe Wet Werken Naar Vermogen

Burgemeester op
de trekker
Tijdens de bijeenkomst van het Overleg Platform Evertsoord op
woensdag 15 februari met het College van B&W van de gemeente
Horst aan de Maas nodigde de familie Engelen uit Evertsoord burgemeester Van Rooij uit om te kijken naar de gesteldheid van de
Slenkenweg. Maar niet met de auto, maar met de trekker. Maandag
12 maart kwam burgemeester Van Rooij op het bedrijf van de familie
waar hij een ritje over de Slenkenweg op de John Deere maakte.
Bij terugkomst kwam hij tot de conclusie: “Een goed verende tractor.”

Klassenweg schoon
Jesse Gielen (9 jaar) woont op de Klassenweg in Sevenum en fietst elke
dag naar school. Tijdens deze tochten zag hij erg veel zwerfvuil in de berm
en sloot liggen en wilde dat gaan opruimen. Hij regelde materiaal bij de
gemeente en duwde bij de buurtbewoners een briefje in de bus om mee te
helpen.

Factor73 zet in op actie

Factor73 is de vereniging van personeelsmanagers uit de regio Noord-Limburg. Op donderdag 8 maart
organiseerde de vereniging een themabijeenkomst rond de invoering van Wet Werken naar Vermogen. Doel van de
bijeenkomst was het bepalen van de rol van Factor73 bij de toepassing van de nieuwe wet.
De Wet Werken naar Vermogen
(WNV) vervangt de Wet Werk en
Bijstand (WWB) en gaat per 1 januari 2013 in. De WWNV is in het leven
geroepen om mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren in hun eigen levensonderhoud te
voorzien. De WWNV heeft onder meer
gevolgen voor mensen die in de Wet
Sociale Werkvoorziening zitten. Een
aantal van deze zogenaamde WSW’ers
werkt momenteel in de beschutte
omgeving van de sociale werkplaats.
De bedoeling is dat een groot deel
van hen, na een herindicatie, vanaf 1
januari 2013 onder begeleiding bij een
regulier bedrijf gaat werken. Verder
gaat er het nodige veranderen voor
mensen voor mensen met een WWB en
WAJONG uitkering. Ook voor hen wordt
met betrekking tot de nieuwe wet een
actieplan uitgezet. In de regio NoordLimburg komen naar schatting duizend
mensen voor de WWNV in aanmerking.
De uitvoering van de wet ligt in handen
van de gemeenten. Tijdens de bijeen-

komst werd door de wethouders Birgit
op de Laak en Twan Janssen van de
gemeente Venray toegelicht hoe beide
gemeenten de gevolgen van de toepassing van de wet in de praktijk zien.
Birgit op de Laak meldde dat de
WWNV politiek gezien een brede ondersteuning geniet. Volgens Op de Laak zijn
de politieke partijen van links tot rechts
het eens met de nieuwe wet, met name
omdat gekeken wordt naar de capaciteiten van mensen met een beperking in
plaats van naar hun gebreken. Zij sprak
de hoop uit dat werkgevers in Horst
aan de Maas dankzij de nieuwe wet de
mensen met een beperking gemakkelijker aan een werkplek konden helpen.
Wethouder Twan Janssen sprak zijn zorg
uit over de positie van de WSW´ers en
de sociale werkplaatsen.
Na de betogen startte een forum,
waarbij vier afgevaardigden van
regionale ondernemingen een toelichting gaven op hun huidige ervaringen en hun toekomstverwachtingen
met betrekking tot het werken met

mensen met een beperking. Hieruit
bleek dat de bereidheid om WWNV’ers
een werkplek te bieden er zeker is,
maar dat het veel energie en tijd kost
om het management te overtuigen
om iemand met een beperking in
dienst te nemen. Dit leidde tot een
discussie tussen de verschillende leden
van Factor73 over de vraag, welke
strategie moest worden uitgerold om
het management sneller te overtuigen
en welke rol de personeelsmanagers
hierin moesten spelen. Een van de
opties die werd genoemd was het
zogenaamde speeddaten. Op deze
manier kunnen werkgevers persoonlijk
in contact komen met mensen met een
beperking, waardoor een aantal vooroordelen kan worden weggenomen.
Het is één van de actiepunten waar de
vereniging zich over gaat buigen. In
een volgende themabijeenkomst gaat
Factor73 werkgevers uitnodigen om
verder te discussiëren over de toepassing van de nieuwe Wet Werken Naar
Vermogen in de regio.

Op zaterdag 10 maart was het
zover: een clubje mensen kwam Jesse
helpen. Met tien personen hebben ze
in een uur tijd de Klassenweg weer
schoon gemaakt. Zij hadden maar liefst
zes vuilniszakken met zwerfvuil vol. De
beloning was in de vorm van een lek-

ker kopje koffie en thee met appeltaart
en een snoeptaartje van een jarige
buurtbewoonster.
De buurt wil Jesse laten weten dat
zij het een goed initiatief vinden, en zij
hopen dat het misschien ook anderen
op een idee brengt.
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Volg je oud papier tot in de fabriek en verder

Innovatieve manieren
van afvalverwerking

Stel je voor: een winkel waar je met je tas vol oud papier of verpakkingsmateriaal naar toe gaat. Je scant je
pasje en doet je spullen in de daarvoor bestemde schappen. Via internet of in de winkel kun je precies volgen waar
het heen gaat, en een tijdje later krijg je voor waardepunten die je hebt gekregen voor je ingeleverde afval korting
op producten die scheiden vergemakkelijken: een scheidingsprullenbak, een scheidingtas, of een papiersorteerder.

“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Nederlands duurzaamste bedrijfsconcept
Jannie Coenen uit Grubbenvorst
studeert Internationale Marketing aan
de Fontys Hogeschool in Venlo. Twee
jaar geleden begon ze met een aantal
initiatiefnemers aan een project om
afvalsystemen te optimaliseren. Dat
concept won in juni 2010 de prijs voor
‘Nederlands meest duurzame en innovatief bedrijfsconcept’. Voor haar afstudeerproject onderzoekt Jannie nu hoe
het concept het beste gerealiseerd kan
worden. Hiervoor peilt ze de behoefte
van de burger in Horst aan de Maas.

Deel van ophaalsysteem vervangen
Een groot deel van het concept
bestaat uit een ‘inzamelwinkel’, de
Reproductmarkt. Hier zouden inwoners
van Horst aan de Maas verschillende
verpakkingsafvalstromen kunnen
inleveren, maar ook kijken, leren,
beleven en controleren wat er met hun
aangeboden afval gedaan wordt. En via
een klantenspaarsysteem, waarbij de
hoeveelheid ingeleverd afval gelijk
staat aan een aantal waardepunten,
kan de consument producten kopen die
scheiden leuker maken of die gemaakt
zijn van de ingeleverde afvalstromen.
Dit hele systeem zou een deel van het
ophaalsysteem in Horst aan de Maas
kunnen vervangen. “Ons concept kan
nu nog niet het complete systeem
vervangen, maar dat zou uiteindelijk
wel kunnen. We peilen nu eerst de
behoefte van de bewoners”, legt Jannie
uit.

De burger als leverancier
Het onderzoek richt zich speciaal
op Horst aan de Maas. Jannie: “We
proberen dit juist hier omdat de inwoners hier door het intensieve systeem

al enige kennis en ervaringen hebben.
Ons doel is om mensen een andere
denkwijze bij te brengen en ze te laten
beseffen dat verpakkingsmateriaal
heel waardevol is voor hergebruik. We
praten dan ook liever niet over afval,
maar over materialen. En de burger
wordt leverancier, geen consument.”
De band tussen bedrijven en burgers
wordt hierdoor anders: bedrijven zijn
afhankelijk van burgers, omdat die een
stabiele hoeveelheid goed gescheiden
materiaal moeten aanleveren. Maar als
burgers zeker weten dat het hergebruik
goed gedaan wordt, dan pas zullen
zij die levering garanderen, denkt de
groep.

Controleerbaarheid
belangrijk
Opvallend in het idee van de
studenten is de mogelijkheid om je
‘materialen’ een heel eind te volgen
in het verwerkingsproces. “We merken
dat er veel argwaan is tegenover
afvalverwerking in het algemeen en
hebben daarom controleerbaarheid
hoog op de prioriteitenlijst staan. We
willen garanderen dat de gescheiden
stromen niet verbrand worden, maar
dat er nieuwe producten van gemaakt
gaan worden.”

Op de bijeenkomsten wordt het
concept in 20 minuten gepresenteerd. Daarna wordt een vragenlijst
uitgedeeld, waarin vragen over de
mening van de inwoners over de
Reproductmarkt worden gesteld. “Vaak
komt het idee van een organisatie niet
overeen met het gedrag van burgers,
en via dit onderzoek willen wij dit beter
in balans brengen”, aldus Jannie.

Contact met de
gemeente
Wel wil de onderzoekster benadrukken dat mensen niet bang hoeven
te zijn dat het hele systeem nu weer
op de schop gaat. “Het is niet zo dat
we dit over een paar maanden gaan
invoeren. We willen nu alleen weten
hoe mensen er over denken. Vinden
ze het interessant, hoe zouden ze de
invulling graag zien, en vooral: wat is
hun gedrag?” Toch kijkt de groep ook
vooruit: hun drijfveer is om de kringloop te sluiten. “Als mensen enthousiast zijn, kunnen we het in de praktijk
brengen. Maar dat kan alleen als de
burger er achterstaat.” Wethouder
Op de Laak heeft ondertussen ook
contact gezocht met de groep en gaat
vanuit de gemeente binnenkort kijken
wat de mogelijkheden zijn.

Excursies naar bedrij- Impossible until
ven
it’s done
De invulling van de winkel wordt
nu onderzocht: moet deze op een vaste
locatie of is mobiel beter? En hoeveel
zouden er in een gemeente moeten
komen? Ook denkt de groep er over na
om excursies naar bedrijven te organiseren of om andere producten aan te
gaan bieden voor de waardepunten.
“Je moet wel blijven vernieuwen”,
realiseert ook Jannie zich.
Om interesse en de mogelijkheden
van het concept te peilen houdt Jannie
in maart en april bijeenkomsten.

Het klinkt als een grote taak
voor de initiatiefnemers, maar de
organisatie is overtuigd van de werking
van het concept: zij is geïnspireerd
door een citaat van Mandela: ”It
always seems impossible until it’s
done”, het lijkt onmogelijk totdat het
gedaan is.
Tijdens de bijeenkomsten hopen
ze op een groot aantal aanmeldingen,
zodat het onderzoek stevig staat. Voor
meer informatie en aanmelding, mail
naar coenenjannie@gmail.com

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

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Particuliere aangifte IB 2011

ZONDAG
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BIJ

BIJ AANKOOP VAN EEN

ZERRESBROEK
EEN MODIEUZE

CEINTUUR
KADO!

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

€ 45,00
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familie
Geboren

Diede
6 maart 2012
Dochter van
Marco en Liesbeth
v. Gorp - Schlooz
Blaktdijk 62
5976 NB Kronenberg

Trots, blij en gelukkig
zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Mats

Frans Herman
Geboren 4 maart 2012
Trotse ouders zijn
Ellis Kerstjens &
Ralph van den Hoef
Christinastraat 19
5864 AK Meerlo

15
03

Geboren 9 maart 2012

Merle
Dochter van
Paul Janssen en Ilona Tielen
zusje van Loet
Hoebertweg 1a
5966 ND America

Daar is dan ons meisje!!

Geboren op
10 maart 2012

Evy

Hoera!
Geboren 10 maart 2012

Eva

Dochter van
Saskia Langenkamp
& Pim Wanten
De Pelslap 24
5961 LN Horst


Geboren

De trotse ouders zijn
Erik Sturme &
Chantal Hafmans
Bosschekampstraat 54
5975 AV Sevenum

Vivian
13 maart 2012

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
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.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.
Bloeiende viooltjes te koop
bij Kwekerij de Lifra, Lorbaan 12A
Veulen, do t/m za.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

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.
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.
Eleonora’s Yoga-Dance start nieuwe
lessen, elke woensdagavond in Horst
van 19.00-20.00 uur. Combinatie van
Aerobic-Dance-Yoga, neem gerust een
gratis proefles en ervaar wat dit met je
doet! Info: Léonie 06 46 13 52 25
gediplomeerd aerobic & yogadocente
www.yogastudioreuver.nl
Gevraagd 4 collega’s voor het oogsten
van asperges. H.R.G. Schattevoet,
tel. 077 398 42 11.
Luxe/groot appartement met 350m2
grond te koop in omgeving Horst
(Hegelsom) 175.000 euro.
Tel. 06 51 36 18 65.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Verzamelaar zoekt oude VVV
spelershirts en keepershirts.
Ben bereid om minimaal € 100 per
stuk te betalen voor shirts die ik nog
niet heb, mits in goede staat.
Tel. 06 10 09 63 80,
website www.vvvshirts.nl
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Aanbieding Hortensia Annabelle
4 voor € 10,00 (op=op)
Hortensia’s (130 srt.), bomen (scherp
geprijsd), 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
Open: zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Gevonden sleutelbos met 3 sleutels
en twee toebehoren, gevonden nabij
het zoemhukske. T 077 398 14 72
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 67 80.
Problemen met formulieren,
uitkering, aankoop of iets dergelijks?
Bel voor gratis hulp 06 34 91 00 43.
Sterckeman 4-persoons caravan
te koop voor 2.000 euro (1994).
Nieuwe voortent, 2 keer gebruikt.
Tel. 077 398 73 94.
T.k. verkoopautomaat 24 vak,
verlicht, gekoeld, verwarmd, ideaal
voor groente e.d. Tel. 06 14 12 22 53
Meterik.
Praktijk Via-Rosa geeft Reiki-cursus
in kleine groepjes. www.via-rosa.nl
of info@via-rosa.nl tel. 0478 69 10 06
Diana Lenssen.
Te koop bloeiende viooltjes en
madeliefjes, hangpotten en
potgrond. H.Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22.
Te huur grote bovenwoning
Schoolstraat 2a Horst, € 631 per maand
incl. elektriciteit en water, excl. gas.
Voor info mail ralf@accverstraelen.nl
Gevonden in Berkelsbroek
donkerblauwe damesjas met riem
van H&M maat 38. Tel. 077 398 82 26

Dag en nacht bereikbaar

Leunen

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

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl
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Voor een
‘werelds’ cadeau

Dochter en zusje van
Sjoerd, Vera, Cas en Feline
van der Sterren–Herraets
Willem Alexanderstraat 37
5961 XK Horst

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
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Banden - Accu’s - Carwash

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

 


 









www.theoarts.com

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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

DE TEXTIELBEURS





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



stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

  








Te koop gevraagd alle merken
sloopauto’s (meteen vrijwaring),
eigen ophaalservice. Tel. 06 10 58 14 70.

Noveen St Clara. Bidt 9 dagen het
WeesGegroet bij een brandende kaars.
Vraag 2 dingen die onmogelijk lijken
om verhoord te worden. Laat de 9e dag
de kaars geheel opbranden en plaats
dit bericht. J.S.

Kom eens langs bij onze automaat:
leuke plantenbakjes voor Pasen!!!!
Martens Hazenkampweg 15b Meterik.

Te koop bouvierpups zwart en licht
gestroomd. Tel. 077 467 16 33.

Bevercarcleaning voor het cleanen
van uw auto, interieur en exterieur.
Kom gerust langs, bel of mail kan ook.
Stationsstraat 127 5963 AA Horst
tel: 06 18 93 89 95
e-mail: info@bevercarcleaning.nl

50% koop-korting op 700 films bij
Stervideotheek Horst, Venloseweg 2.
Nu 50% korting op de koop van 5
Valise Atelier & Natuur Vanaf 18 maart of meer ex-verhuur-films! Ook de
nieuwste ex-verhuur-films vallen
starten weer onze voorjaarworkshops
onder deze actie! Keuze uit meer dan
(nog enkele plaatsen vrij).
700 titels!
Je maakt een uniek voorjaarstuk met
natuurlijke materialen.
Boerengolf
Voor info Monique 06 126 97 935.
voor info:www.maria-hoeveamerica.nl
Ook voor groepen vanaf 6 personen.
of 077 464 12 16.

Geslaagd! Op 9 maart j.l. is
Hester Joosten uit Horst afgestudeerd
aan de H(ogeschool) A(rnhem) en
N(ijmegen) als Master Physician
Assistant. Wij feliciteren haar met dit
geweldige resultaat.
Verloren op 7 maart gouden broche
tijdens markt in Horst.
Leuke beloning. Tel: 077 398 59 12.
Aangeboden aan een rustig woonerf,
in het centrum van Broekhuizen gelegen,
pas verbouwde twee-onder-een-kap
woning met garage, op 250 m² grond,
4 ruime slaapkamers. Bieden vanaf
€ 215.000.
Voor meer info: Tel. 06 12 97 95 30.

Uw koffietafel
onze zorg

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

Het adres voor alle
banden en accu’s.

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

Tai Chi lopen, Chi Cong beoefenen,
heilgymnastiek en super snel en
gezond koken. 06 19 58 59 04
CL Tao Saan.
Te huur appartement in Horst
06 53 27 20 70.
Gratis hypnosesessie
Aangeboden gratis hypnosesessie op
vrijdag 16 maart a.s. te Boxmeer
(stoppen met roken, gewichtsreductie,
fobie etc..).Voor info bel 06 43 53 77 73
of 040 711 43 93.
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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Man overlijdt tijdens
redden van hond
De politie Horst laat weten dat zaterdag een man uit Evertsoord is
overleden tijdens een poging om zijn hond te redden.
De hond was in de gierkelder van
een boerderij gevallen. De man probeerde de hond hieruit te halen maar

overleed als gevolg van hartfalen. De
brandweer heeft de hond uiteindelijk
uit de gierkelder gered.

Project krijgt mogelijk een vervolg

Grubbenvorstenaren aan
het laserpistool
Een viertal Grubbenvorstenaren nemen op woensdagochtend 21 maart een laserpistool ter hand. Zij mogen, in
samenwerking met wijkagenten van de politie Limburg-Noord, hardrijders registreren. Bekeuringen worden niet
uitgeschreven, wel krijgen hardrijders een waarschuwing thuisgestuurd.

Identiteitskaarten
nog niet opgehaald
Hoewel in december vorig jaar een grote run was op identiteitskaarten, blijken veel bestelde kaarten toch niet zo dringend nodig. In
december 2011 werden ruim 1.700 identiteitskaarten op het gemeentehuis aangevraagd. Deze kaarten zijn ondertussen bij de gemeente
afgeleverd maar veel kaarten zijn nog steeds niet opgehaald.
De gemeente laat weten dat
identiteitskaarten binnen drie
maanden na de beschikbaarstelling
opgehaald kunnen worden. Zij
ontdekten dat meer dan 200 mensen
hun aangevraagde id-kaart nog niet
opgehaald hebben.
De afgelopen tijd heeft de
gemeente op allerlei manieren
geprobeerd aandacht te vragen
voor de nog niet opgehaalde
kaarten. Volgens hen wordt de
situatie steeds nijpender want de
gemeente is wettelijk verplicht om de

identiteitskaarten te vernietigen als ze
niet binnen drie maanden opgehaald
worden. Als de kaart opnieuw moet
worden aangevraagd, moeten de
nieuwe legeskosten betaald worden.
De kaart moet persoonlijk opgehaald
worden. Veel mensen vroegen in
december een nieuwe identiteitskaart
aan, omdat kinderbijschrijvingen in
paspoorten vanaf 26 juni 2012 niet
meer geldig zijn. Ook in de periode
voor 26 juni verwacht de gemeente
extra drukte bij de loketten van de
afdeling Burgerzaken.

Meer goedkopere
huurwoningen
De grondprijs voor sociale huurwoningen gaat omlaag. De gemeente
verlaagt de grondprijs van 215 naar 160 euro per vierkante meter.
Dat heeft de raad dinsdagavond besloten. De gemeente heeft afspraken
met woningcorporatie Woonwenz gemaakt voor 2012-2020. Woonwenz
zal nu, naast Wonen Limburg, huurwoningen gaan bouwen in
Horst aan de Maas.
komende tien jaar kleine aantallen sociale huurwoningen per jaar
te realiseren in de gemeente Horst
aan de Maas. Woonwenz onderzoekt
nu enkele locaties in Meerlo en
Melderslo. Woonwenz hoopt in april
in samenwerking met beide dorpsraden een bijeenkomst te houden
om de belangstelling van Meerlo en
Melderso te peilen. Ook presenteren ze dan schetsontwerpen van de
plannen. Naar aanleiding hiervan
wordt de haalbaarheid van de plannen vastgesteld.

Samen doen
Wijkagente Gusta van de
Mortel legt uit waarom burgers uit
Grubbenvorst de snelheidsmetingen
mogen verrichten. “In november vorig
jaar hebben we samen met burgemeester Kees van Rooij de behoefte
gepeild onder de Grubbenvorster burgers. Gewoon aanbellen of aan mensen
op de straat vragen wat ze van ons
verwachten en wat wij samen kunnen
doen ter bevordering van veiligheid en
leefbaarheid. Daarbij kwam naar voren
dat men zich vreselijk ergerde aan

hardrijders, waarop nu deze actie volgt.
Wij willen als politie niet alleen óver
mensen praten, maar mét mensen. Als
de proef slaagt, krijgt het project mogelijk een vervolg. Zie het maar als een
leertraject voor ons”, zegt de agente.

Veiligheidsgevoel en
leefbaarheid
John van den Brink is één van de
burgers uit Grubbenvorst die het laserpistool gaat richten op hardrijders. “Ik
ben destijds door de politie gevraagd
toen die peiling plaatsvond in ons dorp.
Ik heb me direct aangemeld want er
wordt gewoonweg te hard gereden,
vooral binnen de 30-kilometerzones.
Het verkeersveiligheidsgevoel is ook
bepalend voor de leefbaarheid binnen
een dorp. Zo moet de jeugd begrijpen
dat sommige oudere burgers bang zijn

Tweede Wereldoorlog kwam zo aan
bod. Schrijver Ton van Reen gaf een
interessante lezing over zijn eigen
jeugd. Door middel van opdrachten
bij Nederlands, tekenen en het vak
mens en maatschappij maakten de
leerlingen van dit onderwerp een
eigen tijdschrift.

Ook vandalisme
aanpakken
Aan de Schoolstraat ligt basisschool De Kameleon. Ouders staan op
het schoolplein hun kinderen op te
wachten. Cigdem Bos: “Ik woon aan
het Ericaplein. Daar wordt ook te hard
gereden. Zeg maar tegen de politie
dat ik mee wil doen aan die proef.”
Een oma wil niet met haar naam in de
krant: “Niet alleen hardrijders aanpakken, maar ook het vandalisme”, is haar
antwoord. “Een prima initiatief, want tijdens de Floriade zal de verkeersdrukte
in Grubbenvorst alleen maar toenemen”, vult Cigdem de oma aan.

Meubels en Tuinmeubelen
Meubels en Tuinmeubelen

Verrassend lage prijzen, xl kwaliteit!

18 maart koopzondag

Industrielaan 4
5721 BC Asten

T: 0493 670910
E: info@wiegersxl.nl

van 12.00 tot 17.00 uur

www.wiegersxl.nl

De tweede themaweek op het Citaverde College in Horst stond in
het teken van ‘ik en de wereld om me heen’. Leerlingen van de vmboonderbouw maakten tijdens deze week kennis met onderwerpen als
verkeersveiligheid, alcohol en roken, ehbo, omgang met medetreingebruikers bij het station en cyberpesten.
Gastdocenten van bijvoorbeeld
het Centrum voor Alcohol en Drugs
(CAD) en de brandweer kwamen op
de middelbare school langs en gaven
voorlichting of workshops. Leerlingen
van vmbo-2 hebben boeken
gelezen van Ton van Reen en Gerard
Sonnemans. De wereld van tijdens de

om alleen de straat op te gaan. Daarom
doe ik mee aan dit project. Mensen
moeten zich veilig kunnen voelen in
hun eigen dorp”, zegt Van den Brink.

2

Citaverde bezocht
door Ton van Reen

Alleen automobilisten die 30
kilometer per uur boven de toegestane
snelheid rijden zijn de pineut en krijgen
alsnog een boete van de politie. De
snelheidsmetingen vinden plaats op de
Schoolstraat en aangrenzende straten
in Grubbenvorst.
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Meer goedkopere sociale
huurwoningen zouden meer starters
aan een huis in de kleinere kernen
van de gemeente kunnen helpen. “We willen niet bouwen voor
leegstand maar willen investeren
in wijken, dorpen en kernen, want
leefbaarheid en een goede woonomgeving draagt bij aan een goede
regio”, aldus Frank van Engelen,
directeurbestuurder van woningcorporatie Woonwenz.
De gemeente en Woonwenz
hebben het voornemen om de

John van den Brink is één van de Grubbenvorster deelnemers aan het project

Uw T
speciaeak
list

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
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geeft u een veilig gevoel
Het afgelopen jaar vonden in Horst aan de Maas opvallend veel woninginbraken plaats. Naast het verdwijnen van dierbare en kostbare zaken slaat een inbraak ook een gat in het gevoel
van veiligheid. Om een inbraak te voorkomen kunnen woningeigenaren zelf de nodige maatregelen nemen. CompleetVeilig levert een totaalpakket voor de beveiliging van uw woning.

Gratis
safetycheck
CompleetVeilig is het
samenwerkingsverband tussen
Severens Beveiliging en
EyeSecurity Beveiligingstechniek.
Severens Beveiliging heeft ruim
dertig jaar ervaring op het gebied
van objectbeveiliging, surveillance
en alarmopvolging. EyeSecurity is
landelijk erkend installateur en heeft
een naam hoog te houden op het gebied
van technische beveiliging waaronder
onder andere alarmsystemen en
camerabeveiliging.
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Wat mag een klant van
CompleetVeilig verwachten?
“Allereerst doen wij een gratis
safetycheck”, vertelt Maurits Schwachöfer
van CompleetVeilig. “Wij adviseren de klant
niet alleen over veilig hang- en sluitwerk
en organisatorische maatregelen, maar
geven ook tips over inbraakpreventie.
Verder leveren wij een betaalbaar
alarmsysteem, waarvan de installatie
wordt verzorgd door een erkend
installateur. Het bijzondere aan ons
systeem is de opsplitsing van het
controlepaneel en het hart van de
installatie. Bij de meeste systemen is
dat één geheel, dat gemakkelijk buiten
werking gesteld wordt door een inbreker.
Door het hart van het systeem in een
afgesloten ruimte onder te brengen, houdt
de inbreker geen tijd meer over om zijn
slag te slaan.”

of mail
l
leetveilig.n
info@comp

24 uur per dag,
7 dagen per week
Zodra het alarm actief wordt, gaat er
via de alarmcentrale een melding naar
de meldkamer bij Severens Beveiliging.
“Dan komen wij in actie”, vertelt Roald
Severens. “Wij garanderen binnen een
kwartier ter plaatse te zijn, dat is onze
kracht. Maar daar blijft het niet bij. Wij
blijven totdat alles in en om het object
weer veilig is. En daarbij maakt het niet uit
of het een woning of een bedrijfspand is.
Verder beschikt CompleetVeilig over een
storingsdienst die voor onze klanten 24 uur
per dag, 7 dagen per week bereikbaar is.
Bij bedrijven en classificatie 2 enzovoort
doet Roald Severens, een van de eerste
SIB (Specialist Inbraak Beveiliging) in
Nederland, een extra veiligheidscheck.
Voor bedrijven en instellingen
geldt momenteel een interessante
subsidieregeling waarbij men een
gedeelte van de investering weer vergoed
krijgt. ”Mike Wijnands van EyeSecurity en

Frits Severens van Severens Beveiliging
zijn blij met de samenwerking. “Ondanks
dat CompleetVeilig een nieuwe speler
op de markt is, heeft het bedrijf veel
ervaring in huis”. “Wij zijn een transparant
bedrijf en door de bundeling van krachten
kunnen wij onze klant een totaalpakket
op het gebied van onder andere
inbraakbeveiliging tegen een betaalbare
prijs bieden”. Met CompleetVeilig weet
de klant wie er voor de deur staat.
”CompleetVeilig is VEB (Vereniging
Europese Beveiligingsbedrijven) Erkend,
Politie Keurmerk Veilig Wonen en NCPKeur. Severens Beveiliging is uiteraard
door het ministerie van Justitie erkend
ND1279. Ook is Severens Beveiliging in
het bezit van het Keurmerk Beveiliging.
CompleetVeilig staat open voor
samenwerking met andere e-installateurs
en/of beveiligingsinstallateurs.
Door middel van ons concept en
aanpak kunnen wij samenwerkende
partners ontzorgen van administratieve
rompslomp en voorzien van onder andere
professionele uitingen.
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Commercieel Manager,
Adviseur Technische
Beveiliging
Maurits Schwachöfer

Specialist
camerabeveiliging
en P.K.V.W.
Mike Wijnands

Specialist
Inbraakbeveiliging
Roald Severens

www.compleetveilig.nl
twitter.com/compleetveilig

088 - 888 76 00
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Gelauwerd wijnproducent
bezoekt Vitellius Sevenum
Restaurant Vitellius in Sevenum bestaat 15 jaar. Het jubileum heeft een extra feestelijk tintje gekregen door het
bezoek van Roberto Di Filippo aan Vitellius. Di Filippo is in Italië uitgeroepen tot biologisch wijnproducent van het
jaar 2012.

Roberto Di Filippo en Laurent Smedts
“Wij zijn een restaurant met een
mediterraans getinte kaart”, vertelt
Ingrid Verheijen, eigenares van
Vitellius. “Dat is vanaf het begin de
insteek geweest. Peter en ik zijn allebei
liefhebber van de mediterraanse
keuken. Wij maken bij de samenstelling
en bereiding van de menu´s bewust
gebruik van verse streekproducten.
Zo gebruiken wij onder andere paling
van Passie voor Vis en paprika´s van
kwekerij Hermans-Walters. Beide
bedrijven komen uit Sevenum en hebben duurzaam produceren hoog in het
vaandel staan. Dat spreekt ons enorm
aan. Over duurzaamheid gesproken:
sinds kort hebben wij op onze wijnkaart
ook biologische wijn van de gerenommeerde wijnproducent Roberto Di
Filippo staan.” In het kader van het
jubileum bezocht Di Filippo afgelopen
donderdag restaurant Vitellius. Hij was
speciaal naar Nederland gekomen om

kennis te maken met Ingrid en Peter.
“Wij zijn erg vereerd dat Roberto bij ons
komt lunchen. Wij hebben de biologische rode en witte wijn van Roberto op
onze wijnkaart staan.”

Respectvolle
behandeling
Roberto di Filippo deelt zijn tafel
met Laurent Smedts. Laurent staat
bekend als een gepassioneerd liefhebber van Italië en heeft als hobby het
importeren van wijn. “Ik ben er trots
op dat ik de biologische wijnen van
Roberto mag importeren. Het is een
tamelijk exclusieve en toch betaalbare
wijn. Ik ben ook onder de indruk van de
wijze waarop hij de wijn produceert.”
Roberto valt hem bij: “De productie van
mijn wijnen verloopt puur biologisch en
ecologisch verantwoord. Ik weet dat er
een enorm overschot aan wijn is, maar

ik probeer mij te onderscheiden met
het productieproces, dat de kwaliteit
van de wijn zeer ten goede komt.”
De wijn van Roberto komt uit het
prestigieuze wijngebied Montefalco.
“De specifieke grond waarop de wijn
wordt verbouwd verdient een respectvolle behandeling. Zo wordt het
land altijd met behulp van een paard
bewerkt, voordat ik de wijnranken
plaats. Als ik dat met een tractor zou
doen, gaan de waardevolle voedingsstoffen verloren.” Hoewel Di Filippo
een kleine producent is staat zijn wijn
wereldwijd hoog aangeschreven.
Ingrid: “De biologische wijnen worden
door onze gasten zeer goed ontvangen. Daarom hebben wij besloten de
Montefalco Rosso en de Grechetto,
respectievelijk de rode en de witte wijn
van Roberto´s eigen merk Plani Arche,
in ons jubileummenu van maar liefst
vijf gangen op te nemen.”

Dierenspeciaalzaak Faunaland Van Grootel uit Horst hield in
februari een actie genaamd ‘maand van het gebit’. Hierbij moest
een schatting gemaakt worden van een aantal brokjes in een bak.
Winnaars van die actie zijn meneer en mevrouw Hoebers uit
Hegelsom, zij hadden het aantal het dichtst benaderd. Zij ontvingen uit handen van Esther Engel van Faunaland Van Grootel een
waardecheque en een mooie bos bloemen. De gelukkige hondeneigenaars hebben een half jaar gratis Nutro-hondenvoeding gewonnen. Op de foto staan Esther Engel mevrouw en meneer Hoebers en
Rob van den Berk van Nutro Nederland.

Eigen Haard City
Meubel op tv
Afgelopen week maakte RTL4 tv-opnamen op alle afdelingen van
woonwinkel Eigen Haard City Meubel in Sevenum. Het woonmodeprogramma LifestyleXperience van RTL4 kwam met hun presentator Kevin
Brouwer de nieuwe woontrends van 2012 vastleggen.
Herman Zegers van Eigen
Haard uit Sevenum verzorgde de
rondleiding van de filmploeg. Deze
werd langs de geheel gerestylde
showroom geleid, waar op alle
afdelingen de sfeer en de trends

van 2012 geproefd werden.
Op zondag 18 maart zijn de
opnames van de meubelwinkel in
Sevenum tussen 14.20 en 15.20 uur
te zien op RTL-4 in het programma
LifestyleXperience.

WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

Wijnsuggestie:

Vaste lage

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

prijs
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€
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10% KOR

Paas High Tea € 18,95 p.p.
incl. welkomst prosecco, 1e & 2e paasdag
van 13.00 tot 16.00 uur alleen op reservering

tel: 047 869 23 56

www.eethuisbram.nl

Swolgen

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

80%

korting
op tuinplanten
in de
kortingshoek

Groot
assortiment
tuinplanten
tot wel

klimop

goedkoper

€ 1.49

St. Jansstraat 43, Meterik

50%

dan elders

•

T: 06 30 58 79 98

100 cm lang
aan stok

We hebben
weer volop

viooltjes,
primula’s en
groenteplanten

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur

•

E: bleustone@live.nl

ANGELS JEANSWEAR
NU OOK IN

NIEUWE KLEUREN
VERKRIJGBAAR!!

Hoofdstraat 12
Horst
(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

De Broekenhoek gaat van naam veranderen!
Binnenkort heten wij...
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Aardwarmte op Californië weer een stap verder

Opbouwen boortoren
is gestart

Bij Californië Wijnen Geothermie B.V. op glastuinbouwgebied Californië is gestart met het opbouwen van een
boortoren. Met deze boortoren wordt naar verwachting over zes weken gestart met de eerste boringen naar
aardwarmte. De boortoren komt te staan op de daarvoor al ingerichte plek bij Wijnen Square Crops aan de
Vinkenpeelweg in Grubbenvorst.

Starter in de Regio
M’lou interieurarchitect
Bedrijf

M’lou
interieurarchitect
Eigenaar Malou Scheepers
Adres
Op de Spekt 4
Plaats
Broekhuizenvorst
Telefoon 06 31 99 17 59
E-mail
info@mlou.nl
Website www.mlou.nl
Sector
Interieurarchitectuur
Start
01-02-2012
Activiteiten
M’lou interieurarchitect is een
bedrijf voor de architecturale
binnenruimte en behoedt haar
klanten voor fouten en onnodige
kosten. M’lou levert een belangrijke bijdrage in het maken van
de juiste keuzes zoals efficiënt
ruimtegebruik, daarop afgestemde indeling met meubels
(eventueel op maat), kleur en
materialen. Tevens kan M’lou
interieurarchitect een verkoopvisualisatie maken van de
woning met inrichtings- en
verbouwingsmogelijkheden om
de verkoop te bespoedigen.

De boorkelders zijn inmiddels
aangelegd. Nu is begonnen met de opbouw van de boorinstallatie om het oppompen van het warme water mogelijk
te maken. De installatie is ongeveer 50
meter hoog. “Best indrukwekkend”, aldus Harry Buijs, projectleider realisatie
van Californië. In totaal vinden er twee
boringen plaats, een voor de aanvoer
en een voor de afvoer van het water.
Beide boringen zullen tot een diepte

van 2.500 meter gaan. Daar verwachten de partijen water aan te treffen
van 85 graden Celsius. Door dit warme
water omhoog te pompen kan het via
een ingenieuze techniek gebruikt worden voor de verwarming van de kassen
van Wijnen Square Crops. Deze techniek
wordt ook wel geothermie genoemd
en is een duurzame en schone vorm
van energie.
“Door deze techniek toe te passen

DE VOORJAARSCOLLECTIE
IS AL VOLOP BINNEN!

VOLOP MOOIE LENTE KLEUREN ZORGEN
VOOR EEN FRISSE EN MOOIE MODE.
EN VOOR EEN EERLIJK EN GOED ADVIES
BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES.

DINGO:
AANABIE
EN PICOLL

AMOR
ELFT
OOR DE H
BEDELS V PRIJS!!!
E
VAN D

Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520 WWW.LICOFASHION.NL

verwacht paprikateler Wijnen op jaarbasis 6 miljoen kubieke meter aardgas
te besparen”, aldus Buijs.

6 miljoen kubieke
meter besparen
“En dat scheelt 8.000 ton CO2uitstoot per jaar.” De boringen naar
het warme water duren ongeveer drie
maanden.

Doelgroep
Bij het bewonen of de koop/
verkoop van een woning krijgt
iedereen te maken met uiteenlopende stijlen en behoeften: hoe
passen de meubels hierin? Wat
blijft en wat dient te worden
vervangen? Hoe dit te presenteren? Aanpassingen in de woning
ten aanzien van persoonlijke

woonwensen of hulp nodig bij
het bedenken van keuken,
badkamer en/of indeling van de
ruimten? Voor mensen die er nog
niet uit zijn of ze willen verbouwen of verhuizen: soms woont
iemand al jaren op dezelfde plek
en krijgt deze opeens een geheel
nieuw ‘thuis’ in hetzelfde huis,
wellicht bij gezinsuitbreiding of
juist als alle kinderen het huis uit
zijn. Uiteraard zijn ook voor het
bedrijfsleven deze diensten toe
te passen.
Onderscheidend vermogen
Een interieurarchitect is een
professionele ontwerper die
zowel over creatieve als
technische vaardigheden
beschikt. M’lou interieurarchitect
houdt vooral de schaal van het
interieur goed zichtbaar, overzichtelijkheid en functionaliteit
staan voorop in het ontwerpproces dat in nauwe samenwerking
met de opdrachtgever plaatsvindt. De ontwerpen zijn vernieuwend en modern met af en
toe een knipoog naar het
verleden en stralen toegankelijkheid uit. 3D-beelden laten de
opdrachtgevers een duidelijk
beeld zien van het uiteindelijke
ontwerp. M’lou interieurarchitect
is altijd op zoek naar het beste
resultaat, een ontwerp moet
perfect zijn, prima is niet
voldoende.

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

Inge’s
Hairstyling

MWellness

Uw kapster aan huis met
jarenlange ervaring

Flavour arrangement: 90min.

korting
In april 10%
s
op extension
Hegelsom

Tel. 06 53 85 69 50

Japanse body & beauty

Maandaanbieding!

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
PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

Euregio Jeugdorkest concert

Op zondag 18 maart organiseert Fanfare Vriendenkring uit Swolgen
een voorjaarsconcert in zaal Wilhelmina in Swolgen. Er wordt een
afwisselend programma ten gehore gebracht.

Koninklijke Harmonie Unie uit Sevenum en horecacentrum de Sevewaeg in Sevenum presenteren op zaterdag
21 april het internationaal symfonieorkest voor jong muziektalent, afkomstig uit Zuid-Nederland en Vlaanderen.
Het Euregio jeugdorkest in concert staat onder leiding van Hans Casteleyn.

De stukken van het voorjaarsconcert staan allemaal in het teken van
het optreden op het Floriade-terrein.
Dit optreden vindt plaats op vrijdag
6 april van 16.00 tot 18.00 uur. Ook
worden de stukken gespeeld op het
gemeentelijk muziektoernooi op

zaterdag 21 april in Kronenberg.
Bij dit voorjaarsconcert is een
andere vriendenkring te gast. Fanfare
Vriendenkring uit Oeffelt zorgt voor
de voortzetting en afsluiting van het
concert. Het concert is om 11.00 uur
en entree is vrij.

Frederik de Gooijer
exposeert
Frederik de Gooijer toont van 12 maart tot en met 7 april bij BiblioNu
in Horst zijn schilderijen.
In het tentoongestelde schilderwerk maakt Frederik gebruik van acryl
en olieverf. Verder heeft hij ervaring
met pentekenen en aquarel. Zijn stijl
is realistisch. In zijn vrije tijd schildert

hij in opdracht en geeft hij cursussen
en workshops. Zijn schilderijen zijn te
bezichtigen tijdens de openingstijden
van de bibliotheek.

Het Euregio Jeugdorkest (EJO) heeft
tot doel getalenteerde muzikanten in orkestverband samen muziek te laten maken op hoog niveau. Sinds begin 2002
is de Vlaamse dirigent Hans Casteleyn
muzikaal leider van het orkest. Het

Cd-presentatie Campaign

Jongerenjury gewonnen in het Nationaal
Concours voor Jeugdsymfonieorkesten.
Het concert begint om 20.00 uur in
de Parochiekerk H.H. Fabianus en
Sebastianus in Sevenum. Voor meer informatie kijk op www.harmonieunie.nl

Open podium kindermarkt

Rockcoverband Campaign uit Horst won in 2010 de landelijke
coverbandcompetitie The Clash of the Coverbands. Als prijs mochten ze
aan hun eigen nummers werken. Inmiddels is de eigen cd zover dat de
eerste single gelanceerd gaat worden. ‘Victory is ours’ is in samenwerking met producent Werner Pensaerts tot stand gekomen.
De band hoopt met hun eigen
single, aangevuld met een live-recording van ‘Carry on Wayward Son’ van
hun optreden in Paradiso Amsterdam
een plekje in de Top100 te bemachtigen. Op zaterdag 17 maart

EJO telt negentig gevorderde jonge
muzikanten van vijftien tot drieëntwintig jaar. Ze zijn voornamelijk afkomstig
van muziekscholen en muziekacademies uit Zuid-Nederland en Vlaanderen.
In 2011 heeft het EJO de prijs van de

De kindermarkt, onderdeel van de harmoniefeesten in Horst, vindt op zondag 12 augustus plaats. Jongeren die
tijdens deze markt willen optreden, kunnen zich tot zondag 15 april aanmelden. Alleen kinderen tussen vijf en
negentien jaar kunnen zich aanmelden.

presenteren zij daarnaast hun single
én de bijbehorende videoclip vanaf
20.30 uur in De Lange in Horst.
Horster band Trés Hombres
verzorgen tijdens die presentatie ook
een optreden.

No Man’s Valley’s
presenteert eerste cd
De Horster band No Man’s Valley presenteert op zondag 18 maart
haar eerste cd. Iedereen is vanaf 15.00 uur welkom in café ’t Centrum
in Horst.
Uit de coverband I Am A Doctor,
die enkele jaren de regio onveilig
maakte, ontstond No Man’s Valley.
De band speelt eigen nummers met
invloeden van the Doors, the Kinks
en van blues. Hun eerste cd Mirror
Image is zelf opgenomen en gemixt.

Ook het artwork en concept van de cd
is geheel van eigen hand. Het is het
resultaat van enkele maanden flink
zwoegen en zweten.
Voor wie vast een voorproefje wil,
kan enkele nummers beluisteren op
www.nomansvalley.com

De Stichting Vrienden van de
Koninklijke Harmonie van Horst
organiseert in samenwerking met
de Koninklijke Harmonie van Horst
jaarlijks de kindermarkt. Tijdens de
kindermarkt is er een open podium
waar kinderen tussen vijf en negentien
jaar de mogelijkheid krijgen om op het

Wilhelminaplein in Horst op te treden.
Vorig jaar trok de kindermarkt ruim
6.000 bezoekers.
Om in aanmerking te komen voor
een optreden tijdens het open podium
moeten kandidaten een filmpje van
zichzelf maken, waarin ze zingen,
dansen of muziek maken. Dit filmpje

moeten ze naar kindermarkthorst@
hotmail.com sturen. Bij de inzending
moeten naam, leeftijd, contactgegevens en een motivatie gestuurd
worden. De organisatie bekijkt alle
ingezonden aanmeldingen. Indien er
veel aanmeldingen zijn, wordt er een
selectie gemaakt.

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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Fanfare Hegelsom en harmonie
Leunen treden samen op
De fanfare van Hegelsom en de harmonie van Leunen treden op zondag 18 maart op in MFC De Meulewiek in
Meterik. De deuren zijn open om 10.30 uur. De toegang is gratis.
Fanfare Sint Hubertus uit
Hegelsom en harmonie Sint Catharina
uit Leunen trakteren muziekliefhebbers op een gevarieerd concert. Het
concert begint om 11.00 uur. Voor

beide verenigingen is het concert een
oefening: voor de fanfare uit Hegelsom
als try-out voor het bondsconcours
op 14 oktober en voor de harmonie
uit Leunen ter voorbereiding op het

Promsconcert op 27 oktober. Dat
Hegelsom en Leunen elkaar treffen is
niet helemaal toevallig. Beide verenigingen spelen namelijk met dezelfde
dirigent, Bart Partouns uit Maasbracht.

Schoolproject Kenia
Anny Lenders-Haenraets houdt op dinsdag 20 maart om 20.00 uur een
lezing over haar reis naar Kenia en haar ervaringen. Met zelfgemaakte foto’s
zal zij haar verhaal toelichten. In het kader van de dinsdagavondbijeenkomsten vindt deze lezing plaats in het parochiehuis in Sevenum.
In Kenia zijn zusters een
schoolproject gestart. Zij willen voor
kansarme jongeren een opleiding
verzorgen. Anny vertelt van alles over
dit project. Omdat zij ook lectrice is
in de parochiefederatie Sevenum
en Kronenberg en zij zelf direct
contact onderhoudt met de zusters

Champagne, klompen en Nana

in Kenia wordt er in de vastentijd
geld ingezameld voor het project
in Kenia. Dit werd mogelijk omdat
het blindenproject in Nepal, wat de
afgelopen jaren door de vastenactie
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
ondersteund werd, nu door de regering
is overgenomen.
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Toneelvereniging Mimus uit Tienray staat op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart en zondag 1 april op de planken in
het Parochiehuis in Tienray. De komedie heet Champagne, klompen en Nana en is geschreven door Carl Slotboom.
Het blijspel staat onder regie van Huub Schreurs.

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
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Het adprark beheer!
wagen
www.ikzoektuingrind.nl
De komedie Champagne, klompen en Nana bevat humor, drama en
romantiek. Het gaat over een aantal
gasten in hotel De Wijde Blick, die op
de goedkope arrangementen en lokkertjes voor het ’gewone volk’ afkomen.
Het hotel bestaat twintig jaar en viert
het bestaan met deze aanbiedingen.
Doordat het ’gewone volk’ erop af
komt, gaat de reputatie van het hotel
achteruit. Zo komt boer Bertus op de
klompen de boel op stelten zetten en
neemt een werkster, die voorheen

danseres en marktkoopvrouw was, het tirische grondslag. De dialoogvorm van
deze teksten leenden zich goed voor
niet zo nauw met de regels. Het hotel
het toneel. In 2011 werd het 15-jarig
wisselt van eigenaar, wat tot onrust
jubileum gevierd met de voorstelling
bij het personeel leidt. Er komen veel
Gommans
&De
devereniging
Wit telt nu
Kaviaar Speciaal.
momenten die tot chaosVakgarage
leiden. Maar
Gezellenbaan
8 | 5813 EA
Ysselsteyn
(L)
leden.
Ze hebben eigen
als het hart van boer Bertus
vervolgens vijfentwintig
grimeurs,
decorbouwers en mensen
sneller gaat kloppen vanTLily,
Daniëlle
0478-541945
| E info@gommansendewit.nl
voor de kleding.
en Eline dan van zijn koeien,
is de
www.gommansendewit.nl
De voorstellingen beginnen om
chaos compleet.
20.00 uur. Voor meer informatie
Toneelvereniging Mimus is ontneem contact op met Kim Peters op
staan in 1996. De naam Mimus komt
0478 85 14 87 of mail naar
oorspronkelijk uit het grieks, mimos,
mimus.tienray@gmail.com
dat een literair genre was met een sa-

tel. (077) 320 97 00

Tel. 06 22 54 41 32
marcelseurenstukadoor.nl

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Emotioneel Evenwicht Workshop
Door deze workshop kun je werkelijke doorbraken in je leven
bereiken. Emotioneel Evenwicht bevat snel werkende methodes
die jou laten zien:
• hoe je emoties in kracht kunt omzetten;
• hoe je negatieve overtuigingen kunt omzetten in positief zelfbeeld;
• hoe je makkelijk kunt omgaan met stress, emoties en conflicten;
• hoe je het verleden kunt loslaten;
• hoe je de werkelijke oorzaak van ziektes kunt opsporen en aanpakken.
Deze methodes zijn ook geschikt voor de behandeling van (posttraumatische) stress, angsten, burn-out, depressies, allergieën, pijn en
chronische aandoeningen. In deze 4 dagdelen leer je hoe je je
onderbewustzijn en je bewuste mind op één lijn kunt brengen
waardoor je, dat wat je wilt, kunt manifesteren.
De Mèrthal in Horst was zondag 11 maart gevuld met bezoekers van jong tot oud om de zestigste
verjaardag van Kindervakantiewerk Horst te vieren. Voor de kinderen waren tal van activiteiten
georganiseerd en de ouders genoten van een hapje en een drankje. Voor meer foto’s van de verjaardag van
Kindervakantiewerk, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Startdata: 20, 21 en 22 maart in de ochtend. Locatie: Meterik.
Privé afspraken en sessies met kinderen ook mogelijk.

Voor info en aanmelding bel: 06 – 53364164
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Tribute aan
Oscar Peterson
Café Cambrinus in Horst organiseert zondag 18 maart een ode aan
Oscar Peterson, een van de grootste pianisten uit de jazzgeschiedenis. De
tribute begint om 16.00 uur.

Het kwartet van pianist Hans
Kwakkernaat, vier muzikanten uit de
Nederlandse jazz, brengt met hun
programma Tribute to Oscar Peterson
een ode aan de muziek van Oscar
Peterson. Samen met drummer Wim
de Vries, bassist Bas Rietmeijer en
gitarist Joost Zoeteman speelt pianist
Hans Kwakkernaat zondag in café
Cambrinus. Samen kruipen ze in de
huid van Peterson en zijn begeleiders.
Het kwartet heeft onlangs haar
debuutalbum opgenomen in de
legendarische studio waar ook

cultuur 13

Uniek bruidsfeest in
Meerlo
Wie zaterdagavond 10 maart in Meerlo 32 vrouwen in bruidskleding zag lopen heeft dat niet gedroomd. In café
Oud Meerlo vond namelijk het exclusieve Very Important Brides (VIB)-feest voor vrouwen in trouwjurk plaats.

Peterson zeven van zijn beste platen
opnam.
Oscar Emmanuel Peterson
verwierf al op jonge leeftijd de
reputatie van een technisch briljante
en muzikale jazzpianist. Op 24-jarige
leeftijd trad hij voor het eerst op
in de Carnegie Hall in New York.
Vele internationale onderscheidingen
volgden waaronder een Grammy
Award. Peterson speelde 15 keer op
het North Sea Jazz Festival.
Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Rock Tribute
Zaterdag 17 maart staat OJC Canix uit Lottum in het teken van een
rock tribute, met live-optredens van Monkeywrench, een FooFighters
tribute-band, en Full Nelson, een Limp Bizkit tribute-band. De bands
nemen het publiek mee terug naar de jaren 90.
Full Nelson is een band die
bestaat uit vijf vrienden met een
gezamenlijke liefde: Limp Bizkit.
Ze zijn in 2009 begonnen. Door de
combinatie van rap, harde gitaar riffs,
strak drumwerk en samples houdt Full
Nelson het publiek in zijn greep. Limp
Bizkit is een Amerikaanse metal/
rapcoreband uit Jacksonville, Florida.
De band heeft wereldwijd al meer
dan 50 miljoen albums verkocht.
Monkeywrench speelt een Foo

Fighters repertoir, maar is geen
traditionele tribute-band: geen poppenkast, verkleedpartijtjes en andere
bijzaken om fysiek maar zo veel
mogelijk op de originele artiest te lijken. Monkeywrench staat voor 120%
energie, fun en bovenal compromisloze rock en is daarmee een eerbetoon
aan hun helden van de Foo Fighters.
De deuren van OJC Canix gaan
open om 20.00 uur. De bands beginnen om 21.00 uur.

Mart Vervoort in
Museum De Locht
Zanger Mart Vervoort verzorgt op zondag 18 maart een optreden in
Museum De Locht in Melderslo. Het repertoire van Mart bestaat uit bekende
en vooral vrolijke liedjes. Hij begeleidt zichzelf op de accordeon.
Niet alleen Mart Vervoort is te
bekijken in Museum De Locht, maar
ook een tentoonstelling over de
maatschappelijke en economische
ontwikkelingen in Noord-Limburg
vanaf het jaar 1800 tot 1950. Vele
facetten worden daarbij belicht, zoals
het boerenleven, de vakbonden en
het onderwijs. Verder staat er in het

daglonershuisje een tentoonstelling
over de eerste Heilige Communie in
grootmoeders tijd.
Het museum is geopend op
woensdag, zaterdag en zondag van
11.00 tot 17.00 uur. De demonstraties
en activiteiten beginnen om
13.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.museumdelocht.nl

Rommelmarkt
met veiling
De eerste lentedagen zijn voor menigeen reden om de zolder of
garage eens goed op te ruimen. Vaak zijn deze spullen nog goed voor een
nieuwe eigenaar. Naar juist deze spullen is fanfare Monte Corona uit
Kronenberg en Evertsoord op zoek. Het weekend voor Pasen houden zij
dan ook hun oud-ijzeractie en rommelmarkt.
Op zaterdag 31 maart melden de
leden van Monte Corona zich bij de inwoners van Kronenberg en Evertsoord
voor het ophalen van bruikbare spullen. Deze worden op zondag 1 april
van 13.00 tot 17.00 uur verkocht in
gemeenschapshuis de Torrekoel in
Kronenberg. Allerhande goede spullen,

zoals speelgoed, keuken-, huis- en
tuinartikelen worden verkocht. Tijdens
de openbare veiling worden spullen
per opbod verkocht. Deze veiling
begint om 14.00 uur.
Met de opbrengsten wordt het
uniformen- en instrumentenfonds van
fanfare Monte Corona gesteund.

“Het idee werd een paar maanden geleden geboren”, vertelt Jolijn
Sijbers-Wagemans uit Meerlo. “Toen
zat ik met een paar vriendinnen te
kletsen over onze trouwdag. We
vonden het allemaal jammer dat wij
onze trouwjurk maar één keer hadden
kunnen dragen. Vervolgens ontstond
het idee voor een feest, alleen voor
vrouwen in bruidsjurk. In de familieen vriendenkring werden getrouwde
vrouwen benaderd en uiteindelijk
hadden we een groep van 32 bruidjes
bij elkaar. Voor sommigen was het

wel even passen en meten voordat
ze de jurk weer aan konden. Een van
de dames was bijvoorbeeld zwanger
tijdens haar huwelijk en de jurk was
daar destijds op aangepast. Een kussen eronder deed afgelopen zaterdag
wonderen. Een ander bruidje was wel
al voor de wet getrouwd en nog niet
voor de kerk. Voor deze gelegenheid
droeg ze daarom de bruidsjurk van haar
moeder.” Het VIB-feest werd omlijst
met alle attributen die bij een echt
trouwfeest horen. “Natuurlijk ontbrak
een heuse bruidstaart niet. En tus-

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

sen de dansnummers door werden
foute nummers voor trouwpartijen als
‘Walk On’ van Lee Towers en ‘Engelen
bestaan niet’ van Ron Brandsteder
gedraaid. Uiteraard werden de
bruidsboeketten de zaal ingeslingerd.
Dat hoort er echt bij.”
Slechts twee mannen werden
toegelaten tot het feest. Voor hen gold
de dresscode vlinderdasje. Zij brachten
de hapjes rond en schonken de champagne in. Hoe de tweede huwelijksnacht voor de jonge en oude bruidjes is
verlopen, is niet bekendgemaakt.

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

Xperia S
•
•
•
•

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

NIEUW
!

1 GB geheugen
12 megapixel camera met LED flitser
32 GB interne opslag
Android 2.3 (in april update naar Android 4.0)

in combinatie met:
2-jarig MTV Mobile met
1000 MB + 100 min/50 sms
nu de 1e 8 maanden
van € 42,50 pmnd
voor € 21,25 pmnd*

Gratis
KIJK SNEL OP WWW.WELCOMBIJKIVITS.NL!

Welcom bij Kivits • De Bleek 58-60 • 5801 MD Venray • Tel. 0478 - 58 11 60 •

@welcombijkivits •

Welcom bij Kivits
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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.

Theo Derks
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

In Grubbenvorst woont de 46-jarige Theo Derks die deze week geplukt
wordt. Theo woont samen met Nathalie Smits (45) en haar twee kinderen
Lieke en Sanne. De in Horst geboren en getogen Derks verhuisde begin jaren
90 naar Grubbenvorst.

Kaneelkoekjes van
bladerdeeg
Voor 20 kaneelkoekjes

Bereiding:
· meng de suiker in een pannetje
met 5 eetlepels water, de kaneel
en de citroenschil;
· breng het aan de kook;
· draai het vuur laag en laat het
mengsel zachtjes koken tot de
suiker is opgelost;
· laat het stroopje afkoelen;
· laat het bladerdeeg ontdooien;
· steek met een uitsteekvormpje 20
rondjes of andere figuurtjes uit en
leg ze op een bakplaat;
· verwarm de oven voor op 200
graden;
· bestrijk de stukjes deeg met
suikersiroop en bak ze goudbruin.

Meer diversiteit trekt
toeristen
Wat de toekomst ook voor Theo
in petto heeft, Grubbenvorst blijft
zijn dorp. “Er is regelmatig iets te
doen is en het is er gezellig. Waar ik
woon, zie ik als het mooiste plekje
van Grubbenvorst. Ook al ben ik door
mijn werk of hobby vaak van huis,
thuis kom ik tot rust.” Hij mist in
Grubbenvorst niet veel. “Misschien wat
meer verschillende winkels en restaurantjes met terrasjes. Dat maakt een
dorp aantrekkelijker voor toeristen of
dagjesmensen. Kijk maar eens naar het
terras van In de Witte Dame. Dat zit in
de zomer altijd vol. Het is dan ook mijn
favoriet uitgaansterras waar ik samen
met Nathalie echt kan genieten”, aldus
Derks.
Aan sport doet de dj ook. “Darten
bij DC Stammi, maar meer voor mijn
plezier. Ook speel ik recreantenvolleybal bij Aspargos. Maar je weet hoe
dat gaat hè, de derde helft is niet echt
bevorderlijk voor mijn afgetrainde lijf”,
lacht Theo, intussen fijntjes wijzend
naar zijn buikje.

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.

Benodigdheden:
· 6 eetlepels suiker
· 1 dl water
· 1,5 theelepel kaneel
· 1 theelepel geraspte citroenschil
· 250 gram bladerdeeg
· beetje bloem voor het werkblad

de muziek in topkwaliteit naar de
luidsprekerboxen”, zegt Derks. Theo
draait nog altijd muziek onder de naam
dj Tik-Tak en verzorgt themashows door
heel Nederland. Maar hij wil meer.
“Ik zou graag in het buitenland willen
doorbreken. In 2005 en 2006 draaide
ik al de après-ski in de vip-bar in
Saalbach-Hinterglemm in Oostenrijk. En
in 2013 ga ik naar Griekenland, om op
Anaxos op Lesbos muziek te draaien”,
zegt de dj.

Theo is als technisch installateur
werkzaam voor een bedrijf dat opdrachten uitvoert voor Canal Digitaal.
Zijn vrije tijd brengt hij door met zijn
gezin en het uitoefenen van zijn hobby’s. Hij dart graag, speelt volleybal en
draait muziek op feesten en partijen.
“De liefde voor muziek ontdekte ik op
14-jarige leeftijd. In een buurtgebouw
in Horst hadden ze een disco-installatie
staan waar ik regelmatig kwam en

plaatjes draaide. Mijn eerste singletje
dat ik kocht was van Henk Wijngaard,
Met de vlam in de pijp.

Mijn platencollectie groeide in
de loop der jaren uit tot ontelbare
exemplaren. Later werden dat cd’s.
Tegenwoordig brengen computers

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Theo: “Dat is 27 februari 2006.
Toen ontmoette ik Nathalie op het
Verkeskopbal in Grubbenvorst. Daags
erna moest ik naar Oostenrijk om muziek te draaien. Twee dagen later was
ik door hevige sneeuwbuien nog steeds
niet gearriveerd in het Oostenrijkse
Saalbach-Hinterglemm. Ingesneeuwd
en wel, kreeg ik weer een dag later het
bericht, dat mijn aanstaande petekind,
van mijn schoonzus, overleden was.
Ze kreeg een miskraam. Ik kon echter
met geen mogelijkheid terug naar huis
vanwege de massa’s sneeuw. Dat heeft
mij toen heel diep geraakt. Het zijn
eigenlijk de uitersten van vreugde en
verdriet. Ik had Nathalie leren kennen
maar kon niet naar huis om mijn
schoonzus te steunen in het verlies van
haar baby.”

RIX LIMERICK
Stadde beej ôw mègje in ’t kriët,
Ván en nachtje Kloosterhotel genne spiët.
Hedde ôw misdraage,
Ni lang te klaage,
Mit biechte ziëde ’t doa zoë wèr kwiët.

PUZZEL
1

Diepgeraakt door
twee uitersten

HALLO van afgelopen week: opening Kloosterhotel

Internationale
doorbraak?

8

Theo Derks is een levensgenieter. In
de zomer zit hij graag buiten in de zon
en bij mooi weer gaat de barbecue aan.
De zomervakanties brengt hij meestal
door in subtropische landen waar zon
en warmte gegarandeerd zijn. Ondanks
dat hij voor Canal Digitaal werkt, kijkt
hij niet vaak tv. “Meestal naar Discovery
Channel. De dames kijken meer tv
dan ik. De programma’s waar zij naar
kijken interesseren me niet zoveel.”
De Grubbenvorstenaar doet daar niet
moeilijk over. Theo is een gemakkelijk
persoon, die we midden in de nacht
mogen wekken voor een pan mosselen of garnalen. Tot slot nog de vraag
naar één van zijn meest bijzondere
momenten of dagen in zijn leven.

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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OPEN

HUIS
DAGEN

TOT EN MET

ZATERDAG

17 MAART
Wij presenteren u op de

enenafdeling
dames-, heren- en scho jaarscollectie
onze sprankelende voor

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl

15
03

opinie 15

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

Verhoging afvalstoffenheffing
Beste redactie,
Zoals dit jaar gebruikelijk is rijden ook deze morgen, maandag 12
maart, weer drie keer achter elkaar brandstof slurpende vrachtauto’s door
de straat om, ieder voor zich, één tot enkele kilo’s afval mee te nemen.
Dat is, volgens de verantwoordelijk wethouder, veel goedkoper dan eens
per twee weken één vrachtauto?
Volgens de wethouder gaat de
gemeente hier een hoop geld aan

overhouden. Inmiddels weet ik waar
dat geld vandaan komt. In 2011 had

ik een afvalstoffenheffing van 85
euro. Voor 2012 krijg ik een aanslag
van 115 euro, voor een alleenstaande
in een seniorwoning met alleen
AOW. Dat is een verhoging van bijna
40%. Daarnaast moet ik ook nog
de restafvalzakken kopen à raison
van 1,20 euro en kleine zakjes voor
huishoudelijk afval.

Inderdaad, de gemeente gaat
hier een hoop geld aan overhouden
en wie gaan dat betalen? Wij. Mijn
kleinkinderen snappen niet waarom
ze steeds minder van opa krijgen.
Wat wonen we toch in een geweldige
gemeente.
H. van Hest,
Broekhuizenvorst

Ingezonden brief

Jeu de boules
De jeu de boules club van Horst en Meterik speelt al voor de vierde
winter jeu de boules boven de kantine van manege Molenhorst. Met veel
plezier en enthousiasme.
Omdat velen van de club een hoge
leeftijd hebben is het binnen goed te
verblijven. Zij waarderen dat zodanig

dat er geregeld banen tekort zijn voor
het aantal spelers. Er worden zelfs kleine
toernooien gespeeld met deelnemers uit

de omliggende dorpen. Ook die vinden
het een waar genoegen om binnen te
kunnen spelen. Slechts een enkeling
heeft problemen met de toegankelijkheid en de specifieke lucht. Jammer dat
een artikel in HALLO verkeerd is gevallen
bij de eigenaar van de manege. Dat doet

afbreuk aan deze mooie manege en
jeu de boules banen. Wij hopen als jeu
de boules club in goede harmonie nog
geruime tijd van deze tijdelijke banen
gebruik te kunnen maken.
Toon Rops,
bestuursvoorzitter

Bespreking Poll week 09

Ik vind een speciale dag voor complimenten overbodig
De stelling van week 9 was ‘Ik vind een speciale dag voor complimenten
overbodig’. Net iets meer dan driekwart (76%) van alle stemmers was het eens
met deze stelling. Zo’n 24% was het oneens met de stelling. Op 1 maart 2012
werd Nationale Complimentendag gevierd. Ook HALLO besteedde een pagina
aan complimentjes. De tegentemmers zijn in de minderheid, maar zij vinden de
complimentendag niet overbodig. Zij zien bijvoorbeeld dat het geven van een
compliment vaak vergeten wordt of moeilijk gevonden wordt. Met een speciale
dag voor complimenten wordt er extra aandacht aan gegeven en wordt een

drempel verlaagd.
Maar het grootste deel van de stemmers vindt de complimentendag wel
overbodig. Zij vinden dat een compliment altijd zou moeten kunnen, en dat dat
niet gebonden hoeft te zijn aan een dag. Een extra dag voor complimenten kan
ook ongemeend overkomen. Want wie gelooft de complimenten op complimentendag nou? Als complimenten niet spontaan komen, kun je ze dan niet
beter achterwege laten? Weer anderen vinden slechts één dag per jaar speciaal
voor complimenten juist wat weinig.

Burgers moeten niet de taken van de politie
overnemen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Vier inwoners van Grubbenvorst gaan op woensdagochtend 21 maart samen
met wijkagenten met een laserpistool hardrijders registreren. Zij mogen geen
bekeuringen uitschrijven, maar hardrijders krijgen wel een waarschuwing thuisgestuurd. Automobilisten die 30 kilometer per uur te hard rijden, krijgen alsnog
een boete van de politie. De politie zegt dat het project is gestart naar aanleiding
van klachten van burgers over te hard rijdende auto’s in de straten. Maar zou
de politie zelf niet achter de overtreders aan moeten gaan? Sommige inwoners

van het dorp begrijpen dat de politie niet overal tegelijk kan zijn en staan zelf
op om te werken aan de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in hun eigen
dorp. Deze burgerparticipatie bespaart in tijden van bezuinigingen een hoop geld.
Anderen vinden het juist verspild geld: wel een waarschuwing, geen boete: zou
het uitwerking hebben? Of is juist die sociale controle een paardenmiddel tegen
overlast? Moet de politie zelf blijven controleren of mogen burgers dit soort lichte
taken van de wijkagenten overnemen? Wat vindt u?

Floriade
Nog 21 nachtjes slapen en
dan is het zo ver. Dan opent de
Floriade de deuren voor het
grote publiek. De avond
voordat de verwachtte
2 miljoen bezoekers gedurende
180 dagen het terrein gaan
vullen, vindt voor een select
gezelschap de openingsceremonie plaats.
Met als stralend middelpunt
onze vorstin en op het concertpodium de mannen van Rowwen
Hèze, Chantal Janzen en de
dames en heren van het
Limburgs Symphonie Orkest. Een
Limburgs feestje met een royaal
sausje.
Maar is het wel zo´n Limburgs
feest? Ondernemers in de
omliggende gemeenten en dus
ook Horst aan de Maas willen
dolgraag een graantje meepikken van het succes van de
Floriade. Vrij logisch, toch?
Wie echter tijdens de opbouwwerkzaamheden rondkijkt op het
terrein van de Floriade, komt
nauwelijks bedrijven uit de regio
tegen. De Limburgse enkeling
die het gelukt is de barrière van
de organisatie te doorbreken is
het van harte gegund. Maar wie
zijn of haar oren goed open
houdt, hoort geweeklaag bij de
klusbedrijven, hoveniers, de
leveranciers van de obligate
hapjes en drankjes. Zelfs
mensen, die eindelijk uitzicht
hadden op een leuke, tijdelijke
baan, blijven als muurbloempje
aan de zijlijn staan. Een dubbel
gevoel dus, dat indruist tegen
het gemeenschapsdenken. Ik
ben ervan overtuigd dat de
colleges van Horst aan de Maas,
Venlo en Peel en Maas hun
uiterste best hebben gedaan om
een waardevolle bijdrage te
mogen leveren aan de Floriade.
Maar de ´decision makers´ op de
hoogste verdieping van de
Innovatoren hebben de
Limburgse een florissante, grote
worst voorgehouden die
voornamelijk door bedrijven uit
het Westen wordt opgegeten.
Blijft overeind dat de Floriade
een grandioos evenement is.
Maar roep als organisatie niet
dat het een geweldige spin-off
oplevert voor de regio. Daarvoor
krijgen de ondernemers te
weinig kansen. Want zoals D!rk
het nu inschat, wordt de
economische impuls voor de
regio vooralsnog te rooskleurig
geschetst. Hopelijk blijven de
Noord –Limburgers straks niet
met een enorme kater zitten.
D!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 10) > Ik kan niet wachten tot de Floriade open gaat > eens 46% oneens 54%
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Geen openbare
bijeenkomst raad

Alle eendjes zwemmen in het water...

Op dinsdag 20 maart 2012 houdt de raad een
besloten werkbijeenkomst als voorbereiding op
de openbare bijeenkomst over de Kaderbrief
(uitgangspunten begrotingsjaar 2013) op dinsdag 22 mei 2012.

Je mag beginnen in de eerste groep: de Eendjes.
Daar leer je om in het water te springen, met je
hoofd onder water gaan om een ringetje van de
bodem te pakken en natuurlijk drijven op je buik
of op je rug. Als je dat allemaal goed kan mag je
naar de volgende groep om de zwemslagen te
leren: de Kikkers!

In diezelfde week op donderdag 22 maart
komen de raadsleden in Hotel Asteria in Venray
bij elkaar voor een informatiebijeenkomst
over de ontwikkelingen bij de Wet Sociale
Werkvoorziening en de Wet Werken naar
Vermogen vanaf 1 januari 2013. Het werkvoorzieningschap Noord Limburg West (NLW)
organiseert deze informatiebijeenkomst.

Vergaderkalender
Dinsdag 27 maart Commissie Ruimte
Dinsdag 3 april
Commissie Samenleving
Dinsdag 10 april
Raadsvergadering
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

LOG Witveldweg

Start reconstructie Losbaan en Laagheide
Eind maart start Janssen de Jong Infra in opdracht van de gemeente met de reconstructie van
de Losbaan en Laagheide in Grubbenvorst / Lottum. De reconstructie houdt in het verbreden
van de wegen en het aanleggen van passeerhavens voor het vrachtverkeer.
De werkzaamheden zullen ca. 8 weken in beslag nemen.
Tijdens de werkzaamheden wordt het (ﬁets)
verkeer via een omleidingsroute omgeleid.
Daarnaast zorgt de aannemer ervoor dat het
aan de straat geplaatste huisvuil door Sita
opgehaald kan worden.
Aan de Witveldweg wordt een Landbouw
Ontwikkelingsgebied (LOG) gerealiseerd. Deze
ontwikkeling leidt tot een toename van het
(vracht)verkeer in dat gebied. Ten behoeve van
de verkeersveiligheid worden de Losbaan en de

Laagheide verbreed en worden er passeerhavens voor het vrachtverkeer aangelegd.
Voor de veiligheid van de ﬁetsers komt, in
een latere fase, langs een gedeelte van de
Witveldweg een vrijliggend éénzijdig ﬁetspad
dat in twee richtingen te berijden is.
Dit geldt alleen voor het ontsluitingsgedeelte van het LOG richting de A73 tot aan de
Dijkerheideweg. Het project wordt mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

Afhalen van in december 2011
aangevraagde identiteitskaarten
In december 2011 zijn ruim 1.700 ID-kaarten
aangevraagd. Dat is 6,5 keer meer dan gemiddeld. De ID-kaarten zijn afgeleverd bij de gemeente en liggen dus klaar voor de aanvrager.
Een ID-kaart moet uiterlijk binnen 3 maanden
persoonlijk afgehaald worden. Wanneer dit niet
gebeurt, zijn wij wettelijk verplicht de ID-kaart te
vernietigen.
Wij constateren dat een groot aantal ID-kaarten
die in december aangevraagd zijn, nog niet zijn
opgehaald. Inmiddels komt de uiterste datum

waarop deze ID-kaarten uitgereikt mogen
worden aan de aanvrager steeds dichterbij,
namelijk half maart 2012!
Dus, wanneer u in december een ID-kaart heeft
aangevraagd en nog niet heeft opgehaald:
kom dan zo snel mogelijk uw ID-kaart persoonlijk ophalen voordat deze vernietigd wordt.
Anders moet u opnieuw een aanvraag doen
en legeskosten betalen. Vergeet niet uw oude
reisdocument(en) mee te nemen.

www.Horstaandemaas.nl/Floriade
Van 5 april tot 7 oktober 2012 vindt in de
regio de wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade plaats.
De gemeente, maar ook maatschappelijke en
culturele organisaties uit Horst aan de Maas
zijn op verschillende manieren betrokken bij
de Floriade.
En natuurlijk zijn er tal van bedrijven uit de
gemeente die zich hier presenteren.
Kijk op de website van de gemeente voor
meer informatie over alles wat Horst aan de
Maas voor de Floriade betekent en wat de
Floriade voor Horst aan de Maas betekent:
http://www.horstaandemaas.nl/Floriade.

Wil je graag leren zwemmen en ben je al 4
jaar of ouder, dat kan in zwembad De Berkel!

De eendjes zwemmen op:
maandag om 16.15 uur, dinsdag om 17.45 uur,
woensdag om 16.15 uur, vrijdag om 17.00 uur.
Binnenkort starten er ook eendjes op:
donderdag 17.45 uur en zaterdag 11.00 uur.
De vervolgroepen zwemmen maandag t/m
vrijdag op meerdere tijden.
Extra!!!!
Zodra je bij ons bent ingeschreven mag je op
woensdag- en zaterdagmiddag gratis recreatief
zwemmen (behalve in de zomervakantie).

Inschrijven kan bij de kassa van het zwembad:
Inschrijfkosten € 5,--, paskosten € 6.50.
Ben je nog geen 4 jaar dan ben je welkom bij
het Baby-/Peuter zwemmen.
Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben
is er MEA zwemles op zaterdag.
Voor informatie of vragen kunt je terecht bij:
Zwembad De Berkel, Kranestraat 14, 5961 GZ
Horst.
Tel: 077-477 97 25 of mail naar:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Glasvezelnet in Horst aan de Maas

Plaatsing van glasvezel wijkcentrales
Een wijkcentrale, ook wel POP (afkorting voor
‘Point of Presence’) genoemd, is vergelijkbaar
met een elektriciteitshuisje: het is een hoofdverdeelstation van waaruit de glasvezelkabels
de woonwijken ingaan.
Het is een knooppunt in een netwerk, waar
zich bijvoorbeeld apparatuur (modems en
servers) van de internetprovider bevindt.
Via deze wijkcentrale kan de dienstenaanbieder (zoals KPN, Ons Brabantnet of Lijbrandt)
gebruik maken van de vele diensten die over
glasvezel mogelijk zijn (zoals televisie, internet, telefonie, bestandsuitwisseling etc.).
De POP’s worden geplaatst door de
aannemer, Gebr. v.d. Donk B.V., uit Nuland,
op de volgende locaties:

Grubbenvorst:
In de groenstrook tussen Burg. van
Leentstraat en Baersdoncklaan.
Molenveld, nabij de rotonde tussen voetpad
en abri.
Griendtsveen:
In berm St. Barbarastraat tegenover
huisnummer 1.
Meerlo:
Margrietstraat, in plantsoen naast bestaande
nutsgebouwtje.
Tienray:
Hoek Johan Hofmanstraat-Bernadettelaan
naast Bernadettelaan huisnummer 10A.
Voor wat betreft de voortgang van het project zie
www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas

Het gevaar van asbest
Asbest is levensgevaarlijk. De meeste mensen weten wel dat asbest longkanker kan veroorzaken.
Maar weet u ook in welke situaties wij vooral bloot gesteld worden aan het gevaar van asbest?
Gaat u binnenkort klussen?
Een dakkapel plaatsen aan de achterkant van
de woning is vergunningvrij. Maar weet u dat
tijdens het wegzagen van het oude dak asbest
kan vrijkomen? En dat zagen van asbestplaten
verboden is?
Voor het verwijderen van asbest is altijd een
vergunning of melding noodzakelijk. Hiervoor
moet u bij de gemeente zijn. Gaat u binnenkort
klussen en het betreffende pand is gebouwd
vóór 1994, dan kunt u er rekening mee houden
dat u asbest in de woning tegen kunt komen.
Veel voorkomende locaties van asbest:
• schoorsteen of ventilatiekanaal;
• rioleringsbuis in het toilet;
• vensterbank;
• kozijn;
• asbestzeil;
• dakbeschot op zolder;
• dakplaten op de schuur;
• losliggende platen op het perceel;
• enz.

Wat moet je doen bij asbestverwijdering?
Als huurder kun je het best contact opnemen
met de verhuurder. Deze is verantwoordelijk
voor het asbest(verwijdering). Samen kan bekeken worden welke maatregelen nodig zijn.
Als er sprake is van sloop hebt u een sloopvergunning/melding van de gemeente nodig. Hierin
is geregeld dat de eigenaar een gecertiﬁceerd
asbestverwijderingsbedrijf moet inschakelen. In
een aantal gevallen, als asbest zonder beschadigingen kan worden verwijderd, kan de eigenaar dit zelf doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor
geschroefde platen tot een oppervlakte van
maximaal 35m2. Hiervoor is wel een melding bij
de gemeente noodzakelijk.
Meer informatie
Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met
asbest. Voor meer informatie kunt u terecht
op de website van de gemeente
www.horstaandemaas.nl (digitaal loket)
of www.infomil.nl/asbestwegwijzer.

Bekendmakingen
Kronenberg
Schorfvenweg 3

De ofﬁciële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas worden
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad
dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.
nl. Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het
volgende.
America
Nieuwe Peeldijk 11
Jacob Poelsweg 30

Lottum
Hombergerweg 15
Grubbenvorsterweg 44
Houthuizerweg 1
Meerlo
Keuter 1
Melderslo
Koppertweg 5
Steegstraat 1
Herenbosweg 35
Meterik
Bergsteeg 7a,
St. Maartensweg 24
Crommentuijnstraat 57
Roothweg 1

Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 1
Evertsoord
Drie Kooienweg 24
Sectie N nummer 366
Drie Kooienweg 1
Griendtsveen
St. Barbarastraat 9
Grubbenvorst
Ericaplein 50
Brandakkersweg 4
Binnen uitbreidingsgebied Fresh Park Venlo
Horst
Kasteellaan 1
Zegersstraat 8
Pastoorsveld 9
Loevestraat 55
Dr. van de Meerendonkstraat 2
Witveldweg 102
Gehandicaptenparkeerplaatsen centrum

Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 6
Steeg 31
Sectie R nummer 543
Past. Vullinghsplein 30
Past. Vullinghstraat 13
Klassenweg 57
Swolgen
Molenstraat 26

Horst aan de Maas is er trots op om hoofdsponsor te zijn van
het ‘Tielen Entertainment & Music Award’ (TEMA) toernooi!
Zaterdag 17 en zondag 18 maart 2012 - Maaspoort Venlo
voor meer info: www.temaward.eu
Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst

Tienray
Hoogveld 1

T 077 - 477 97 77
F 077 - 477 97 50

Horst aan de Maas
Regeling Melding vermoeden misstand gemeente Horst aan de Maas
Bordensanering gemeente Horst aan de Maas

E gemeente@horstaandemaas.nl
www.horstaandemaas.nl

Informatie over de

AFVALINZAMELING
van Horst aan de Maas in 2012
zaterdag 24 maart

Gratis compost ophalen
De gemeente Horst aan de Maas neemt dit jaar weer deel aan de Landelijke Compostdag.
Op zaterdag 24 maart kunnen de inwoners van de gemeente gratis compost ophalen. Het
compost wordt zowel los als in zakken aangeboden. Op = op !
Met het gratis uitdelen van compost wil de gemeente Horst aan de Maas de inwoners bedanken voor hun inspanningen om het keukenafval
en het groenafval gescheiden aan te leveren.
Composteerbedrijven verwerken dit afval tot
onder andere compost.
Compost zorgt voor een natuurlijke balans in de
bodem. Dat stimuleert de groei van gewassen,
bloemen en planten op een milieuvriendelijke
manier. Het regelt ook op een natuurlijke wijze
de waterhuishouding van de bodem, waardoor
er minder hoeft te worden gesproeid. Dankzij
het gebruik van compost is bovendien minder
kunstmest nodig.
Compost is ook een echt kringloopproduct:
het organische materiaal van de bodem komt
weer terug in diezelfde bodem.

Compostdag
Op zaterdag 24 maart kunnen inwoners van
de gemeente Horst aan de Maas tussen 8.00
en 16.00 uur gratis compost ophalen aan de
Songertweg in Horst (achter InterChalet). Let op
de rijroute: inrijden via de Songertweg en uitrijden via de Bremweg of de Broekveldweg. Volg
de aanwijzingen van de verkeersregelaars ter
plaatse. Het compost wordt zowel in zakken als
los aangeboden. De verwerker van het tuinafval,
composteerbedrijf Reiling, levert 2000 zakken
compost van 25 liter. Per huishouden worden
maximaal vijf zakken compost meegegeven.
Het compost kan ook met een aanhanger
worden opgehaald. Om lange wachtrijen te
voorkomen zijn er vier laadzones gemaakt voor
auto’s met aanhanger. Er kan maximaal 1 m3
compost gratis worden opgehaald.

Afval aanbieden op één plek

Prima, maar wel gegroepeerd
Sinds de invoering van het nieuwe afvalsysteem wordt in onze gemeente meer afval gescheiden aangeboden. De eerste inzamelresultaten laten zien dat veel burgers de moeite nemen om
het afval goed gescheiden aan te bieden.
In veel straten en bij talrijke hoogbouwcomplexen wordt het afval op één plek verzameld. Een
prima initiatief. De ophalers worden daardoor
minder belast.
Belangrijk is wel dat het afval gegroepeerd naar
soort (restafval, keukenafval, blik en drankpakken) wordt aangeboden. Immers, het afval wordt
nog door meerdere vrachtwagens ingezameld.
Staan de afvalzakken en de keukenemmers
door elkaar, dan bestaat het risico dat de
ophaler afval vergeet. En dat is niet wat u en wij
willen.
Gesorteerd aanbieden van het afval
(dus: restafvalzakken op één hoop, afvalzakken
blik en drankpakken bij elkaar en alle keukenafvalemmers bijeen) zorgt bovendien voor een
fraaiere aanblik.
Verder valt op dat op verzamelplaatsen soms afval blijft staan omdat het te laat is aangeboden.
Zet daarom het afval op tijd buiten en plaats
geen afval bij als u ziet dat het van de buren al
is opgehaald.

Uitstel ophalen overtollige containers
Een aantal huishoudens in de gemeente Horst
aan de Maas heeft twee afvalcontainers. Een
van de containers wordt sinds de invoering
van het nieuwe afvalsysteem gebruikt voor
het aanbieden van plastic afval. De andere
container wordt mogelijk niet meer gebruikt.

Meer weten? Kijk op

De ophaalactie die hiervoor is aangekondigd
wordt gedaan na de evaluatie van het nieuwe
afvalsysteem. Wilt u in de tussentijd een ander
formaat plasticcontainer, dan bent u vrij om
containers onderling te ruilen met bijvoorbeeld
buren of kennissen.

www.afval2012.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.

Bouw van huurhuizen door initiatiefvoorstel van CDA
Door het CDA is in september 2011 een initiatiefvoorstel ingediend om
het tekort aan sociale huurwoningen in Horst aan de Maas weg te werken.
Een van de voorstellen was om de grondprijs te verlagen voor de bouw van
sociale huurhuizen. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 13
maart het collegevoorstel om de grondprijs voor sociale huur te verlagen
van 215 euro naar 160 euro per m2 goedgekeurd.
Door deze verlaging is het voor
woningbouwverenigingen financieel
beter haalbaar om huizen te bouwen.
De verlaging van de grondprijs gaat
leiden tot de bouw van 420 huurwoningen in de periode van 2012 tot

2020. Op dit moment heeft Horst aan
de Maas zo’n 2.500 huurwoningen.
Het aantal van 420 is gebaseerd op
prognoses met als uitgangspunt dat er
gebouwd wordt naar behoefte en niet
voor leegstand.

De huurhuizen worden gebouwd
door woning corporatie Woonwenz. De
afgelopen jaren zijn er alleen huurhuizen gebouwd in de grotere kernen van
Horst aan de Maas. Woonwenz gaat
ook in de kleinere kernen bouwen,
waardoor meer mensen in hun kern
kunnen blijven wonen. Dat komt de
door het CDA nagestreefde leefbaarheid ten goede. Er is allang een tekort
aan sociale huurhuizen. In de vorige
collegeperiode zijn prestatieafspraken
gemaakt voor de bouw van huurhuizen

om de achterstand weg te werken.
Doordat er gelijkertijd veel huurhuizen
zijn verkocht, is er per saldo een tekort
gebleven. De vraag naar betaalbare
huurhuizen stijgt onder andere door
de moeilijke omstandigheden op de
woningmarkt waardoor het vooral voor
starters moeilijk is om een huis te kopen. In onze regio is ook behoefte aan
huurwoningen voor arbeidsmigranten
die zich hier willen vestigen.
We zijn als CDA blij dat het initiatiefvoorstel over sociale huur leidt tot

de bouw van sociale huurwoningen.
Uitgangspunten voor het CDA zijn
levensbestendig bouwen en bouwen
naar behoefte. Door het in september
ingediende initiatiefvoorstel kan het
huidige tekort van naar schatting
250 huurhuizen de komende periode
worden weggewerkt. Starters, jonge
gezinnen en senioren krijgen hierdoor
een kans om in de eigen kern te
blijven wonen.
Namens de CDA-fractie,
Eric Brouwers

roepen we op tot een oplossing te komen voor alle kinderen die geworteld
zijn in Nederland, en geen enkele band
hebben met het land waar zij oorspronkelijk vandaan komen. Niet alleen voor
Mauro, niet alleen voor Sahar, niet alleen voor Taiba en niet alleen voor Nia,
maar voor al die kinderen.
Landelijk ligt er een initiatiefvoorstel van de PvdA en de ChristenUnie
om deze ‘gewortelde kinderen’, die
acht jaar of meer in Nederland wonen,
niet meer terug te kunnen sturen naar

het land van herkomst. Hoe erg het
ook is dat dit überhaupt nodig is, de
SP zal altijd instemmen met zulke
voorstellen. Dit heeft namelijk alles te
maken met menselijke waardigheid,
gelijkwaardigheid en solidariteit. Deze
principes stoppen niet bij de grens.
Laten we ons verzetten tegen een
maatschappij die wereldwijd gedomineerd wordt door een mentaliteit van
ieder voor zich.
Linda Hogema,
SP Horst aan de Maas

SP wil kinderpardon
In de herfst van 2011 was Nederland in rep en roer. De groep minderjarige asielzoekers die dreigden te worden uitgezet naar hun land van
herkomst, kreeg een gezicht. De Venrayse Mauro Manuel moest terug naar
Angola en Nederland was het daar niet mee eens. De SP volgt de zaak
rondom Mauro al jaren, en in 2011 is er door de Tweede Kamerfractie al
een beroep op minister Leers gedaan om een uitzondering voor hem te
maken en hem in Nederland te laten blijven.
In Horst aan de Maas kwam het
CDA met een motie, een voorstel,
waarmee het college van burgemeester en wethouders werd opgeroepen
een beroep te doen op minister Leers,

om Mauro niet uit te zetten. Deze motie steunde de SP natuurlijk van harte.
Helaas voelde minister Leers er niets
voor om Mauro een verblijfsvergunning
te geven en een golf van verontwaardi-

ging ging door Nederland.
Daarom diende de SP een maand
later nog een motie in, om het college
op te roepen er nogmaals bij minister
Leers op aan te dringen om Mauro in
Nederland te laten blijven. Helaas werd
deze motie niet aangenomen door de
gemeenteraad, er was landelijk een
besluit genomen en daar moesten we
ons bij neerleggen.
Nu is er weer een motie in de
gemeenteraad. Deze keer is het een
initiatief van PvdA-PK, D66 en SP. Hierin

!

Modecentrum Frans Theelen is jarig en wie jarig is trakteert!

HAPPY ‘BeURS’ DAY

geLDig in WeeK 11 en 12

SeizoenSopening

Herentrui BAiLeYS
nu Voor e 5995
Met GRATIS bijpassend
overhemd t.w.v. E 4995

1A3A5r

Jappy Beurs
H

Day!

HORST

St. Lambertusplein 12
T 077-3968464
Voor koopzondagen zie onze website. Modecentrum Frans Theelen te Roggel is elke zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
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15 VRAGEN aan Fenne Lommen 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

Fenne Lommen
15 jaar
Broekhuizenvorst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Toen ik iets jonger was, dronk ik altijd
Yoki-drink. Jarenlang ging dat minstens
een keer per dag om, over de tafel of
de vloer ofzo. Ik weet nog dat ik dat
altijd verschrikkelijk vond.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Wij hadden op de wc altijd zo’n whiteboard hangen met een groene stift
erbij. Ik heb toen een keer de gaatjes
in de muur met die stift ingekleurd.
Toen mama vroeg of ik dat had gedaan
zei ik heel onschuldig dat ik het niet
was. Natuurlijk wist mama dat ik het
wel had gedaan.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Dat ik me zonder enige moeite van de
ene naar de andere plek kan verplaatsen. Dat ik binnen één seconde naar
mijn vriendin in Sevenum kan en als ik
uitga, ik dan langer kan blijven.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Hmm.. een mooi, wit strand met
knappe jongens die aan het sporten
zijn, dat zou wel leuk zijn. En natuurlijk
‘s avonds een mooie zonsondergang.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn neef die bij het leger zit. Hij is
al twee keer in Afghanistan geweest
en heeft daar heel goed werk verricht.
Daar ben ik heel trots op. Wel was het
iedere keer heel spannend of hij goed
terug zou komen, maar gelukkig is het
allemaal goed gekomen.

Welk liedje heeft de mooiste tekst?
I won’t give up van Jason Mraz vind ik
wel een heel mooi liedje, omdat ik mezelf er in herken. Ik geef ook niet snel
op. The A-team van Ed Sheeran vind ik
ook heel mooi.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Ik zou dan met mijn vrienden over
meisjes willen praten en kijken hoe zij
daar over denken. Het lijkt me spannend om te weten wat zij allemaal
uitvoeren.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Dat is overduidelijk Diddl. Allemaal
die plaatjes en ik kocht vanalles. Maar
ja, wat had je eraan? Ik mocht er van
mezelf namelijk niet op schrijven
omdat dat zonde van het plaatje was,
haha.

L

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

kies voor kwaliteit!

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

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

Peelrand In de media!
HORST
Venrayseweg 104

wonen, welzijn en zorg

TIENRAY
Spoorstraat 65
NIEUWE PRIJS

www.proteion.nl

TIENRAY
Swolgenseweg 14
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Vraagprijs: € 499.000,- k.k.

Vraagprijs: € 215.000,- k.k.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vraagprijs: € 224.000,- k.k.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Moderne stadswoning in het centrum
uitzicht op een groenvoorziening
Tuin op het zuiden met achterom
Berging, 4 slpkmrs en geheel geïsoleerd

Schoolstraat 25a VENRAY
Telefoon: (0478) 568846
info@peelrand.com

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

www.funda.nl www.peelrand.com

VENRAY
Pastoor Ruttenstraat 13

Vrijstaande semi-bungalow op riante kavel!
Loods ca. 215 m² met legio mogelijkheden
4 slaapkamers, luxe keuken in grote aanbouw
Kavel met tuin en wei, totaal 3.130 m²!

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou voor de Nederlandse Antillen
gaan. Daar heb je toch een beetje dat
Nederlandse gevoel, maar dan met een
tropisch tintje. Het is er lekker warm
en je kunt er lekker wat chillen aan het
strand.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Ik had een abonnement op Cosmogirl
en daar staat altijd een sms-en-win
artikel in. Normaal doe ik hier nooit aan
mee, maar ik dacht toen ‘ik zal eens
een gokje wagen’ en ik won. Nu mag
ik dus een jaar lang voor 900 euro aan
schoenen kopen. Superprijs!
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Hart van Horst of Johnny’s. Het ligt er
maar net aan waar ik zin in heb.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Oeh, die is makkelijk! Ik ben heel bang
voor spinnen. Voor die kleine spinnetjes
ben ik nu al niet meer zo bang, maar
die grote, dikke, harige spinnen, bah.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Een beetje vroeg opstaan zodat ik een
lange dag heb. Dan ga ik ‘s morgens en
‘s middags shoppen en zwemmen met
vrienden en vriendinnen. ‘s Avonds zou
ik dan lekker een filmpje kijken met
popcorn en drinken.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik vind kleine tatoeages wel mooi,
maar zelf zou ik er nooit een nemen.
Daar zou ik later spijt van krijgen.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wat voor beroep ik uiteindelijk
ga uitvoeren en of ik zo’n mooie
sprookjesbruiloft krijg. Dat lijkt me echt
supermooi. Maar eigenlijk hoef ik dat
ook helemaal niet te weten, ik laat me
graag verrassen.

Ruim vrijstaand woonhuis op ca. 2000 m²!
Uniek en onder architectuur gebouwd
Vrijstaande garage met oprit en schuur
Mogelijkheid om tijdelijk te huren v.a. 1 mei

Ruim vrijstaand woonhuis
Mooie royale kavel van 430 m²
Garage 30 m², 4 slpkmrs, bijkeuken
Achtertuin op het zuiden met achterom

tuin

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

Column

Vroege
vogel
Het alarm om 05.30 uur, een
onmenselijke tijd voor een
wekker als je het mij vraagt.
Die wekker hoort dan nog hoog
en breed te slapen, en ik erbij
trouwens. Vroege ochtenden
zijn voor mij namelijk niet
weggelegd, dat bleek.
Een irritant geluid naast mijn
oor ‘s ochtends om 05.30 uur is
natuurlijk niet echt bevorderlijk
voor een goed ochtendhumeur.
Oké, dan geef ik wel toe dat
ieder geluid, hoe mooi het
normaal ook zal klinken, om
05.30 uur gewoon altijd irritant
is. Maar goed, wat moet dat
moet, dus hup, dekbed aan de
kant en eruit. Gelukkig had ik
met mijn goed geordende
karakter, ja echt, af en toe ben ik
best geordend, al alles klaar
gelegd en gingen alle ochtendrituelen snel en precies volgens de
planning. Ik was er klaar voor en
griste snel de autosleutels uit de
la om naar het station te racen
waar mijn treintje me, hopelijk
op tijd, dat is namelijk ook wel
eens anders bij de rakkers van de
NS, richting Amsterdam zou
brengen.
Ik stapte met mijn slaapkop
de auto in en gaste snel achteruit
de oprit af, althans, dat was de
bedoeling. Iets of iemand hielt
me tegen, ik botste ergens flink
tegen aan. Oei, oeps, o nee! De
grote auto stond nog achter de
fijne, kleine waar ik me in
bevond. Papa’s derde kindje.
Daar had ik deze vroege ochtend
even niet bij stil gestaan, het was
me even ontschoten. De nummerplaat die ik tijdens mijn
‘schade-inspectie’ op de stoep
tegenkwam, vertelde me niet
veel goeds. Het ging toch niet zo
hard? Ik reed toch rustig weg?
Mm... Blijkbaar niet. Shit, dit had
ik niet bij mijn planning ingecalculeerd. Niet alleen de auto,
maar dus ook mijn retestrakke
planning lag aan diggelen.
Vroege wekkers werken bij
mij dus niet zo, daar ben ik wel
achter. Een nummerplaat die het
begeeft en een trein die bijna
zonder mij wegrijdt terwijl ik
daar juist zo vroeg m’n nest voor
uit was gegaan zijn niet echt
motiverende elementen voor ooit
nog een wekker op dat tijdstip.
Nee, de volgende keer blijf
gewoon trouw aan mijn bed.
Daar zal papa trouwens ook erg
blij mee zijn.
Mies
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Rommelmarkt Vrienden
Elzenhorst verhuist

Gezamenlijke
collecte Meterik
Van maandag 2 tot en met
zaterdag 7 april is het in Meterik de
week van de goede doelen. Er wordt
rondgegaan voor het Astmafonds,
de Brandwondenstichting, het Fonds
Verstandelijk Gehandicapten, de
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Hartstichting, KWF Kankerbestrijding,
de Nierstichting, het Prins Bernard
Cultuurfonds, het Prinses Beatrix
Fonds en het Rode Kruis. De collecte wordt georganiseerd door de
Gezamenlijke Collecte Meterik.

Jarenlang vonden de rommelmarkten van Vrienden van Verpleeghuis Elzenhorst plaats op het parkeerterrein voor
Elzenhorst. De eerstvolgende rommelmarkt vindt op zondag 25 maart plaats in de Mèrthal. Een hele ommezwaai.

Open dag Vrije Akker
Zelfoogsttuin De Vrije Akker
organiseert, in tegenstelling tot
eerdere berichtgeving in HALLO
Horst aan de Maas, op zaterdag 17
maart van 14.00 tot 16.00 uur een
informatiemoment in hun tuin in

Grubbenvorst. Tijdens deze bijeenkomst kan iedereen een kijkje komen
nemen en een rondleiding volgen in
de tuin. Voor meer informatie en een
routebeschrijving, kijk op
www.devrijeakker.nl

“Weer een stukje Elzenhorst dat
we los moeten laten”, vertelt Stan
Linssen, één van de vrienden. “Nu we
door de sloopwerkzaamheden met
de rommelmarkten naar de Mèrthal
verhuizen, voelen wij een stuk minder
betrokkenheid met de bewoners van
Elzenhorst. Een voordeel is wel dat
wij minder afhankelijk zijn van het
weer. De afgelopen jaren is een aantal
markten compleet verregend.” Vrienden
van Verpleeghuis Elzenhorst bestaan dit
jaar 28 jaar. De club van tien mannen
en vrouwen zamelt spulletjes in die
op de door henzelf georganiseerde
rommelmarkten worden verkocht.
Collega-vriend Frans Litjens: “We hebben tweemaal per jaar een rommel-

Lente in de lucht!

Het grootste assortiment planten van Limburg!

markt en een aparte boeken-, platen-,
en cdmarkt. Daar is inmiddels ook een
kerstmarkt bijgekomen. De opbrengst
van de markten komt ten goede aan de
bewoners van Elzenhorst.” De prijzen van de spulletjes, zoals meubels,
lampen, speelgoed en boeken, worden
op basis van een schatting bepaald.
“De meeste zaken zijn gunstig geprijsd.
We krijgen veel binnen, dus met een
lage prijs hopen we ook op een snelle
doorstroming”, vertelt Stan. “Soms
zitten er bijzondere spullen tussen
zoals Delfts blauw servies. Dat zetten
we even apart, zodat een expert de
prijs kan bepalen. Op de rommelmarkt
richten we dan een speciaal kraampje
in voor deze uitzonderingen.” Iedere

maandagmorgen, dinsdagmiddag en
vrijdagmorgen kunnen mensen hun
bruikbare, maar voor hen overbodig geworden spullen inleveren bij Vrienden
van Verpleeghuis Elzenhorst. Bovendien
halen de vrienden grotere voorwerpen,
zoals meubilair, bij de mensen thuis op.
“Momenteel hebben wij nog een ruimte
onder Elzenhorst, maar we zijn nog op
zoek naar een geschikte ruimte vóórdat
de boel hier gesloopt wordt”, vertelt
Frans Litjens.”Sommige mensen denken
trouwens dat wij gestopt zijn met onze
activiteiten, maar dat is beslist niet
zo.” “We krijgen hier de gekste dingen
binnen, af en toe zelfs een kunstgebit.
Tja, en vind dan maar eens iemand die
het past”, lacht Stan.

Opschoondag
in Horst aan de Maas
In Kronenberg vond zaterdag 10 maart de Landelijke Opschoondag plaats, een initiatief van Stichting Nederland
Schoon. Deze actie werd georganiseerd door de KJEM in samenwerking met de stichting.

altijd

Zondagds!
geopen r
van 9 tot 17

uu

Sierkers Prunus

-20%

Taxus baccata supermooi!

-20%
0,99
4,99
7,99

Witte of roze bloem
Struik tot en met hoogstam, alle soorten
Alle maten; 60-200 cm

Dahlia

knol
Keuze uit 50 soorten en kleuren

Violen de allerbeste!

p.st.
1,49
12 st.

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

Phalaenopsis orchidee
3 bloemstelen, vele kleuren

p.st.
11,99

Aanbiedingen geldig t/m 20 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

Om 13.00 uur kwamen de
opruimers bij elkaar bij de kerk van
Kronenberg. Daar werd iedereen in
groepen verdeeld en iedere groep ging,
gewapend met grijpers en vuilniszakken, een gedeelte van Kronenberg
schoon maken. Door de grote opkomst

van de leden van de KJEM en de hulp
van een aantal ouders verliep de
actie vlot. De actie werd dan ook voor
het geplande tijdstip van 16.00 uur
afgerond. Ook in Tienray werd opgeruimd. Meer dan tien zakken zwerfafval
werden in en om het dorp verzameld.

De jaarlijkse schoonmaakdag is bedoeld
om mensen bewust maken van de
aanwezigheid van afval op plekken
waar het niet hoort en daagt mensen
uit betrokkenheid te tonen bij het
opruimen van zwerfafval in de eigen
leefomgeving.
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René Poels stopt als voorzitter

verenigingen 21

SOS Meerlo-Wanssum
zoekt nieuwe leider

Landschap Horst
verfraait
Horster landschap

Oprichter en voorzitter René Poels van Stichting Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wanssum (SOS MeerloWanssum) heeft woensdagavond 7 maart bekendgemaakt eind dit jaar te stoppen met zijn voorzitterschap. Hij
vertelde dit tijdens een bijeenkomst met de vrijwilligers van SOS. De organisatie is de zoektocht naar een opvolger
gestart.

Stichting Landschap Horst aan de Maas bevordert al jaren de inzaai
van akkerranden en overhoeken met een eenjarig bloemenmengsel in de
gemeente. Iedereen met een beschikbare strook grond kan zich uiterlijk
tot en met 31 maart aanmelden.
Landschap Horst zorgt al jaren
voor mooie bloemenlinten in het
landschap van Horst aan de Maas.
Daarmee wil de stichting de natuur
de kans geven: zo kunnen vlinders,
hommels en diverse soorten bijen
nectar verzamelen en stuifmeel op de
bloemenweelde verspreiden. Na de
bloei trekken de zaden allerlei zaadetende vogels aan. Uiteindelijk zorgen
de bloemen voor een natuurlijke
impuls aan het landschap en buitengebied van de gemeente.
In samenwerking met grondbezitters en boeren worden in het
voorjaar stroken van drie tot zes

meter landbouwgrond ingezaaid
met een mengsel van ongeveer
15 eenjarige bloemsoorten. De grondbezitter levert de grond zaaiklaar aan
en Landschap Horst aan de Maas stelt
het bloemenmengsel beschikbaar en
zorgt half april voor machinale inzaai.
Voor meer informatie of aanmelding, neem contact op met Stichting
Landschap Horst. Voor Horst, bel
Ton Hoeijmakers op 077 398 25 52,
voor Sevenum bel Lowie van de
Goor op 077 467 19 90, en voor
Grubbenvorst bel Jo Vermeulen op
077 366 18 26. Een mail sturen kan
ook, naar info@horsterlandschap.nl

Grubbenvorst bijna
klaar voor Floriade
René Poels in de zomer van 2010 voor de ontwerptekeningen
van het Wereldpaviljoen op de Floriade
SOS laat weten: “We gaan graag
door met het verbinden van mensen
hier en daar en in een tijd dat ontwikkelingssamenwerking landelijk onder
druk staat, kunnen wij een positieve
bijdrage blijven leveren aan een betere
en eerlijkere wereld.” Zij zien wel in dat
de wijze waarop dat gebeurt, dit jaar
aan verandering toe is. René Poels wil
plaatsmaken voor een nieuwe, jongere
voorzitter. Hij sluit niet uit dat hij volgend jaar nog een adviserende rol zal
vervullen. “En ik blijf wel voorzitter van
de Stichting Wereldpaviljoen en zet me
in om dit permanent educatief en recreatief belevingcentrum na de Floriade te
laten landen in het kloosterdorp Steyl”,

zegt Poels.
Naast het vertrek van Poels heeft
ook een ander bestuurslid aangegeven
zijn functie na het wereldfestival op te
zeggen vanwege een nieuwe werkkring. Het bestuur zou daarnaast graag
versterking van zijn gelederen willen.
SOS Meerlo-Wanssum werd 20 jaar
geleden opgericht om de inwoners
van de zes kerkdorpen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum te
informeren over ontwikkelingssamenwerking. Ook wilden ze concreet elke
drie à vier jaar een project te steunen
in de Derde Wereld. De afgelopen jaren
hebben vele tientallen inwoners zich
ingezet als vrijwilliger. Op dit moment

heeft SOS een bestuur bestaande uit
zes personen en dertig vrijwilligers. In
die jaren steunde SOS onder andere de
bouw van een huis voor straatmeisjes
in Rio de Janeiro, een klaslokaal en aanschaf van melkkoeien in Nairobi, en een
mobiele schoolklas in Chennai. Nu is
SOS Meerlo-Wanssum dus op zoek naar
een “inspirerende leider en nieuwe
bestuursleden.” Geïnteresseerden voor
deze functies kunnen zich melden bij
het secretariaat van SOS, Carla Hanraets
via info@sos-meerlowanssum.nl of
06 24 49 84 86 of bij huidige voorzitter
René Poels via rag.poels@home.nl of
06 29 47 91 10. Voor meer informatie
kijk op www.sos-meerlowansum.nl

Stichting Gewoën Grubbevors gaat diverse activiteiten ondernemen
om het aspergedorp nog aantrekkelijker te maken tijdens de Floriade.
Niet alleen voor de eigen inwoners, maar zeker ook voor alle bezoekers
uit binnen- en buitenland worden tal van activiteiten opgezet.
Een van de eerste acties van
Stichting Gewoën Grubbevors is het
aanbrengen van bloembakken aan
ongeveer 60 lantaarnpalen in het centrum van het dorp. De planten worden
op dit moment opgepoot zodat zij
eind april in volle bloei staan.
Niet alleen het centrum, maar
ook de akkerranden aan de invalswegen worden opgefleurd worden
met eenjarige bloemen, dankzij de
medewerking van Stichting Horster
Landschap.
Ook de inwoners zelf kunnen

zorgen voor meer kleur en fleur in
Grubbenvorst. Zij kunnen bijvoorbeeld
deelnemen aan de voortuinenwedstrijd die het centrummanagement
Horst organiseert. Aan inwoners die
met hun buren of straat deelnemen
reikt de stichting een extra prijs uit.
Ook worden diverse vlaggenmasten met fleurige en kleurrijke
banieren in Grubbenvorst geplaatst.
Deze zijn niet alleen voor tijdens de
Floriade maar zeker ook daarna. Voor
meer informatie over de activiteiten,
kijk op www.gewoengrubbenvors.nl

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

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

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Geleide meditatie
Geleide meditatie voor ontspanning, voor verbinding met
je eigen wijsheid en intuïtie, voor het loslaten van pijnlijke
herinneringen en trauma’s.
Geleide meditatie om (weer) in jezelf te geloven waardoor
je je (weer) vitaal, krachtig, vreugdevol en energiek
gaat voelen.
Wanneer: ma middag, di en do avond, vr ochtend.
Duur: 1 uur Waar: Meterik

Voor info en aanmelding bel: 06 – 53364164

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

Crist Coppens
Bij 4 runderstooflapjes
4 hamburgers voor maar € 1.00
Gebraden kipfilet 100 gram € 1.00
Leverkaas 100 gram € 1.00

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Schutterij St. Jan
onthult kunstwerk
Zaterdag 10 maart werd in Grubbenvorst het kunstwerk ‘Grubbenvorst
omarmt Oud Limburgs Schuttersfeest’ onthuld. Het werk wordt door
Schutterij St. Jan aan de Grubbenvorster gemeenschap aangeboden als dank
voor en ter herinnering aan het Oud Limburgs Schuttersfeest 2010 in
Grubbenvorst.

De Helenaveense beeldend
kunstenaar Dirk Verberne maakte een
stalen sculptuur waarin symbolisch
wordt weergegeven hoe het OLS in
2010 door de Grubbenvorster gemeenschap ontvangen is: “vier vaandels, die
enerzijds de deelnemende schutterijen
en anderzijds de identiteit van de
Grubbenvorster gemeenschap symboliseren, omringen drie schuttersharken
die figureren voor het Oud Limburgs
Schuttersfeest. Op deze wijze wordt uitgebeeld op welk een sympathieke wijze de gemeenschap Grubbenvorst het
OLS in 2010 in zich opgenomen heeft”,
aldus de schutterij. Het kunstwerk staat

op het Pastoor Vullinghsplein in de
buurt van het voormalige gemeentehuis, de plek waar in 1900 schutterij St.
Jan werd opgericht en de plek waar de
OLS-organisatie haar onderkomen had.
Het Oud Limburgs Schuttersfeest
2010 betekende maanden van intensieve voorbereiding waarna Grubbenvorst
tijdens het OLS en alle evenementen
daaromheen vele duizenden schutters
en andere gasten mocht ontvangen.
Schutterij St. Jan had de sterke behoefte om haar dankbaarheid te laten
blijken voor alle steun en medewerking
die er destijds vanuit de Grubbenvorster
gemeenschap ontvangen is.

Lezing roofvogels
in Nederland
Voor Vogelwerkgroep ’t Hökske uit Sevenum breken drukke tijden
aan. Het broedseizoen komt eraan en de leden van de werkgroep zijn
belast met het tellen van de broedvogels in de diverse natuurgebieden
en de weidevogels in de akkerbouwgebieden staan in de startblokken.

Vestiging Horst
Vestiging Horst
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Horst02262
telefoon
(077) 820
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telefoon (077) 820 02 62
telefoon
(077)
820 022
St. Lambertusplein
Lambertusplein
262
info@campsoptiek.nl
- www.campsoptiek.nl
St.
info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl
info@campsoptiek.nl
- www.campsoptiek.nl
telefoon (077)
(077)
820 02
02 62
62
telefoon
820
(Kortingen komen boven op uw zorgvergoeding. Niet inwisselbaar tegen contanten of i.c.m. andere acties)
info@campsoptiek.nl
www.campsoptiek.nl
(Kortingen komen boven
op uw zorgvergoeding. Niet --inwisselbaar
tegen contanten of i.c.m. andere acties)
info@campsoptiek.nl
www.campsoptiek.nl
(Kortingen komen boven op uw zorgvergoeding. Niet inwisselbaar tegen contanten of i.c.m. andere acties)

Daarnaast besteed ‘t Hökske
een avond speciale aandacht aan
de roofvogels. Maandag 19 maart
om 20.00 uur houden zij een lezing
over roofvogels in horecacentrum
De Sevewaeg in Sevenum. Volgens
’t Hökske is het woord roofvogels
eigenlijk niet goed gekozen. Zij stellen
dat de Duitsers hiervoor een beter
verzamelwoord hebben, Greifvögel.
Het zijn geen rovers maar zij grijpen
hun prooi met de klauwen. In
Nederland broeden twaalf soorten
roofvogels. De buizerd, torenvalk en
sperwer zijn de meest bekende. Maar
wie heeft wel eens van de zwarte
wouw gehoord? Naast broedvogels
heeft Limburg ook nog doortrekkers.

Een opvallende verschijning hiervan
is de visarend. Ook de wintergasten
en de dwaalgasten komen op de
informatieavond aan de orde. Mede
dankzij het fotomateriaal van een
aantal eigen leden van ’t Hökske
worden de kenmerken van deze
vogels aan de belangstellenden
voorgelegd en met deze informatie
gaat herkenning zeker gemakkelijker. Deze en meer informatie
over de vogels en de herkenning
van de soorten krijgen bezoekers op 19 maart in De Sevewaeg.
Deze avond is voor iedereen toegankelijk. Voor informatie mail naar
info@vogelwerkgroephokske.nl of kijk
op www.vogelwerkgroephokske.nl
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Drumband Melderslo

Muziek maken en vooral gezelligheid
De drumband van Muziekvereniging Eendracht uit Melderslo organiseert zaterdag 24 en zondag 25 maart de
Limburgse Kampioenschappen voor solisten. Vanuit hun eigen groep doen maar liefst zes tamboers mee. HALLO ging
langs bij de drumband na een van de repetities en belandde in een kroegje van muziekmakers, dobbelcompetities,
leuke anekdotes, flauwe humor en verwrongen spreekwoorden. “Gezelligheid staat zeer hoog in het vaandel!”

Aan de tap in MFC de Zwingel in
Melderslo zitten de muzikanten te
kletsen. Paul Hermans: “Wij repeteren 1,5 uur, en daarna zijn we 2,5
uur sociale werkplaats.” Dirk van den
Ham: “Drumband Melderslo, altijd één
groot feest.” Roel Hendrix: “Ik ga niks
zeggen, alles wat ik zeg kan tegen me
gebruikt worden.” Thijs is een dobbelheld, er is een Facebook-pagina

om Roosengartisch te leren praten en
Sanders-forte is een veel voorkomende
term. Het is al vrij snel duidelijk dat een
serieus interview moeilijk gaat worden.

Plezierige groep
onder elkaar
Mark Roosengarten is hun fanatieke
instructeur. “Het is een hele plezierige

groep onder elkaar. De leeftijden
verschillen nogal, maar van jong tot
oud is het één groep. Het dobbelen na
de repetitie hoort bij de saamhorigheid.
Er wordt een hoop ‘gekwatst’, maar
als het moet kunnen ze vlammen.”
Dat kan voorzitter van de muziekvereniging, Annie Camps, beamen:
“Als er activiteiten georganiseerd
moeten worden, zoals nu met de

Groengroep voert eerste
projecten uit

Limburgse Kampioenschappen, staat
jong en oud klaar. Alle vrijwilligers die
meehelpen in dat weekend komen
vanuit de drumband. Sommige fanatiekelingen repeteren ook nog op dinsdag
met de fanfare. Het is gewoon een
ontzettende hechte groep, die spontaan
serenades voor elkaar brengt.”
Een hoogtepunt voor de meeste
leden was toch wel het Proms-concert
in november. Thijs Deckers: “Dat was
superspectaculair.” “Ik vond dat het
vetste wat we tot nu toe hebben
gedaan”, vult Lennart Spreeuwenberg
aan. Claire de Swart: “Het was vooral
leuk omdat mensen niet weten wat ze
van de drumband moeten verwachten.
Veel mensen denken toch aan trommeltjes en marsen lopen op straat. Als
je ze dan kunt verrassen met allemaal
verschillende instrumenten: dat is gewoon mooi.” Roel Hendrix: “We hebben
ook veel meer stijlen muziek dan iedereen denkt. De laatste tijd hebben we
samba’s, nummers van Toto, Coldplay,
Led Zeppelin en de Stones. Met de verschillende melodische stukken die we
hebben is alles heel herkenbaar voor
het publiek.”
Leuke anekdotes, die zijn er
genoeg. Concerten, uitstapje, concertreizen: alles heeft zijn eigen verhaal.
Dirk van den Ham: “De concertreis
naar Duitsland was echt je van het.
Die ‘Pruuse’ gingen helemaal los.” Ed
Vullings: “Toen ik prins was met carnaval kwam met de receptie een hele
grote groep al trommend binnen. Leden
en oud-leden hadden samen geoefend
om mij een serenade te geven. In rijen
marcheerden ze naar binnen, er kwam
geen eind aan. Dat was zo mooi om te
zien, dat heeft me heel erg geraakt.”
Aan de gezelligheid zitten soms
ook wat nadeeltjes. Thijs Peeters: “Met
het Peeltoernooi hadden we de avond

ervoor onszelf moed ingedronken. Dit
resulteerde de volgende dag op weg
naar het toernooi in enkele stops in de
berm.” Er volgen een aantal zeer vergelijkbare verhalen en met elk verhaal
wordt hard gelachen. Roel Hendrix:
“Mensen denken nu: wat een alcoholisten bij de drumband. Ik zou zeggen: bel
de drumband voor muziek en pret, en
gegarandeerd ‘ennen goojen umzet’.”

Op plaatsen waar ze
ons niet verwachten
Ed Vullings: “We hebben op plaatsen gespeeld waar mensen ons niet
verwachten, zoals Toverland of ergens
een plein buiten. Dat heeft elke keer
heel goed uitgepakt en dat is dan ook
wat we willen. Dus als je ergens iets
wilt organiseren met een verrassend
optreden waar je ons niet verwacht?
Dan willen wij daar juist spelen.”
In de toekomst zit het in ieder
geval wel goed met een geboren entertainer als instructeur, een zeer levendige jeugdopleiding, en een gezellige
enthousiaste groep.
De Limburgse Kampioenschappen
zijn van zaterdag 24 tot zondag
25 maart in MFC de Zwingel in
Melderslo. Zaterdag 24 maart beginnen de solisten om 13.00 uur en is om
17.00 uur de prijsuitreiking. Zondag 25
maart beginnen de solisten om 9.00
uur en zijn om 11.00 en 17.15 uur prijsuitreikingen. Om 16.40 uur is er een
gastoptreden van slagwerkensemble
Jo Zinzen.
Vanuit Melderslo doen op zaterdag
Daan van de Pas en Roy Wijnhoven in
de jeugddivisie en Jarno Rongen in de
vijfde divisie mee. Op zondag drummen
Frank Coenen in de vierde divisie, Bart
Coenen in de tweede divisie en Jordi
Vullings in de eerste divisie.

Op zaterdag 9 maart zijn drie grootse projecten tot uitvoering gekomen die in Sevenum het landschap en de
ecologische waarden een impuls gaan geven. Stichting Groengroep Sevenum heeft samen met drie deelnemers aan
het project van Boerenlandschap Verfraaid plannen opgesteld en deze samen met deelnemers uitgevoerd.

Ruim 20 jaar kwaliteit en service!

De drie projecten in het kader van
Boerenlandschap Verfraaid zijn de aanplant van een modern bedrijf, Montair,
in het landschap, de aanplant van
landschapspark Vrengesplats en een
landschapsgebiedje bij een particulier

in Kronenberg. Volgens de stichting zijn
dit aansprekende voorbeelden die hopelijk in de rest van Horst aan de Maas
navolging krijgen.
Het project Boerenlandschap
Verfraaid biedt vele mogelijkheden om

landschap, cultuurhistorie en ecologie
te versterken en valt onder koepelstichting Landschap Horst aan de Maas. De
Groengroep is hierin actief in Sevenum
en wil de komende jaren nog vele
projecten oppakken.

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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SOS-schoolbus in India
gepresenteerd
De handen gingen op elkaar in Chennai in India, bij het project van Udavum Karangal van Steven Vidyaakar,
toen daar de SOS Meerlo-Wanssum bus werd gepresenteerd. Vorig jaar is gestart met de bouw van deze bus die
binnenkort dienst gaat doen als mobiele schoolklas in het zuiden van India.

Alfons Verstegen
genomineerd!
Alfons Verstegen is onlangs genomineerd voor de titel
Hypotheekadviseur van het jaar. Een verkiezing die door de Stichting
Erkend Hypotheekadviseur (SEH) wordt georganiseerd.
Bij deze stichting zijn circa 14.000 adviseurs
ingeschreven. Alfons is samen met 19 anderen
genomineerd. Een prestatie waar we trots op
zijn. Aan de genomineerden werd op 6 maart
2012 in Zeist een casus voorgelegd. Op basis
van uitwerking van deze casus blijven er
3 kandidaten over voor de titel
‘Hypotheekadviseur van het jaar’.
We feliciteren Alfons alvast met deze
nominatie.
De definitieve uitslag volgt nog.

Voortgang actie
Beste-Wensen-Boom
In december 2011 vertelde Nikki Minkenberg van Rabobank Maashorst u
over de unieke Maashorstactie: de Beste-Wensen-Boom. Iedereen mocht
een wens doen, een wens voor een ander. Inwoners uit de gemeente
Horst aan de Maas maakten van onze uitnodiging gebruik en hingen hun
wensen voor anderen in de Beste-Wensen-Bomen in onze kantoren.

De kleurrijke mobiele klas van SOS Meerlo-Wanssum in India
Er is hard gewerkt om de bus
gereed te krijgen en te voorzien
van kleurrijke belettering en foto’s.
Woensdagavond werd de bus gepresenteerd aan de vrijwilligers van
SOS. De grote bus werd enthousiast
ontvangen.
Het is de verwachting dat, de bus
na inrichting van de mobiele schoolklas,
na Pasen operationeel wordt. Dan gaat
de rijdende klas van bouwplaats naar
bouwplaats in de regio Chennai om
kinderen van arme bouwvakfamilies
onderwijs te geven. SOS MeerloWanssum heeft de bus kunnen betalen

samen met de landelijke tv-actie Wilde
Ganzen. In totaal is een bedrag van
43.717 euro bijeen gebracht. Op de bus
zijn dan ook logo’s van SOS en Wilde
Ganzen aangebracht.
SOS heeft Steven Vidyaakar beloofd
om de eerste drie jaren ook de personeelskosten van de bus en de brandstof
te betalen. Daarna wordt het project
financieel geadopteerd door lokale
aannemers en projectontwikkelaars. De
India-bus is het zesde grote project dat
SOS Meerlo-Wanssum ondersteund. “De
samenwerking met Wilde Ganzen en
veel scholen, bedrijven, groepen en

particulieren heeft ertoe geleid dat
we samen weer een stukje van de
millenniumdoelen hebben bereikt: alle
kinderen naar school, ook die van de
arme arbeiders in Zuid-India”, aldus
voorzitter René Poels van SOS MeerloWanssum.
De Meerlo-Wanssumse organisatie wil de Indiase bus graag
in miniatuur laten maken, inclusief de
kleurrijke opdruk, als representatiecadeau voor relaties van SOS en
kinderen die een actie hebben gehouden. SOS onderzoekt nu de mogelijkheden en sponsoren daarvoor.

Cursus Wat bloeit daar?
De plantenwerkgroep van IVN De Maasdorpen organiseert dit jaar een compacte cursus onder de titel Wat
bloeit daar?, waarin deelnemers leren wilde planten te herkennen en op naam te brengen. De eerste cursus is op
zondag 22 april.
Vijf zondagochtenden gaan
deelnemers aan de cursus Wat bloeit
daar? in een kleine groep op stap
in verschillende natuurgebieden in
de regio Horst aan de Maas. Onder
begeleiding van een deskundige van

de plantenwerkgroep worden planten
en bloemen bekeken. Ook leren de
deelnemers de specifieke eigenschappen waaraan plantensoorten herkend
kunt worden. De cursussen zijn op
zondagen 22 april, 20 mei, 1 en 29 juli,

en 16 september. De cursus duurt van
09.30 tot 11.30 uur.
Voor meer informatie neem
contact op met Mariet Jakobs,
077 467 29 71 of mail naar
jakobsch@planet.nl

Kinderkledingbeurs Grubbenvorst
Moeilijke keuze
Het was erg moeilijk om uit de 218 ingediende wensen een keuze te
maken. Dit heeft meer tijd in beslag genomen dan wij oorspronkelijk
dachten. Na uitvoerig overleg hebben de bankmedewerkers uiteindelijk de
tien meest aansprekende wensen uitgekozen.
Gedurende de komende weken worden de indieners van deze tien
gekozen wensen benaderd en wordt besproken hoe en wanneer hun
wens gerealiseerd kan worden. Eind maart 2012 informeren wij u graag
over deze ‘winnaars’ en de realisatie van hun wensen voor anderen.
Beste-Wensen-Boom en NL DOET
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 2012 vindt NL DOET plaats. NL DOET is
de grootste vrijwilligersactie van ons land en wordt georganiseerd door het
Oranje Fonds. Iedereen wordt gestimuleerd om op 16 en 17 maart de
handen uit de mouwen te steken.
De medewerkers van Rabobank Maashorst doen dat niet op deze twee
dagen maar wel in de komende maanden. Dan steken ze daadwerkelijk de
handen uit de mouwen en gaan samen wensen vervullen in de gemeente
Horst aan de Maas.
Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank. Een bank met ideeën.

Stichting Kinderkledingbeurs Grubbenvorst houdt zaterdag 31 maart de zomerkinderkledingbeurs in
café-zaal De Vonkel in Grubbenvorst. Van 10.00 tot 11.30 uur kan men terecht voor een groot aanbod van
tweedehands kinderkleding, schoenen en accessoires. Entree is gratis.
Voor de kinderkledingbeurs kan
nog kleding ingeleverd worden. Het
inleveren van goede, nog bruikbare en schone zomerkleding kan
op vrijdag 30 maart tussen 19.30 en
20.30 uur in café-zaal De Vonkel. Per

persoon mogen maximaal 30 stuks,
vanaf maat 86, ter verkoop worden
aangeboden. Hiervoor is een inschrijfnummer nodig. Dit is te krijgen vanaf
twee weken voor de beurs via een
telefoontje naar 077 366 22 52. Indien

er winst gemaakt wordt, wat niet het
streven is, dan wordt dit beschikbaar
gesteld aan een goed doel.
Voor meer informatie en richtlijnen voor het prijzen, kijk op www.
kledingbeursgrubbenvorst.web-log.nl

Excursie naar Essen
Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring Ter Horst organiseert op zaterdag 14 april
een excursie naar Essen in het Duitse Ruhrgebied. Opgave voor deze excursie is mogelijk tot en met 16 maart.
Het Ruhrgebied ligt vlakbij,
maar het wordt door veel toeristen
gemeden vanwege het industriële
verleden. De komst van de kolen- en
staalindustrie heeft het landschap
aan de Ruhr in een eeuw tijd volledig
veranderd van een agrarisch naar een
postindustrieel landschap. De vele
stilgelegde industriële complexen
zijn broedplaatsen voor cultuur en

nieuwe ideeën. Een van deze industriële complexen is Zeche Zollverein,
een industrieel monument dat in 2001
is toegevoegd aan de Unesco werelderfgoedlijst.
Tijdens de excursie van LGOG
wordt een bezoek gebracht aan
het Ruhr-museum, dat gevestigd is
in het gebouw van de voormalige
kolenwasinstallatie. ‘s Middags wordt

het Folkwang Museum bezocht.
De collectie van dit kunstmuseum
bestaat vooral uit Duitse en Franse
schilderkunst uit de negentiende en
twintigste eeuw, maar ook beeldhouwkunst en fotografie zijn te bezichtigen.
De excursie vertrekt om 08.30 uur
bij de Librije in Horst. Voor meer informatie kijk op www.lgogterhorst.nl
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Sevenummer in rallyteam
Mitsubishi Colt Cup
Komend jaar zal een half-Sevenums rallyteam de proeven van de Nederlandse rally’s onveilig maken. Mickeal
van Stiphout uit Sevenum vormt samen met Frank Tetteroo uit het Betuwse Maurik het Panas Hosted Rallyteam.
Donderdag 8 maart onthulden zij de nieuwe auto van hun rallyteam. Zij gaan voor de Mitsubishi Colt Cup.

Team B1 van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo is
zaterdag 10 maart in een bomvolle sporthal zaalkampioen
geworden in de 1e klasse. In de zaalcompetitie werden op één na
alle wedstrijden gewonnen. Met een beter doelsaldo eindigden
De Merels boven hun concurrent BMC uit Berlicum.

Het Panas Hosted rallyteam (Foto: Walter Geuzebroek)
De onthulling van de auto van het
rallyteam werd voorafgegaan door
een ontwerpwedstrijd. In december
schreef Telecom Result Group, waar
Panas Hosted een onderdeel van is, een
wedstrijd uit voor het mooiste ontwerp
voor de nieuwe rallyauto. “We zijn echt
overweldigd door het aantal deelnemers. Er is een eerste selectie gemaakt
totdat er nog acht ontwerpen over
waren. De medewerkers van Telecom

Result Group hebben uiteindelijk gestemd op hun favoriete ontwerp”, aldus
Frank Tetteroo, algemeen directeur van
Telecom Result Group. Als winnares
kwam Renate Brown uit de bus. Met
haar ontwerp sleepte ze een iPhone 4S
in de wacht.
Vaste navigator Mickeal van
Stiphout zal niet elke wedstrijd in de
navigatorstoel zitten. “Graag had ik
het hele seizoen in deze nieuwe auto

gereden. Helaas moet ik na 12 jaar
volledig meedraaien nu een stapje
terug doen.” Mickeal is net vader
geworden en wil dit jaar volop van zijn
zoon gaan genieten. In de wedstrijden
dat Mickeal niet kan rijden, zal de navigatorstoel bezet worden door Annabeth
Blijenberg.
Voor meer informatie over het rallyteam, kijk op www.panas-hosted.nl/
rallyteam

Pupillen D1 Merels naar NK
Zaterdag 17 maart worden de Nederlandse Kampioenschappen voor jeugdteams in het dameskorfbal gehouden.
Uit elke hoofdklasse van de jeugdcategorieën (A-, B-, C- en D-jeugd) worden de vier best geklasseerde teams
geselecteerd. Ook D1 van De Merels uit Melderslo mogen tijdens het NK aantreden.

Uw erkend installateur in de regio!

www.elektrokusters.nl

Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo
T 0478 69 14 73 F 0478 69 26 45 E info@elektrokusters.nl

www.tcinterieurbouw.nl | (077) 464 18 44
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STANDAARD OF MAATWERK:
PROFESSIONELE KWALITEIT, OOK VOOR U!

GEWOON lekker uit eten
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233
Voor deskundig en laagdrempelig adVies

GRATIS kennismakingsgesprek!
Venray

tel 0478 - 52 10 70

echtscheiding
alimentatie
omgangsregeling
arbeidsrecht
letselschade
overeenkomstenrecht
www.julicher-meijer.nl

George & Robert Nabben
Verhuur
Het D1-team van korfbalvereniging
De Merels uit Melderslo komt dit jaar
voor het eerst uit in de hoofdklasse
voor D-teams, voor speelsters van 10
tot 12 jaar. In de veldcompetitie voeren
ze de ranglijst aan, in de zaalcompetitie
eindigden ze op een derde plek.

Op basis van dat resultaat mogen
de Melderslose meiden deelnemen
aan het Nederlands Kampioenschap.
Hun tegenstanders zijn Rosolo uit
Reusel, Ona uit Overasselt en Swift uit
Velden. De onderlinge verschillen in
de reguliere competitie zijn zeer klein.

Het team van De Merels maakt daarom
zeker kans op de titel. Bovendien
scoorden zij in de reguliere competitie
de meeste doelpunten van alle teams.
Het NK wordt gehouden in sporthallen
van de Wetteling in Venray en start om
09.30 uur.

VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
GUN 16 SWOLGEN
TEL. 0478-691669
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Geen punten
voor SVEB 1

Melderslo wint van
hekkensluiter
Door: Ine Blenckers
Op de prachtige lentezondag wist RKSV Melderslo eindelijk weer te winnen. Er werd aangetreden tegen VVV’03
uit Venlo, dat tot nu toe slechts één wedstrijd wist te winnen en rode lantaarndrager is in de vierde klasse F.
Op Sportpark de Merel begon
Melderslo fel aan de wedstrijd. De
punten zijn voor hen hard nodig om
mee te blijven draaien in de middenmoot. De eerste grote kans voor
Melderslo kwam net voordat het
eerste kwartier verstreken was, maar
de Venlose doelman stond in de weg.
Vanaf dat moment gaven de mannen
van Ummenthun wat meer terrein
weg en kwam VVV’03 steeds beter in
de wedstrijd.
Na een half uur voetballen kwam
Rob Driessen los van zijn tegenstander

en ging alleen op de keeper af. Terwijl
de toeschouwers de goal al hadden
geteld, schoot Driessen de bal te zacht
in de handen van de goalie van VVV’03.
Net voor rust was het dan toch eindelijk
raak. Een prachtig afstandsschot van
Bart Verheyen krulde boven in het net.
Zo kon Melderslo met een krappe voorsprong naar de thee.
Na rust wist Melderslo wat hen
te doen stond: de voorsprong verder
uitbouwen en geen kansen weggeven,
was ongetwijfeld de boodschap van trainer Ummenthun. Een half uur voor tijd

werd er een goede voorzet van rechts
gegeven. Stijn Vullings miste deze,
maar in de kluts kwam de bal toch nog
voor de voeten van Bart Verheyen,
die geen seconde aarzelde en hard
inschoot. De wedstrijd was gespeeld,
al liepen de irritaties in het laatste half
uur nog wel wat op. De goed leidende
scheidsrechter wist hier wel raad mee.
Met deze winst blijft Melderslo
vierde van onder maar is er een flink
gat geslagen met de degradatiekandidaten en is de aansluiting met de
middenmoot gerealiseerd.

Door: Herman Hendrix
Geen punten voor SVEB deze week, want Baarlo ging, zij het nipt, met
de volle buit huiswaarts. Destijds in Baarlo waren de mannen van SVEB heer
en meester maar bij deze wedstrijd was dat zeker niet. Een gelijkspel was
verdiend geweest, vooral in de laatste 20 minuten, maar net dat kleine
beetje geluk was er niet bij.

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 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
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
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.
83662 Km.
62226 Km.
393149 Km.
273567 Km.
151723 Km.
92729 Km.
180279 Km.
184722 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Hybride
Benzine
Benzine
Benzine
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
€ 17.750
€ 12.950
€ 2.500
€ 9.950
€ 12.500
€ 12.950
€ 22.500
€ 7.950

2005
2005
2001
2004
2004
2010
2004
1978
2008
2009

210000 Km.
206861 Km.
240272 Km.
115518 Km.
82775 Km.
48510 Km.
172206 Km.
79179 Km.
164404 Km.
32945 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine

€ 5.900
€ 6.750
€ 4.250
€ 4.950
€ 4.950
€ 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
2008
2007

9590 Km.
51263 Km.
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.

Maik Vermazeren aan de bal (Foto: Thijs Janssen)
In de eerste helft begonnen beide
teams mat en matig. Van goede
combinaties kwam weinig. Baarlo was
iets meer in balbezit en kwam in de 6e
minuut erg gelukkig en onverwachts
op voorsprong. Een hoekschop werd
bij de eerste paal ongelukkig verwerkt
en de bal verdween tergend langzaam
over de doellijn. Pas in de 11e minuut
mocht SVEB de eerste aanval noteren.
Deze eindigde met een schot van
Dean Crompvoets in de handen van de
Baarlo-goalie. Wat volgde was veel en
onnauwkeurig middenveldspel en kansen die door beide teams nauwelijks
uitgespeeld werden. De ruststand 0-1.
De tweede helft bracht wat meer
spektakel, de aanvallen liepen beter
en beide ploegen namen wat meer
risico’s. Vooral in de laatste 20 minuten
was SVEB regelmatig dreigend voor het

doel van Baarlo, maar een echte bres
konden ze niet slaan. Dean Crompvoets
was er in de 64e minuut nog het dichtst
bij. Een fraai schot van Jasper Janssen
werd in de 66e minuut net van richting
veranderd en in de 69e minuut konden
Joris de Mulder en Maik Vermazeren net
niet aan de bal komen na een fraaie
voorzet van Dean Crompvoets.
Ook Baarlo kreeg enkele kansen.
De SVEB-verdediging stond echter haar
mannetje, en ging het daarin even
mis dan stond doelman John Tissen op
zijn post. Vooral zijn redding in de 84e
minuut op een uitstekend schot redde
hij fraai. Hij verwerkte de bal tot hoekschop. Geen enkel punt dus voor SVEB.
Na afloop bleek dat de concurrenten
voor de onderste plaatsen wel punten
pakten. De rode lantaarn is nu alleen
voor SVEB.

Scheidsrechtersvereniging
krijgt paneelwand
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray en omstreken beschikt op
sportpark Ter Horst over een eigen clubgebouw. Om de ruimte zo efficiënt
mogelijk te kunnen gebruiken werd de kantine in tweeën gedeeld door
een harmonicawand. Deze kan met dank aan Stichting Vrienden van de
Scheidsrechters nu vervangen worden.
De geluidsisolatie van deze
flexibele afscheiding liet echter te
wensen over en was inmiddels
totaal versleten. Het was dan ook
een lang gekoesterde wens van
de scheidsrechters deze wand te
vervangen door een paneelwand
met een goede isolatiewaarde, zodat
meerdere activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden zonder
elkaar te storen. Enkele maanden
geleden zegde Stichting Vrienden
van de Scheidsrechters toe deze

wand te willen financieren en werd
begonnen met de voorbereidende
werkzaamheden. Inmiddels zijn de
werkzaamheden afgerond en was
het tijd om de wand officieel te
overhandigen. Tijdens de algemene
vergadering van maandag 12 maart
was de voorzitter van Stichting
Vrienden van de Scheidsrechters,
Jan Terburg, aanwezig om de officiële overdrachtshandeling te
verrichten, middels het doorknippen
van een lint.
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Seta laat punten liggen
Door: Ying-Fu Li
Het damesteam van tafeltennisvereniging Seta uit Sevenum verloor zaterdag 10 maart de thuiswedstrijd tegen
Groesbeek 1 met 4-6. Een volledige off-day van Jody Brouwers deed de ongeslagen status van Juul Coumans teniet.
De komende week tegen Westa zullen de dames uit een ander vaatje moeten tappen, willen ze een serieuze gooi
naar het kampioenschap doen.

Michael Boogerd doopt
Floriade-fiets
Tijdens de Floriade kunnen bezoekers bij 20 verblijfsaccommodaties in de regio speciaal bestickerde Floriade-fietsen
huren. Wielerlegende Michael Boogerd introduceert op donderdag
29 maart de speciale fiets.
Drie fietsspeciaalzaken uit de regio brengen, in samenwerking met
de Floriade, lokale platforms en Stichting Promotie Noord-Limburg,
de Floriade-verhuurfiets op de markt. Michael Boogerd zal 29 maart
met een groot gezelschap van het Parkhotel in Horst naar het Floriadeterrein fietsen.

Afgelopen zaterdag was een grote
tegenvaller voor de meiden. Juul
Coumans was ook vandaag een maatje
te groot voor iedereen. Ying-Fu Li, de
coach van Seta: “Juul had geen enkele
moeite met haar tegenstandsters. Ze
hoefde geen enkele game af te staan.
Helaas kon ze haar teamgenoten niet
inspireren. Vooral Jody had vandaag
haar dag niet. Ze kwam geen moment
in haar spel en hoewel ze twee keer
een wedstrijd met vijf games speelde,
had ze op de beslissende momenten
teveel twijfel in haar eigen kunnen.

Daardoor verloor Jody al haar enkelpartijen.”
Voor Lisa Smets was het een middag met dubbele gevoelens. Ze verloor
twee partijen kansloos, maar in haar
laatste partij stond ze er zowaar. “Lisa
speelde haar eerste partijen een beetje
gelaten, alsof ze geen enkel geloof
had in een goed resultaat. Maar tegen
uitgerekend de sterkste tegenstandster
speelde Lisa een geweldige partij. In
een wedstrijd waarin ze met 1-0 voor
kwam, vervolgens met 1-2 achter
kwam en de vierde game met 11-4

won, dolf ze uiteindelijk in de vijfde
game het onderspit. Desondanks was
dit een wedstrijd waarin ze de benodigde vechtlust toonde. Ik hoop dat ze
dat zelf ook beseft, zodat ze een stap
vooruit kan zetten”, aldus Ying-Fu.
Door de nederlaag staan de meiden
nu gedeeld tweede met Groesbeek en
op drie punten van koploper Westa.
“Volgende week gaan we op bezoek bij
Westa en dan speelt Steffie van de Riet
mee in de plaats van Lisa. Dan zullen
we er moeten staan. Het zal zeker een
spannende strijd worden.”

Open dag ponyclub
Wittenhorst

Een lagere
woz-waarde?
Wij regelen
het voor u .....
Doe de woz-scan, no cure no pay
In veel gevallen is de WOZ-waarde door uw gemeente
te hoog vastgesteld of zijn er bijzondere omstandigheden die een lagere WOZ
waarde rechtvaardigen. Bezoek daarom vrijblijvend het WOZ inloopspreekuur
op vrijdag 23 maart tussen 18.00 en 20.00 uur
bij InterMakelaars, Jacob Merlostraat 11-a te Horst
of kijk voor meer informatie op
www.intermakelaars.com

Op zondag 18 maart organiseert Ponyclub Wittenhorst haar jaarlijkse clubdag en een open dag voor belangstellenden. De dag begint om 10.00 uur met verschillende activiteiten, zoals dressuur, springen en pas de deux rijden
door de eigen leden.

Jacob Merlostraat 11-a, Horst

T (077) 398 90 90

www.intermakelaars.com

Vanaf 14.00 uur kan het publiek onder begeleiding een ritje op een pony
te maken. Ponyclub Wittenhorst is een
actieve vereniging met achttien leden
tussen 6 en 18 jaar. Leden trainen twee
keer per week in verenigingsverband in

manege Wieneshof in Hegelsom.
Naast het organiseren van reguliere
wedstrijden, organiseert ponyclub
Wittenhorst tal van leuke activiteiten
zoals het ponykamp, de sintviering of
een leerzaam uitstapje. Jongeren die

kennis willen maken met de ponysport
en met Ponyclub Wittenhorst zijn
welkom op de open dag in manege
Wieneshof in Hegelsom.
Voor meer informatie, kijk op
www.ponyclubwittenhorst.nl
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Sparta loopt verder uit op
concurrentie
Door: Bobby Minten
Het eerste elftal van voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum is zondag weer één punt uitgelopen op de
concurrentie in de 4e klasse F. In de eerste uitwedstrijd na de winterstop kwam Sparta met een 0-1 overwinning
zeer goed weg.

D2 Sporting ST
weer kampioen
Het D2-team van voetbalclub Sporting ST uit Swolgen en Tienray is
zaterdag in de binnencompetitie kampioen geworden. Het jonge D2
wist voor de tweede keer op rij de kampioenstitel binnen te halen. In
een spannende strijd om de titel moest uiteindelijk het doelsaldo
bepalen wie met de eer kon gaan strijken. Met een positief verschil
van vier doelpunten bleven de meiden van Sporting ST hun directe
rivalen voor en kon opnieuw feest gevierd worden.

donderdag vrijdag zaterdag

★ Frikandelsnack
van E 1,30 voor E 1,10
★ Appelcitroenvlaai
van E 9,95 voor E 8,75
maandag dinsdag woensdag

★ Lentebol voor E 2,50
★ Lammetjesvlaai
van E 9,95 voor E 8,75

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

Voor zorgvragers, mantelzorgers,
instellingen, gemeenten,
huisartspraktijk enzovoorts
• Voor informatie en advies over uw zorggerelateerde vragen
(WMO, AWBZ, PGB mantelzorgondersteuning mantelzorgcompliment enz.)
• Overnemen van regeltaken gerelateerd aan het vinden en
behouden van zorg en hulp op maat
Wij zijn u ook in de avonduren en op zaterdag graag van dienst
en komen indien nodig ook op huisbezoek.

Kijk voor meer informatie op
www.zorgadviesenregelhulp.nl of neem contact met ons op via
telefoon 077-4632384/ 06-12217828 e-mail: ria@zorgadviesenregelhulp.nl

In de eerste helft zagen de
bezoekers het beste van het spel en
werden er ook kansen gecreëerd. Toch
lukte het Roy Vullings en Erik Minten niet
om de doelman van Ysselsteyn te
passeren. Ysselsteyn probeerde vooral
met fysieke kracht het spel te ontregelen. Een kwartier voor rust leek Bart
Schouten op weg naar de goalie, maar
werd hij neergehaald. De scheidsrechter

weigerde aan beide kanten overigens
geel te geven. De vrije trap die volgde
werd in de lange hoek geschoten door
Erik Minten, 0-1. Sparta had in de eerste
helft al twee keer noodgedwongen
moeten wisselen en kwam na rust
amper meer aan voetballen toe. Op een
moeilijk bespeelbaar veld was het
Ysselsteyn dat nadrukkelijk op zoek ging
naar de gelijkmaker. Voetballend

kwamen ze er niet door, maar bij vrije
trappen en hoekschoppen werd het wel
heel benauwd voor Sparta. De lange
mannen van de thuisploeg misten,
gelukkig voor Sparta, net de scherpte
voor de goal. Ook de lat en de paal
stonden de verdiende 1-1 in de weg. Met
nog zeven wedstrijden te gaan is de
voorsprong van Sparta ’18 nu 12 punten.
(Foto: Sjaak Verstegen)

NK Bullshooter 2012
Na het succes van afgelopen jaren, is De Schatberg in Sevenum dit jaar alweer voor de vijfde keer de
thuishaven van het Nederlands kampioenschap Bullshooter. De toernooien vinden plaats van vrijdag 23 tot en
met zondag 25 maart in verschillende ruimtes van Actief- en Partycentrum de Schatberg.
Bullshooter, een vorm van darten,
wordt gespeeld met softtips-pijlen op
elektronische kasten. Deze vorm van
darten wint enorm aan populariteit
en wordt wereldwijd in 51 landen ge-

speeld. In oktober vindt op De Schatberg
ook het EK Bullshooter plaats met ruim
1.500 deelnemers uit achttien landen.
Het toernooi zal bestaan uit open én
gesloten toernooien. Om deel te kunnen

nemen aan de open toernooien moet
men aangesloten zijn bij een dartbond.
Inschrijving vindt plaats op de dag van
het toernooi zelf. Voor meer informatie,
kijk op www.bullshooter.nl

Heeswijk vindt Waterloo
tegen Wittenhorst
Door: Piet Nabben
Vele toeschouwers waren op de topper in de tweede klasse tussen lijstaanvoerder Heeswijk en voetbalclub
Wittenhorst uit Horst afgekomen. Slechts twee punten was het verschil tussen beide teams. De grote vraag was
of Wittenhorst wederom kon stunten, zoals in het eerste treffen.
Direct na het eerste fluitsignaal
liet Heeswijk duidelijk zien dat het
op revanche uit was. Twee corners
binnen twee minuten bewezen dit.
Wittenhorst moest even toezien dat
de Brabanders het heft in handen
namen. Doelman Sjors Witt kon een
gevaarlijk schot keurig pareren. Maar
de thuisclub kwam beter in het spel.
De doorbraak via Thom Derks, die
Rob Zanders bediende, was de eerste
gevaarlijke doorbraak. Het schot van
Rob kon net gekraakt worden.
Hoewel Heeswijk ogenschijnlijk
een veldoverwicht had, was het toch
thuisclub Wittenhorst die voor het
meeste gevaar kon zorgen. Rob Tips

was dicht bij een mogelijkheid: zijn
inzet was echter te slap om de score te
openen. Aan de andere kant was een
vrije trap van Bram Rubie gevaarlijk.
In de 40e minuut kon de grote
Wittenhorst-aanhang juichen. Op het
middenveld schoof Gijs Hagens de bal
ineens door naar Rob Zanders, die z’n
directe opponent achter zich liet. Met
een fantastische uithaal schoot Rob
keihard raak, 1-0. Dit was de ruststand.
Na de pauze was het spelbeeld eigenlijk gelijk: Heeswijk zocht de aanval.
Wittenhorst loerde op een snelle uitbraak. Deze spelwijze leverde Heeswijk
niet veel op. Het was erg druk in het
strafschopgebied en een goed spelende

achterhoede gaf de Heeswijkenaren
geen kans.
Alleen via vrije trappen en corners
kon Heeswijk voor enig gevaar zorgen. Naarmate de wedstrijd verstreek
leek het vuur bij de Brabanders enigszins te doven.
De supporters roken de winst.
Maar doordat de jeugdige ploeg
veelvuldig verkeerde passes afleverde
bleef de spanning erin. Nadat de
goed leidende scheidsrechter voor
het einde floot kon het feest voor
Wittenhorst beginnen. Opvallend
is dat Heeswijk slechts drie nederlagen leed, waarvan twee tegen
Wittenhorst.
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America geeft Resia
weer hoop
Door: Noud Haegens
Na de goede overwinning tegen Quick Boys had America afgelopen weekend tegen Resia een complete offday.
Duels werden verloren, het spel was slordig, weinig lukte en omdat Resia ook niet veel beter was, werd het publiek
een draak van een wedstrijd voorgeschoteld. Resia scoorde in de eerste helft wel twee keer. Zij hebben de punten
hard nodig tegen degradatie en hebben door deze overwinning zelfs America weer in het vizier.

Sporting ST
wint in Egchel
Door: Dave van Rijswick
Het is zondag 11 maart en de klok staat op 14.30 uur als de wedstrijd
SV Egchel tegen Sporting ST begint. Sporting heeft op dit sportpark nog
nooit gewonnen maar ook nog nooit verloren.
De eerste helft was er geen goed
voetbal van beide kanten en waren
beide partijen aan elkaar gewaagd.
Sporting creëerde een goede kans
waarbij Martijn Cristeans een hard
schot vanaf 16 meter op goal schoot,
maar de keeper redde uitstekend. De
rust werd bereikt met de welbekende
brilstand.
De tweede helft begon het
hardwerkende SV Egchel beter dan
Sporting, maar de grote kansen
waren toch voor de club uit Swolgen
en Tienray. In de 63e minuut van de
wedstrijd schoot Tim van Rijswick op
goal. Via een verdediger veranderde
de bal van richting. Sander Thijssen
reageerde razendsnel en liet met een
hard schot het net bollen, 0-1.
Na deze goal zette Sporting

het laatste zetje, 0-1. Nog geen twee
minuten later was het 0-2. Een voorzet
van links werd ook door Thijs Hebben
goed ingekopt.
America creëerde zelf niets en
kreeg twee keer hulp van de tegenstander om te scoren. Een verkeerde
terugspeelbal werd door Jens Kleuskens
echter net voorlangs geschoten. Omdat
de doelverdediger de bal twee keer
oppakte kreeg America nog een vrije
trap binnen het strafschopgebied. Deze
werd met het nodige geluk gestopt.
Na de rust werd het niet veel beter.

Beide teams kregen nog één kans. In
de 60e minuut werd een prima voorzet
van Jelle Houben van dichtbij tegen de
doelverdediger geschoten. In de 80e
minuut kreeg Resia nog een kans nadat
de rechterspits eenvoudig door de
Americaanse linie soleerde, maar zijn
schot werd vakkundig gepareerd.
Voor de rest gebeurde er helemaal
niets en zo gingen de gasten met drie
punten naar huis. America speelde ver
onder de maat en bleef zo terecht met
lege handen staan. Een gemiste kans
om Resia definitief af te schudden.

Hovoc vecht tegen
degradatie
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Zowel de dames- als herenhoofdmacht van volleybalvereniging Hovoc uit Horst kent, na vorig jaar te zijn
gepromoveerd een moeilijk seizoen. Beide teams vechten nu tegen degradatie. De positie van het damesteam
van Hovoc in de tweede divisie is door een 1-3 nederlaag (25-20, 16-25, 21-25 en 20-25) in het belangrijk
degradatieduel tegen Alfa/Next Volley uit Dordrecht verder verslechterd.
De volleybalsters van Hovoc
hebben als hekkensluiter nu drie
punten achterstand op de nummers
elf en twaalf in de poule en vijf op
de veilige negende plaats, waar
Dordrecht nu verkeert. Hovoc-coach
Henk Berkhout: “De druk wordt
alleen maar groter, iedere keer als je
verliest. Daarom hadden we in deze
thuiswedstrijd zo graag meer punten
gepakt. Jammer dat het enthousiasme
waarmee we vorige week Roosendaal
versloegen, nu alleen in de eerste set
te zien was.”
Gedurende de daaropvolgende drie sets bleef Hovoc DS 1
vechten tegen haar eigen gebrek
aan concentratie en zuiverheid.

De thuisploeg wist dat het beter kon,
dat hadden de Horster dames immers
een week eerder bewezen, maar het
lukte niet om tot succesvolle acties te
komen. In de vierde set lagen er nog
mogelijkheden voor Hovoc, maar een
te hoge foutenlast bij de service deed
de thuisploeg uiteindelijk de das om.
Voor het eerste herenteam van
Hovoc lijkt het ontlopen van degradatie
haast onvermijdelijk. In Sittard gingen
de Horstenaren met 4-0 onderuit
(25-16, 25-17, 25-17 en 25-14) en
alleen een wonder lijkt redding in
de vorm van handhaving te kunnen
brengen. Guido de Swart heeft zich als
Hovoc-coach nog niet bij degradatie
neergelegd, maar is wel eerlijk genoeg

om te constateren dat het voor de
club wellicht beter is om alles een
klasse lager opnieuw op te bouwen:
“We hebben een tekort aan kwaliteit
en vertrouwen. Als je zo vaak verliest,
werkt dat door. Bij tegenslag gaan de
koppies hangen.”
Na vorige week tegen de koploper een goede wedstrijd gevolleybald te hebben, speelde Hovoc tegen
Sittardia de misschien wel slechtste
wedstrijd van het seizoen. Met nog
vijf duels voor de boeg is H1 er nu
alles aan gelegen om het seizoen op
een zo positief mogelijke manier af
te sluiten.
Voor meer uitslagen zie
www.hovoc.nl

door. Robin Thissen kaatste met John
Thijssen, waarna Robin John vrij voor
de keeper zette. Maar John stuitte
op de doelman. In de 73e minuut
wist Sander Thijssen weer het net te
vinden. Een goede voorzet van Johan
Thijssen werd goed binnen geschoten,
0-2.
Kort daarna had Sander de kans
op een hattrick, maar hij stuitte op
de doelman. De goalgetter Ward
van Rijswick die vorige week ook al
scoorde, werd in de 80e minuut in
het veld gebracht. Tien minuten later
kreeg Ward de bal, na een fluwelen
voorzet van Bas van Aken, waarbij hij
met links het leder tussen de palen
schoot. Sporting wint met 0-3 en doet
goede zaken om niet te degraderen.
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Gemarineerde varkenslapjes 500 gram
Supermalse rundreepjes 100 gram
Varkens saté schnitzel
Per stuk
Grillworstjes Pan of barbecue? 100 gram

€ 5,75
€ 1,85
€ 1,25
€ 0,90

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
Zaterdag 31 maart a.s. 11.00 - 1500 u
OPENHUIS Zaterdag
Sevenum, Schepenhof
Schepenhof 88
Sevenum,
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Meteen in de eerste minuut kreeg
America een kans om te scoren maar
omdat Victor Wijnhoven uit balans werd
gebracht kon een hoge voorzet niet
ingekopt worden. Daarna gebeurde er
een half uur helemaal niks. Het publiek
zag middenveldvoetbal met geen
enkele kans.
Het duurde tot de 33e minuut voordat er een kans kwam. Deze was wel
meteen raak. Een hoekschop voor Resia
werd door America zwak weggewerkt
en via een scrimmage lag de bal in
een keer in het doel. Thijs Hebben gaf
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Fraaietussenwoning.nl
Een ruime
ruime tussenwoning,
tussenwoning, uitermate
uitermate geschikt
geschikt voor
voor starters
starters
Een
Gelegen aan
aan een
een doodlopende
doodlopende straat
straat op
op loopafstand
loopafstand van
van het
het
Gelegen
centrum en
en scholen.
scholen. Bouwjaar
Bouwjaar 2005,
2005, perceel
perceel 133
133 m
m22,, 33 slaapkacentrum
slaapkamers.Ruime
Ruime woonkamer,
woonkamer, mooie
mooie open
open keuken,
keuken, nette
nette badkamer,
badkamer,
mers.
leukeonderhoudsvriendelijke
onderhoudsvriendelijke tuin
tuin met
met terras
terras en
en tuinhuisje
tuinhuisje ...
...
leuke

Vraagprijs €€ 179.500
179.500 k.k.
Vraagprijs
Meer weten?
weten?
Meer
www.fraaietussenwoning.nl
www.fraaietussenwoning.nl

TM
Uniekmet
metDirectRaak!
DirectRaak!TM
W: www.huizenpartner.nl
www.huizenpartner.nl || E:
E: info@huizenpartner.nl
info@huizenpartner.nl | T: 0900 - 66 4 4444 (lokaal tarief)
Uniek
|| W:
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AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )
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Thema-avond Dorpsraad

Grubbenvorst

Lakeside Stammineke 2012

America
Karaoke

za 17 maart 19.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Halfvastenbal met
optreden De Hoegies
za 17 maart 21.00 uur
Locatie: Station America

Comedynight
wo 21 maart 20.30 uur
Locatie: Station America

vr 16 t/m za 24 maart
Organisatie: DC Stammi
Locatie: café ‘t Stammineke

Lottum

Sevenum

vr 16 maart 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

za 17 maart 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

vr 16 maart 21.00 uur
Locatie: Stapperij de Gaper

Meerlo

Levels:
Rise Above it All

90’s Rock Tribute

Cd-presentatie
Campaign

Mexavond

za 17 maart 20.30 uur
Locatie: De Lange

za 17 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Optreden Not Official

za 17 maart 21.00 – 03.00 uur
Locatie: café Metieske

Lezing over roofvogels
Regionale voorleeswedstrijd

Optreden Timbershop

Melderslo

za 17 maart 21.30 uur
Locatie: café De Beurs

za 17 maart
Locatie: BiblioNu

Seuren ATB-Toertocht
zo 18 maart vanaf 08.30 uur
Organisatie: Neetfit
Mountainbikers
Locatie: start:
Eikelenbosserdijk 6

Raw Generation
Part II

Informatiemoment
za 17 maart 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Zelfoogsttuin
De Vrije Akker

za 17 maart 22.30 uur
Locatie: Blok10

10e Winterzonfestival
Dorpsraadsvergadering

Broekhuizen

wo 21 maart 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

zo 18 maart
Organisatie:
Fanfare St. Nicolaas
Locatie: Koepelzaal

Hegelsom

zo 18 maart 11.00 – 16.00 uur
Organisatie: Stichting
Gehandicapten Concerten
Limburg
Locatie: De Mèrthal

Voorspeelavond

Griendtsveen

Horst

Quiltcafé

wo 21 maart 20.00 uur
Locatie: De Zaal

Open dag

Cd-presentatie
No Man’s Valley

zo 18 maart 10.00 uur
Org: Ponyclub Wittenhorst
Locatie: manege Wieneshof

zo 18 maart 15.00 uur
Locatie: café ‘t Centrum

Optreden
Mart Vervoort
zo 18 maart 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpsraadsvergadering

ma 19 maart 20.00 uur
Organisatie: Vogelwerkgroep
‘t Hökske
Locatie: De Sevewaeg

Lezing Any LendersHaenraets
di 20 maart 20.00 uur
Locatie: parochiehuis

Swolgen

Voorjaarsconcert
zo 18 maart 11.00 uur
Organisatie: Fanfare
Vriendenkring
Locatie: zaal Wilhelmina

do 15 maart
Locatie: café Kleuskens

Concert

Ierse Avond

Toneelopvoering

zo 18 maart 16.30 uur
Locatie:
herberg De Morgenstond

wo 21 maart 20.00 uur
Org: Toneelvereniging Poespas
Locatie: zaal Debije

Functie-eisen
- Affiniteit met de plantenteelt
- Flexibele instelling
- Initiatiefrijk en zelfstandig
- Goed kunnen functioneren in een team

T R A J E C T E N

Sollicitaties, inclusief CV, voor 1 april sturen naar:
geert.jeucken@botany.nl of per post:
Botany B.V. t.a.v. Geert Jeucken
Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik

R & D

Informatie en solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen met Geert Jeucken, tel. 06-26462878.
Informatie over Botany B.V. is beschikbaar op
www.botany.nl.

I N

Aangeboden
Een veelzijdige parttime of fulltime baan bij een
jong, groeiend en dynamisch bedrijf. Werken in een
prettige werkomgeving. Salariëring en secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

D E S K U N D I G H E I D

Functieomschrijving
Het uitvoeren van gewasverzorging, onderzoekswerkzaamheden en ondersteuning bieden aan onze
collega’s in de meest brede zin van het woord.

zo 18 maart 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zo 18 maart 11.00 uur
Organisatie: fanfare Hegelsom
en harmonie Leunen
Locatie: MFC Meulewiek

Genieten met Pasen

A G R A R I S C H E

Allround medewerkers

V O O R

Botany BV ontwikkelt met veel succes nieuwe
producten en teeltwijzen voor bedrijven in de tuinbouwsector. Wij zijn gespecialiseerd in groente- en
sierteelt, klein fruit en boomkwekerij, zowel onder
glas als in de vollegrond en zijn op zoek naar:

Tribute to
Oscar Peterson

Geniet bij ons op 1e paasdag van een typisch Limburgse Paasbrunch en
op 2e paasdag van een gezellige Paas High Tea.

8 april Aanvang: 12.00 uur
Limburgse paasbrunch
•
Live cooking
•
Vlees- en visgerechten gebakken op de grillplaat
•
Gratis kofﬁe, thee, melk, chocolademelk en jus d’orange

9 april Aanvang: 13.00 uur
Paas High Tea
•
Verschillende theesoorten
•
Diverse zoetigheden, hartige hapjes en lekkernijen

€21P.5P.0 *
€19P.5P.0 *

*Kinderen van 0 t/m 3 jaar zijn gratis en kinderen tot en met 12 jaar ontvangen 50% korting.

Reserveren? Bel 0347 - 750 428
Roobeekweg 1 | 5944 EZ | Arcen | www.hotelrooland.nl
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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

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

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

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
16 t/m 22 maart
Tandarts The
Gasthuisstraat 12 Horst
T 077 398 28 71

Tienray

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

In de eerste week van de vastenactie werd uitleg gegeven over het
project Udavum Karangal, Helpende Handen, in India, dat de Vastenactie
Horst aan de Maas de komende drie jaar gaat ondersteunen. Het ging over
het realiseren via de vastenactie van een mobiele kliniek in Tiruvannamalai.
Voor deze vastenweek heeft
Marieke, ambassadrice van Helpende
Handen op het Dendron College iets
over Steven Vidyaakar, de oprichter van
het project, geschreven, om een inzicht
te geven wat het project Udavum
Karangal zoal inhoudt.
“Steven is de vader van het project
Helpende Handen. Vandaar dat alle
aanwezigen hem ook ‘Pappa’ noemen.
Hij heeft Helpende Handen niet
alleen opgestart, hij is ook een echte
pappa voor alle bewoners. Vaak zijn
de kinderen hun ouders verloren of zij
zijn door hun ouders op straat gezet en
konden niet meer voor zichzelf zorgen.
Zij hebben wel iemand nodig die hun
helpt en steunt. Dat doet Pappa dus.

Voordat ik naar het project in
India ging, had ik al mooie verhalen
over Pappa gehoord. Dan weet je
niet zo goed wat je ervan voor moet
stellen. Pas als je hem ziet, hem hebt
gesproken en hem met de bewoners
van het project bezig ziet, snap je
het. Pappa Steven is de meest gulle,
liefdevolle en sociale man die ik ooit
ontmoet heb. Hij snapt de bewoners
van het project ook omdat hij als
kind zelf in een trieste omgeving
leefde. Hij is hier uitgekomen en nu
wil hij mensen helpen. Nou, ik kan je
vertellen dat hij daar heel goed mee
bezig is. Wij kunnen, nee de hele
wereld, kan nog een voorbeeld aan
hem nemen.”

zaterdag
woensdag

KENNISMAKINGSWORKSHOP

BIOLOGISCH en DESEM BROOD(BAKKEN)
en LEER/ZORGBAKKERIJ
PROGRAMMA
• zelf meekneden, afwegen, opmaken en bakken van het deeg
• uitleg over het bakproces en de biologische meelsoorten.
• een presentatie over de LEER/ZORGBAKKERIJ met aan het woord onder
www.bakkerijgerards.nl
andere een van
onze eigen opgeleide bakkers
• tijdens de workshop wordt er gezorgd voor koffie, thee en fris.
• Alle deelnemers krijgen 2 biologische en of desembroden mee naar huis.
PRIJS WORKSHOP 10 euro
• START om 14.00 uur
• Afsluiten tussen 16.00 uur en 16.30 uur
• Aanmeldingen graag telefonisch

Ter kennismaking

2 BIOLOGISCHE BRODEN

Sevenum

3 euro

+ Bio Chevetogne (meergranen specialiteit met o.a. spelt)
+ Provençal (biologisch landbrood met o.a. rogge)
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

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

Uw veelzijdige
hovenier
voor uw tuin

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

Marieke over ‘Pappa’
Steven Vidyaakar

Kronenberg

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

Horst (Lambertus)

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

Vastenaktie 2012:

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

Ron Seuren, mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl

”Leren is dingen ontdekken, waarvan
je niet eens wist dat je ze niet wist.”
Kijk voor meer informatie over de activiteiten die binnenkort
van start gaan op de website:

www.vu-venray.nl

Voor meer informatie kunt u
ook bellen maandag t/m
donderdag tussen 9.00-13.00 uur
Tel. 0478-580185.
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