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Pinkpop voor Chris

Van Rooij:
‘Horst gaat niet fuseren’
Horst aan de Maas gaat voorlopig niet fuseren met een andere gemeente. Dat zegt burgemeester
Kees van Rooij in reactie op een voorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hij wil over
enkele jaren gemeenten van minimaal 100.000 inwoners.
Gemeenten moeten al komend
voorjaar met uitgewerkte plannen
voor samenwerking komen. Dat zei
minister Plasterk dinsdag 19 februari.
De minister vindt dat gemeenten
minimaal 100.000 inwoners moeten
hebben. Uiteindelijk moet dit leiden
tot minder gemeenten. Voor Horst
aan de Maas zou dit een volgende
herindeling betekenen. Volgens burgemeester Van Rooij is dat echter niet
aan de orde.
“In Horst staat geen fusie op
de agenda. Wel richten we ons op
regionale samenwerking, zoals
die al bestaat met de vijf andere
Floriadegemeenten. Verder gaan we

de samenwerking met de gemeente
Venray verder vormgeven.” Volgens
Plasterk moeten gemeenten om dat
inwonersaantal te halen, gaan fuseren,
desnoods onder dwang. De gemeenten moeten tot het zo ver is, tot
verregaande samenwerking overgaan.

Meer geld te besteden
De minister verwacht dat er in 2017
honderd gemeenten minder zijn. “Het
lijkt alsof de minister schaalvergroting
als een doel ziet, wij zien het echter
als een middel om doelen te bereiken,” aldus Van Rooij. “We geloven
wel in samenwerking, maar zien niet
de noodzaak van een fusie. We kijken

naar de inhoud: waar kan een
samenwerking iets toevoegen of
kosten besparen.”
In het regeerakkoord stond al
aangegeven dat gemeenten rijkstaken zoals de jeugdzorg en de WMO
over moeten gaan nemen. Horst aan
de Maas is al een tijdje bezig deze
plannen vorm te geven. Het kabinet
vindt echter dat dit beter gaat als
de gemeenten groter zijn. Zij krijgen
dan ook wel meer geld te besteden.
Van Rooij: “Alles wat we de komende
jaren nog voor de boeg hebben,
kunnen we als zelfstandige gemeente
goed aan. We laten ons niet gek
maken door brieven van de minister.”

Christopher Green uit Broekhuizenvorst opent Pinkpop 2013. Nadat hij
de finale van Nu of Nooit in Roermond won, maakte festivaldirecteur Jan
Smeets dat zondagavond bekend. De wedstrijd van Stichting Popmuziek
Limburg biedt Chris Verheijen uit Broekhuizenvorst en zijn band de gelegenheid om op een van de grootste festivals van Nederland te gaan spelen.
(Foto: Bas Notermans fotografie)

Naast de opening van het
festival won Christopher Green
ook een optreden tijdens de
Pinkpoppresentatie die woensdag in
Paradiso in Amsterdam plaatsvond.
De 26-jarige Broekhuizenvorstenaar
kan het nog steeds amper geloven:
“We zijn natuurlijk door het dolle

heen. Het was een superspannende
dag. We speelden als eerste, wat
ons de mogelijkheid gaf uitgebreid
te soundchecken. Hierdoor stonden
we erg zeker op het podium, naar
mijn gevoel hebben we de set bijna
foutloos gespeeld.”
Lees verder op pagina 04

Ook voor
schoenreparaties!
Past schoenen, dat zit goed!
Hoofdstraat 14 Horst
www.pastschoenen.nl
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Vierde nominatie naar buitenterrein BMV Broekhuizenvorst

Ook Broekhuizenvorst heeft pit
De werkgroep BMV Buitenterrein uit Broekhuizenvorst kreeg een week
nadat de eerste nominaties voor Kern met Pit bekend werden gemaakt, ook
te horen dat zij meedingen naar de titel Kern met Pit. De werkgroep zet zich
in voor de buitenplaats van de nieuwe accommodatie in het dorp.
Gees Timmer van werkgroep BVM
Buitenterrein kreeg een telefoontje
van de KNHM afdeling Limburg, de
organisatie van Kern met Pit, zo’n week
nadat de uitslag bekend was gemaakt.
In andere provincies waren minder
gegadigden gevonden en dus mocht de
afdeling Limburg alsnog twee projecten
nomineren. Het buitenterrein van de
BMV is er daar één van. Winnaars van
de wedstrijd krijgen het predicaat Kern
met Pit en 1.000 euro voor hun project.
De invulling van de buitenplaats
van de nieuwe brede maatschappelijke
voorziening (BMV) in Broekhuizenvorst
wordt vormgegeven door een speciale
werkgroep. “Van binnen ziet het
gebouw er al prachtig uit en wij zijn
als werkgroep Buitenterrein druk bezig
onze plannen te verwezenlijken. Wij
willen er een mooie, vriendelijke en

groene buitenplaats van maken.”
De werkgroep wordt gevormd door
gebruikers van de BVM: Kinderopvang
’t Nest, Zij-Actief, omwonenden en de
basisschool zetten zich samen met de
gemeente in voor het buitenterrein. De

gebruikers vonden bij de eerste vergadering dat de plek veiliger, beschutter,
groener en meer uitnodigend moest
worden. “Onze neuzen stonden gelukkig al meteen dezelfde kant op.” De
plannen werden allemaal bekeken: “Op
school hebben wij in een aantal groepen de kinderen tekeningen van een
nieuw schoolplein met ideeën laten
maken. De meest genoteerde wensen
zijn ook meegenomen in het plan dat

een familie-architect getekend heeft.”
Of alle plannen te realiseren zijn,
dat ligt ook deels af van sponsoren en
goedkeuring. Maar het groen, dat komt
goed, aldus de werkgroep. “Voor de
planten, struiken en bomen hebben
wij een enthousiaste groep ‘groene
ondernemers’ uit het dorp gevonden,
die ons willen helpen. Zij zorgen voor
een tuinarchitect, die bijvoorbeeld ook
mee wil denken aan moestuintjes.

Verkeersproblemen aangepakt

Veilig Verkeer Tienray is op
goede weg
Al jarenlang vormt het één van de grootste ergernissen in Tienray: te hard rijdend (sluip)verkeer door het dorp. Volgens de werkgroep Veilig
Verkeer Tienray zijn ze echter op de ‘goede weg’ daar iets mee te doen. Hoogste prioriteit heeft het mensen bewust maken van het feit dat ze te hard
door het dorp rijden.
Hein, eveneens lid van de werkgroep.
“We worden daarbij ondersteund
door de gemeente en een wijkagent.
De bedoeling is om weer chauffeurs
aan te spreken en hen te wijzen op
alternatieve routes naar de bedrijventerreinen en de A73. Vervolgens gaan
we de bedrijven, waar de chauffeurs
voor rijden, aanschrijven om hen te
informeren.”

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Goede samenwerking
met de gemeente

Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Het groene gedeelte gaat op 16 maart
gebeuren: wij doen dan mee aan de
NLdoet-klussendag. We willen ook nog
iets met groep 8 regelen op de boomplantdag op 20 maart.”
Vertrouwen heeft Timmer er wel in:
“Een enthousiaste doe-het-zelf-‘ouder’
gaat een speelse zandbak maken.”
De bedoeling is dat verspreid over het
terrein leuke groene speel-, verstop- of
gewoon kijkplekjes ontstaan.

“Eigenlijk is de dorpskern van
Tienray één grote weg,” zegt Melissa
Gerritsen van de werkgroep. “Wat
het extra moeilijk maakt om concreet
iets te kunnen doen, is het feit dat
de Spoorstraat een provinciale weg
is.” Dat wil echter niet zeggen dat
de werkgroep met de armen over
elkaar gaat zitten. “We willen mensen
ervan bewust maken dat ze ook een
alternatieve route kunnen kiezen,
met name het vrachtverkeer. Zo is de

Boerenovenweg een prima alternatief
voor vrachtwagens om naar het industrieterrein of naar Swolgen te rijden.
Maar omdat deze weg nog niet helemaal gereed is en goed aangegeven
staat, weten veel chauffeurs dat niet.”

Eigen bewoners
Het zijn echter niet alleen mensen van buiten het dorp die zich niet
altijd aan de verkeersregels houden.
“Vaak zijn het de eigen bewoners die

te hard rijden. Ik betrap me er zelf ook
wel eens op dat ik te hard rijd op de
Tienrayseweg, ” geeft Melissa toe.
In 2010 hield de dorpsraad van
Tienray samen met de SP een verkeersactie. Zij spraken onder anderen
vrachtwagenchauffeurs aan. Deze
actie willen ze wegens succes op 12
april nog eens herhalen. “Deze keer
is het een initiatief van de dorpsraad
alleen, uitgevoerd door de werkgroep
Veilig Verkeer Tienray,” zegt Mick

De werkgroep doet echter meer.
Zo zijn er in samenspraak met de
basisschool maatregelen getroffen
tegen de onveilige situaties die daar
ontstonden door het parkeren van
auto’s. Melissa: “Door twee ingangen
te creëren, voorkom je dat de drukte
teveel op één punt ontstaat. Verder
ondersteunen we de verkeersexamens
en gaan we in het voorjaar samen met
de kinderen een parcours afleggen.
Daarnaast hebben we een goede
samenwerking met gemeente Horst
aan de Maas. Daardoor zijn onder meer
de straatjuwelen (snelheidsremmers,
red.) op de Swolgenseweg verplaatst.
Bewoners van de Nieuwe Baan hebben
de bloembakken geadopteerd zodat die
als groene wegversperring kunnen zijn
blijven staan, samen met de jongerensoos is het plantsoen naast de soos
aangepast zodat het nu overzichtelijker
en veiliger is voor kinderen. Knelpunten
zullen er altijd blijven, maar we zijn
zeker op de goede weg.”

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

Sfeervol
voorjaarsboeket

€25,00

€12,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

www.halloaanbieding.nl
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Rookverbod
in Horst aan de Maas
De Tweede Kamer heeft afgelopen week met een krappe meerderheid ingestemd met een algemeen rookverbod in de Nederlandse horeca. Wat de Eerste Kamer doet, is nog niet duidelijk, maar als die ook instemt, mag er in
geen enkele horecagelegenheid meer gerookt worden. Wat vindt de horeca in Horst aan de Maas hiervan?

De lekkerste
kersen
in onze vlaai
HORST • GRUBBENVORST

Het algemene rookverbod ging in
2008 in voor alle horecagelegenheden.
Na het rookverbod ontstond er veel
ophef bij kleine horecagelegenheden.
Vooral de eigenaren van kleine cafés
kwamen in opstand. De reden voor
de overheid om roken te verbieden
was om de werkomstandigheden van
personeel in de horeca te verbeteren.
Echter hadden eigenaren van kleine
cafés geen personeel in dienst. Dit
betekende dat zij niemand hoefden
te beschermen. Bij grotere horecagelegenheden werden speciale rookruimtes ingebouwd, maar de kleine
ondernemer had hier geen plaats voor.
In 2010 werd voor eenmanszaken een
uitzondering gemaakt.
Hans Vredenborg, voorzitter van
Koninklijke Horeca Nederland regio
Noord- en Midden-Limburg ziet dat er
al enkele jaren veel onduidelijkheid
is over het rookverbod in horecagelegenheden. “De ene keer mag het
wel en de andere keer weer niet. Het is
niet verkeerd dat de overheid zo’n
regelgeving maakt, maar dan moet
ze het wel consequent handhaven.”
Hij hoort van veel ondernemers dat er
niet goed gehandhaafd wordt. “Bij de
ene ondernemer komt de voedsel- en
warenautoriteit twee keer langs en
bij de andere controleren ze helemaal

niet.” Vredenborg wijt dit aan het
kwakkelende beleid van de overheid.
“Als ze zo’n regel maken, moeten ze er
ook voor zorgen dat die gehandhaafd
wordt, anders kunnen ze net zo goed
niets besluiten.”

Cafés waar gewoon
gerookt mag worden
In Horst aan de Maas geldt in
bijna iedere horecagelegenheid het
algemene rookverbod. Toch zijn er ook
cafés waar er nog gewoon gerookt mag
worden. Voor cafés zonder personeel
en die niet groter zijn dan 70 vierkante meter gold een uitzondering.
Muziekcafé De Buun in Horst is
zo’n klein café waar tot nu toe een
uitzondering geldt. Eigenaar Mart van
Rens baalt van het rookverbod. In 2008
moest hij zijn gasten vertellen dat
roken niet meer mocht in zijn café en
in 2010 kon hij zijn gasten vertellen dat
het weer werd toegestaan. Nu wordt
het rookverbod misschien ook weer
van kracht in zijn café. “Het is gewoon
klote. Ik denk dat mijn vaste gasten wel
blijven komen, maar ik loop natuurlijk
altijd het risico dat mensen thuis blijven
om daar te kunnen roken.”
Hij wil er nu niet te veel over
nadenken. “Als het besluit eenmaal

is genomen zien we het wel weer in
de media. Dan gaat het ook hier weer
gelden.”
Eric Janssen van café De Lange
in Horst bouwde na de invoering van
het algemene rookverbod, net als
vele andere ondernemers, een extra
rookruimte. Zo kunnen de bezoekers
van zijn café nog steeds binnen roken
zonder dat de rest van de bezoekers
en het personeel er last van hebben.
Bij horecacentrum De Sevewaeg in
Sevenum mag er binnen helemaal niet
gerookt worden. Bezoekers weten dat
en gaan gewoon naar buiten om een
sigaret te roken. “We merken dat de
gezelligheid daardoor af is genomen,
maar de omzet is stabiel gebleven.
Er zijn mensen die het heel fijn vinden
dat er binnen niet meer gerookt mag
worden en er zijn mensen die het niet
zo fijn vinden. Dat blijf je toch altijd
houden. Zoveel is er niet veranderd
na de invoering van het rookverbod.
Ook voor het personeel niet. Die hebben hier nooit achter de bar mogen
roken”, aldus medewerkster Petra van
De Sevewaeg.
De Eerste Kamer stemt later over
het algemene rookverbod. Pas als zij
de regelgeving goedkeurt, wordt het
algemene rookverbod weer van kracht
op alle horecagelegenheden.

Wapens in woning
Hegelsom
Politie Horst trof woensdag 13 februari een partij wapens aan in een woning aan de St. Hubertusstraat in
Hegelsom. De 25-jarige eigenaar van de wapens is aangehouden.
De politie controleerde de
woning in Hegelsom naar aanleiding
van een anonieme melding over
mogelijk wapenbezig. Er werden
drie werpsterren, een nunchaku
(vechtstokken), een BB-gun en
een gasalarmpistool aangetroffen.

De politie heeft deze wapens in
beslaggenomen.
Volgens de Nederlandse wet is
het verboden om wapens te bezitten
of te gebruiken. Alleen sportschutters
of jagers mogen bepaalde wapens
gebruiken als zij over de juiste

vergunning beschikken en zich
houden aan de regels van de Wet
wapens en munitie. In alle overige
gevallen is wapenbezit en -gebruik
strafbaar. Samoeraizwaarden mogen
in bezit zijn, indien ze niet geslepen
zijn.

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 23 februari

4 gepaneerde schnitsels
€ 5,95
stoofpannetje puree per stuk € 3,75

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN vof
Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
Webshop: www.nelliesnellen.nl

Zondag 24 februari a.s.

organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE
in Cultureel Centrum “De Wingerd” te Sevenum
Maasbreeseweg 2

Ca. 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer diverse
technieken en -producten van het komende creatieve seizoen. Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend!! De Hobbymanifestatie is
van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties kunt u gebruikmaken
van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij!
Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een “goodybag” met daarin
leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).
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Eigen afdeling voor KBO Kronenberg en Evertsoord

‘In eigen dorp is toch vertrouwder’
“Ik ga er nu niet zo vaak heen, maar als het hier in de buurt is, dan misschien wel”, zegt een van de toehoorders van de informatiemiddag over een mogelijke KBO in Kronenberg en Evertsoord. In De Torrekoel in Kronenberg
hebben zich maandagmiddag 18 februari zo’n vijftig ouderen verzameld om over de mogelijkheid voor een eigen
afdeling van de ouderenbond te praten.
In Kronenberg en Evertsoord zijn zo’n
250 huishoudens te vinden met een of
meerdere 50-plussers. In een dorpsraadbijeenkomst vorig jaar werd geïnventariseerd wat de mensen aan hun dorpen
misten. Een KBO was een van de punten
die de dorpsraad wilde onderzoeken.
Daarvoor werd de werkgroep KBO
Kronenberg en Evertsoord in oprichting
gestart, legt werkgroepvoorzitter en
dorpsraadslid Jan Philipsen uit.

Allereerst werd de vraag geïnventariseerd. Van de 152 gezinnen die een
enquête inleverden, waren 120 gezinnen
enthousiast over een KBO in de dorpen.
Daarnaast gaven 121 mensen aan lid te
willen worden en zeiden 29 mensen het
op termijn te willen.
“De KBO in Sevenum is goed
georganiseerd en gezond. Waarom dat
een KBO hier?” begint An Jacobs van de
werkgroep haar presentatie maandag

voor een zaal vol geïnteresseerden.
“Als we de afstand verminderen, is het
voor mensen makkelijker om te komen.
Sevenum is voor sommige ouderen toch
een hele afstand om te overbruggen.
Daarnaast vergroot het de betrokkenheid
met het eigen dorp. En je bent hier in
een vertrouwde omgeving met alleen
maar bekenden.”
Een aantal aanwezigen geven
inderdaad aan dat ze in de grote KBO

in Sevenum, met zo’n 850 leden, soms
het gevoel hebben verloren te lopen.
“De leden uit Kronenberg en Evertsoord
die aanwezig zijn, zijn vaak op één
hand te tellen”, stelt een mevrouw. Na
een uitleg van Arthur Nijsten van KBO
Limburg en een mogelijkheid om vragen
te stellen, schrijven de eerste enthousiastelingen zich meteen in. Dat lidmaatschap gaat wel pas op 1 januari 2014 in,
omdat de meesten nu al lid zijn van KBO
Sevenum. “Het komende jaar zullen we
dus een bescheiden programma hebben,
met excursies die zichzelf bedruipen.
Maar we willen de band met de mensen
die zich hebben opgegeven nu warm-

houden”, aldus An Jacobs. “Misschien
kunnen we met andere groepen samenwerken. We hopen op een samenwerking met Sevenum. Die kunnen best wat
leden missen. En een eigen KBO, dat is
ook gewoon meer eigen.”
Ruim veertig leden meldden zich
tijdens de eerste bijeenkomst aan. “De
middag is boven verwachting verlopen,
heel positief”, blikt Jacobs terug. Ze
geeft aan dat de werkgroep nu alles
voor 1 januari startklaar gaat maken.
Dat wil zeggen, statuten opstellen,
financiën regelen en bestuurskandidaten
zoeken. En dan, als alles lukt, is de KBO
Kronenberg en Evertsoord een feit.

Vervolg voorpagina

Pinkpop voor Chris
De band moest daarna vijf uur
wachten op de uitslag. “Er heerste
totale chaos en blijdschap bij de uitslag. Meteen na de uitreiking werd ik
door de media belaagd voor interviews.”
Basgitarist Victor Verstraelen
herinnert het moment van winst nog
maar vaag: “Ik kon in eerste instantie
helemaal niet verstaan wat Pinkpopbaas
Jan Smeets zei. Hij brabbelde wat in de
microfoon. Opeens was er een heleboel
confetti. Ik stond onder het kanon en
kreeg een hele hap binnen. Stond ik
daar te spugen en opeens zag ik de rest
van de band springen van blijdschap.
Toen had ik door dat we echt gewonnen hadden.” Het feestje vloog voorbij:
“Een grote roes waar ik nu al amper wat
van kan herinneren. Daarna flink feest
gevierd, totdat we de tent uitgegooid
werden. Ze wilden gaan poetsen.”
Maandag vergaderde de band over
het plan van aanpak. Dat werd wat
bemoeilijkt door de constante stroom
van aandacht. “Wel héél erg leuk hoor,
maar ook wel bizar. We stonden op
de homepage van Nu.nl en van de

Spelen,
dieren
len
knuf fe !
r
en mee

Volkskrant”, zegt Victor. De band denkt
ook al verder vooruit: “De grootste
moeilijkheid zit ‘m in de aandacht
vasthouden na Pinkpop. We zijn in ieder
geval van plan om een EP op te nemen
met de nieuwste liedjes, die we gaan
uitdelen op het festival. Ook willen
verschillende ervaringsdeskundigen ons
helpen.”
Chris keek dinsdag vooruit naar het
optreden op de Pinkpoppersconferentie
woensdagmiddag: “Na twee dagen
nagenieten mogen we spelen in de zaal
van onze dromen, Paradiso. We hebben elf minuten, dus dat zijn ongeveer
drie liedjes. We hebben ook een kort
interview met dj Giel Beelen, die mij
nog kent van De beste singersongwriter.
We gaan natuurlijk proberen om een zo
groot mogelijke indruk achter te laten in
Paradiso, aangezien er ontzettend veel
muziekpers aanwezig is. Daarna hopen
we zo veel mogelijk te spelen, om naar
Pinkpop toe te leven. Ik spreek even
voor mezelf als ik zeg dat ik nog steeds
niet echt goed kan bevatten dat we op
deze legendarische plek mogen spelen.
Een droom die uitkomt!”

Kabouterplaag
Langs de Horsterweg in Sevenum en de Stationsstraat in Horst verschenen begin deze week een
aantal kabouters met gereedschap in hun hand. De kabouters riepen natuurlijk vragen op: waar
kwamen ze vandaan, wat komen ze doen? Onderzoek van de redactie wijst uit dat ze horen bij een
voorjaarsreclamecampagne van een doe-het-zelfzaak in Sevenum. Zij wilden mensen alvast nieuwsgierig maken voor hun nieuwe thema: je raadt het, kabouters.

Dyslexie of
visuele problemen?
Een onjuiste samenwerking van de ogen kan de schoolprestaties negatief beïnvloeden en veroorzaakt diverse klachten zoals leer-, lees- en/of schrijfproblemen,
een slechte concentratie, hoofdpijn en branderige of vermoeide ogen.
Er wordt regelmatig alleen aan dyslexie als
oorzaak gedacht, terwijl het dikwijls om
visuele problemen gaat. Kinderen kunnen
bijvoorbeeld veel moeite hebben om de ogen
soepel een regel te laten volgen, of het kost
hen moeite om dubbel zien tegen te gaan.
Deze kinderen hebben onvoldoende vertrouwen
in visuele informatie en zijn snel afgeleid.
Dikwijls vermijden zij het lezen. Zulke
problemen zijn in de meeste gevallen goed op
te lossen. Herkent u een van deze klachten bij
uw kind? Het verrichten van een uitgebreide
screening zal u meer duidelijkheid geven.

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

www.platteland.nu

Tips
Voor meer tips en informatie over visuele
problemen bij uw kind, ga naar onze website
www.kruytzeroptiek.nl of neem contact met
ons op.
Margo Kruytzer
gediplomeerd optometrist
bij Kruytzer Optiek en Optometrie
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Onderwijsraad: scholen met minder dan 100 leerlingen moeten dicht

Kleine scholen vooralsnog gered
De Onderwijsraad gaf vorige week een adviesrapport over kleine scholen aan de staatssecretaris van onderwijs.
De raad is van mening dat scholen met minder dan 100 leerlingen moeten sluiten. In Horst aan de Maas valt slechts
één school onder die grens, maar een vijftal basisscholen zit in de gevarenzone.

“Het nieuwe beleid moet niet leiden
tot helemaal geen scholen meer op
het platteland. Het blijft maatwerk”,
aldus de voorzitter. “Scholen kunnen
bijvoorbeeld een nevenvestiging van
een kindcentrum worden. We wachten
in ieder geval niet op het uiteindelijke
besluit, maar proberen er nu al op te
anticiperen.”

Staatssecretaris Dekker van
onderwijs wil de aanbeveling die de
onderwijsraad doet niet zondermeer
overnemen. Dekker noemt het rapport
een basis voor discussie. Daarnaast
wacht de staatssecretaris op een
tweede advies van een andere commissie voor hij met plannen naar de
Tweede Kamer gaat.

Handhavingstaken
terug naar gemeente
Gemeente Horst aan de Maas gaat dit jaar een deel van de klachtbehandelingen weer zelf oppakken. In 2012 werd dat nog in z’n geheel
door team Handhaving gedaan.

Basisschool De Driehoek in Griendtsveen
De opheffingsnorm voor kleine
scholen in dunbevolkte gebieden is nu
nog 23 leerlingen. De Onderwijsraad
wil dit vanaf 2019 naar 100 kinderen
verhogen. Volgens de Onderwijsraad is
de verhoging van de norm nodig om de
kwaliteit van basisonderwijs te behouden in gebieden waar de bevolkingsaantallen teruglopen.
De Onderwijsinspectie signaleert
al jaren dat kleine scholen vaker zwak
scoren op onderwijskwaliteit dan grotere scholen. Leerlingen op die scholen
lopen dus meer risico op onderwijs van
onvoldoende kwaliteit. Volgens de raad
is 100 leerlingen een minimum, omdat
er dan vier combinatieklassen gemaakt
kunnen worden en er maximaal twee
jaarlagen in één klas gevoegd hoeven
worden. Zij stelt daarnaast dat kleinere
klassen in verhouding duurder zijn.
Wethouder Ger van Rensch reageert via
Twitter op deze stelling: “Scholen met
minder dan 100 leerlingen per definitie
slechter? Dat is weer generalisatie die
geen recht doet aan de praktijk. De
toegewijde professional maakt het
verschil.” De Onderwijsraad hoopt
met de plannen voor alle leerlingen

op redelijke afstand tenminste een
openbare en een bijzondere school ter
beschikking te hebben. Volgens de raad
kent Nederland een fijnmazig scholenaanbod, dus ook als een school in een
dorp sluit is er een alternatief op redelijke afstand bereikbaar. Op dit moment
woont 89 procent van alle basisschoolleerlingen in Nederland op nog geen
kilometer afstand van een school.
In Horst aan de Maas zit
alleen basisschool De Driehoek in
Griendtsveen onder die opheffingsgrens. Zij hebben zo’n 70 leerlingen.
Omdat zij onder samenwerkingsstichting Dynamiek Scholengroep vallen, zou
een sluiting vooralsnog niet van toepassing zijn. Samenwerkingsbesturen
die meerdere scholen in stand
houden vallen buiten de regel die de
Onderwijsraad opstelt.
Dynamiek heeft nu zo’n 4.300 leerlingen, verdeeld over twintig basisscholen. Tussen nu en 2020 wordt een landelijke afname van 6,6 procent in het
aantal leerlingen verwacht. Lokaal kan
deze afname volgens de Onderwijsraad
wel oplopen tot 20 procent. En dus is
actie nodig, weet ook voorzitter van

het college van bestuur van Dynamiek
Scholengroep, Jan Jenneskens. Hij geeft
aan dat Dynamiek de krimp al eerder
signaleerde en er op anticipeert. “De
verwachting is dat het leerlingenaantal nog tot 2018 of 2019 zal dalen.
We denken dat we dan op zo’n 2.300
leerlingen zitten. Ter vergelijking, in
2010 waren dit er 4.600.” Volgens hem
is er echter nog geen sprake van een
dreigende sluiting voor basisscholen.
“We treffen maatregelen, denk aan
samenwerkingsverbanden tussen
scholen op het gebied van personeel
en scholing. De scholen in Sevenum en
Hegelsom werken op sommige gebieden bijvoorbeeld al samen.”
Dat dingen in het basisschoollandschap veranderen, is duidelijk. Onder
de Wieken in Meterik is bijvoorbeeld
van 300 naar 130 leerlingen gegaan.
Jenneskens geeft aan dat er dan
een andere inzet van medewerkers
plaatsvindt: groepen worden in de
middaguren bijvoorbeeld bij elkaar
gezet. Voor wat betreft De Driehoek
in Griendtsveen geeft Jenneskens aan
er alles aan te doen om de basisschool in het Peeldorp open te houden.

Klachten met betrekking tot overlast van honden, zoals hondenpoep
of loslopende dieren, worden alleen
nog maar geregistreerd. Vanwege de
geringe pakkans wordt er niet meer tot
handelen overgegaan. De gemeente
gaat voortaan zelf achter meldingen en
klachten aan die betrekking hebben op
illegale ingebruikname van gemeenteeigendommen en illegale afvalstorting.
Team Handhaving van zowel Horst aan

de Maas als Venray zal zich nog wel
blijven inzetten bij de handhaving van
bijvoorbeeld huisvesting van arbeidsmigranten en milieutoezicht. Volgens
het college is het aantal handhavingstaken van gemeenten dermate
groot, dat het ondoenlijk is ze allemaal
uit te voeren. De gemeente besluit
hierom een aantal taken minder intensief of zelfs niet uit te voeren. Ze hoopt
hiermee 100.000 euro te besparen.

Juwelierszaak opent
in Horst
In het centrum van Horst opent in april TIJD! watches & jewelry. Deze
winkel vestigt zich in de Triade aan de Kerkstraat, naast Takko Fashion.
Dat meldt Jan Nabben, voorzitter
van Centrum Management Horst.
Hij reageert daarmee op het rapport
dat onderzoeksbureau Locatus uit
Woerden vorige week presenteerde.
Zij onderzochten de winkelleegstand
in Nederland en concludeerde onder
meer dat de leegstand in Limburg
het hoogst is. Ook in het centrum
van Horst staan enkele panden
leeg, maar volgens Nabben is daar
bijna overal een bestemming voor
gevonden. “Er is concrete interesse
voor de leegstaande winkelruimte

aan het Cuppenpedje. In vergelijking
met andere winkelcentra doet Horst
het niet slecht. We blijven dan ook
zoeken naar invullingen.”
Ook de verenigde ondernemers
in Grubbenvorst herkennen zich
niet in het onderzoek. Een van hen,
Vera Vercoulen-van Huët reageert:
“Het afgelopen jaar zijn er drie
nieuwe winkels in Grubbenvorst
gekomen, waaronder die van mij.
Verder wordt dit jaar de laatste fase
van het centrumplan gerealiseerd.
Grubbenvorst timmert aan de weg.”

Wist u dat… u bij ons ook kunt lunchen en dineren
Gezellig tafelen vanaf 10 personen

de Wij
m nv
aa an
nd
:

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar

Wijnhuis Callia (Argentinië)
over het algemeen kan men de wijnen van Callia
omschrijven als intens, uitgesproken fruitig en genereus.
Een wijnhuis wat we zelf bezocht hebben en
waar we erg van zijn gecharmeerd.
normaalPer
En met ons vele klanten.

€ 5,99 fles

DEZE
MAAND:
DE HELE
ALTA SERIE
2 FLESSEN
VOOR
€9,99

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

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl

BUFFET
Noordsingel 75, Horst, 077-398 41 90

AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Dankbetuiging

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor de vele
blijken van belangstelling, die wij mochten ontvangen in verband
met het overlijden van mijn man, ózze pap, opa en superopa

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze erevoorzitter

Jan Verheijen

Wim Bongaerts

Jan, bedankt voor jouw gedreven inzet
voor het jeugd- en jongerenwerk in Horst.

Voor ons was het een grote steun.
Fien Bongaerts-Peeters
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wij wensen familie, vrienden
en kennissen veel sterkte.

Horst, februari 2013
Loevestraat 13

Oud-bestuur en vrijwilligers
voormalig jeugdcentrum “de Vlies”

De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 23 maart 2013 om
18.00 uur in de H. Lambertuskerk van Horst.

Wiel Custers

en

Er is niets dat voorgoed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart.
We zijn bedroefd na het bericht van overlijden van

Jan Verheijen

Leo Custers

03-11-2012

12-01-2013

zeggen wij u namens iedereen hartelijk dank.
Fam. Custers

Jan is vele jaren een toegewijd vrijwilliger geweest van onze
stichting. Jan was betrokken en stond altijd klaar als vrijwilliger.
Bij vele evenementen heeft hij zich voor ons ingezet.
Voor zijn enthousiasme en inzet als vrijwilliger voor de
gemeenschap, gedurende vele jaren, heeft Jan uit handen van
onze stichting de 1e bronzen wijsneus ontvangen.
Jan bedankt, we zullen je missen.

Dankbetuiging

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor
de belangstelling en het medeleven bij het afscheid
van mijn lieve vriend, ôzze pap en trotse opa

Wij wensen Marieke en Evrim, Mark en Diane, kleinkinderen
en familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Leo Custers

Stichting de Peelkabouters
Horst aan de Maas

Voor ons was het een grote steun, te weten
dat hij door zo velen gekend en gewaardeerd werd.

Assortiment groenteplanten voor
de kas of onder plastic. Viooltjes,
primula’s, bloembollen, enz., tuinplanten, vaste planten, bomen, hagen.
Plantencentrum Van den Beuken St.
Jansstraat 43 Meterik tel. 06 30 58 79 98.
Motorcamping in Melderslo zoekt
oproepkrachten om het ontbijt te
verzorgen. Tel. 077 398 33 50.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Gevonden huissleutel op zaterdag 9
februari in Van Goghstraat in Horst.
Tel. 077 398 76 46.

Dovens Meubelen, Milheeze
Meubelmakerij, meubelen op maat
gemaakt in alle modellen.
www.dovens.nl
Wie heeft carnavalszaterdag mijn
zwarte Jack en Jones jas (binnenkant
stukje okergeel) meegenomen bij de
garderobe van de Lange?
Tel. 06 24 17 96 34.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Frietwagenverhuur Horst Frietwagen
nodig voor uw feest, communie, partij
of evenement? Huur een frietwagen bij:
www.frietwagenverhuurhorst.nl /
06 54 74 86 26.
Motorcamping in Melderslo zoekt
voor de maanden mei t/m augustus
een barkeeper (m/v). Ook zijn we op
zoek naar oproep barmedewerkers.
Tel. 077 398 33 50.
Boeken opruimen? Wij halen ze gratis
bij u op. Tel. 06 23 23 98 93.
Gevonden in winkel Slagerij Crist
Coppens gouden ring.
Dovens Meubelen, Milheeze
Bankstellen - Kasten - Stoelen Relax Fauteuils www.dovens.nl

Petra
Trudy en Ruud, Fleur, Daan
Mieke en Collin
Maarten en Emma
Wie heeft mijn blauwe heren G-Star
jas meegenomen uit café het centrum
op carnaval zondag? Heel graag terugbezorgen. Bel of SMS 06 12 99 23 43.

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

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

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstelling
bij het overlijden van onze broers

Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tafels, tv-meubels, dressoirs, kasten.
Maatwerk en gratis bezorgd.
Voor binnen en buiten.
06 51 93 18 38 Melderslo.

Workshops en kinderfeestjes.
Klomp pimpen - Koe pimpen Vogelhuisje pimpen - Zeepketting
maken - Decopatch - Scrappen.
info: www.maria-hoeveamerica.nl
tel. 077 464 12 16.

MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn.
Een officieel diploma in 10 weken tijd?
Dat kan. Tijdelijk voor slechts € 99,00.
Meer info: tel. 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl

Verloren hoorapparaat op dinsdag 12
februari in Hegelsom. Tel. 06 53 76 56 03.
Gevonden huissleutel op zaterdag 9
februari in Van Goghstraat in Horst.
Tel. 077 398 76 46.
Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 67 80 / 06 11 70 84 42.
’t Winkeltje, Herstr. 44
t/m 28.02.13 luxe wenskaarten
3 halen = 2 betalen. Disney dekbedovertr. 13,00/Disney fleecedeken 3,95.
Ook aanbiedingen in onze vintage
afdeling: alle kleding met label t/m
week 5 = 50% kort. op=op.
Verloren grijs peutermutsje merk
H&M op zaterdagmiddag 10 febr. zijn
wij deze verloren bij een wandeling
van de dierenweide Dichterbij naar
Terlago in Horst. T. 077 – 398 5074

Dovens Meubelen, Milheeze
Raamdecoratie - gordijnen vloerbedekking - PVC - vinyl - laminaat.
www.dovens.nl

Dovens Meubelen, Milheeze
Slaapkamers - Boxsprings - MatrassenDekbedden - Hoeslakens - Toppers.
www.dovens.nl

HEALING CREME – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
jeukstillend. Info: www.praktijkgerhegger.nl 077 398 55 40. Ook verkrijgbaar
bij “Natuurwijzer” in Horst.

Pedicure Myriam Wagemans.
Voor uw voetverzorging, ook voor diabetes- en reumaclienten. Bel voor een
afspraak: 077 398 71 05 of
06 30 61 99 43.

Oude videobanden op DVD. Graag zetten wij uw oude videobanden, (mini)
dv en Hi8 tapes om naar DVD. Bel 06
12 42 89 42 of ga naar
www.darkrainbowproductions.com

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Reiki 1 Cursus. Reiki volgen is een
prachtig cadeau geven aan jezelf. 8 en
9 maart start er weer een kleine groep.
www.via-rosa.nl Diana Lenssen
0478 69 10 06.
Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 17 45.
T.k. 2 stompe deuren, geverfd
202x82,5. 1x hardhout model Kentucky
en druppelglas; 1x met oud glas-inloodraam 140x59. Prijs 70 euro.
Tel. 077 398 45 73.
Professionele hulp, begeleiding bij
dyslexie en andere leerproblemen.
Basisschool, voortgezet onderwijs,
jongeren en volwassenen.
Gratis intake. E-mail: info@reachup.nl
website: www.reachup.nl
tel. 06 50 27 19 73.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Grafmonumenten
Leunen

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

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

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

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

www.theoarts.com

en restauratie

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

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

Geboren op
12 februari 2013

Jurr
Twan Ben
Broertje van Lenn en Lars
Zoon van
Jos Smits en Loes Vervoort
Molenweg 1a
5871 CH Broekhuizenvorst

Autosleutel/afstandsbediening
gevonden langs de beek nabij de
blokhut van Jong Nederland Meterik.



Geboren

Moos

7 februari 2013
Zoon van
Joep Engelen &
Jolijn Bexkens
Nieuwe Baan 13
5865 AM Tienray
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Haegens Groep en Wittenhorst
Welkom lieve jongen

Geboren op
16 februari 2013

Fer
Zoon van
Hans van den Broek
en Miek van de Ven
Vliesstraat 8
5961 JV Horst

Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.

Kinderdagverblijf

Motorcamping in Melderslo zoekt
oproep keukenmedewerker m/v
(kookhulp). Ervaring in professionele
omgeving vereist. Tel. 077 398 33 50.

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Ook opvang voor een keertje!

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

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl

Bambino

Cursus Weerbaarheid
Werken aan het zelfvertrouwen
van uw kind is belangrijk. Ook voor
kinderen die anderen pesten;
dit komt vaak vanuit onzekerheid.
Zie www.weerbaarheidnoordlimburg.nl.
Info: Jos Slots, trainer, 06 49 95 93 71.

besloten het evenement niet meer te
organiseren. De financiële middelen
die Haegens al gereserveerd voor de
StreetCup had werden onlangs toch nog
aan Wittenhorst geschonken. De voetbalclub besloot daarop dit geld aan
twee goede doelen te doneren.

Post achtergehouden

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst.
077 398 91 39 www.atelierverheijen.nl.

Wie heeft verkeerde groene winterjas
(merk Chasin) meegenomen bij Cafe
Cox Herstraat carnavalszondag tussen
21.00 en 24.00 uur. Graag terughangen
of bel 06 25 58 42 35.

Een financiële bijdrage van Haegens Groep wordt door RKsv Wittenhorst
geschonken aan twee goede doelen: stichting ALS en stichting Doe een wens.
De cheques werden overhandigd door Harrie van Eck en Sander van Lier
namens de directie van Haegens Groep Horst aan Ton Hagens en
Paul Timmermans namens Wittenhorst.

Vanaf 2008 werd door Wittenhorst
de StreetCup georganiseerd. Haegens
Groep Horst was één van de partijen
die dit initiatief financieel ondersteunde. Door een teruglopend aantal
deelnemers heeft Wittenhorst samen
met de ondersteunende partijen

www.maria-hoeveamerica.nl
Dagje uit met familie, vrienden of
collega’s. Boerengolf, klootschieten,
solex, huifkartocht, workshops en
kinderfeestjes. 077 464 12 16.

Bijles rekenen of taal nodig?
Heeft uw kind leerachterstanden of
bijlessen nodig voor taal, rekenen
of studievaardigheden? In korte
tijd veel resultaat! Zeer gunstige
tarieven. Mail gerust voor info:
MP.trainingencoaching@gmail.com.

Steun voor
goede doelen

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

Tel. 077 398 55 40.
Dovens Meubelen, Milheeze
Inruil van meubelen mogelijk op
nieuwe. Gebruikte meubelen te koop.

€ 25,00 vindersloon voor degene die
mijn mobiele telefoon (Sony Xperia)
heeft gevonden. Zaterdagnacht tijdens
de carnaval kwijtgeraakt in het
uitgaanscentrum van Horst.
Bel 06 55 84 81 96 of mail naar
amelomar@hotmail.com.
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Een postbezorger uit Horst is op staande voet ontslagen nadat bleek
dat hij niet alle poststukken in zijn wijk bezorgde. Een woordvoerder van
Postnl bevestigt dit desgevraagd.

Weekend Cursus Mindfulness.
Helemaal tot rust komen in het hier
en nu. Data 2 en 3 maart, info
Mariet Weijs tel. 06 41 58 62 64 of
Diana Lenssen 0478 69 10 06
marietweijs@hotmail.com of
info@via-rosa.nl
Woonhuis of app. te huur gevraagd
met 2 of 3 slaapkamers in Horst aan de
Maas. Tel. 06 25 08 44 09.
Atelier Valise en De Stal.
Creatieve workshops op sfeervolle
locaties voor kleine en grote
gezelschappen. Prijzen tussen € 12.50
en € 27.50 per persoon en een dagdeel
naar keuze. Info www.valise.nl en
www.atelier-destal.nl

Rolsteigers ladders en trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen!. Tel. 06 12 37 66 95,
www.hdl-klimmaterialen.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Volgens de woordvoerder
kwamen er enkele weken geleden
klachten binnen van bewoners uit de
buurt. Navraag bij de bezorger leerde
dat deze een deel van de post niet
bezorgde. Een reden kon hij daarvoor
niet geven. “De bezorger begrijpt dat

hij fout zat en welke consequenties
dat had. Het was hem in elk geval
niet te doen om de post zelf”, aldus
de woordvoerder. Volgens haar is
alle post nabezorgd, samen met een
begeleidende brief waarin het verhaal
werd uitgelegd.

Te huur vrijstaand woonhuis.
10 min. loopafstand van groot natuurgebied. 4 slpk.grote woon-eetkamer,
inpandige garage, grote berging,
paardenstalling. Houden van paard
behoort tot de mogelijkheden.
Tel. 077 463 82 17.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

OPHEFFINGSUITVERKOOP
Korting tot 70%!

Donatie Roeffen Mart
Alle kadobonnen worden met 10%
opgewaardeerd!

START: 22 FEBRUARI
VANAF: 10:00 UUR
Jacob Merlostraat 15, 5961 AA Horst

Het bestuur van Stichting Roeffen Mart uit Grubbenvorst
ontving onlangs een cheque van 250 euro uit handen van Dick
Seuren van STREEK! Food&Fun. Het bedrag is middels de verkoop
van kerstpakketten met uitsluitend Limburgse streekproducten bij
elkaar verzameld. Het bestuur van de speeltuin besloot dit bedrag
te besteden aan de realisatie van een speelhuisje bij de nieuwe
waterpomp in de gratis speeltuin van Grubbenvorst. De cheque
wordt in een winterse speeltuin door Dick Seuren overhandigd aan
Jan Vissers (l) en Peter Gommans (r) van Stichting Roeffen Mart.
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Gezondheidscentrum Grubbenvorst

Oefeningen in water zijn makkelijker
Gezondheidscentrum Grubbenvorst opende in januari de deuren van fysiotherapiepraktijk H2O Fysio aan de
Kempweg in Venray. De praktijk is gespecialiseerd in fysiotherapie in water, een methode waarbij het gevoel van
gewichtloosheid en minder weerstand de sleutelwoorden zijn.

Doordat patiënten het bewegen op
het droge als een beperking kunnen
ervaren, geeft de hydrotherapie een
zekerder gevoel. “Als de bewegingen
makkelijker gaan, dan neemt de angst
af. Je bent in het water ook minder
bang om te vallen”, aldus Linda.
“Het zekerder gevoel dat mensen
krijgen, bevordert het proces. Ze
ontdekken namelijk dat ze veel meer
kunnen.”
Om beslagen ten ijs te komen, gaat
Linda Custers op werkbezoek bij verschillende praktijken die hydrotherapie
toepassen. “Ik reis hiervoor naar Sittard
of naar Bussum.” Het gezondheidscentrum in Grubbenvorst ondersteunt

de hydrotherapie. “De verschillende
disciplines zoals kinderfysiotherapie,
manuele therapie, chiropractie, diëtiste
of psychologie kunnen wij aanspreken
om de hydrotherapie te ondersteunen.”

In groepsverband
is toekomst
“Hydrotherapie wordt voornamelijk
toegepast bij revalidatiecentra en de
resultaten zijn gebaseerd op ervaringen
van de patiënt en de therapeut, maar
ook wetenschappelijk bewezen”, aldus
Sabine. “Het is ook mogelijk om in de
toekomst de therapie in groepsverband
te volgen”, aldus Marco.

Grote verbouwing
Jumbo Phicoop
Supermarkt Jumbo Phicoop in Sevenum ondergaat momenteel een
metamorfose. De winkel wordt onder meer compleet opnieuw ingericht.
Op woensdag 6 maart om 09.00 uur is de feestelijke heropening.

Linda Custers begeleidt een patiënt in het water bij zijn hydrotherapie
Hydrotherapie is niet nieuw,
maar wordt in de regio nog niet
veel gebruikt. Dat zegt Marco van de
Bergh, algemeen manager bij het
gezondheidscentrum in Grubbenvorst.
Fysiotherapeute Sabine van der Elsen:
“Hydrofysiotherapie is fysiotherapie in
water, een behandelmethode waarbij
patiënten ervaren dat het bewegen
in water makkelijker is. Dit komt
doordat de weerstand minder is en de
patient het gevoel van gewichtsloosheid ervaart. Het geeft daardoor een
extra dimensie aan de behandeling.
Hydrotherapie is uitermate geschikt

voor patiënten die bezig zijn met revalideren, hun spieren willen versterken,
hun conditie op een hoger niveau
willen brengen of bijvoorbeeld hun
spasmen willen remmen.”

In het water meer
rust en ontspanning
Fysiotherapeute en zweminstructrice Linda Custers: “De therapie
is niet geschikt voor mensen met
open wonden of mensen die net
een operatie hebben ondergaan.
Maar nadat de wond dicht is, gaan

we aan de slag. Ook patiënten met
neurologische aandoeningen, zoals een
halfzijdige verlamming, ervaren in het
water meer rust en ontspanning. We
gebruiken het ook bij stagnaties van
behandelingen of bij aandoeningen
aan de luchtwegen.”
Patiënten verblijven niet extreem
lang in het water. “Ze kunnen zelf het
water in lopen of wij ondersteunen
hen daarbij. Het is ook mogelijk om
met een plastic rolstoel het water in te
rollen. De duur van een behandeling is
een half tot maximaal een uur”, aldus
Linda.

De winkel aan de Horsterweg
wordt onder meer voorzien van een
groot versplein waar klanten terecht
kunnen voor hun dagverse producten,
zoals groente, brood, kaas, vlees
en vleeswaren. Daarnaast wordt
de supermarkt uitgebreid zodat er
genoeg ruimte is voor het grotere
assortiment. “Dankzij de verbouwing
kunnen we de klanten nog beter
van dienst zijn”, aldus ondernemer
Jac Philipsen. Bijzonder aan de
winkel is dat klanten gebruik kunnen
maken van een klantvriendelijk

Griep-speurhond Koira bijzondere gast tijdens tweede editie
VieCuri Matinee.

Ontdek de onzichtbare
wereld om ons heen
Het is verstandig dat we ons niet voortdurend druk maken om de
onzichtbare wereld om ons heen: bacteriën, virussen, schimmels
en gisten. Soms is het echter goed om even stil te staan bij wat
er allemaal in die wereld leeft en wat dat met ons lichaam doet.
Daarom staat de tweede editie van VieCuri Matinee in het teken
van deze onzichtbare wereld. Een wereld waarin arts-microbioloog
Mireille Wulf dagelijks werkzaam is.
Welke soorten bacteriën kunnen we onderscheiden?
“Goede bacteriën beschermen ons tegen ziekten en aandoeningen,
daar hebben we profijt van. Denk aan bacteriën in onze darmen.
Slechte bacteriën veroorzaken infecties op het moment dat we
daar vatbaar voor zijn, zoals tijdens of na een operatie of bij een
ziekenhuisopname. Lelijke bacteriën zijn ongewenste bezoekers van
ons lichaam die ons zo ziek kunnen maken, dat we daar aan overlijden.
Denk aan tuberculose of de Mexicaanse griep.”
Zijn bacteriën in de loop der jaren veranderd?
“Ja, steeds meer bacteriën hebben zich door de jaren heen ‘gewapend’
tegen antibiotica. Daardoor wordt het moeilijker om bepaalde infecties
en ziekten, zoals tuberculose, te bestrijden.”
Is het griepvirus ernstig?
“Voor groepen kwetsbare mensen kan het levensbedreigend zijn.
Daarom is het wenselijk het virus zo vroeg mogelijk op te sporen.”

zelfscan-systeem, waarmee ze hun
boodschappen zelf kunnen scannen.
“Dit scheelt klanten tijd én het
is gemakkelijk, omdat ze tijdens
het winkelen al boodschappen
kunnen inpakken in een krat of tas.
Bovendien toont de handscanner een
overzicht van het totaalbedrag van de
aankopen”, legt Philipsen uit. In de
verbouwing worden ook de afdelingen
slijterij en drogisterij / huishoud- en
cadeauartikelen meegenomen. Beide
afdelingen van het shopping center
worden geheel nieuw ingericht.

Ontdek tijdens VieCuri
Matinee:
Op zondag 3 maart organiseert VieCuri het
tweede VieCuri Matinee. Dit keer met als
thema de onzichtbare wereld om ons heen:
bacteriën, virussen, schimmels en gisten.
Tijdens deze bijeenkomst wil VieCuri inwoners
uit de regio laten zien wat het ziekenhuis
naast medische zorg nog meer te bieden
heeft. Op een interactieve en laagdrempelige
manier wil VieCuri kennis delen over thema’s
als gezondheid, wetenschap, zorg en andere
interessante onderwerpen. Wij geven u graag
een kijkje in wat er in het ziekenhuis gebeurt.
Wanneer:
Locatie:
Entree:
Aanmelden:
Parkeren:

zondag 3 maart, 14.00 uur
VieCuri Venlo, restaurant ThuiZ
gratis
www.viecuri.nl/matinee
gratis

Wat is de rol van speurhond Koira in het opsporen
van virussen?
“Koira is de eerste hond in Nederland die wordt
opgeleid om het griepvirus bij mensen op te sporen.
We zijn nu bijna zo ver dat we kunnen aantonen dat
Koira de geur van het virus kent. Dat willen we tijdens
het Matinee live met een demonstratie aantonen.”

• demonstratie van griep-speurhond Koira
• eetbare schimmels en gisten (champignons, bier)
• steriel handschoenen en operatiekleding
aantrekken
• ontwikkeling van antibiotica-resistentie
• toetsenbord, schimmelkaas, wc-bril onder de
microscoop
• filmpjes over microbiologisch lab
• quiz over de onzichtbare wereld om ons heen
• en nog veel meer!

Volg VieCuri en
Matinee online!

• www.viecuri.nl
• facebook.com/VieCuri
• twitter.com/VieCuri
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Koerswijziging
Ovivo Streekproducten
Streekproducentenspecialist Ovivo uit Meerlo gaat haar winkel sluiten. De cadeaupakketten met streekproducten blijven wel gewoon beschikbaar. Dat laat Marlies Janssen van Ovivo Streekproducten weten.

Starters in de regio
Bewegen beej Mooren
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Bewegen beej Mooren
beej Mooren
Groenewoudstraat 1
Horst
077 398 00 03
info@beejmooren.nl
www.beejmooren.nl
Bewegen, sporten
en fysio
15 december 2012

Activiteiten
Bewegen beej Mooren is in
een kleinschalige, gezellige
omgeving sporten en bewegen.
Het is een betaalbare vorm waar
toch ruimte is voor individuele
begeleiding, persoonlijke
aandacht en verantwoord

bewegen. Ook biedt Bewegen
beej Mooren fysiotherapie,
manuele therapie en helpen
lifestyle coaches met begeleiding.
Doelgroep
Bewegen beej Mooren is
toegankelijk voor iedereen.
Onderscheidend vermogen
Bewegen beej Mooren wordt
niet gedaan in een grote
fitnesszaal met harde housemuziek. Het is toegankelijk,
laagdrempelig en kleinschalig,
waardoor er ruimte is voor
persoonlijke aandacht en
individuele begeleiding.

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

Vanaf maart worden de pakketten
met streekproducten gemaakt bij
’t Platteland in Veulen. Daar kunnen de
pakketten zelf samengesteld worden
of kant-en-klaar meegenomen. Ook
de bekende verkoopadressen blijven
voorzien van de pakketten. Karin

en Gerrit Reintjes van ’t Platteland
nemen in hun vernieuwde winkel de
levering van streekproducten en pakketten over. Marlies Janssen van Ovivo
Streekproducten gaat zich richten op
de verkoop van de eigen vers-eipasta
en pastasaus. Naast tomatenpastasaus

komt er ook een carbonarasaus die te
combineren is met de pasta. Het assortiment pasta op basis van tarwegries en
eieren wordt uitgebreid met pasta op
basis van ei en speltgraan, een oergraan
dat door veel mensen met een tarweintolerantie wel gegeten kan worden.

Metamorfose Etos Horst
De Etos winkel in Horst heropent op woensdag 27 februari. De winkel ondergaat momenteel een metamorfose.
Tijdens de openingsdag zijn er speciale acties en aanbiedingen voor klanten.
Eigenaresse Monique Grothauzen
is trots op het resultaat: “Het is altijd
spannend, zo’n verbouwing. Gaat het
lukken om alles op tijd af te hebben? En

10

hoe zullen de klanten reageren op de
nieuwe winkel? Gelukkig is alles goed
verlopen en we zijn enthousiast over het
resultaat. De winkel heeft nu een veel

frissere uitstraling en is overzichtelijker
geworden.” De klanten worden tijdens
de openingsdag getrakteerd op diverse
speciale aanbiedingen en cadeaus.
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Adve rtor ial

Feestjes bij activiteitenboerderij De Wevert

‘Zorgen dat niemand
iets tekortkomt’

Doedag Dendron
Om basisschoolleerlingen enthousiast te maken voor techniek
en zorg is op vrijdag 22 februari een Doedag Techniek en Zorg op
het Dendron College. De belangstelling blijkt enorm, zo’n 450
leerlingen hebben zich aangemeld. De leerlingen gaan in lokalen
opdrachten uitvoeren. Daarnaast zien ze hoe de Dendron-leerlingen
bezig zijn met techniek en zorg. De Doedag is in het leven geroepen om de zorg- en techniekopleidingen te promoten. Volgens het
Dendron College zal er de komende jaren een groot tekort ontstaan
aan technisch en verzorgend personeel. (Foto: De Doedag in 2011)

Met vrienden een feestje bouwen en samen de sterren van de hemel zingen tijdens een karaokeshow,
uitgebreid stilstaan bij een mijlpaal in het leven samen met familie, vrienden en bekenden of een gezellig
personeelsfeest vieren. Activiteitenboerderij De Wevert in Horst is verbouwd en is vanaf nu ook het adres
voor een feestje, groot of klein.
Eigenaar Erik van Rengs: “Wij zijn een activiteitenboerderij,
verzorgen diverse binnen- en buitenactiviteiten, zoals
solex rijden, gps-tochten, buggytochten, quadrijden,
djembeeworkshop of vlaai bakken. Vaak gieten wij de
activiteiten in een arrangement, inclusief eten en drinken.”
“De laatste tijd zien wij een grotere vraag naar feestjes,
waarbij de activiteit op de achtergrond staat of niet gewenst
is. Daarom hebben wij de binnenaccomodatie rigoureus
verbouwd tot een sfeervolle ruimte waar je je meteen thuis
voelt en waar het gezellig vertoeven is met een groep tot
maximaal 150 personen. De buffetten komen uit onze eigen
keuken, hierdoor zijn we flexibel en kunnen we onze gasten
op maat voorzien. Wij zorgen dat niemand iets tekortkomt”,
zegt mede-eigenaar Suzanne van Rengs.
“Samen met de organisator gaan we om de tafel zitten
en stellen een mooi programma samen. We kunnen het feest
bijvoorbeeld uitbreiden met een dj of een live-optreden.
Ik verzorg met het zelfde gemak een optreden samen met
mijn vrienden van Aaltied Noeit Te Laat”, zegt Erik.
“Vooraf nemen we alles goed door en leggen dit vast,
zodat er achteraf geen verrassingen zijn”, zegt Suzanne.

Erik en Suzanne hebben jarenlange ervaring met gastvrijheid
op hun activiteitenboerderij. “De sfeer op een feestje is
belangrijk. Dat moet je creëren en zeker niet opdringen.”

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

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Particuliere aangifte IB 2012

Suzanne en Erik van Rengs
Wevertweg 8, 5961 MA Horst
tel. 077 397 03 88
www.dewevert.nl

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

6rtne0r,€0750
€
,00
pa
.
cl
in
,00)

eslagen € 45

(aanvraag to

Uw veelzijdige
hovenier
voor uw tuin
Ron Seuren, mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl
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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.

Claar van Lieshout

Ze leest boeken, schrijft recensies en heeft altijd belangstelling voor
meer. Al van jongs af aan verslindt ze boek na boek. De ultieme uitdaging is
voor haar om iedere keer weer een beter boek te vinden. Deze week wordt
Claar van Lieshout (57) uit Horst geplukt.

Koken met

Randy

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

Walnotenkoekjes

snel naar de bibliotheek. “Ik wist dat
degene die er het eerst was, de beste
keus had”, lacht ze.
Ook als middelbare scholier bleef
ze naar de bibliotheek gaan. “Ik las
eigenlijk alles. Als het maar spannend
of boeiend was.” In die tijd heeft ze
veel over de oorlog gelezen. Nu hebben boeken met een historische achtergrond de voorkeur. “Lezen is gewoon
echt ontspanning voor mij en ook altijd
geweest. Het houdt me bezig.”
Haar interesse in zoveel boeken
komt voor uit belangstelling voor het
leven. “Ik heb niet alleen belangstelling voor wat is geweest maar ook voor
wat nu nog speelt en wat komen gaat”,
verklaart ze. “Ik lees bijna alle genres,
maar het gaat me er vooral om dat ik
wil lezen hoe het leven beleefd kan
worden. Hoe emotie gevoeld wordt
bijvoorbeeld. Dat wil ik graag weten”,
bedenkt ze.
Claar ziet lezen als een manier om
kennis te vergaren. “Als ik een boek
lees, wil ik weten waarover het gaat.
Als het verhaal zich in een land afspeelt
wat ik niet ken, zoek ik het op”, legt
ze uit. Het is de nieuwsgierigheid die
haar telkens weer andere boeken in de
hand legt. Niet voor niets werkt ze met

veel enthousiasme nog steeds tussen
de boeken.
Sommige boeken stimuleren
haar om zelf te gaan schrijven. “Er
zijn zoveel boeken. Je kunt ze nooit
allemaal lezen. Als ik een boek lees,
schrijf ik in gedachte de boeken wel
eens verder af of geef ik mijn eigen
draai aan het verhaal”, zegt ze. Volgens
Claar kan dat bij veel verhalen. “Het is
fantasie.”
Ook geeft ze haar beschouwing
over boeken. “Ik merk dat mensen
willen weten wat de gewone man
of vrouw van een boek vindt. Ik krijg
vaker proefversies waar ik vervolgens
een recensie over kan schrijven. De
reacties van mensen die boeken uitkiezen na het lezen van mijn recensies
geven me gewoon positieve energie.”
De altijd terugkerende vraag voor
Claar is: wanneer begin je zelf aan
een boek? “Schrijven kan ik altijd
nog”, antwoordt ze dan. Haar passie
voor boeken zal ze niet snel loslaten.
“Zelfs als ik op sociale media actief
ben, schrijf ik overwegend over de
boeken die ik lees of ga lezen. Ik maak
er foto’s van en plaats korte recensies.
Dat maakt het allemaal alleen nog
maar leuker”, besluit ze.

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

Benodigdheden:
• 350 gram bloem
• 225 gram boter

Op uw verjaardag all-in arrangement

• 150 gram suiker
• 150 gram bruine basterdsuiker
• 2 eieren
• 1 vanilleboon
• 200 gram walnoten
• 150 gram pure chocolade

Bereiding:
• Doe de boter met beide soorten
suiker in een kom en klop ze door
met een mixer;
• voeg de eieren toe en klop deze
mee tot er een massa ontstaat;
• voeg de bloem toe;
• hak nu met een mes de walnoten
en de chocolade in stukjes en
voeg deze bij de koekjesmassa;
• spatel de massa goed door;
• doe de massa in een bak,
bekleed met bakpapier;
• verwarm de oven op 190 graden
en bak de koekjes gaar in
25 minuten;
• Laat ze afkoelen en snij ze in
repen en snijd deze vervolgens in
een chinoise (ruitjes)vorm.

Eet u smakelijk!

Randy

Al op jonge leeftijd ontwikkelde
Claar haar passie voor lezen. Claar
groeide op bij kantoor- en boekhandel
F. van Lieshout in Horst. “Het voelde
daar echt als mijn thuis”, vertelt ze.
“Toen ik vier werd, mocht ik voor het
eerst naar de bibliotheek, die toen nog

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

PUZZEL BONUS
Aanbieding geldig t/m
zaterdag 23 februari 2013

Sudoku

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

beneden in de Lambertuskerk zat. Dat
vond ik geweldig.”
Haar ouders hebben haar altijd
gestimuleerd om te lezen. “Als ik een
goed rapport had, mocht ik een boek
gaan kopen”, vervolgt ze. Tijdens de
lagere schoolperiode rende ze vaak
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Hertog Jan
Krat 24 flesjes
van € 14.19

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

www.ah.nl/bonus
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Weer of geen weer, ik vier carnaval
“IJzig koud maar zeer de moeite waard”, klonk het over de optocht in
Sevenum. Ook bij andere optochten stonden mensen klappertandend langs de
kant. Met name de ijzige wind maakte het een hele opgave om de carnavalsdagen zonder rillingen door te komen. Maar men stond er wel. Het weer blijkt
voor veel mensen geen reden om geen carnaval te vieren.
Op onze stelling van twee weken geleden, Weer of geen weer, ik vier carnaval, antwoordde 61% van de stemmers met eens. Een minderheid van 39%
liet zich toch enigszins afremmen door het weer. De voorspellingen voor de

carnavalsdagen waren gunstig voor wat betreft de neerslag: die zou er weinig
komen. De kou bleek echter geen spelbreker. Ook het aantal zieke collega’s na
de carnavalsdagen lijkt in de hele provincie mee te vallen, ondanks de temperaturen die in combinatie met dunne carnavalsoutfits toch veel van de gezondheid
vragen. Met carnaval maakt het voor de meesten dus niet uit wat voor weer het
is: men laat zich er niet door tegenhouden. Al gaat de voorkeur wellicht uit naar
een optocht in de stralende zon, regen, wind en sneeuw zullen het feest niet
bederven, hooguit wat uitdagender maken.

Vrijwilliger
Elke kern hoort een basisschool te hebben
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Onderwijsraad presenteerde vorige week een adviesrapport aan de
staatssecretaris van onderwijs. De raad is van mening dat scholen met minder
dan 100 leerlingen moeten sluiten. Nu ligt die grens op 23 kinderen. In Horst aan
de Maas valt slechts één school onder die grens, De Driehoek in Griendtsveen.
Een vijftal andere scholen haalt maar net de norm.
Scholen met minder dan 24 leerlingen zijn gemiddeld drie keer duurder dan
basisscholen met 250 kinderen of meer. Ook de kwaliteit van kleinere scholen
staat ter discussie. Je kunt je dus afvragen of het nog wel nodig is dat elke kern
van Horst aan de Maas een eigen basisschool heeft. Denk aan Evertsoord. De

kinderen daar gaan elke dag naar de basisschool in Kronenberg.
Een basisschool heeft echter ook groot invloed op de leefbaarheid van een
dorp. De binding van de leerlingen met het dorp gaat compleet verloren als ze
in een andere kern naar school moeten gaan. En onder de juiste begeleiding zijn
gecombineerde klassen ook juist heel leerzaam. Bezuinigingen zijn leuk, maar
er moet ook gekeken worden naar de bevolkingsdichtheid: in sommige kleine
kernen is die norm veel te hoog, terwijl het in de stad makkelijk haalbaar is voor
scholen om 100 leerlingen
® te behalen.
Elke kern hoort een basisschool te hebben. Wat vindt u?

Proti hape
Slank & Fit

Uitslag vorige week (week 07) >
Ik ben klaar ®
voor de vastentijd > eens 26% oneens 74%

Proti hape
Slank & Fit

•
•
•
•
•

persoonlijke begeleiding
geen jojo effect
aanpak van vet%
behoud van spiermassa
diverse programma’s

Proti kan!!!
Shape
Slank het voorjaar>in… Dat
Slank & Fit

Snel,
effectief
persoonlijke
••Snel,
effectief enbegeleiding
blijvend
afslanken
en verantwoord
•-6geen
jojo
tot -10
kiloeffect
in 4 weken.
afslanken
aanpak van
vet%
••Intensieve
gratis
begeleiding, ook na
-6 tot -10 kilo
•het
behoud
van
behalen
vanspiermassa
het streefgewicht.
in 4 weken
diverse programma’s
••Lekker
en gevarieerd eten.

>

Proti Shape

NIEUW:

3 eiwitprogramma’s,
met en zonder
maaltijdvervangers!!!

Slank & Fit
Maak nu een afspraak
voor een vrijblijvend intakegesprek.

Snel, effectief
en verantwoord
Proti
afslanken

hape
Slank & Fit

®

-6 tot -10 kilo

tot ziens
bij
Horst - tel.
TOT
ZIENS
BIJ slender
SLENDER you
YOU fit
FIT -- WeltersWeide
KERKSTRAAT 701-- WEERT
TEL. 06-33178333
in 4 weken

>

•
•
•
•
•

persoonlijke begeleiding
geen jojo effect
aanpak van vet%
behoud van spiermassa
diverse programma’s

Proti Shape
Slank & Fit

Snel, effectief
en verantwoord
afslanken

INFORMATIEDAG IMPLANTATEN
-6 tot
Z A-10T kilo
ERDAG 2 3 f e b r u a r i
in 4 weken

Tandprothetische Praktijk Venray, Camp & Schelbergen
Albionstraat 30a, 5809 AE Venray-Leunen
tel: 0478-582356

tititi

titi

tititi

Een vrouwenbeweging die
geen nieuw bestuur kan vinden
en daarom geen andere mogelijkheid ziet dan zichzelf op te
heffen. Een toneelvereniging die
met moeite de touwtjes aan
elkaar knoopt of een muziekvereniging waar het ledenaantal
krimpt. Horst aan de Maas telt
750 verenigingen. Hieraan is een
veelvoud aan enthousiaste en
nauw betrokken inwoners
verbonden. Ze hebben een groot
probleem, want het aantal
actieve leden en vrijwilligers
loopt drastisch terug. De
vrijwilliger van vroeger verschilt
sterk dan die van nu. Ik moet
eerlijk zeggen dat ik zelf niet
verbonden aan een vereniging,
maar ik denk dat het vroeger
‘gebruikelijk’ was om je bij een
vereniging aan te sluiten. Of
omdat de maatschappij vond dat
het zo hoorde of omdat je
ouders dat van je verlangde.
Jongens en meisjes hebben nu
blijkbaar andere dingen aan hun
hoofd. Verenigingen draaien nu
nog op zeer enthousiaste leden
en vrijwilligers, die dit met de
paplepel ingegoten hebben
gekregen. Het hoorde er bij. Zij
hebben daar hun vrienden leren
kennen en zullen het niet in hun
hoofd halen de vereniging de
rug toe te keren. Zeker niet nu
de rest zich grote zorgen maakt
over het voortbestaan van de
vereniging. Jezelf aansluiten bij
een of meerdere verenigingen
lijkt niet meer nodig. De
toegevoegde waarde om in
contact te komen met andere
mensen, jezelf te amuseren en
sociaal te ontwikkelen is niet
meer de hoofdreden. De vrijwilliger van vandaag is mondiger en
gaat vooral op zoek naar een
vereniging die een persoonlijke
meerwaarde voor hem of haar
heeft: hij of zij wil iets leren of
een vraagstuk beantwoorden.
Als ze bijvoorbeeld journalistiek
studeren, dan willen ze een plek
waarbij de vrijwillige werkzaamheden een welkome aanvulling
op hun cv zijn. Ik heb geen
oplossing om het tij te keren en
dat laatste hoeft misschien ook
niet. Ook verenigingen gaan met
hun tijd mee, moeten krachten
blijven bundelen en daar waar
mogelijk, elkaar ondersteunen.
Misschien is het begeleiden van
een dergelijk proces een
toegevoegde meerwaarde voor
de jonge vrijwilliger.
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
21 februari 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Beweging op de woningmarkt
Horst a/d Maas door
stimuleringsmaatregelen
De stimuleringsmaatregelen om de woningmarkt in Horst aan de Maas in beweging te krijgen
werpt haar vruchten af. Tot voor kort waren de stimuleringsmaatregelen alleen bedoeld voor
het project De Afhang. Nu kunnen de stimuleringsmaatregelen ook ingezet worden voor de
aankoop van overige bouwkavels van de gemeente Horst aan de Maas.
Er is een aantal stimuleringsmaatregelen waar
kopers en verkopers in Horst aan de Maas
gebruik van kunnen maken. Deze maatregelen
(garantieregeling, Woonketting, starterslening)
zijn in 2012 steeds populairder geworden onder de woning(ver)kopers. Er is een duidelijke
toename in de vraag naar de garantieregeling
en de Woonketting. De toename zal zeker het
komende jaar verdubbelen doordat de stimuleringsregelingen uitgebreid zijn naar de hele
gemeente.
Garantieregeling
Populair is onder andere de garantieregeling. Klanten die bouwgrond van de gemeente
kopen (of een woning van een ontwikkelaar in
een gemeentelijk project) krijgen de garantie
dat hun oude woning 3 maanden na oplevering van de nieuwe woning wordt ingekocht
voor 90% van de dan geldende marktwaarde.
Doordat de klant zelf 10% van de marktwaarde
inzet als premie blijft hij gemotiveerd om zelf
zijn woning te verkopen.
Onzekerheid over de verkoop van de bestaande woning is één van de belangrijkste redenen
waarom de woningmarkt niet beweegt. Met
deze regeling is deze onzekerheid weggenomen.
Woonketting
Met de unieke formule Woonketting wordt een
ketting van woningverkopen gemaakt.
Bijvoorbeeld: iemand wil een starterswoning
kopen; de eigenaar van de starterswoning
wil een 2-onder-1-kap-woning kopen en de
eigenaar van de 2-onder-1-kap-woning wil
zelf gaan bouwen. Op het moment dat er
een financiële frictie in deze keten zit, gaan
alle transacties niet door: de eigenaar van de

2-onder-1-kapwoning vraagt € 300.000 en degene die zijn woning wil kopen kan maximaal €
280.000 betalen.
De Woonketting verdeelt deze € 20.000 (=frictiebedrag) tussen alle deelnemers in de ketting. Alle deelnemers leggen een klein bedrag
bij elkaar waardoor het knelpunt in de keten
wordt opgelost en kan iedereen zijn stap in de
wooncarrière zetten.
Starterslening
Voor woningen tot € 200.000 kan de gemeente
een starterslening afgeven. Een starterslening
is een aanvullende lening van maximaal
€ 30.000. De lening is voor mensen die voor
het eerst een huis kopen binnen de gemeente
Horst aan de Maas. De regeling geldt zowel
voor bestaande woningen als voor nieuwbouwwoningen. In 2012 zijn er 30 startersleningen
afgesloten binnen de gemeente.
De inzet van de stimuleringsmaatregelen heeft
in 2012 geleid tot een forse impuls op de verkoop van woningen binnen de Afhang en daarvan afgeleid woningen binnen de gemeente
Horst aan de Maas. Het aantal kandidaten dat
gebruik maakt van de regelingen neemt verder
toe.
Door een zorgvuldige inzet blijft er voldoende
financiele doorstroming zodat de gemeentelijke regelingen gehandhaafd kunnen worden.
Het bedrijf Woonketting is door de gemeente
ingeschakeld voor de aankoopbegeleiding van
gemeentelijke bouwprojecten.

Onteigening van een onroerende zaak
in de gemeente Horst aan de Maas ter
uitvoering van het bestemmingsplan
“Westsingel-Kranestraat te Horst”

De in het koninklijk besluit ten name van
gemeente Horst aan de Maas ter onteigening aangewezen onroerende zaak, is nodig
voor de uitvoering van het bestemmingsplan
“Westsingel-Kranestraat te Horst”.
De door de Kroon ter onteigening aangewezen gronden hebben de bestemming
“Maatschappelijk”.
Op de gronden zullen werken en werkzaamhe-

den ten behoeve van die bestemming worden
uitgevoerd.
Het koninklijk besluit is geplaatst in de
Staatscourant van 29 januari 2013, nr. 853.
Tegen het besluit staat geen beroep open.
Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter
inzage op de volgende locaties:
• Gemeentehuis Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 te Horst (infohoek), ‘s
maandags van 8.00 uur tot 20.00 uur en
dinsdags tot en met vrijdags van 8.00 uur tot
17.00 uur
• Rijkswaterstaat Corporate Dienst,
Griffioenlaan 2 te Utrecht van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Bij de
receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV,
team Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71971.

succesvolste en leukste sociale initiatieven.
Zo wijzen we, samen met u, de nieuwe
Koning en Koningin de weg naar bijzondere
maatschappelijke organisaties overal in het
land. Voor de uiteindelijke winnaars is er
€ 50.000,= beschikbaar én een Appeltje van
Oranje. Ook voor alle niet-winnende
organisaties is het een unieke kans om zichtbaarder te zijn. Bent u verbonden aan zo’n
organisatie? Kent u zo’n organisatie?
Wijst u hen dan de weg naar de zoektocht
naar de Kroonappels. Download een
uitgebreide folder via www.kroonappels.nl

Bekendmakingen

Voor meer informatie over de stimuleringsregelingen kunt u kijken op www.horstaandemaas.
nu of u kunt contact opnemen met Ralph
Beunen van Woonketting op 06-133 872 66.

Ter inzage legging Koninklijk Besluit

De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat ingevolge artikel 78,
zevende lid, van de onteigeningswet, in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas van 22
februari 2013 t/m 4 april 2013 ter inzage ligt
een afschrift van het koninklijk besluit van 4
januari 2013, nr. 12.003156.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in
het Koninkrijk der Nederlanden. Dat doen we
met geld, met kennis en met contacten. De
Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn al
sinds de oprichting het beschermpaar van het
Oranje Fonds. Ze zijn heel actief.
Naast de jaarlijkse uitreiking van de Appeltjes
van Oranje bezoeken ze elk regelmatig
bijzondere initiatieven die door ons gesteund
worden. Ter gelegenheid van de aankomende
inhuldiging organiseren we een speciale
actie. Samen met iedereen in het Koninkrijk
gaan we op zoek naar de mooiste, beste,

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
Bestemmingsplan Kerkbosweg
Zwarte Plakweg 48a
Jacob Poelsweg 30
Broekhuizen
Veerweg 15
Evertsoord
Drie Kooienweg 11
Griendtsveen
Kanaalweg 5
Grubbenvorst
Burg. van Kempenstraat 65
Halvedijk 1a
Horst aan de Maas
Provinciale wegen in de gemeente
Horst aan de Maas
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Limburg Noord

Horst
Steenstraat 1 en 3
De Afhang ongenummerd
Ter inzage legging Koninklijk Besluit - Onteigening
van een onroerende zaak ter uitvoering van het
bestemmingsplan “Westsingel-Kranestraat te Horst”
Kronenberg
Peelstraat 37
Lottum
Horsterdijk 108
Meterik
Hazenkampweg 4
Hazenkampweg 6
Bergsteeg 20
Sevenum
Op den Bergen 6
Hazenhorstweg 1
Swolgen
Bosweg 9
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Openbare hoorzitting

Behandeling van
bezwaarschriften
en klachten
Op dinsdag 26 februari 2013 wordt een vergadering gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten. Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis
in Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een
bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van het college d.d. 6 december 2012
inzake de verlening van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van
tunnelkassen, terreinverharding en de
aanleg van een wadi.

de verlening van een omgevingsvergunning
voor de bouw van een erfafscheiding.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de
commissie, mevr. P. Schrijver,
tel. (077) 477 97 77.

Om 19.00 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van
het college d.d. 25 oktober 2012 inzake

Op dinsdag 19 februari opende wethouder Birgit op de Laak
ofﬁcieel de dorpsdagvoorziening in Grubbenvorst. Een feestelijk
moment dat werd onderstreept met wat toespraken en een overheerlijke WIJ-slagroomtaart voor de vrijwilligers en de bezoekers.

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

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

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

Start bouw!
Wegens succesvolle verkoop

De Afhang

Er zijn nog maar enkele woningen te koop
Prijs vanaf € 185.750,- v.o.n.

Aan de rand van Horst
Ontwikkeling en realisatie:

(077) 397 69 86 | www.haegens.nl

Bezichtiging
gerealiseerde
woning
mogelijk

(077) 321 91 00 | www.hauzerenpartners.com
(0478) 513 700 | www.connectmakalaars.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.

Cultuur, trots en vertrouwen
Limburg kent een rijke cultuur en daar moeten we zuinig en trots op
zijn. Onlangs was het carnaval. Dat is zo’n element uit onze cultuur. Even
voor een aantal dagen uit de dagelijkse sleur, het leven relativeren en op
een humoristische manier de actualiteit beschouwen. Carnaval verbindt
mensen en stimuleert samenwerking en creativiteit.
Wat men er boven de grote
rivieren ook van vindt, laten we
deze traditie koesteren en er jaarlijks
energie uit putten, want hoe anders is
vaak de alledaagse werkelijkheid. De
tijdgeest wordt gekenmerkt door individualisme. Collectiviteit en solidari-

teit zijn vaak ver te zoeken. Verschillen
worden uitvergroot en overeenkomsten
ontkend.
Meer dan ooit wordt van politieke
partijen gevraagd om verantwoording
te nemen. Geen holle retoriek, maar
daden. Niet het eigen partijbelang

moet voorop staan, maar dat van de
inwoners in onze gemeente en onze
regio. Dat zijn de drijfveren van het
CDA en dat zal ook in de toekomst zo
blijven. In de samenleving die het CDA
nastreeft, worden mensen gehoord,
en in hun kracht gezet in plaats van
buitengesloten. Ondernemerschap
en initiatief worden aangemoedigd,
in plaats van overstelpt met regels
en voorwaarden. Vertrouwen wordt
hersteld in plaats van wantrouwen
gekoesterd.

De CDA-fractie in Horst aan de Maas
bestaat uit elf raadsleden, mannen en
vrouwen, van verschillende leeftijden
en met uiteenlopende achtergronden,
uit de grote kernen, maar ook uit de
kleinere dorpen in onze gemeente.
Daarnaast hebben we een aantal
hele actieve steunfractieleden en
vrijwilligers. Met u als inwoners van
onze gemeente willen wij verder
bouwen aan de thema’s waar het de
komende jaren echt om gaat. De zorg,
de arbeidsmarkt, veiligheid en de

woningmarkt. Daar liggen de grote
uitdagingen en kunnen we samen het
verschil maken. Zodat het niet alleen
met carnaval, maar het hele jaar door
‘good laeve’ blijft in onze gemeente.
Schroom niet om eens contact
op te nemen. De CDA-fractie is met
grote regelmaat in het veld te vinden.
Bij verenigingen, bedrijven, instellingen en vrijwilligersorganisaties.
Binnenkort ook bij u?
Henk Weijs,
CDA-fractie Horst aan de Maas

Manon Fokke bezoekt Evertsoord
In november 2012 zijn we als PvdA Horst aan de Maas begonnen met
onze 16-dorpentour. Doel van deze 16-dorpentour is om de inwoners van
Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke
politiek. Zestien maanden op rij bezoeken we met zestien Tweede
Kamerleden onze zestien mooie dorpen.
Tijdens deze activiteiten gaan
we allereerst van deur tot deur met
mensen in gesprek over die zaken die
hen bezighouden en organiseren we
vervolgens bij de plaatselijke horeca
een themabijeenkomst. Afgelopen

vrijdag, 15 februari, bezochten we met
Manon Fokke Evertsoord.
In Evertsoord troffen we een
ontzettend gastvrije omgeving. Waar
het canvassen normaal gesproken van
deur tot deur betekent, gingen we in

Evertsoord van keukentafel tot keukentafel. Ook over de inhoud bleek redelijk
veel eensgezindheid in Evertsoord. Alle
inwoners die we hebben gesproken
noemden de rustige woonomgeving,
vaak in combinatie met de prachtige
natuur, als grootste pluspunt van
Evertsoord.
Bij het vragen naar de minpunten
waren de antwoorden meer divers.
Zaken die naar voren kwamen waren
de woningbouw, het leerlingenver-

voer en het willen behouden van het
gemeenschapshuis. Tijdens het overleg
met het overlegplatform Evertsoord
bleek dat ook zij deze punten aandragen. Daarnaast is er met Manon Fokke
een uur gesproken over het beleid
rondom de decentrale overheid in relatie tot het huidige kabinetsbeleid.
Inmiddels hebben we schriftelijke
vragen gesteld over het beleid rondom
woningsplitsing en komen er vervolgafspraken over het leerlingenvervoer. Kijk

voor een uitgebreid verslag van ons
bezoek aan Evertsoord of een van de
andere 16-dorpentour activiteiten op
www.roybouten.nl
Graag zien we jullie tijdens
een van onze komende activiteiten, op 1 maart met Lutz Jacobi in
Griendtsveen, op 20 maart met Hans
Spekman in Grubbenvorst of op 5 april
met Duco Hoogland in Hegelsom.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Een kersenvlaai zoals
Frans Bauer hem graag heeft?
Een appelkruimel zoals
Karin Bloemen graag heeft?
Of waldkornbollen zoals
Jack Poels graag heeft?

Zij zijn al fan en hebben al gestemd.
Bent u ook fan? Stem op ons zodat wij
de leukste bakker van Limburg worden.

www.leukstebakker.nl

Bakkerij J.Ummenthun
Nusseleinstraat 10 America Tel. 077-4641681

ALLE MONTUREN

€29!

Specsavers Venlo is verbouwd! Daarom betaalt u van donderdag 21
t/m zaterdag 23 februari slechts €29! Standaard enkelvoudige glazen
op sterkte, ongeacht prisma of cilinder, zijn gratis bij elk montuur.
Kom snel naar onze winkel en profiteer van deze unieke aanbieding.

PROFITEER VAN DIT AANBOD!
Specsavers Venlo Vleesstraat 18 (vlakbij Dolcis) 077 474 8813

Dit aanbod geldt van 21 t/m 23 februari 2013 bij Specsavers Venlo. Niet geldig in combinatie met
andere aanbiedingen. © 2013 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl

Zit uw administratie in een plastic tas?
Ligt uw post ongeopend op een stapel?
Én bent u toe aan meer overzicht?
Neem dan contact met ons op
en hoor hoe wij u snel en
eenvoudig kunnen helpen!

“Controle, overzicht
en overhouden.”

www.contractcoach.nl

Postbus 6003 • 5960 AA Horst • T 06 - 48 42 10 65

21
02

verenigingen 15

Op leeuwen jagen met luchtbuks

Jubileum voor
Eerste Meerlose Schietvereniging
De Eerste Meerlose Schietvereniging (EMS) uit Meerlo viert feest. Ze bestaat dit jaar 40 jaar. Om dit jubileum te
vieren, staan in het weekend van vrijdag 1 tot en met zondag 3 maart allerlei festiviteiten op het programma met
op zondag de 40e editie van het Mijlpaaltoernooi.

meer zal vergeten. “Wij hebben een
keer een schutter gehad die puur voor
de gezelligheid kwam. We gingen naar
een toernooi. Buiten hing de Limburgse
vlag. Iemand vroeg of je met de luchtbuks ook kon jagen. Toen wilde die
schutter dat bewijzen en schoot zo een
gat in de leeuw op de vlag. Dat was
hilarisch”, lacht hij.

De schietsport groeide
in de gemeente
Lindner introduceerde in die jaren
de schietsport in Horst aan de Maas.
Na Meerlo kwamen er nog enkele
andere schietverenigingen bij in de
gemeente, zoals in Sevenum en Horst.
“Een aantal kerkdorpen volgden ons
voorbeeld op. Dat is erg leuk om te
zien. Zo groeide de schietsport in de
huidige gemeente.” Lindner werd voor
zijn inzet voor de Meerlose schietvereniging onderscheiden tot Lid in de

Kampioen worden
Nu de vereniging 40 jaar bestaat,
moet er ook aan de toekomst gedacht
worden. “Wij willen dit jaar in onze
klasse kampioen worden. Dat moet in
principe wel lukken. Ik heb er alle vertrouwen in, zolang de schutters goed
hun best doen”, lacht voorzitter Henk
Ulder. Maar een toekomstdroom op de
lange termijn, die heeft de voorzitter
niet. “Het is jammer dat de belangstelling voor de schietsport terugloopt. De
jeugd van tegenwoordig schiet liever
achter de computer. Of we er nog
veertig jaar aan vast plakken, dat weet
ik niet, maar zolang we nog genoeg
leden hebben, heb ik alle vertrouwen
in onze vereniging.”

Vogelmarkt

Enkele leden van de schietvereniging
Bij een jubileum hoort natuurlijk
het ophalen van herinneringen. De
grondlegger van de vereniging en
40-jarig lid, Hein Lindner, weet nog als
de dag van gisteren hoe het schieten
zijn toekomst vond in Meerlo. “In 1971
ben ik van Zuid-Limburg naar NoordLimburg verhuisd. Ik was in het zuiden
altijd al actief bezig met de schietsport.
Toen ik in Meerlo terechtkwam, begon
ik met het geven van schietdemonstraties. Er bleek veel belangstelling voor te

Orde van Oranje-Nassau. Het krijgen
van het lintje was voor hem een speciaal gebaar. “Is al mijn harde werk en
enthousiasme niet voor niets geweest.
Het is geweldig.”

zijn. Na enkele bijeenkomsten ontstond
de EMS. We waren toen naar de burgemeester gegaan. We vroegen hem
om financiële hulp, maar voordat hij
akkoord ging, moesten we de bestaanbaarheid van de vereniging aantonen.
Een jaar later, in 1973, kregen we de
financiële ondersteuning, in de vorm
van twee luchtbuksen.”
De vereniging schiet al sinds haar
bestaan in café Oud Meerlo. “Wij kwamen bij café Oud Meerlo terecht om

daar te kunnen schieten. De toenmalige
kastelein vond het maar niets. Ze was
bang dat van alles kapot ging, maar
we mochten toch blijven. Nu, veertig
jaar later, schieten we nog steeds in
een apart zaaltje in het café. Er zijn wel
veel dingen veranderd, zoals het aantal
banen en de plek waar we schieten”,
vertelt Lindner.
Het 40-jarige lid heeft al in die
jaren leuke en grappige dingen meegemaakt. Zo is er een moment dat hij niet

Vogelvereniging De gevleugelde vrienden Wanssum e.o. organiseert
op zondag 24 februari haar maandelijkse vogelmarkt. Op deze vogelmarkt kan een ieder vogels kopen maar ook zelf verkopen. Op de markt
zijn ook vogelhandelaren aanwezig.
Naast vogels kan men hier ook
terecht voor alle vogelbenodigdheden zoals voer en nestkastjes.
Ook kan er met andere vogelliefhebbers gepraat worden over
de vogelsport in het algemeen.
De vogelmarkt wordt gehouden

in sport- en feestzalencomplex
‘t Brugeind in Meerlo van 09.30 tot
12.00 uur. Duiven en kwartels zullen
niet worden toegelaten.
Voor meer informatie, neem
contact op met M. van Osch via
0478 53 12 21.

open dag
3 maart a.s.

van 10.00 uur tot 17.00 uur
Van 3 maart t/m 25 augustus 2013
Expositie in Museum de Kantfabriek

Schitterend
geplooid
Streekdrachten van de volken
uit Zuidwest-China

Uitvaarthuis Theo Arts
Nijverheidsstraat 4 in Horst

Met medewerking van:

www.jewelconcepts.eu

Zang van
Matt Craenmehr

Gertie Mooren

Rouw en verliesbegeleiding
Pedagogische praktijk

uitvaarttruck.nl
diuto
ritueelbegeleiding

Museum de Kantfabriek, Americaanseweg 8, 5961 GP Horst
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van14.00 tot 17.00 uur. Groepen op afspraak.

www.museumdekantfabriek.nl
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Jako-voetbaldagen bij
Limburgs kampioen S.V. Lottum
Dressuur ponyrijden

Amber Gülcher

Ook aankomende zomer organiseert S.V. Lottum de JAKO-voetbaldagen tijdens de eerste week van de schoolvakantie, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli. Aanmelden voor het evenement kan nu nog.

Door: Ponyclub Lottum
Amber Gülcher uit Lottum is op 17 februari met haar pony Splash in
Reuver Limburgs kampioen dressuur ponyrijden geworden in de klasse DE-M2.
Nadat Amber haar proef had
gereden was ze tevreden: ze had geen
fouten gemaakt. Het wachten op de
uitslag was best wel spannend, niet
alleen voor Amber maar ook voor de
vele supporters die naar haar waren
komen kijken. Uiteindelijk werd er
omgeroepen dat Amber haar pony kon
gaan zadelen voor de prijsuitreiking.
De spanning steeg: er was een prijs
gehaald, maar zou het de hoofdprijs
worden? En waar ze dan maanden naar
toe hebt gewerkt, waar ze alleen maar

van mocht dromen, werd werkelijkheid:
Amber is de beste van de provincie
Limburg en mag de kampioenstitel dragen. Amber gaat de komende weken
weer door met de trainingen bij haar
moeder Bernadette Gülcher en Inge
Coenen, om vervolgens op 16 maart in
Utrecht bij de Nederlandse kampioenschappen onze provincie te vertegenwoordigen.
Direct na het Nederlandse
kampioenschap gaat Amber met haar
pony over naar de klasse Z1.

Een oefening tijdens de voetbaldagen vorig jaar
In 2012 was er een recordaantal
deelnemers van meer dan 230 aan de
Jako-voetbaldagen. Ook dit jaar zijn
alweer aanmeldingen binnen. Wie er
nog bij wil zijn, kan zich nog opgeven.
Er is echter wel een maximum aantal
deelnemers gesteld, vanwege de
capaciteit van de locatie.
Het programma omvat spel- en
wedstrijdelementen uit het voetbal.
Omdat iedereen welkom is op de
Jako-voetbaldagen wordt er niet alleen

aandacht aan techniek besteed, maar
vooral aan de breedte van de sport.
Diverse varianten wedstrijdvormen
worden gespeeld waarmee, vaak
onbewust, verschillend tactisch
inzicht getraind wordt. Boarding- en
kooivoetbal staan ook dagelijks op het
programma. Chaosvoetbal vraagt weer
om een goede tactische benadering,
want dat spel wordt gespeeld met drie
partijen en drie doelen. Verder krijgen
de keepers aparte trainingen.

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Inschrijven kan via
www.sportevents4kidz.nl Als het
maximumaantal deelnemers bereikt
is, wordt de inschrijving gesloten.
Inschrijven is mogelijk voor jongens
en meisjes van 6 tot en met 14 jaar.
Lidmaatschap van een voetbalclub is
geen vereiste.
Voor meer informatie, bel
Sjef Bongers van Sportevents4kidz
op 06 36 31 81 58 of Jok Relouw van
S.V. Lottum op 06 22 25 85 42.

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

venray
verzorgt voor u,

puntzakken friet, snacks,
diversen soorten schepijs,

5r
2a
ja

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

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

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

Autobedrijf

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

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

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

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14
www.maashotel.nl
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Plannen voor eerste
basketbalclub
Venlo heeft er een, net als Venray en Deurne. Horst aan de Maas kent echter nog geen eigen basketbalvereniging. Als het aan Bram Claessens ligt, komt daar dit jaar nog verandering in.

Het lijkt een ambitieus plan, een
basketbalvereniging oprichten. Bram
Claessens uit Griendtsveen is er echter
van overtuigd dat er animo voor is en
dat het hem gaat lukken. “Aan mij zal
het in elk geval niet liggen”, lacht de
35-jarige. “Zelf speel ik al vanaf mijn
tiende en coach sinds mijn achttiende
jeugdteams. Dit heb ik onder meer
gedaan bij clubs in Venray, Deurne,
Heeze en Weert. Momenteel begeleid ik spelers bij de talententraining
van Rayon Zuid van de Nederlandse
Basketball Bond. Bij al deze clubs heb
ik veel goede dingen gezien. Ik kwam
er echter ook achter dat er bij veel
verenigingen een visie ontbreekt. In de
Verenigde Staten is men trots op hun
helden uit de basketbalwereld. Wist je
dat er twee spelers hier uit de regio
komen, die in de eredivisie spelen?
Maar daar hoor je niemand over

Venlo kent een basketbalvereniging, evenals Venray en Deurne. Horst
aan de Maas echter nog niet. Voor
Claessens is het een uitdaging om een
club vanaf nul op te zetten. “Daarbij
krijg ik hulp van een vriend van me, Kor
Oosterbeek, eveneens actief als trainer.
Ik wil graag met een jonge groep
starten, in de leeftijd van 6 tot 9 jaar.
Zij zouden dan over een jaar of tien het
eerste seniorenteam kunnen vormen.”
Om te kijken of er belangstelling is,
wil Claessens clinics gaan verzorgen
op basisscholen. Daarnaast gaat er een
mailing naar de scholen. “Als blijkt dat
er voldoende animo is om verder te
gaan, willen we samen met de ouders
kijken of we een club van de grond
krijgen. Daar hebben we dan ongeveer
vijftien tot twintig kinderen voor nodig.
Vervolgens gaan we op zoek naar
een geschikte accommodatie. Maar

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

er moet bijvoorbeeld ook een bestuur
gevormd worden. Of ik voorzitter word?
Nee, mijn kracht ligt in het geven van
trainingen.”
Bram Claessens verwacht aan het
einde van het schooljaar duidelijkheid
te hebben. “Mijn eerste prioriteit is om
kader te vormen voor de club. Zowel
jongens als meisjes kunnen zich overigens aanmelden.”
Hoewel het volgens hem bij sommige clubs nog wel eens aan een visie
ontbreekt, heeft Bram zelf een duidelijk
doel voor ogen. “Ik wil op een speelse
manier gaan werken aan het zelfvertrouwen van de kinderen. Daarmee leg
je een goede basis voor een vereniging
die na verloop van tijd verder uit kan
groeien. ”
Voor meer informatie over de
vereniging mail Bram Claessens op
bclaessens@home.nl

Meterikse
kampioen op LK
Door: Paardensportvereniging St. Joris
Tijdens de Limburgse kampioenschappen voor ponyruiters afgelopen
weekend in Reuver wist Lizan Verbong op zaterdag met haar pony Brenta
van den Hout Limburgs kampioen te worden in de klasse D-B.
Op zondag kwam Robin Hagens
aan start met haar pony Manno van
den Hout in de klasse DE-L2.
Robin behaalde het reservekampioenschap. Beide ruiters staan
onder leiding van instructeur Jos van

den Goor. Jos behaalde met deze
ruiters al eerder successen: afgelopen
zomer werd het viertal Limburgs
kampioen en werd Lizan met haar
pony Brillant Limburgs kampioen in
de klasse DE-Z1.

Arvalis start WOZ-spreekuur
Is de WOZ beschikking van 2013 naar uw mening te hoog? Vanaf heden kunt u uw WOZ
beschikking laten beoordelen door één van de makelaars van Arvalis.

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

Praktijk Dansend Hart
Op dinsdag 26 maart starten
er weer nieuwe trainingen weerbaarheid.
Op donderdag 14 maart is er een infoavond over de training.
• Individuele begeleiding
en therapie
• Ouder- kind begeleiding
• Trainingen
• Vergoeding
zorgverzekeraars
Lid NVPA / RBNG / TBNG

Mgr. Jenneskensstraat 15
5864 CS Meerlo
Tel: 06 - 18 11 24 42
W: www.praktijkdansendhart.nl
E: info@praktijkdansendhart.nl

Dit kan op afspraak tijdens het WOZ-spreekuur elke
maandagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur. Het
Arvalis WOZ-spreekuur is bestemd voor eigenaren
van agrarische bedrijven en objecten gelegen in
het buitengebied.
Tijdens het spreekuur wordt middels een quick scan
uw WOZ beschikking beoordeeld en wordt ingeschat
wat de haalbaarheid is om de WOZ-waarde te
verlagen. Vervolgens kunt u beslissen of u bezwaar
aantekent tegen de beschikking. Dit bezwaar kunt
u zelf aantekenen of uitbesteden aan één van

onze juridisch adviseurs. Het bezwaarschrift dient
binnen 6 weken na dagtekening bij uw gemeente
binnen te zijn. Verlaging van de WOZ-waarde
is niet alleen van belang voor de Onroerende
Zaakbelasting. Ook bij de bepaling van de
erfbelasting wordt uitgegaan van de WOZ-waarde
en kan een lagere waarde dus van groot financieel
belang zijn.
Een quick scan tijdens het WOZ-spreekuur kost
voor agrarische bedrijven E 100,-- excl. BTW en
voor niet-agrarische bedrijven E 50,-- excl. BTW.

www.arvalis.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arvalis,
voor de regio Noord-Limburg met de heer B.G.H. van den Berg via telefoonnummer 0478-578257 of mailen naar bvdberg@arvalis.nl en voor de regio Midden/Zuid-Limburg
met de heer M. Niessen via telefoonnummer 0495-752670 of mailen naar mniessen@arvalis.nl
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Regiokampioenschappen

Dressuur pony’s
Door: Ponyclub Wittenhorst
In Reuver werden in het weekend van 16 en 17 februari de Limburgse
kampioenschappen dressuur voor pony’s verreden. Hiervoor moesten de
geselecteerde ruiters wel eerst door diverse selectierondes heen.

Tafelvoetbaltoernooi in Horst
Een dertigtal tafelvoetballiefhebbers nam afgelopen zondag deel aan een toernooi in Horst. In de
finale won het koppel Sher Clemens en Ard Gerards van Rob Achten met Eric Janssen. De meervoudige
junioren wereldkampioen Bas Jongen uit Bocholtz en Mike Moonen uit Margraten lieten op de voetbaltafel hun kunsten zien, waaronder de ‘snake’, een geheel nieuwe techniek. Ook Mat Koussen, nationale promotor van ITSF tafelvoetbal, gaf instructies over zijn snelle, dodelijke lange trekbal, die door
enkelen zeer snel was aangeleerd. Zijn doel is de tafelvoetbalsport op de kaart zetten in Nederland,
allereerst in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Het toernooi afgelopen zondag maakte deel uit
van een wintercompetitie. Naast café De Lange in Horst doen hier eveneens partycentre De Riet en café
De Gats uit Arcen aan mee.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Degenen die de selectierondes
gehaald hadden, mochten deelnemen
aan deze kampioenschappen.
De geselecteerde ruiters en amazones
streden in verschillende klassen om de
kampioenstitel. Renske Swinkels, lid
van ponyclub Wittenhorst uit Horst, wist

met haar pony Ezra de kampioenstitel
in de klasse C-L1 te veroveren.
Anouk Deenen met haar pony Charm of
Romance werd tweede en behaalde
dus het reservekampioenschap in het
E-B. Volgend weekend zijn de springruiters aan de beurt in Helden.

26 woningen Plan Meterik

Wonen in het Meterikseveld
Wij nodigen u uit voor de officiële handeling
op 7 maart a.s. om 16.30 uur op de bouwplaats!

SPELTBROOD met DESEM div. soorten 2 stuks 3 euro ook voorgebakken
HARDE DUITSE SNITT BROODJES 5 HALEN 4 BETALEN
HALF/HALF VLAAI KERSEN/ABRIKOZEN 8,95 euro
OOK vanuit de LEER/ZORGBAKKERIJ
de gehele week LEUKE AANBIEDINGEN.
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakke ri jgewww.artvlaai.nl
rards .nl

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

tart
We zijn ges
e
w n van
met het bou
waarvan
6 woningen
koop
er nog 2 te
zijn!

Verkoop en begeleiding:
Ralph Beunen 06 13387266

Gemeentelijke
starterslening van
toepassing tot
max. € 30.000,-.

Janssen de Jong
Projectontwikkeling BV
Jan van Riebeeckweg 17
Postbus 253 5900 AG Venlo

Vraag naar
de voorwaarden

Kijk ook eens op www.planmeterik.nl

Gemeente
Horst aan de Maas
Wilhelminplein 6
5961 ES Horst

www.haardstede.nl
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15 VRAGEN aan Marèl van Osch 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

Marèl van Osch
16 jaar
Horst
Dendron College

Winteraanbieding

Wat was je favoriete spel als kind?
Het betoverde doolhof. Ik vond het
altijd leuk om mijn tegenstanders
dwars te liggen door ze expres kromme
schuifstukjes te geven. Deze waren
namelijk altijd lastig. Ik zag altijd meteen hoe ik een weggetje kon maken,
tussen alle schijfjes door.
Waar sta jij over tien jaar?
Over tien jaar hoop ik op een leuk
huisje met een goede baan. Ik hoop dat
ik dan terug kan kijken op mijn leuke
studie en een stage in het buitenland,
in een groot vijfsterrenhotel. Een leuke
vriend en een lief huisdier zijn natuurlijk ook welkom.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen en wat zou je dan doen?
Het liefst een hele beroemde popster,
op een of ander festival. Dan kan ik zo
gek doen als ik wil en iedereen vindt
het dan nog leuk ook. Dan zou ik een

keigave show geven. Oja, crowdsurfen,
dat heb ik ook altijd al een keer willen
doen.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Wat niet? Nee, grapje. Ik zou het liefst
naar een superver land gaan, waar het
heel erg tropisch is. Dan neem ik al
mijn vrienden en familie mee. Ook zou
ik een zwembad en een trampoline
in onze tuin laten plaatsen, dat heb ik
altijd al gewild. Een probleempje, onze
tuin is waarschijnlijk te klein daarvoor...
Ook maar een nieuw huis erbij dan?
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het keihandig. Facebook is mijn
favoriet, meer heb ik er ook niet. Ik kijk
er niet supervaak op, want ik heb het
al snel gezien allemaal. Vandaar mijn
keuze voor het bijhouden van maar één
sociaal netwerk. Ik vind het ook wel
leuk om er een keertje iets op te plaatsen, maar het moet niet doorslaan. Als
mensen erop gaan zetten dat ze even
wat te drinken gaan pakken of wat ze

Soep,
ht,
Hoofdgerec
t
h
Nagerec
van € 28,50

voor

van € 34,-

voor

Vermeerderingstuinen
Nederland is op zoek naar

€ 21,50

t,
Voorgerechht,
ec
er
Hoofdg
Nagerecht

€ 24,95

Van maandag
t/m donderdag
tot 1 april 2013
(m.u.v. feestdagen
en niet i.c.m.
andere acties)

nu aan het eten zijn, vind ik dat toch
best triest.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij Het Aardbeienland in Horst.
Lekker dichtbij dus! Helaas is Het
Aardbeienland in de winter gesloten,
dus moet ik deze maanden doorkomen
met zakgeld, carnavalsgeld en het geld
dat overgebleven is van mijn verjaardag. Dat gaat me gelukkig goed af!
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Ik droom sinds carnaval alleen nog
maar over carnaval. De liedjes draaien
nog steeds overuren in mijn hoofd en
ik zie mezelf steeds weer met mijn
vrienden en vriendinnen bij Liesbeth in
Horst dansen. Het waren leuke dromen,
maar nu mogen ze wel eens een keertje ophouden.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dat ik vroeger tijdens de korfbaltraining in de zaal de muur had ontweken,
in plaats van er keihard tegenaan te
rennen. Nu heb ik voor de rest van mijn
leven een litteken op mijn lip.

Waar word je blij van in Horst aan
de Maas?
Dat het multifunctioneel is, ’s zomers en
’s winters. In de zomer kun je lekker naar
terrasjes of fiets je naar vriendinnen in
andere dorpen om gezellig aan het water
te gaan zitten. In de winter bevriest het
water in de Kasteelse Bossen en kunnen
we schaatsen of sleeën.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaar maken? Heeft ze
een geheim ingrediënt?
Pasta! Alle varianten: penne met
courgette en kip of macaroni ham-kaas,
noem het maar op. Het geheime ingrediënt, dat weet ik zelf ook eigenlijk
niet.
Je laatst ontvangen appje/smsje,
van wie kreeg je die en wat stond
erin?
Van een teamgenootje dat net terug is
uit Berlijn. Ik moest haar even vertellen
dat ik dinsdag helaas geen training kan
gaan geven aan de F1. Ik geef al bijna
twee jaar training bij de korfbalclub.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Het liefst een vakantie! Ik hou van
vakantie en dan het liefst naar een lekker warm land ergens ver weg. Ik zou
dan ook een keer naar een of ander
openluchtconcert willen.
Alpha of bèta?
Ik zou zeggen alpha, want ik heb alle
talen in mijn pakket en dat vind ik
ook erg leuk. Ik heb de bètavakken
zoals natuurkunde en scheikunde eruit
gegooid, want daar vond ik niet zoveel
aan. Wel heb ik wiskunde B gehouden
en daar ben ik tot nu toe niet slecht in.
Dus misschien toch ook een minibeetje
bèta?
Foto of video?
Foto. Ik heb eigenlijk nooit iets met
video gehad, daar klinkt je stem ook
altijd zo raar op. Een foto vind ik veel
leuker, want die kun je langer bewaren
en er altijd weer eens bij pakken om
leuke herinneringen op te halen.
Avondmens of ochtendmens?
Avondmens. Ik heb een hekel aan
vroeg opstaan en aan wekkers. Ik heb
nooit een ochtendhumeur, maar vroeg
opstaan is gewoon niet zo mijn ding.

Juist omdat het er
zo gewoon is, is deze plek
zo markant…

percelen
pachtgrond
n
n

en!
elke dag op

n

St. Barbarastraat 35
Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

n

www.herbergdemorgenstond.nl

n

Pachtperiode 5 jaar
Oppervlakte 4-10 HA.
In een straal van 10-15 km vanaf Horst
Afname mest is mogelijk
Goede pachtvergoeding

Tel: 077 - 398 69 69
info@vermeerderingstuinen.nl

Column

Innovatief
datingplatform
Flirten, daten, uiteten
gevraagd worden: typische
kroegbezigheden, dacht ik zo.
Iets in vergelijking hiermee
maakte ik vorige week mee,
maar dan wel de verrassende
variant.. En oh ja, dat was niet
tijdens de late uurtjes in de
kroeg en alles behalve subtiel.
Uitgezonderd van het feit dat
de verlegenheid er, op de een
of andere manier, toch van alle
kanten afspatte, leek het meer
op gezeur, gepush en gesmeek.
Niets voor mij, met gezeur ben
ik zo klaar.
Ondanks dat ik totaal niet van
gekat en gebitch houd, moest ik
toch duidelijk proberen te maken
dat ik dit niét wilde en dat was
nog niet zo gemakkelijk. Ik
schudde het ene na het andere
smoesje uit mijn mouw, om deze
Mister Zeur maar niet te kwetsen.
Waarom is me nog steeds niet
helemaal duidelijk, maar het was
glashelder dat deze vreemde
verschijning tijdens zijn vijf
rondjes door de H&M (!) al zijn
moed bij elkaar geschraapt had
om op me af te stappen.
Verlegen en een tikje (nou ja,
eigenlijk gewoon een flinke tik)
zenuwachtig perste hij het eruit:
of ik vandaag nog iets van plan
was of dat ik misschien tijd had
om bij hem, en niet te vergeten,
zijn buren, te komen eten? Ehh..
excuse me? Wie ben jij? Mijn
gezicht sprak blijkbaar
boekdelen, ik hoefde de vraag
niet hardop te herhalen want de
waterval aan informatie was al
begonnen. Wie hij was, waar hij
woonde, wat hij deed qua werk,
zijn nummer, zijn website, zijn
blog, zijn e-mailadres: als een
formele presentatie werd dit voor
me opgedreund. Ik bedankte
vriendelijk, had immers al
afspraken staan en dat kwam me
nu even heel goed uit. Voor hem
geen probleem want morgen,
overmorgen, donderdag, vrijdag
en het weekend kon hij ook wel.
Eh.. tja, ik toevallig even niet.
Eten met deze wildvreemde
zeurkous en zijn buren, sorry, ik
pas even voor dit onverwachte
dubbeldate-idee. Dan vind ik de
ouderwetse kroeg flirt-theorieën
toch een beter idee, dan dit
innovatieve H&M datingplatform.
Mies
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Recensie Carnival of Rust – Christopher Green

Meer dan een man en zijn gitaar
Hoewel Chris Verheijen, winnaar Nu of Nooit 2013, vaak als singersongwriter wordt getypeerd, laat zijn debuutalbum zien dat hij zich ook met de ondersteuning van een band als een vis in het water voelt. Carnival of Rust, dat
hij eind november presenteerde, is sinds vorige week ook online te beluisteren en te kopen.

op het album en toont dat Christopher
Green een groot schrijftalent is. Het
kleine liedje vertelt maar een kort
verhaaltje, maar die paar woorden
bieden een verbeeldingskracht en
diepgang die de luisteraar meeneemt
in een klein drama dat net onder de
oppervlakte blijft. De viool in het liedje
draagt daar zeker aan bij.
Dat Chris kan schrijven, is duidelijk,
maar een punt van aandacht voor de
jonge schrijver is zijn Engels. Hier en
daar klinkt het wat krom, soms lijkt het
rijm wat simplistisch en dat is zonde.

Chris heeft de potentie om heerlijke
vage poëtische teksten te schrijven,
waarmee hij zijn voorbeelden zou kunnen evenaren, maar het ontbreekt hem
af en toe aan spannende onderwerpen
om de luisteraar mee te nemen. Maar
eerlijk is eerlijk, onderwerpen als
liefdesverdriet en het leven van een
jongere zijn wel heel herkenbaar.
Het album biedt een mix aan hardere en de rustige liedjes. Chris’ stem
blijft een constant, herkenbaar geluid
over het hele album. Carnival of Rust is
mooie luistermuziek.

Lezing Aad de Haas
In het Parochiehuis in Sevenum vindt op dinsdag 26 februari een
lezing plaats over kunstenaar Aad de Haas. Er is tevens werk van hem te
zien. De lezing begint om 20.00 uur.
Aad de Haas was een Nederlands
beeldhouwer, graficus en kunstschilder. Hij is onder meer bekend van
zijn fresco’s van de kruisweg in de
kerk van Wahlwiller. Tijdens de lezing
is er in het bijzonder aandacht voor
zijn linoleumsneden, zoals de lino’s
Christopher Green won zondag
met zijn band in de finale van muziekwedstrijd Nu of Nooit. De prijs van
de wedstrijd die Stichting Popmuziek
Limburg organiseert is een podiumplek
op Pinkpop. Zijn muzikale carrière gaat
nu snel, maar in 2011 al begon Chris
Verheijen met producer Wouter Budé
aan zijn album, Carnival of Rust. Dat
album bevat tien nummers, variërend van zachte ballads tot stevigere
popliedjes.
Chris zegt zelf beïnvloed te worden
door Bob Dylan, Pink Floyd en Tom

Petty. Dat hij het geluid van Dylan
probeert te benaderen, komt in Show
Yourself naar voren. De zing-spreekstem die hij dan opzet en vooral de
uithaaltjes aan het einde van zinnen
zijn makkelijk te vergelijken met Dylans
typische manier van zingen. Op stukken
waar Chris meer zingt en zuivere uithalen maakt, gaat dat Dylanrandje verloren maar blijft een popzanger over.
Op Carnival of Rust heeft
Christopher Green zich laten versterken
door een uitgebreid assortiment aan
muzikanten. Hoewel het bij liedjes

als This Old Ferris Wheel een beetje
gekunstelde liefde lijkt tussen zanger
en band, krijgen liedjes als Dead Man’s
Car en Sophie’s Gone een heel nieuwe
dimensie en klinken vol en compleet.
De combinatie tussen Chris’ stem en de
ruigere instrumenten maakt het nummer erg uitdagend.
Want wie alleen singersongwritermuziek verwacht, komt bedrogen uit.
Carnival of Rust is veel meer dan dat,
hoewel Chris toch het sterkst is in rustige liedjes als Fold Me Up en Nobody
Knows. Die laatste is een hoogtepuntje

in zwart-wit die hij maakte in drie
dagen. Hij noemde ze de veertig
Passieprenten. Deze verbeelden het
lijdensverhaal. Niet alle staties zijn
afgebeeld, de aandacht gaat meer
uit naar de gewone mensen langs de
kant van de weg.

Love Night OJC Niks
De vierde editie van Love Night vindt op zaterdag 23 februari plaats in
OJC Niks in Horst. De organisatie hoopt dat Cupido deze avond regelmatig
raak schiet.
Via een koppelsysteem is de kans
groot dat bezoekers de ware liefde
gaan ontmoeten. Met hun nieuwe
vlam mogen zij vervolgens een foto
laten maken in de trouwkapel en

samen een slokje wagen van de
fameuze lovepunch. De muziek wordt
verzorgd door Brammy Valentine
en de Keezus Christus Love Caravan.
Vanaf 21.30 uur is de zaal geopend.

*afhankelijk van je abonnement wordt de snelheid na 1250/1500/1750 MB teruggebracht.
**actievoorwaarden: samsung.com/promotion

wat is
het beste
toestel van
dit moment?

toestelprijs:

gratis

Samsung
Galaxy
SIII

NU MET

GRATVIESR
FLIPCO

**

abonnementskosten:

1e 9 maanden €45.25

€ 22.62/mnd

Horst - Doolgaardstraat 22c

open huis: 23 februari van 10.00 - 11.30 uur
Mooi appartement (2003)

i.c.m. 2-jarig iSmart 150 min
+ onbeperkt sms + Onbeperkt
Internet Voordeelbundel*

met eigen berging en overdekte
parkeerplaats. Woonopp: 85m2
Goed afgewerkt en optimaal geïsoleerd.
Recentelijk fraai gerenoveerd.

keuze uit alle netwerken:

Horst
Venray
Venlo
Novocom

Kerkstraat 18 | 077 3987648
Schoutenstraatje 15 | 0478 512498
Klaasstraat 42 | 077 3518196

horst@novocom.nl

Wil je bij ons werken?
Op dit moment hebben
we enkele openstaande
vacatures!

Vr. Pr.: � 198.000,= k.k.

Tel: 077 - 396 89 92
www.boonenmakelaardij.nl
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Theaterproductie Oud Zeer

Man en vrouw vinden elkaar in ’t Hartje
De eeuwige strijd tussen man en vrouw staat centraal in het stuk ’t Hartje, gebracht door toneelgroep Oud Zeer
uit Horst. Het muzikale theaterstuk beleeft zijn première op 1 maart in ’t Gasthoês in Horst en wordt vervolgens op
2, 8 en 9 maart gespeeld.

seerd is, regisseren elkaar, een vaste
regisseur is er niet. Sommige scènes
zijn spelenderwijs tijdens het repeteren
ontstaan. Suzanne: “Zo kwamen we er
al snel achter dat je typische mannenen vrouwenhumor hebt. Dan merkte
één van de spelers op: ‘Dat zegt een

man helemaal niet’ en dan werd het
ter plekke aangepast. Het is een stuk
met veel humor en emotie. Van sommige scènes krijg je echt kippenvel, zo
mooi passen spel en zang bij elkaar.”
Voor meer informatie over ’t Hartje,
kijk op www.oudzeer.com

Brood bakken
in Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo wordt zondag 24 februari brood
gebakken. Kinderen mogen deze middag zelf broodjes bakken en
versieren.
Behalve brood bakken is er ook
een demonstratie bier brouwen
en smeden. In de herberg verzorgt
het Lochtkoor een meezingmiddag
met liedjes van toen. Verder is nog
de expositie Van baby tot bengel
te zien. Deze geeft een beeld van

Een deel van de spelersgroep tijdens een repetitie
Een groot deel van de spelers stond
vijf jaar geleden samen met de band
K-E-E-S en ook al op de planken in een
productie met spel, muziek en zang.
“Het klikte onderling zo goed, dat het
ons leuk leek om nog eens zo’n stuk
samen op te voeren,” vertellen Miriam
Klinkers en Suzanne van Kempen. Zij
maakten met z’n tweeën de basis voor
het verhaal. “Het toneelstuk speelt zich
af in hotel en café ’t Hartje. We volgen
een dag de kastelein en zijn vrouw van
het café en de gasten die er komen.
We kwamen op dat idee door de leden
van de band K-E-E-S. Zij ondersteunen

het stuk met muziek en zang en hadden erg leuke verhalen over optredens
in café ’t Hartje, een echt bestaande
kroeg in Soest.”
Volgens de twee schrijfsters en
actrices kan de sfeer van het spel
vergeleken worden met series als
’t Schaep met de vijf poten en ’t
Spaanse Schaep. Het is een origineel
verhaal waarin de scènes worden
afgewisseld met Nederlandstalige
nummers. Deze zijn door K-E-E-S en de
Blezers waar nodig opnieuw gearrangeerd of voorzien van nieuwe teksten.
De relatie en verschillen tussen man-

nen en vrouwen staan centraal. “Het
doet misschien een beetje denken aan
het stuk waar Huub Stapel momenteel
mee rondtrekt, Mannen komen van
Mars, maar we speelden al langer met
dit idee,” zegt Miriam. “Wat wel leuk is
om te vertellen, is dat de saxofoniste
van K-E-E-S en de Blezers Huub kent en
hem over onze productie heeft verteld.
Hij heeft ons vervolgens allemaal een
berichtje gestuurd om ons succes te
wensen,” vult Suzanne aan.
De leden van Oud Zeer, de naam
verwijst naar het oud zeer waarop het
conflict tussen man en vrouw geba-

opgroeien in grootmoeders tijd met
grote gezinnen, kinderen die mee
werkten in het huishouden en op
het land, de dorpsschool, de eerste
heilige communie en meer. Het
museum is geopend van 11.00 tot
17.00 uur.

Ruilbeurs
in Peelmuseum
Verzamelaars die hun collectie uit willen breiden en liefhebbers die
graag eens snuffelen tussen het meest uiteenlopende verzamelspul
kunnen op zondag 24 februari terecht in het Peelmuseum in America.
Tijdens de ruilbeurs in het
Peelmuseum is een aantal standhouders aanwezig met een grote variatie
aan oude en jonge verzamelobjecten
zoals postzegels, munten, ansichtkaarten, bidprentjes, sigarenbandjes
en balpennen. De ruilbeurs wordt

gehouden in het museumgebouw De
Kamphut aan de Griendtsveenseweg
in America. De beurs is van 10.00
tot 12.00 uur. Voor reservering van
een tafel of meer informatie bel
06 20 70 21 73 of 077 464 16 26 of
kijk op www.peelmuseum.nl

Vakantieplannen?
Bel voor reisadvies bij u aan huis !

Birgit Vorstermans – Verrijth
van Vlattenstraat 117 Sevenum

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

+31 (0)6 – 221 221 75
Gratis Reisbon

info op www.mobielreisadviesinlimburg.nl

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

Nieuwe popbelofte
De band AlascA staat zondag 24 februari op het podium van Cambrinus
in Horst. De vier Volendamse jongens van AlascA met een gedeelde liefde
voor ambachtelijke liedjes waren volgens muziekkenner Leo Blokhuis dé
muzikale belofte van 2012.
Twee jaar geleden stond AlascA
in de finale van de Grote Prijs van
Nederland en afgelopen maand
tekenden ze bij een Engels platenlabel. Invloeden vanuit de jaren 60 en
70 en huidige indiescene smelten bij
AlascA samen tot authentieke indie-folk
waarin melancholische melodieën,

poëtische teksten en close-harmony
de hoofdrollen vertolken. Voor haar
debuutalbum werkte AlascA samen
met de Britse producer Alan Branch die
eerder een Grammy won voor zijn werk
met Jeff Beck. Dit optreden begint om
16.00 uur. Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Muziekcafé De Buun

The Classics

Popgroep The Classics uit Stamproy treedt zaterdag 23 februari op in
muziekcafé De Buun in Horst. De popgroep werd in 1967 opgericht in
Stramproy. Tijdens een van de optredens werd de band ontdekt door
platenbaas Johnny Hoes.

In Horst aan de Maas zijn nog enkele dorpen waar het traditionele balgooien op de eerste zondag
na carnaval plaatsvindt. Op het Wilhelminaplein in Horst vond het dit jaar voor het eerst op een nieuwe
manier plaats: centraal op één plek in plaats van langs de deuren. Tientallen kinderen hadden zich
verzameld om zoveel mogelijk snoep en fruit te verzamelen. De organisatie was dit jaar in handen van
het boerenbruiloftgezelschap. Het balgooien vond ook plaats in de kernen America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik.
Voor meer foto’s, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

De eerste single van The Classics,
I Only Want To Be With You, werd een
regionaal succes. Het repertoire bestond
uit nummers van The Shadows, Cliff
Richard, The BeeGees en andere top-40
artiesten uit die periode.
In 1969 ging The Classics opnieuw
de studio in, deze keer voor het
opnemen van een eigen nummer, dat
bekend werd als My Lady of Spain. Dit
nummer werd pas in 1972 uitgebracht.

Binnen enkele maanden werden meer
dan 500.000 exemplaren verkocht. Er
volgden tv-optredens in binnen- en
buitenland. Anno 2013 laat The Classics
Revival Band, zoals de band sinds 2011
officiëel heet, met zanger en gitarist
Harrie Broens oude tijden herleven.
Rolph Broens speelt toetsen en gitaar
en zingt. Ook Erik Jeurninck zingt en
speelt basgitaar. De drums worden
bemand door Edward Venbrucx.

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Banden - Accu’s - Carwash

Rolluikband vervangen
077-467 24 13

•

www.veldpaustuinen.nl

2E STUK
VOOR
1 EURO

ACTIE NATUURLIJK
GELDIG OP DE
OPRUIMINGSPRIJS.

LAATSTE
DAGEN!

GELDIG T/M ZATERDAG 23 FEBRUARI
*tenzij anders aangegeven

Openingstijden:
maandag: 13.30 di t/m do: 09.30 vrijdag:
09.30 zaterdag: 09.30 -

18.00
18.00
21.00
17.00

uur
uur
uur
uur

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

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

www.its-clean.nl

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

LAATSTE WEEK!

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Huisartsenpost

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

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

Venlo

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

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

Tandarts

zondag

Heilige mis

Broekhuizen
Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

zondag

100 gram € 1,95
4 stuks

€ 5,00

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

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Lottum
zondag

AUTOBEDRIJF

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Bij een onderhoudsbeurt

Heilige mis

19.00

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Meterik
zaterdag

zondag
dinsdag

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

gratis wegen

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Swolgen
Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

AANBIEDING

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Rehoboth

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

zondag

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

100 gram € 1,15

Hegelsom

Verloskundige zorg

T

100 gram € 0,65

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

vrijdag

Brand, ongeval of misdrijf

Vleesribjes
Steak Argentina
Runder schnitzel
Kip-kaas puntje

Grubbenvorst

Spoedgevallendienst
22 t/m 28 februari
Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

112

EEK

VOOR DEZE W

11.00

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

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

DINGEN

ONZE AANBIE

America

zondag

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

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

Kerkdiensten

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

CARAMEL
SCHNITTE

6.05

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

5.50

Lorbaan 23a – 5966 PG America Tel.077-4641999
Info@timmermansagriservice.nl www.timmermansagriservice.nl

Neem nu uw

GRONDMONSTERS
VOOR AALTJES EN BEMESTING

Bemestingsadvies nodig:
raadpleeg onze

bemestingsadviseur
Breng uw ph op peil met

CALCIUMGRANULAAT

24

nieuws
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Après-skiparty
voor Horster jeugd
Jongerenorganisatie UsMa houdt op vrijdag 22 februari haar eerste
activiteit. Vanaf 19.00 uur is er in het pand van OJC Niks in Horst een
après-skiparty.
Na een half jaar brainstormen en de
nodige voorbereidingen mag het eindresultaat er wezen. De après-skiparty is
voor iedereen tussen 10 en 14 jaar oud
die zin heeft in een evenement met
verschillende (koude) verrassingen. Nu

AGENDA
America
Ruilbeurs

zo 24 februari 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Optreden Pigtail

buiten de grootste sneeuwbuien zijn
geweest, wordt het binnen de deuren
van OJC Niks weer ijskoud. Het feest eindigt om 22.00 uur. Voor meer informatie
over de après-skiparty kijk op
http://usma1.hyves.nl

Sleutelhanger weven
wo 27 februari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Verteltheater Lieﬂafjes
do 28 februari 20.00 uur
Locatie: Kasteelboerderij

Lottum
Filmavond

zo 24 februari 18.00 uur
Locatie: café Station America

vr 22 februari 20.30 uur
Locatie: OJC Canix

Griendtsveen

Meerlo

Jazz-avond

za 23 februari 21.30-02.00 uur
Locatie: café De Morgenstond

Horst

Borduurcafé
vr 22 februari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Dorpsraadvergadering
do 21 februari 20.00 uur
Locatie: De Riet

Drop and ﬁnd your way
back
vr 22 februari
Locatie: OJC Merlin

Vogelmarkt
zo 24 februari 09.30 – 12.30 uur
Locatie: ‘t Brugeind

Melderslo

Meezingmiddag met het
Lochtkoor

Après-skiparty

zo 24 februari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

vr 22 februari 19.00-22.00 uur
Organisatie: USMA
Locatie: OJC Niks

Meterik

Dorpsraadvergadering
Fotospeurtocht
za 23 februari
Organisatie: TWC Oranje
Locatie: centrum

Optreden The Classics

do 21 februari
Locatie: café Kleuskens

Sevenum

Dansvoer: Camping Edition

za 23 februari
Locatie: muziekcafé De Buun

za 23 februari 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Optreden Ronald
Goedemondt

Hobbymanifestatie

za 23 februari 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

Tentoonstelling

za 23 februari 21.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Singersongwriteravond

Lezing Aad de Haas

za 23 februari 22.00 uur
Locatie: Blok10

di 26 februari 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Flügelparty
za 23 februari 22.30 uur
Locatie: De Lange

Rode lopershow

Tienray

Dorpsraadvergadering
do 28 februari 20.00 uur
Locatie: Zonnehof

zo 24 februari 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum

Optreden AlascA
zo 24 februari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Trouwringen
20% tot 30%
korting!

zo 24 februari 10.00-16.30 uur
Locatie: De Wingerd

di 26 februari
Organisatie: PDV
De Snelvliegers
Locatie: Molenveldweg 26a

Love Night 4

Overname...
uitverkoop!

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