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Gemeente
koopt Norbertuskerk
Het bisdom Roermond heeft de voormalige
Norbertuskerk in Horst verkocht aan gemeente Horst aan
de Maas. Vanaf volgend jaar augustus wordt het gebouw
het onderkomen van basisschool De Twister. Voor het
totale project is ruim vier miljoen euro gereserveerd.

“Nadat we het koopcontract hebben gesloten, dragen we de kerk over
aan Dynamiek Scholengroep”, licht
wethouder Ger van Rensch toe. “Zij
wordt dan eigenaar en de gemeente

stelt hen een budget beschikbaar
voor de verbouwing van de kerk naar
schoolgebouw. Wij houden daarbij wel
een vinger aan de pols.”
In januari 2011 vond de laatste
viering in de Norbertuskerk plaats.
Een teruglopend aantal bezoekers
en vrijwilligers en een tekort aan
priesters in het algemeen, waren
debet aan de sluiting. Toentertijd
waren er al gesprekken met Dynamiek
Scholengroep over een eventuele overname van de kerk. Er bestonden toen
plannen om de kerk om te bouwen
tot een kindcentrum waarin basisschool Meuleveld en de school voor
speciaal onderwijs Peelhorst een plek

krijgen. Deze twee scholen zijn inmiddels samengegaan in De Twister. Van
Rensch: “Ons doel is om de kerk te verbouwen naar een geschikte huisvesting
voor De Twister. Andere onderwijsgerelateerde initiatieven kunnen eventueel
ook een plek krijgen in het gebouw.
We hopen dat in augustus 2014 de
verbouwing klaar is.” Wat er vervolgens
met de leegstaande gebouwen van
de voormalige Meuleveld en Peelhorst
gebeurt, is nog niet duidelijk. “Het kan
zijn dat er vanuit de wijk nog initiatieven komen. Wordt er geen bestemming
voor de gebouwen gevonden, dan
wordt het misschien wel een groenvoorziening voor de Norbertuswijk.”

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

‘Vertrouw op je buikgevoel’
Een moeder met een huilend kind die stiekem je huis leegroven, een
vlugge verkoper met gladde praatjes die je een nepabonnement aansmeert
of iemand die graag even de autogarage wil bellen en je telefoon steelt:
babbeltrucs komen in de meest uiteenlopende vormen voor. Hans van
Vulpen van politie Horst geeft aan dat deze vorm van criminaliteit steeds
wijdverspreider lijkt te zijn. Toch lijken meer en meer burgers gewaarschuwd.
“We krijgen meer meldingen van
mensen die denken dat iets niet klopt.
Eerst waren het voornamelijk slachtoffers. Dat is iets verschoven, het worden
steeds vaker telefoontjes van mensen
onraad ruiken”, aldus Hans van Vulpen
van politie Horst. Mensen zijn volgens
hem alerter op de zogenaamde babbeltrucs, die zich wereldwijd als een plaag
lijken te verspreiden.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
4Phones
flyer Smartphone repair

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
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
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

“Er zijn twee soorten babbeltrucs
te onderscheiden”, vertelt Van Vulpen.
“Je hebt de abonnementenverkopers of
meteropnemers, zeg maar de mensen
die aan huis komen. Daarnaast is een
groep die bij banken of winkels opereert.” Een onderdeel komt echter bij
bijna elke babbeltruc voor: een onzinverhaal, vaak ook nog eens inspelend
op de emoties van mensen, zorgt voor
het afleidingselement. “Een moment
van verbazing of verwarring is voor dit
soort criminelen al vaak genoeg”, aldus
de politieman.
Mensen die aan de deur komen,
zien er vaak verzorgd uit. “Met hun
uiterlijk moeten ze vertrouwen wekken.
En ze hebben natuurlijk vaak een vlotte
babbel”, aldus Van Vulpen. Senioren
zijn meer dan gemiddeld doelwit voor
de criminelen. “De handelingssnelheid
van ouderen is wat lager. Ze zijn ook
verbaal minder weerbaar. Jongere mensen laten zich minder snel overrompelen. En juist dat verrassingsmoment,
daar maken de daders gebruik van.”

Waarschuwen via
sociale media
Babbeltrucs komen in vele verschillende varianten voor en criminelen
verzinnen steeds iets nieuws. “Daarom
is het ook moeilijk om te zeggen ‘let

hierop, het ziet er zo uit’, het blijft in
beweging”, zegt Van Vulpen. Toch blijft
de politie preventief bezig. Politie Horst
bijvoorbeeld waarschuwt regelmatig
via sociale media als iets verdachts
gesignaleerd is. “Mensen zijn steeds
meer gewaarschuwd, maar helaas
betekent dat ook dat de criminelen
steeds geavanceerder te werk gaan.”
In maart organiseert politie Horst
avonden ter preventie van inbraak.
“Daar zal ook aandacht aan babbeltrucs
besteed worden.” Veel mensen denken
dat inbraken en insluipingen vooral ’s
nachts plaatsvinden, maar niets is minder waar. Globaal wordt er tussen 12.00
en 20.00 uur het meest ingebroken.
“Dat is ook het tijdstip dat je mensen

aan de deur verwacht. Je moet vooral
overdag ook alert zijn. Let bijvoorbeeld
op als je even de hond gaat uitlaten
of even naar de buurvrouw stapt, dat
je huis afgesloten wordt. Dat soort
momenten, daar loeren inbrekers juist
op”, zegt Van Vulpen.

Tips en adviezen
De politie adviseert mensen om de
deur open te maken met een kierstandhouder of een ketting op de deur te
houden. Ook het vragen om legitimatie
kan soms helpen. “Alhoewel de echte
professionals daar ook wel wat op
verzinnen”, vreest Hans. Daarnaast zegt
de politie dat het verhaal vaak onzin is:
banken of verzekeringsmaatschappijen

en zoals onlangs nog gebeurde, thuiszorginstellingen, sturen nooit iemand
onaangekondigd langs. “En geef nooit
een pinpas of –code mee.”
Ook mensen die doen alsof ze
in nood zijn, kunnen criminelen zijn.
“Laat geen onbekende binnen, bel
zelf 112 voor ze of verwijs ze naar een
openbaar toilet”, aldus de tips van de
politie. Kun je dan helemaal niemand
meer vertrouwen? De belangrijkste
tip die Hans van Vulpen kan geven:
“Vertrouw op je buikgevoel. Als ‘t niet
goed voelt, doe het dan niet.”
Aangifte doen van babbeltrucs kan
als de dader nog in de buurt is via 112.
Als de dader verdwenen is, bel naar
0900 88 44.

Drie botsingen in twee dagen
Drie keer in twee dagen was het afgelopen week raak: een botsing tussen een personenauto en een fietser, voetganger of scooterrijder. De eerste
aanrijding vond plaats op donderdagmiddag 21 februari rond half vijf bij de afslag Horst-Noord van de A73. Onder aan de afslag botste een automobilist op
een fietser.
Op de kruising tussen de afrit HorstNoord van de A73 en de Tienrayseweg
in Horst botste een 40-jarige automobiliste op een 59-jarige fietser uit
Horst. De man kwam uit de richting van
Tienray fietsen. Hulpdiensten waren
snel ter plaatse. Het slachtoffer is
behandeld voor pijn aan de rug.
Nog geen twintig minuten later
ontstond een tweede botsing. Een auto
kwam over de Jacob Merlostraat in
Horst rijden en wilde links afslaan naar
de Loevestraat. Daar staken echter net
twee voetgangers over. De bestuurster,
een 72-jarige Horsterse, botste tegen

een van de overstekende voetgangers
aan. Om verder letsel te voorkomen
week ze uit naar de andere weghelft.
Hierbij raakte ze een 42-jarige
scooterrijder uit Horst die net vanaf de
Loevestraat kwam. Ze schoot hierna
met haar auto de stoep op en raakte
hierbij een terrastafel van de snackbar
op de hoek. Ook botste ze tegen een
elektriciteitskast van Enexis aan. De
slachtoffers zijn allen onderzocht maar
konden zonder letsel naar huis. Het
pand van de snackbar liep lichte schade
op. Enexis heeft de schade aan de
elektriciteitskast inmiddels hersteld.

Onderzoek naar
schoten Lottum
Naar aanleiding van een melding op maandagochtend 25 februari
rond 07.00 uur is de politie Horst een onderzoek gestart in Lottum. Er zou
in de richting van een woning op de Stationsweg geschoten zijn.
De politie heeft lokaal
sporenonderzoek verricht. Volgens
een woordvoerder zijn er geen
gewonden gevallen. In verband met
het onderzoek kan de politie verder

nog niks zeggen over de inhoud van
het voorval.
Getuigen kunnen zich melden
via 0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem op 0800 70 00.

Vrijdagochtend volgde een
derde botsing op de kruising van de
Campagneweg en de Parallelweg in
Meterik. Een 16-jarige fietsster uit
Meterik reed rond 08.20 uur uit de
richting van Meterik en verleende geen

voorrang aan een auto. De 52-jarige
bestuurster uit Meterik botste hierdoor
op de fietsster. Die laatste is met pijn
aan het hoofd en het sleutelbeen op
eigen gelegenheid naar de eerste hulp
gegaan.

5-gangen
verrassingsdiner
Sauna-arrangement

voor twee personen

€45,00

€21,95
€99,00

€49,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Drie woningen Broekhuizenvorst

Oud-gemeentehuis krijgt
nieuwe bestemming
Bas Brauer (38) uit Broekhuizenvorst, Rob Timmermans (43) uit Tienray en Robert Nefkens (42) uit Broekhuizen
klussen momenteel aan het voormalige gemeentehuis van Broekhuizenvorst. Na dertien jaar leegstand hopen de
vrienden het verouderde gebouw te verbouwen tot drie woningen, met de uitstraling van een langgevelboerderij.

Brioche,

Een van de
lekkerste broodjes
HORST • GRUBBENVORST

Robert, Bas en Rob voor het oud-gemeentehuis
“Dit is de oude kamer van de
burgemeester en boven kijk je vanuit
de raadzaal over heel Broekhuizenvorst
uit”, vertelt Bas terwijl hij het oude
gemeentehuis binnenloopt. Hij wil het
gebouw samen met Robert en Rob tot
drie woningen verbouwen. “We willen
er iets compleet nieuws van maken.
Als het goed is, zie je straks niet meer
dat het een oud gemeentehuis is
geweest.”
Bas en Robert hadden hun oog
eerst op het oude Rabobankgebouw
laten vallen, maar dat is niet doorgegaan. “We waren met nog maar één
andere partij in de race, maar uiteindelijk werd het gebouw gegund aan
de andere partij, een projectontwikkelaar”, vertelt Bas. Zeven jaar hebben
de vrienden moeten wachten voordat
ze toestemming kregen het oude
gemeentehuis bewoonbaar te maken.
“Er gingen tijdens het traject zelfs
geruchten de ronde dat het plat zou
gaan”, bedenkt Bas.
Ze zijn nu bezig met het verwijderen van de wildgroei in de tuin. “Er

moet een hoop gebeuren, maar we
willen zoveel mogelijk zelf doen”,
meent Bas. Aan het gemeentehuis
dat er nu staat wordt nog een stuk
gebouwd. “In totaal worden het drie
woningen”, legt Bas uit. De mannen
willen een kwalitatief hoogwaardige
bouw tegen relatief lage kosten. “Het
enige dat we behouden, is de kelder”,
vertelt Robert.
Het gemeentehuis heeft zolang
een belangrijke functie in het dorp
gehad, dat niet alles mag. “We moeten
rekening houden met de monumentale boom aan de voorkant en allerlei
instanties hebben mee bepaald wat het
moet worden. Het wordt een langgevelboerderij. Dat was het vroeger
volgens mij ook”, zegt Bas.
Tijdens de verbouwing komen
de vrienden verrassing na verrassing
tegen. Vanwege de lange leegstand
zijn er veel spinnenwebben, lekkages
en inbraaksporen. Zo staat er in de
kelder bijvoorbeeld een half opengebroken kluis en zijn er ontelbare
bijenlichamen te vinden.

“Alles is verwilderd. Nu we met
de tuin bezig zijn, hebben we al zeven
aanhangwagens met afval weg kunnen
brengen”, zegt Rob. “En er volgen nog
zeker twintig aanhangwagens. Met
zo’n oud gebouw is het nog afwachten
of we tegenslagen krijgen”, vullen ze
elkaar aan. De mannen hopen voor al
het werk iets moois terug te krijgen.
“We vinden het een lelijk gebouw.
Het past totaal niet in het straatbeeld,
maar daar zijn de meningen natuurlijk
over verdeeld. Er zijn al behoorlijk wat
geruchten in het dorp rondgegaan. De
een vindt het jammer en de ander is
blij dat het gebouw eindelijk wordt
aangepakt”, lachen de vrienden.
Bas, Rob en Robert hebben alle
drie geen linkerhanden. “We weten
wel van aanpakken en hebben ook wat
vrienden in de bouwsector. Natuurlijk
moeten we wel wat werk uitbesteden, maar het liefst doen we zoveel
mogelijk zelf”, zegt Rob. Over twee jaar
hopen ze de woningen af te hebben.
Een ware uitdaging voor drie vrienden
die van aanpakken weten.

BiblioNu richt zich op
leesbevordering jeugd
BiblioNu, de overkoepelde organisatie van bibliotheken in Horst aan de Maas, wil zich de komende jaren
voornamelijk richten op leesbevordering van kinderen tot 12 jaar. Dat staat in haar vrijdag bekendgemaakte
toekomstvisie.
Het bibliotheekwerk in Nederland
en dus ook Horst aan de Maas
verandert de komende jaren sterk.
Met name de ontwikkelingen van
de digitalisering gaan snel, sociale
media worden steeds belangrijker
en het leesgedrag verandert. Hoewel
e-books steeds populairder worden,

blijven tot en met 2016 de traditionele
media de overhand houden, citeert
BiblioNu een rapport van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten. Gemiddeld
is 20 procent van de inwoners lid van
de bibliotheek. Deze ziet de leesbevordering van jeugd tot en met 12 jaar
als haar belangrijkste taak. Dit doet zij

door onder meer op elke basisschool
een schoolbibliotheek te ontwikkelen. Lezen onder jongeren wordt
gestimuleerd door het opzetten van
leesprojecten samen met de middelbare scholen. Daarnaast wil BiblioNu
laaggeletterdheid bestrijden door
speciale projecten.

Kom KijKen naar
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

de nieuwe
brillen
collectie!

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Evertsoordse betrapt
bij winkeldiefstal
Bij een bouwmarkt op de Konijnenberg in Breda is zaterdagavond
23 februari een 38-jarige vrouw uit Evertsoord betrapt op winkeldiefstal.
Een medewerker van de winkel zag de vrouw een schuurmachine in haar
tas stoppen.
De Evertsoordse was dinsdag 19
feburuari ook al in de winkel gesignaleerd. Ze had toen drie decoupeerzagen met een waarde van 688 euro
gestolen. Die diefstal werd pas later
ontdekt. De medewerker die haar

zaterdag een schuurmachine in haar
tas zag stoppen, merkte echter dat
ze deze niet bij de kassa afrekende.
Nadat ze op heterdaad betrapt was,
is ze door de politie in verzekering
gesteld.

Sponsortour
Onder de Wieken
Op basisschool Onder de Wieken in Meterik wordt op vrijdag 8 maart
een sponsortour gehouden.
Dit is een variatie op een
sponsorloop, maar dan mogen de
leerlingen meedoen op alles dat
wielen heeft, zoals een fiets, step of
skates.
Het geld dat wordt ingezameld,
wordt gebruikt als startgeld voor de
Alpe d’Huzes. Dit wielerevenement

is bedoeld om geld in te zamelen
voor KWF kankerbestrijding en twee
leerkrachten van basisschool Onder
de Wieken willen hieraan mee gaan
doen op 5 en 6 juni. De bedoeling
is dat de leerlingen op 8 maart zes
rondjes maken op een daarvoor
uitgezet parcours rondom de school.

Floriadeterrein
nog niet open voor
wandelaar
Het is nog onzeker wanneer het voormalige Floriadeterrein opengaat
voor wandelaars en andere recreanten. Het gebied is waarschijnlijk op
zijn vroegst in mei toegankelijk.
Dat meldde de Development
Company Greenport Venlo (DCGV)
desgevraagd tijdens een vergadering
van de dorpsraad Grubbenvorst.
Omdat er nog niet voor alle
paviljoenen een bestemming gevonden is, kan het terrein nog niet open-

gesteld worden voor wandelaars en
fietsers. DCGV ontwikkelt het gebied
Greenport Venlo waaronder het
zogenoemde Venlo GreenPark
ondervalt. Zij wil voorkomen dat
de paviljoenen doelwit worden van
vandalisme.

Après-skiparty Horster jeugd
Jongerenorganisatie UsMa hield vrijdag 22 februari om 19.00 uur haar eerste activiteit. In het pand
van OJC Niks in Horst was er een après-skiparty. De party was voor iedereen tussen 10 en 14 jaar. Het
feest eindigde om 22.00 uur. De jeugd kon zich onder andere uitleven op een snowboard.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Nog geen glasvezel
buitengebied
Beheerder van het glasvezelnetwerk Reggefiber liet afgelopen week weten de laatste huisaansluiting in Horst
aan de Maas gerealiseerd te hebben. In Broekhuizenvorst zou de laatste woning nu ook verbonden zijn. Verbazing
alom bij mensen uit het buitengebied en in nieuwe wijken. Want hoe moet het nu met hen?
Vorig jaar nog gaf Reggefiber aan
in samenwerking met gemeente Horst
aan de Maas te kijken of zogenaamde
clusters een oplossing zijn: door
samenvoegingen van adressen en
tussenstations zou het wellicht toch
mogelijk zijn in het buitengebied
glasvezel aan te leggen. Voor 1 januari
zou hier uitsluitsel over zijn.
Een woordvoerder van Reggefiber
laat echter nu weten dat de clustering
onvoldoende resultaat heeft
opgeleverd. Daarom is besloten om hier
verder geen invulling aan te geven.

Gemeente Horst aan de Maas bevestigt
dit desgevraagd.

Europese subsidie
biedt een kans
Er is echter nog een kans
voor mensen in het buitengebied.
“Europa heeft 9 miljard euro
beschikbaar gesteld voor de aanleg
van glasvezel in landelijke gebieden
in heel Europa. Provincie Limburg
gaat het glasvezelbeleid nu tegen
het licht houden. Ze willen kijken

hoe ze procedures kunnen versnellen
en hoe ze mensen kunnen helpen
met het verkrijgen van Europese
subsidies en een aansluiting op het
glasvezelnetwerk.
In april informeert de provincie
gemeentes hierover. Wij willen
dit voorstel afwachten”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.
Bewoners van nieuwbouwwijken
hoeven zich echter geen zorgen te
maken: volgens Reggefiber wordt er
nog gewerkt aan verdere oplevering
van die gebieden.
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Horster leerlingen
bij BZT-show

Horstenaar vast voor
mishandeling

Groep 7 van basisschool De Doolgaard in Horst is zaterdag 23 februari naar de BZT-show geweest. Luus Roefs
(12) en Beau Jenniskens (11) uit Horst zagen hun wens op televisie in vervulling gaan.

De politie Horst heeft dinsdagmorgen 26 februari een 35-jarige man
uit Horst in zijn woning aangehouden voor mishandeling.
De man mishandelde zijn exvriendin, een 39-jarige vrouw uit
Oostrum, in januari en bedreigde haar
daarbij met de dood. Nu blijkt volgens
de politie dat de man zijn ex-vriendin

in het verleden vaker mishandeld
heeft. Daarop is de verdachte dinsdagmorgen in zijn woning aangehouden. De politie doet nog nader
onderzoek naar de zaak.

Vraagverhelderingsgesprekken

Meer zorg
op eigen kracht
Mensen die bij de gemeente een verzoek indienen voor ondersteuning op gebieden van wonen, zorg of welzijn, krijgen sinds juli vorig jaar
een vraagverhelderingsgesprek. Hieruit blijkt dat een deel van de
problemen zelf opgelost kunnen worden.

De twee meiden met presentator Pepijn Gunneweg en meester Frank
“Meester Frank Eickmans zei altijd
dat hij het beste kon hockeyen van de
hele wereld. Dat wilden wij wel eens
zien”, vertelt Luus. De twee meiden
trokken de stoute schoenen aan en
stuurden een wens op naar televisie
programma de BZT-show. Ze wilden
samen met Willemijn Bos en Kitty van

Male van het Nederlandse hockeyteam,
tegen meester Frank hockeyen.
“Onze meester moest een partijtje
hockeyen tegen de Nederlandse
hockeyers en toen heeft hij verloren”,
lacht Beau. “Voor de televisie moest
de meester zeggen dat hij toch niet
de beste was, maar volgens mij vond

hij het wel leuk.” Achter de schermen
mochten de meiden zelf ook nog met
de hockeytalenten spelen. “Het was
erg leuk om mee te maken”, vertellen
beiden.
De uitzending van de leerlingen
van basisschool De Doolgaard wordt op
9 maart uitgezonden.

Afvalpanel van start
Wat wordt het nieuwe afvalemmertje in Horst aan de Maas? Over die vraag mocht het afvalpanel, bestaande uit
inwoners van de gemeente, zich afgelopen maandag buigen.
Gemeente Horst aan de Maas riep
onlangs mensen op zich aan te melden
voor een zogenoemd afvalpanel. Een
panel dat creatief mag meedenken
en adviseren over het afvalbeleid in
Horst aan de Maas. “Het afgelopen jaar
hebben we regelmatig van inwoners
opmerkingen, adviezen en creatieve
ideeën gekregen. Voor ons reden om
een panel op te zetten. We hebben
uiteindelijk een groep samengesteld

van 22 inwoners”, vertelt wethouder
Birgit Op de Laak. “Deze zijn afkomstig
uit alle kernen en een mix van jong en
oud, positief en kritisch over het beleid.
De bedoeling is dat we maandelijks
bij elkaar komen. Het panel adviseert,
maar het is de gemeenteraad die uiteindelijk beslist.” Afgelopen maandag
was de eerste bijeenkomst. “Uit de
evaluatie van het afvalbeleid bleek
onder meer dat het keukenafvalem-

mertje vervangen moet worden, daar
kwamen namelijk veel opmerkingen
op. We hebben het panel elf varianten
laten zien en gevraagd daar op te reageren vanuit hun eigen situatie gezien
en die van het gemiddelde gezin. Het
waren elf zeer diverse emmertjes:
groot, klein, met en zonder wieltjes. De
mensen hebben hun mening mogen
geven en die nemen we mee in de
uiteindelijke beslissing.”

Dat is de conclusie van een eerste
evaluatieronde van de vraagverhelderingsgesprekken door het College van
B&W van Horst aan de Maas. Van de
285 gesprekken die in het afgelopen
jaar zijn aangegaan, blijkt bij 85 hulpvragenden een of meerdere vragen
op te lossen met behulp van eigen
kracht. In een vraagverhelderingsgesprek gaan consulenten met de
zorgvragenden om tafel zitten om te
zoeken naar mogelijke achterliggende
oorzaken van de zorgvraag. Zij zoeken
een totaalbeeld van de persoonlijke

Onder invloed
aangehouden
De politie Horst heeft maandagmiddag 25 februari een bestuurder op
de A73 aangehouden. De bestuurder was vermoedelijk onder de invloed
van speed en amfetamine.
De politie Horst kreeg een
melding van doorrijding na een
aanrijding. Dit bleek achteraf niet om
een strafbaar feit te gaan, maar de
melding leidde tot een achtervolging.
De man, een 25-jarige inwoner van
Uitgeest, is daarop zelf gestopt op
de A73. Daar bleek uit een voorlo-

VERDELLEN
Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

feesttenten
verhuur
www.verdellen.nl
is onderdeel van Horst Verhuur

Telefoon (077) 398 64 26

Les Grandes
Caves d’Albret
Vin de Pays, Frankrijk
Colombard-Chardonnay
Grenache Rosé
Merlot-Cabernet Sauvignon
Moelleux

TIGE
PRACH UBELEN
E
TEITSM
KWALI ELKE BEURS
VOOR
zie www.stoffelhoeve.nl
Stationsweg 86 Oostrum-Venray
Tel. 0478-585956

OOR

6 FLESSEN V

€ 23,99

€ 4,99

Per
fles

PROFITEER
NOG

3

DAGEN

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

situatie en het probleem. In bijna een
derde van de gevallen blijken zorgvragen op te lossen door bijvoorbeeld
inzet van buren of familie, of door een
verwijzing naar een eetpunt of een
klussendienst.
De pilot vraagverhelderingsgesprekken wordt in april definitief
geëvalueerd. Hier zal ook het financiele aspect behandeld worden. Daarna
wordt gekeken of het project vervolgd
wordt. De gemeente wil de pilot
graag uitrollen naar andere disciplines, zoals werk en inkomen.

pige test dat de man waarschijnlijk
onder invloed was van drugs. De
politie heeft de man ook bloedproef
afgenomen. Het bloed is voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch
Instituut gestuurd.
De man is na onderzoek weer
vrijgesteld.

venray
verzorgt voor u,

puntzakken friet, snacks,
diversen soorten schepijs,

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

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

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Ik zui zò gaer, zò gaer
nag efkes bliêve
Dankbaar en met veel liefde terugdenkend aan alles wat hij voor
ons heeft betekend, laten wij u weten dat op 78-jarige leeftijd
dapper van ons is heengegaan mijn lieve man, ôzze pap en
super opa

Jochem Cox
Joachim Lambertus Joannes Gerardus

Lien Maassen
Hannie en Piet Duijf-Cox
Eva en Siebe
Pim en Ilse
Sam
Mariëtte en Leon Schraven-Cox
Martijn en Patricia
Imke ❤ en Bram, Kiki
Gitta en Jan

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

Dorethé Cox en Geert Keijsers
Lisa
Sophie

Lei plataan/linde Nu voor € 52,50
Dakplataan voor € 55,00 e.a. (leidak-zuil) bomen veel srt. Hortensia’s,
Buddleja, Viburnum e.a. heesters
(op stam), bodembedekkers.
Buxus v.a. € 0,50, taxus v.a. € 1,60,
coniferen, laurier.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83

Ingrid en Jan Wijnen-Cox
Rosa
Jip
Mees
Puk
Holly
23 februari 2013
Librije 10, 5961 VG Horst
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

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.
Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 49 77 / 06 11 70 84 42.
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.
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)
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.
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.

Geboren op
22 februari 2013

Lynn

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

Nieuw: Chakra-klanken maken.
27 maart start er een cursus van
7 avonden: een mooie diepwerkende
combinatie van ademhalen, meditatie
en chakra-klanken maken. Het werkt
helend en brengt je in balans.
www.huisikben.nl of tel. 06 23 03 54 11

Horst Lien Cox-Maassen

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.

Welkom lief meisje!

Dochter van
Frank &
Yvonne Heldens

Rolsteigers ladders en trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen!. Tel. 06 12 37 66 95,
www.hdl-klimmaterialen.nl

echtgenoot van

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

Nieuwe zomercollectie!
Hij is weer binnen! Eigen import
rechtstreeks uit Parijs! Trend 2013:
schitterende kleuren en mooie
bloemmotieven! De wintercollectie nu
met forse korting! Boutique Mamalika
Herstraat 44c Horst.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
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.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst.
077 398 91 39 www.atelierverheijen.nl.
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.
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.
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.
Gevraagd fulltime bedrijfsleider m/v
Cafe-zaal Wilhelmina Swolgen
0478 69 13 18 / 06 10 50 67 85
fam. Van Mierlo.

PASFOTO’s bij Stervideotheek!:
Voor officiële pasfoto’s kunt u voortaan ook terecht bij Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst. 077 398 78 55.

Theresiastraat 34
5964 AK Meterik

Dvd’s tijdelijk extra goedkoop
Wij hebben weer een groot aantal
nieuwe ex-verhuur dvd’s, die wij
opruimen: 5 films voor € 15 of 10
films voor € 25. OP-OP!
Deze opruimingsactie is slechts tijdelijk!
Stervideotheek, Venloseweg 2, Horst.

Atelier Valise en De Stal.
Creatieve workshops voor groepen
vanaf 6 tot 40 personen. Op maandagmorgen 1 X in de 14 dagen zijn
2 plaatsen vrij bij de cursus schilderen
van Monique Romeijn. Info@valise.nl
of info@atelier-destal.nl

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

Bloemschikcursus
Zin om lekker creatief bezig te zijn,
kom dan gezellig bloemschikken,
nog enkele plaatsen vrij op dinsdag
en donderdagavond. Voor meer info:
www.bloemvoorbijzonderebloemen.nl,
Marleen Verhaegh, 06 44 88 00 19.

Donkergroene jas Café Cox
Wie heeft mijn donker groene winterjas
(merk Chasin) verkeerd meegenomen
carnavalszondag tussen 21.00 en
24.00 uur bij Café Cox in de Herstraat?
Graag terughangen of bel / sms
06 25 58 42 35.

Verkoop van meubels en (ander)
klein huisraad. Tevens elektrische
fiets. Zaterdag 2 maart van 10.00 14.00 uur. Merwijckstraat 25,
5975 SM Sevenum.
In onze winkel in Sevenum hebben wij
een ruime sortering kinderfietsen.
Tevens hebben wij diverse gebruikte
fietsen staan. Theo Lommen
Tweewielerspecialist Sevenum.
Callanetics Lentelessen Horst. Met
kleine vloeiende bewegingen je lijn
trainen. Meer info bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Dietz Mobiele Sta-caravan service
gaat 1 maart 2013 verhuizen naar
Ulsheggerweg 2, 5973 PD in Lottum.
’t Winkeltje. Wilt u net dat “tikkeltje
anders” voor uw voorjaarsdecoratie
maar wel voor een acceptabele prijs?
Wij nodigen u uit voor een “kijkje en
een koopje”. Wekelijkse aanbiedingen
en een leuk assortiment!
Gevonden een zwarte G-Star jas,
maat L, carnavalszaterdag bij
de Lange. Tel. 06 18 72 70 93.
Samen een groentetuin
Altijd een groentetuin willen hebben?
Geen plek, geen tijd. Niet weten
hoe het moet? Alles is te leren.
Samen met vrienden, buren.
Aanbod een stuk tuingrond voor hobby.
Fam. van Horck 077 398 57 07.
Yogacentrum L’Espoir.
Yoga uitproberen? Dat kan nu, 5 lessen
voor € 32,50 voor opgave/info
bel. 077 398 51 36 Yogacentrum
L’Espoir Almeweg 11 Horst.

EÉN VAN NEDERLANDS
GROOTSTE LINGERIESPECIAALZAKEN

OPENING
DINSDAG 5 MAART
MAAK KANS OP EEN CHEQUE
TER WAARDE VAN UW AANKOOPBEDRAG
OF OP ÉÉN VAN DE ANDERE PRIJZEN
Kerkstraat 20a , Horst

Viooltjes in vele kleuren.
Nu 12 voor € 2,50. Tevens bosviooltjes
en madeliefjes. H. Cox Molengatweg 4
Horst, tel. 077 398 29 22.
Taoistisch gezondheid Praktijk.
Lichamelijke & geestelijke verzorging.
Tai Chi, ademhalingsoef. & heilzame
gymn.oef. 06 19 58 59 04 Tao Saan.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

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

30% korting!
Op alle Vintage kleding en accessoires
uit de wintercollectie! Loop gewoon
eens even binnen! Inbrengen van
de vintage zomercollectie kan weer
vanaf 1 maart a.s. Boutique Mamalika
Herstraat 44c Horst.

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

www.theoarts.com

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Totaalaanpak voor Powerman
Powerman als sportevenement is erkend en gevierd. Powerman als evenement in het centrum van Horst is
echter nog geen doorslaand succes gebleken. Hoog tijd om hier verandering in te brengen, vinden wethouder Paul
Driessen van gemeente Horst aan de Maas en Powerman-organisator John Raadschelders. Zij willen dat het
evenement ook onder de bevolking meer gaat leven.

Tijdens Powerman 2012
Samen met het MKB, zorginstellingen, horeca en scholen in Horst
aan de Maas wil de organisatie het
evenement naar een hoger niveau tillen. De gemeente gaf donderdag tijdens
een persconferentie bij monde van

wethouder van sport Paul Driessen aan
te hopen dat het evenement meer gaat
leven in het dorp en wil het daarom
groots aan te pakken.
De uitgebreide aanpak van de
gemeente op gebied van sport levert

Driessen een complimentje op van
gedeputeerde Noël Lebens. “Horst aan
de Maas is een voorbeeld op sportterrein”, vindt hij. “Powerman is dé naam
voor duathlon in de wereld”, voegt
Raadschelders toe. “Het bestaat al 20

jaar en staat echt op de kaart. We hopen
nu de samenleving erbij te betrekken.”
Dat doet de organisatie onder andere
door meer dan honderd sportclinics op
de scholen in de gemeente te geven. De
kinderen kunnen dan ook zelf meedoen
aan de wedstrijden.
Ook het MKB wordt betrokken bij
de organisatie: zij stimuleren werknemers gezonder te leven en zullen in
het weekend van Powerman op 20 en
21 april ook in het centrum van Horst
vertegenwoordigd zijn. Jan Janssen,
voorzitter van MKB Noord-Limburg geeft
aan dat werkgevers ook baat hebben
bij gezonde werknemers: “De gevolgen
van ziekte of een ongezonde leefstijl
van werknemers zijn voor de verantwoordelijkheid van de werkgevers.” De
directeur geeft het goede voorbeeld: hij
gaat met een bedrijfsteam meedoen
aan de duathlon.
Het Wilhelminaplein wordt de
thuisbasis voor het evenement en dus
ontbreekt de horeca ook niet in het
plan. Jannis van den Heuvel, woordvoerder van De Lange Horst: “We werken
intensief samen met de organisatie van
Powerman. In samenwerking met de
horeca probeert Powerman inwoners
meer voor het evenement te interesseren. Het kan nog meer gaan leven
in Horst. Wij organiseren in ieder geval
entertainment op het plein en wat
kleine dingetjes, zoals gratis wedden op

lopers.” Zaterdagmiddag wordt de aftrap
gedaan. Met een vlaggenparade op het
Wilhelminaplein worden alle EK-atleten
uit dertig landen uit heel Europa voorgesteld aan het publiek. “Onder begeleiding van de drumband en kinderen
van handbalclub Wittenhorst wordt het
startsein gegeven”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Met een
echte olympische vlam krijgt het geheel
het cachet dat bij een kampioenschap
hoort, vindt de organisatie. De opening
wordt gekoppeld aan het begin van de
nationale sportweek van het NOC/NSF.

Top- en breedtesport
De avond is ingeruimd voor breedtesport: de Horster Night Run staat
dan op het programma. Op 21 april is
er topsport. De Europese kampioenschappen duathlon en sprint worden
dan gehouden. Voor het EK is met de
Europese duathlonbond een tweejarige
overeenkomst getekend. De organisatie
zal tijdens het Powerman-weekend
komen beoordelen of de samenwerking
met Powerman verlengd wordt. Ook is
er een programma voor bedrijven en
kinderen.
Volgens gedeputeerde Lebens past
het Horster ideaal in de Limburgse
ambitie om topsport, breedtesport en
talentontwikkeling te stimuleren. De
provincie ondersteunt het project dan
ook financieel.

Voetklachten en Podotherapie:
Pijn&
in vakkundig
de voorvoet:
persoonlijk

Wanneer u last heeft van een branderig of zeurderig gevoel onder de voorvoet kan dit te maken hebben met irritatie van de gewrichtskapsel. Meestal komt dit door overbelasting of een doorWat kan THUISZORG
INIS voor
u betekenen?
gezakte
voorvoet.
Stekende pijnen, tintelingen of een doof gevoel
Als u hulp of steun in
nodig
heeft,
doet
u vaak
de voorvoet wijst
op zenuwpijn. De zenuw kan klem komen te
een beroep op uw familie,
vrienden
buren.
zitten tussen
deofmiddenvoetsbeentjes
wanneer uw voorvoet is
Soms is dit niet meer
voldoendeDoor
maarmiddel
wilt u van steunzolen kunnen we de voet cordoorgezakt.
toch zelfstandig in rigeren
uw eigenenhuis
hetblijven
doorzakken van de voet tegen gaan waardoor de
wonen. Thuiszorg
inis neemt
graag
klachten
zullendan
verdwijnen.

persoonlijk & vakkundig
Wat kan THUISZORG INIS voor u betekenen?
Als u hulp of steun nodig heeft, doet u vaak
een beroep op uw familie, vrienden of buren.
Soms is dit niet meer voldoende maar wilt u
toch zelfstandig in uw eigen huis blijven
wonen. Thuiszorg inis neemt dan graag
het zorgstokje over. Wij hebben plezier in
ons werk en bouwen een persoonlijke band
met u op. Wij zijn een awbz–erkende en
hkz–gecertificeerde thuiszorgorganisatie.
Onze persoonlijke aanpak
Bij Thuiszorg inis krijgt u een vaste verzorgende die deel uitmaakt van een vast team.
En heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij uw
vaste contactpersoon. Thuiszorg inis vindt
persoonlijk contact heel belangrijk. Daarnaast
houden we rekening met persoonlijke wensen
en verlangens en zijn we ingespeeld op de
verschillende culturele achtergronden.
Vakkundige zorg van THUISZORG INIS
Snel inzetbaar en vakkundig bij
– verpleging
– persoonlijke verzorging
– hulp bij het huishouden
– begeleiding individueel
– 24 uurszorg
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer
informatie over onze manier van werken? Kijk
dan op www.thuiszorginis.nl of neem contact
met ons op via onderstaande gegevens.

het zorgstokje over. Wij hebben plezier in
Podotherapie:
ons werk en bouwen een persoonlijke band
De taak van de podotherapeut is door middel van uitgebreid onmet u op. Wij zijn een awbz–erkende en
derzoek uitzoeken met welke klacht u precies te maken heeft en
hkz–gecertificeerde
thuiszorgorganisatie.
wat de oorzaak hiervan is. Hierbij moet u dus denken aan een
afwijkende voetstand, beperkingen in het bewegen, een verkeerd

Onze persoonlijkelooppatroon,
aanpak
overbelasting of verkeerd schoeisel. Door het corBij Thuiszorg inis
krijgten
u een
vaste ver- van uw voet met behulp van een inlegrigeren
ondersteunen
zorgende die deel uitmaakt
vastweer
team.
zool kan van
de een
klacht
worden verholpen. Daarnaast moet u
En heeft u vragen? Dan
kunt
u terecht
bij uw
denken
aan
eventuele
taping, oefeningen of schoenadvies.
vaste contactpersoon. Thuiszorg inis vindt
Hermanns is vooruitstrevend in het gebruik van
persoonlijk contactPodotherapie
heel belangrijk.
Daarnaast
de nieuwste technieken. Ze maken o.a. gebruik van een 3Dhouden we rekening met persoonlijke wensen
voetscan, hierbij wordt de voet tot op de honderdste millimeter
en verlangens en zijn we ingespeeld op de
nauwkeurig opgemeten door de computer. Hiermee kunnen bijv.
verschillende culturele achtergronden.
steunzolen, sportzolen maar ook steunzolen voor werkschoeisel
worden gemaakt. Het grootste deel van de therapieën wordt
Vakkundige zorg van
THUISZORG INIS
vergoed door de zorgverzekeraar.

Snel inzetbaar en vakkundig bij
Podotherapie is vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat u een af– verpleging
spraak kunt maken zonder verwijzing van een arts of medisch
– persoonlijke verzorging
Kijk voor de dichtstbijzijnde
locatie
opspecialist!
– hulp
bij het huishouden
– begeleiding individueel
www.podotherapiehermanns.nl
– 24 uurszorg
Herstraat 20,
5961 GJ Horst
Tel. 077 397 13 18
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer
Mommestraat
2,
informatie over onze
manier van werken?
Kijk
5975 NG Sevenum
dan op www.thuiszorginis.nl of neem contact
Lottumseweg
43,
met ons op via onderstaande
gegevens.
5971 BV Grubbenvorst

thuiszorg inis Noord–Limburg t: 077 20 11 444 e: hhw@thuiszorginis.nl

HH
Hermanns

(Spor t) podotherapie

thuiszorg inis Noord–Limburg t: 077 20 11 444 e: hhw@thuiszorginis.nl
Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

www.podotherapiehermanns.nl
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Station Grubbenvorst
stap dichterbij
Waar het eventuele treinstation in Grubbenvorst moet komen, is nog niet duidelijk. Het station moet echter niet te
dicht bij een spoorovergang geplaatst worden, om situaties als bij treinstation Horst-Sevenum te voorkomen.
Dat was de mening van enkele
aanwezigen tijdens een informatiebijeenkomst over de komst van een
treinstation in Grubbenvorst. De bijeenkomst was georganiseerd door het CDA
Horst aan de Maas. De politieke partij
had gedeputeerde Patrick der Broeck
en statenlid Jeu Titulair uitgenodigd om
toelichting te geven.
De plannen voor een treinstation
kwamen onlangs weer op de kaart
door een Facebook-actie van enkele
jongeren uit Grubbenvorst. Zij hebben

zich verenigd in het actiecomité Station
Grubbenvorst en hebben intussen ruim
1.100 handtekeningen opgehaald in
het dorp. Tijdens de informatiebijeenkomst riep het comité de gedeputeerde
op zich sterk te maken voor het station.
Deze liet weten positief tegenover de
plannen te staan. Ook de plaatselijke
dorpsraad ziet de komst van een eigen
station helemaal zitten. Voorzitter
Ruud Meijers deed zelfs al een suggestie voor een naam: Grubbenvorst
Greenport. Dat geeft meteen aan waar

het station bij voorkeur moet komen,
namelijk in het Greenport gebied. Dit
tot teleurstelling van de ook aanwezige
dorpsraad Melderslo. Zij had gehoopt
op een station tussen Grubbenvorst
en Lottum, dichtbij Melderslo. Enkele
aanwezigen riepen op het station niet
te dicht bij een spoorwegovergang te
plaatsen. Zij verwezen naar de situatie
bij station Horst-Sevenum. Daar is in
totaal de spoorwegovergang elk uur
twintig minuten gesloten, wat regelmatig tot verkeersproblemen leidt.

Plannen brandweer onzeker
De plannen van Veiligheidsregio Limburg-Noord om meer in te zetten op preventie en de normtijd voor de
aanrijtijden te verhogen, botsen met de insteek die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verkiest. PvdA
Horst aan de Maas stelt hier nu vragen over.
Vorige week zei de minister in
een overleg met de Veiligheidsregio
dat preventieve maatregelen geen
compensatie kunnen vormen voor de
langere aanrijtijden die de brandweer
nodig heeft om ter plaatste te komen.
De regio vindt dat de aanrijtijden, die
landelijk op tien minuten zijn gesteld,

op het platteland naar vijftien minuten
verhoogd kunnen worden. De minister
is het hier niet mee eens. De plannen
van de veiligheidsregio staan hierdoor
op losse schroeven.
PvdA Horst aan de Maas stelt dat
de visie van de veiligheidsregio door
de opinie van de minister onderuit

gehaald wordt en vraagt het College
van B&W wat de gevolgen van deze
ontwikkelingen zijn voor het brandweerbeleidsplan en de implementatie
van dit plan. De partij hoopt dat het college in de gemeenteraadsvergadering
van 12 maart meer duidelijkheid over
dit onderwerp kan verschaffen.

Noodkreet van besturen

Lottumse
dorpsraad kampt
met ledentekort
Niet alleen de dorpsraad Tienray kampt met een ledentekort. Ook de
Lottumse dorpsraad ziet het aantal leden slinken. Mochten er zich voor de
zomer geen nieuwe leden hebben aangemeld, dan ziet de dorpsraad zich
genoodzaakt te stoppen.
De dorpsraad in Lottum
bestaat op dit moment uit zes
bestuursleden, waarvan er vier dit
jaar hun functie willen neerleggen.
Naar aanleiding van dit feit is
er vanaf vorig jaar nog actiever
gezocht naar nieuwe bestuursleden
die zitting willen nemen in de
dorpsraad.
“Helaas heeft dat tot nu toe
geen nieuwe leden gebracht,
waardoor de situatie ondertussen
steeds nijpender wordt”, zegt
voorzitter Rien van Dijk.

Voortbestaan
op de tocht
“Het is namelijk niet mogelijk
om met twee bestuursleden een
dorpsraad in stand te houden en

zonder de aanwas van nieuwe leden
staat hierdoor het voortbestaan op
de tocht.”

Nog actief op zoek
De dorpsraad heeft besloten
om tot de zomer actief op zoek te
gaan naar nieuwe bestuursleden.
Van Dijk: “Mocht dit echter niet
binnen afzienbare tijd leiden tot de
komst van minimaal vier nieuwe
leden, dan zal de dorpsraad Lottum
genoodzaakt zijn haar functie
als vereniging neer te leggen.
Dit betekent naar onze mening een
ware aderlating voor Lottum als
neutrale gesprekspartner.”
De dorpsraad van Tienray telt
momenteel drie leden. Ook zij gaat
bekijken hoe ze nieuwe leden kan
werven.

A d ve r to r i a l

Naar het voortgezet onderwijs

Welke school kiezen we?
Vanaf 1 maart 2013 wijzigt de dienstregeling
voor patiënten van apotheek Horst

De cito eindtoetsen zijn weer gemaakt en in maart moeten de leerlingen
van groep 8 zich aanmelden bij het voortgezet onderwijs. Maar welke
school gaat het worden? De school waar alle vrienden of vriendinnen naar
toe gaan? De school die het dichtste bij is? Of kijkt u samen met uw kind
toch wat verder?
Een school kiezen die bij je past, doe je
niet zo maar even. U heeft al één of
meer gesprekken gevoerd met de juf of
meester over het vervolgonderwijs van
uw kind. Welke scores heeft uw kind
gehaald bij de schooltoetsen?
Hoe zijn de motivatie en de werkhouding? Hoe zit het met huiswerk maken?
Al deze informatie gebruikt de leerkracht
voor het advies dat hij of zij uw kind
geeft. Natuurlijk wordt er ook naar de
cito-uitslag gekeken, maar dat is niet de
belangrijkste adviesbron. De leerkracht
van uw kind heeft waarschijnlijk veel
ervaring. Heb vertrouwen in hem of
haar! Misschien had u verwacht dat uw
kind in een andere stroom zou kunnen
starten. Bedenk dan goed, wat het met
uw kind doet als het bijvoorbeeld wordt
overvraagd. Vergeet niet dat er veel
doorstroommogelijkheden zijn.

soort of meerdere?
• Welke leerwegen en welke profielen
biedt de school aan?
• Hoe stelt men de eerste klassen
samen?
• Hoe begeleidt de school de leerlingen?
• Is er bijvoorbeeld extra begeleiding
voor achterblijvers en voor leerlingen
met dyslexie?
• Is er huiswerkbegeleiding?
• Biedt de school extra vakken,
bijvoorbeeld extra taal, techniek of
sport?
• Kun je eindexamen doen in bijzondere vakken?
• Hoe vaak worden ouders over de
prestaties van hun kind geïnformeerd?
• Wat wordt er gedaan tegen pesten en
spijbelen? Hoe worden ouders
betrokken?

Waar kunt u verder naar kijken
voordat u een keuze maakt voor een
school?
• Heeft de school maar één onderwijs-

Hoe komt u aan informatie?
Alle scholen hebben websites en een
schoolgids met veel informatie. Vraag
andere ouders wat ze van de school van

Buiten onze reguliere openingstijden verwijzen wij u nog steeds
naar Venray, Apotheek de Wieenhof (0478 - 76 00 07).
Echter, van 0.00-8.00 uur dient u spoedmedicatie voortaan
bij de dienstapotheek in Venlo, Hagerhofweg 2 (077 - 463 36 33),
te halen. Voor vragen kunt u terecht bij uw apotheek.

hun kinderen vinden. Kijk ook op de
website van de onderwijsinspectie.
Hier lees je hoe goed of slecht een
school het doet volgens de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl.
Als u voor een school heeft gekozen,
is het belangrijk dat u bijzonderheden
over uw kind met de school bespreekt.
Heeft uw kind (leer)problemen, heeft u
onderzoek laten doen of zijn er speciale
medische of sociale omstandigheden?
Bespreek dit direct bij de aanmelding
van uw kind of vraag een gesprek aan.
Kijk ook op www.50tien.nl.
Riky Janssen,
Intern begeleidster OBS de
Weisterbeek
en RT-docent Dendron College

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

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

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Maandaanbieding
februari

10% korting
op een body of
beauty behandeling
naar keuze!
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Fotoshoot Voorjaarsmodespecial 2013

‘Als opa een foto maakt, dan maakt hij er
altijd maar eentje’
Mijs Zom (7) uit Grubbenvorst was anderhalve week geleden voor een middag fotomodel voor Kruytzer
Optiek en Optometrie uit Horst. In de fotostudio werd ze als een prinses behandeld.
Mijs was al eerder model voor
kledingwinkel Dwarz in Horst, maar nog
nooit werd ze zo in de watten gelegd.
Make-up, keuze uit verschillende
jurkjes en een grote kappersstoel: Mijs
maakte het allemaal mee. “Margo van
de brillenwinkel heeft mij gevraagd”,
vertelt ze enthousiast.

Een blauw jurkje,
haar lievelingskleur
Eerst moest ze naar de fotostudio
in Meerlo komen om haar haren door
de kapper in model te doen. “Ik kreeg
eerst krullen en daarna maakte ze
een knotje en vlechten in mijn haar.”
Ze kreeg de keuze uit verschillende
jurkjes en koos een blauw jurkje, haar
lievelingskleur.
Normaal gesproken mag Mijs nooit
make-up op doen voor een foto, maar
voor deze speciale middag werd een
uitzondering gemaakt. “Het was heel
anders dan normaal. Als opa foto’s
maakt dan maakt hij er altijd eentje,
maar nu mocht ik heel vaak op de
foto”, lacht ze.

Mijs in de schommel, die hier wordt
vastgehouden door Linda Cox en Margo Kruytzer

samen met mijn vriendinnetje Pleun.”
Mijs gaat iedere week naar de manage,
speelt blokfluit en danst als ballerina.
Volgende week verschijnt de
Voorjaarsmodespecial in nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas. Bij het tot
stand komen van deze productie was
de fotografie in handen van Anita
Poels van AP Fotografie uit Meerlo.
Loes Peters, Renée Hoeijmakers en
Cheyenne Klok van Hipp Haarmode
& Visagie uit Tienray verzorgden
de kapsels en visagie. De volgende
modespecial is in september.
Interesse? Stuur een e-mail naar
linda.cox@kempencommunicatie.nl

Speciaalbierenavond
De Sevewaeg in Sevenum organiseert op vrijdag 1 maart om
20.00 uur in tapperij ’Heese Pietje’ een speciaalbierenavond.
In samenwerking met brouwerij
Palm organiseren ze de avond waar
diverse bieren worden geschonken.

Aanmelden kan bij De Sevewaeg.
Er kan zich een maximaal aantal
personen aanmelden.

Dietz verhuist

Met een hoepel en
een springtouw

Dietz mobiele stacaravan service verhuist op 1 maart naar de
Ulsheggerweg in Lottum. Omdat het bedrijf groeide, gaan ze verhuizen
naar een grotere locatie.

Terwijl haar moeder Jobke Zom
samen met anderen de schommel
vasthield, ging Mijs erop zitten om op
de foto te gaan.
“Ik mocht een bril op zetten en de
rest van de brillen hing naast mij aan
het touw”, vertelt ze. Ook ging Mijs

Dietz biedt reparatie van caravans,
campers, vouwwagens en aanhangers. Daarnaast gaat de service vanaf
1 april keuringen verrichten.
Dietz mobiele stacaravan service
bestaat dit jaar vijf jaar. Naast repa-

open dag
3 maart a.s.

met een hoepel en een springtouw
op de foto.
In het begin moest ze nog even
wennen aan het idee dat alles voor
haar gedaan werd. Als een ware
prinses werd ze behandeld. “Ze vroegen me telkens of ik wat wilde drinken
en ik mocht cakejes eten, maar dat
wilde ik in het begin nog niet”, zegt ze.
“Pas toen ze al even in de kappersstoel
zat, wilde ze wel wat te drinken en
cakejes”, lacht haar moeder.
Mijs wil later geen model worden,
maar een dagje doorbrengen als een
prinses, dat vond ze wel heel leuk.
“Later wil ik paardrijdster worden

raties doen zij ook aanpassingen aan
de voertuigen. Vanaf 1 april is de
service ook gecertificeerd waardoor
zij bevoegd zijn caravans, campers en
aanhangers te keuren. De reparatie
op locatie blijft daarnaast bestaan.

Met medewerking van:

Geen
Geen excuses
excuses
meer…
meer…
www.jewelconcepts.eu

het
het gaat
gaat om
om uw
uw gezondheid!
gezondheid!

van 10.00 uur tot 17.00 uur
Uitvaarthuis Theo Arts
Nijverheidsstraat 4 in Horst
Zang van
Matt Craenmehr

Geldig t/m 17 maart
Geldig t/m 17 maart
Gertie Mooren

Rouw en verliesbegeleiding
Pedagogische praktijk

uitvaarttruck.nl
diuto
ritueelbegeleiding

SEVENUM
SEVENUM
Raadhuisplein 8 Sevenum tel 085 – 773 88 45
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Hoe verder met Aan Tafel
De ondernemer van voormalig restaurant Aan Tafel in Horst neemt per 1 maart het restaurant- en hotelgedeelte van het Kloosterhotel in Tienray over van uitzendgroep Sun-Power. Dat
bevestigt de Tienrayse dorpsraad desgevraagd.
Uitzendgroep Sun-Power doet de
exploitatie van het hotelgedeelte van
Kloosterhotel en restaurant St. Joseph
per 1 maart van de hand, bevestigt ook
directeur Twan Christiaens.
Christiaens: “De reden om de
exploitatie van het hotel en het
restaurant van de hand te doen is
dat het rendement achterbleef bij de
verwachtingen en dat horeca geen
corebusiness is van uitzendgroep SunPower. Dit betekent dat uitzendgroep
Sun-Power wel de huisvesting van de
arbeidsmigranten in eigen beheer blijft
houden.”
Het pand van restaurant Aan Tafel
in Horst kwam vorige week weer
in opspraak, toen de bouwhekken
die het terrein afzetten, plots waren

Barbecue & Gourmet Party Service

A-Z Barbecue & Gourmet Party Service is een
uniek en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in
het produceren en vermarkten van barbecue
en gourmet maaltijden. Het bedrijf heeft een
sterk seizoensgebonden karakter. De barbecue
activiteiten vinden in hoofdzaak plaats in de
maanden mei t/m september. De gourmet
activiteiten daarentegen in de decembermaand.

Voor onze Transport Unit zijn wij op zoek naar:

REPRESENTATIEVE EN SERVICE GERICHTE
CHAUFFEURS m/v
(op oproepbasis voor de periode mei t/m september)

Taken:
•
•
•
•
•

Bezorgen en ophalen van barbecue- of gourmetpakketten bij de klanten
Administratieve route afhandelingstaken
Laden en lossen van de bussen
Het rijden van storingen en draaien van avondstoringsdiensten
Overige productiewerkzaamheden

Functie-eisen:

• In het bezit van rijbewijs B en minimaal 1 jaar rijervaring
• Op oproepbasis beschikbaar zijn van maandag t/m zondag in de maanden
mei t/m september met de nadruk op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag
• Minimaal 1 dag per weekend beschikbaar
• Betrouwbaar en beschikken over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
• Goede rekenvaardigheden
• Geografisch inzicht
• Klantvriendelijk, service gericht, communicatief goed vaardig en flexibel
• In staat zijn om zelfstandig te werken
• Op aanvraag kunnen overhandigen van een verklaring omtrent het gedrag

b
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verdwenen. Bezorgde burgers belden
naar gemeente Horst aan de Maas
over de onveilige situatie die hierdoor
ontstond. Het pand ligt sinds de brand
in januari 2012 desolaat bij en het is
regelmatig doelwit van vandalisme.
Hierdoor ligt om het gebouw glas. Een
woordvoerder van de gemeente gaf
vorige week aan de klachten door te
geven aan team Handhaving. Inmiddels
zijn de hekken weer teruggeplaatst.
Wat er precies met het pand
in Horst gaat gebeuren, is nog niet
duidelijk. De woordvoerder van de
gemeente legt uit dat zij geen partij is
in de afhandeling van de brand. In een
uiterst geval kan een handhavingsactie
uitgevoerd worden tegen de eigenaar
van het pand.

25 jaar
ABC Hekwerk
Hilda Cuijpers, eigenaresse van ABC Hekwerk Lottum dat dit jaar
25 jaar bestaat, heeft onlangs het stokje overgedragen aan haar zoons
Remco en Dennis.
Vanaf half februari vormen beide
mannen de directie van ABC Hekwerk
en treden daarmee in de voetsporen
van hun moeder. Remco neemt de
algehele leiding, verkoop en pr voor
zijn rekening. Dennis wordt verantwoordelijk voor de inkoop, planning
en stuurt de monteurs aan.
Hilda heeft drie zoons waarvan
de jongste, Berry, niet werkzaam is
binnen het bedrijf. In 1988 werd het
bedrijf door Math en Hilda Cuijpers
opgezet met kantoor aan huis en
een kleine opslagruimte aan de
Hoofdstraat. Twee jaar later werd
het huidige bedrijfspand aan de
Smalebrook in Lottum aangekocht

en kwam alles onder één dak. Math
overleed op 7 februari 1992 op
35-jarige leeftijd ten gevolge van
een ongeneeslijke ziekte. Hilda bleef
met haar drie jonge kinderen en een
startend bedrijf alleen achter.

Behoort tot de top
Anno 2013 behoort ABC Hekwerk
tot de top van buitenbeveiligingsspecialisten in Nederland en zelfs ook
buiten de landsgrenzen. Met alle theoretische en praktische bagage op zak,
zien Remco en Dennis de toekomst vol
vertrouwen tegemoet. Na de directiewisseling blijft Hilda Cuijpers actief
binnen ondernemend Limburg.

Voor onze Office Unit zijn wij op zoek naar:

VERKOOPMEDEWERK(ST)ERS m/v

Taken:

(op oproepbasis voor de periode mei t/m september)

• Het telefonisch aannemen van reserveringen en het verwerken daarvan in ons
automatiseringssysteem
• Het verstrekken van telefonische informatie betreffende onze verschillende
barbecue en gourmet menu’s
• Administratieve taken ter ondersteuning van onze afdeling verkoop, marketing en productie
• Het vervullen van algemene receptietaken aan onze front office

Functie-eisen:

• Stressbestendig en accuraat kunnen werken
• Beschikken over een goed organisatorisch inzicht en een service gerichte
en dienstverlenende instelling
• Beschikken over goede contactuele eigenschappen
• Goede computervaardigheden
• Op oproepbasis beschikbaar zijn van maandag t/m zondag in de maanden mei t/m september
• Minimaal 1 dag per weekend beschikbaar

Contact:

Heeft een van deze vacatures jouw interesse gewekt, vul dan op onze website barbecue.nl het
sollicitatieformulier in. Voor vragen: 077 - 467 72 07 of mail naar m.hoeymakers@a-z.nl

Een groep touringcarchauffeurs van Munckhof heeft afgelopen
weekend een studiereis gemaakt naar Brussel, Gent, Antwerpen en
Parijs. In Parijs hebben zij een foto gemaakt bij de Eiffeltoren,
samen met een uitgave van HALLO Horst aan de Maas. Zelfs op reis
blijven de touringcarchauffeurs op de hoogte van het laatste
nieuws uit Horst aan de Maas.
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Open dag bij Theo Arts

Starters in de regio
ro-klus

Begrafenis- en crematieonderneming Theo Arts houdt op zondag 3 maart een open dag in het uitvaarthuis in
Horst. Tussen 10.00 en 17.00 uur kan men kennismaken met alle facetten van een uitvaart en een crematie.
Het uitvaarthuis kent een grote aula
waar een afscheidsdienst of een avondwake gehouden kan worden. Daarnaast
is er een ruime koffiekamer en een
traditionele opbaarkamer. Bijzonder zijn
de twee huiskamers. Nabestaanden
krijgen de beschikking over de sleutel
waardoor zij 24 uur per dag ongestoord

een bezoek kunnen brengen aan de
overledene. Tijdens de open dag wordt
aandacht besteed aan grafmonumenten, unieke gedenksieraden en urnen.
Ook is er aandacht voor rouwdrukwerk
en condoleanceregisters, financieel
advies en verzekeringen en tijdelijk
balsemen. Er is een expositie en advies

over rouwverwerking. Een trekker deze
open dag is de uitvaarttruck die veel
wordt gebruikt bij mensen die in de
transport of logistiek werkzaam waren.
Uitvaartzanger Matt Craenmehr
en Lucie Geurts-Saris van Adiuto
Ritueelbegeleiding wisselen elkaar
muzikaal en poëtisch af.

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Vijf jaar ’t Hommeltje

Activiteiten
Uitvoering
Het plaatsen en vervangen
van kozijnen, ramen en deuren.
Timmerwerken in en rondom
huis. Ook kan Robert Custers
facilitair ondersteuning geven
aan kleine en grote projecten
waarvoor een facilitaire dienst
financieel niet haalbaar of zinvol
is.

Kinderdagverblijf ’t Hommeltje in Horst bestaat vijf jaar. Daarom is er op zaterdag 9 maart van 10.00 tot 13.00
uur een open dag, ’s Middags is er een feest voor alle ouders en kinderen van het kinderdagverblijf.
’t Hommeltje is een kleinschalig
kinderdagverblijf, gelegen in wijk De
Afhang in Horst. ”’t Hommeltje onderscheidt zich van andere kinderdagverblijven door de kleinschaligheid en de

huiselijke sfeer. De kinderen worden
opgevangen door een team van zes
gediplomeerde leidsters”, zegt eigenaresse van ’t Hommeltje Maike Janssen
uit Sevenum. Op 18 februari jongstle-

den bestond ’t Hommeltje 5 jaar.
Iets wat niet onopgemerkt voorbij
zal gaan, want op zaterdag 9 maart
is er een open dag voor iedereen die
benieuwd is naar ’t Hommeltje.

Callanetics lentelessen
Instructrice Annamaria van Gemert gaat vanaf 27 maart beginnen met Callanetics lentelessen in het Gasthoês in
Horst. De lessen zijn een combinatie van yoga en ballet. Opgeven kan bij de instructrice.
Het trainingsprogramma Callanetics
combineert het vloeiende van ballet met
de synergie tussen lichaam en geest van
yoga. De bedoeling is dat de sport de
houding, het balans en het lichaamsbe-

wustzijn verbetert. De training bestaat
uit kleine, vloeiende bewegingen zonder
schokken, stress of spanning op de
gewrichten te veroorzaken. Iedereen
kan mee doen: Callanetics maakt een

ro-klus
Robert Custers
Dorpbroekstraat 8
Meerlo
06 46 32 38 86
info@ro-klus.nl
www.ro-klus.nl
Bouw- Kozijnen
industrie
07-01-2013

volledig bewegingsbereik mogelijk in
al je gewrichten en spieren. De training
bestaat uit een serie van acht lessen en
start bij voldoende aanmelding op dinsdag 27 maart van 10.30 tot 11.30 uur.

Bemiddeling
ro-klus helpt met het realiseren van wensen waar men of
geen kennis van heeft of
simpelweg geen tijd. Mocht een
vraag toch te specialistisch zijn,
dan begeleidt ro-klus de klant op
weg naar de juiste oplossing. Ter
ondersteuning van te leveren
producten, kan ro-klus een
bedrijf vanuit de organisatie

tijdelijk of projectmatig van
dienst zijn.
Verkoop
Kozijnen, ramen, deuren,
hout, plaatmateriaal, hang- en
sluitwerk, bouwmaterialen,
ijzerwaren.
Doelgroep
ro-klus is er voor iedereen die
ondersteuning en uitvoering van
diverse werkzaamheden nodig
heeft, zowel particulier als
ondernemer.
Onderscheidend vermogen
Door zijn 25 jaar ervaring in
de bouwsector heeft Robert
Custers vele disciplines mee
mogen maken. Van het uitvoeren
van diverse timmerwerkzaamheden waaronder plaatsen van
kozijnen, afhangen van deuren,
tot afbouw van zowel binnen als
buiten objecten. Vanuit de
kozijnenindustrie heeft hij alle
werkzaamheden verricht met
betrekking tot het in- en verkopen van projecten en alle
daarvoor benodigde materialen.
Advisering en bemiddeling
gebeurt middels een persoonlijk
gesprek.

Auping
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Auping Essential, in 5 kleuren. Vanaf € 1.820,-
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(incl. matrassen, excl. hoofdbord)
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125geleden
jaar geleden
bedachtJohannes
Johannes Auping
125 jaar
bedacht
Auping
voor
ontvang de 2e matras
de spiraalbodem.
jaarongeëvenaarde
ongeëvenaarde
125125jaar
de halve prijs. de spiraalbodem.
slaapkennis vieren we met een uitgeslapen
slaapkennis
vieren we met een uitgeslapen
droomdeal. Ga nu naar uw Auping dealer en
droomdeal.
naar uw
voorAuping dealer en
ontvangGa
denu
2e matras
matras voor
ontvang
de 2eprijs.
de halve

de halve prijs.

De Auping matrassen
Adagio en Cresto zijn
uitgeroepen als
‘Beste uit de test’.

* Deze actie is geldig van 25 februari t/m 7 april 2013.
Kijk op www.auping.nl voor de voorwaarden

Scan de QR code of ga naar www.auping.nl
en stel nu zelf uw Essential samen.

OKT

De Auping matrassen
Adagio en Cresto zijn
uitgeroepen als
‘Beste uit de test’.

Jacob Merlostraat 17
5961 AA Horst
T 077 – 324 11 90
E info@herraetswonen.nl
www.herraetswonen.nl

Scan de QR code of ga naar www.auping.n
en stel nu zelf uw Essential samen.

12

Nieuws van Rabobank

Horst Venray

Ons website-adres is www.rabobank.nl/horstvenray
Daar vindt u nieuws en informatie over Rabobank Horst Venray.

Ledenavond met André Kuipers
Na een intensief fusiejaar, opende
directievoorzitter Rob Knoops op
donderdag 21 februari de eerste
ledenavond van Rabobank Horst
Venray. Maar liefst 1.500 leden waren
aanwezig in de Evenementenhal in
Venray. Een avondvullend programma
waarin de nieuwe ledenraad werd
benoemd, jongeren van WORLD=U
hun ervaringen vertelden en André
Kuipers onze leden meenam op reis
naar de ruimte.
Ledenraadsleden benoemd
Bij een nieuwe bank hoort een nieuwe
ledenraad. Tijdens een reis door regio
Horst aan de Maas en Venray, maakten
onze leden kennis met de nieuwe
ledenraadsleden van Rabobank Horst
Venray. Niet allemaal onbekende
gezichten. De meesten maakten voor
de fusie ook al deel uit van de
ledenraad. Er werden dan ook geen
nieuwe kandidaten voor de ledenraad
voorgedragen. De benoeming van de
nieuwe ledenraadsleden is een feit.
Wij dromen van een betere wereld
Dat is de boodschap van de jongeren
van WORLD=U. “Wij zijn jongeren met

idealen”, vertelt Renee Vollenberg.
“Mondiale problemen lokaal
aanpakken, want wij willen
verandering door respect, besef en
bewustwording”, vervolgt Lana Moss.
WORLD=U gaf 11 jongeren een
podium. Niet alleen Nationaal, maar
ook Internationaal. WORLD=U gaat
over grenzen: van Venray tot New York
en van New York tot India.

Wonen in de gemeentes Horst aan de Maas en Venray

Stel uw vragen tijdens
de Inloopochtend Wonen
op zaterdag 2 maart
Het Rabobankkantoor in HorstCentrum aan de Steenstraat is iedere
eerste zaterdag van de maand open
voor vragen over wonen in de
gemeentes Horst aan de Maas en
Venray. Op zaterdagochtend 2 maart
kunt u uw vragen voorleggen aan
Maya Gipmans en Wilma Houwen.

Maya

Wilma

U kunt vrijblijvend binnenlopen voor
een algemeen oriënterend gesprek
(neem wel alvast een loonstrookje
mee). Maya en Wilma beantwoorden
uw vragen graag. Na zo’n oriënterend
gesprek wordt meestal snel duidelijk

Op zaterdagochtend 2 maart
bent u van harte welkom!
Wij ontvangen u graag tussen 09.30
en 12.00 uur in ons kantoor aan de
Steenstraat 3 te Horst.
U kunt natuurlijk ook altijd bellen:
077 389 84 00.

www.twitter.com/rabohorstvenray

zou maken in Nederland. Maar wat
doet een astronaut? Schoonmaken,
filters vervangen en reparaties uitvoeren
om het ruimteschip te onderhouden.
Maar ook experimenten uitvoeren voor
de wetenschap en sporten om het verlies
van botmassa en spierweefsel te
beperken. Met prachtige foto’s vanuit
de ruimte sloot André de avond af. Kijk
voor een impressie op onze website.

Bedankt!
Op woensdag 20 februari jl. vond de
afscheidsreceptie plaats van onze
Directeur Bedrijfsmanagement, Bart
Janssen. Bart en Manita Janssen
bedanken iedereen die de afscheidsreceptie bezocht of die via een andere
weg afscheid nam.

dat een vervolggesprek nodig is. Dan
vragen wij u ook om alle informatie die nodig is om een goed beeld van
uw financiële situatie te krijgen – mee
te nemen. Hoe meer we van u weten,
des te beter kunnen we een advies
geven dat is toegespitst op uw
persoonlijke situatie en toekomstplannen.

Adviescentrum Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Adviescentrum Venray | Schouwburgplein 13 | ma: 11.00-17.00 uur,
di t/m do 09.00-17.00 uur, vr 09.00-19.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur

Van arts tot astronaut
In 1990 solliciteerde Andre Kuipers op
een vacature in de krant waarin de ESA
(Europese Ruimtevaartorganisatie)
“Kandidaat-astronauten” zocht. André
Kuipers was 193 dagen in de ruimte en
vestigde daarmee een Europees record.
Op 21 december 2011 vertrok hij vanaf
ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan,
niet wetende dat deze reis zoveel los

“Wij kijken met veel warme gevoelens
terug op een drukbezochte afscheidsreceptie. We mochten vele handen
schudden en er werden mooie
woorden gesproken en unieke
herinneringen opgehaald. De
komende twee weken ben ik nog
actief in het Rabobankkantoor in
Hegelsom.
Op 18 maart start ik dan als statutair
Directeur Bedrijfsmanagement bij

Als afscheidscadeau ontving Bart Janssen
van de bank een uniek beeld van de Tegelse
kunstenaar, Sjer Jacobs.

de Rabobank Altena. Ik kijk met veel
plezier terug op mijn tijd bij de
voormalige Rabobank Maashorst, nu
Rabobank Horst Venray. Er staat een
prachtige nieuwe bank met unieke
medewerkers. Ik blijf in de regio
wonen en zal de ontwikkelingen
aandachtig volgen. Ik wens jullie het
allerbeste en zeg graag tot ziens”.

Leden ontvangen ‘Dichterbij Horst Venray’
Op vrijdag 1 maart ontvangen onze leden de voorjaarseditie van “Dichterbij
Horst Venray”, het ledenmagazine van onze bank. In 2013 informeren wij onze
leden via “Dichterbij” , over activiteiten en ontwikkelingen in de regio Horst Venray.

Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uu
Wanssum | Pastoorstraat 23 | ma: 13.00-17.00 uur,
di t/m vr 09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

www.rabobank.nl/horstvenray

Rabobank Horst Venray voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
Interpolis Schadeservice 013 580 12 34

Rabobank. Een bank met ideeën.

en zo 13
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GEPLUKT

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

Jos Strijbos

“Een druk baasje”, zo omschrijft Jos Strijbos (62) uit Swolgen zichzelf.
Een aantal jaren geleden kreeg hij een ongeluk, waarna hij zich helemaal op
zijn grote hobby, glas in lood, richtte. Samen met zijn vrouw woont hij in een
huis dat voor 1700 gebouwd is. Hij geniet volop van de natuur om zich heen.
Deze week wordt Jos geplukt.

Aan huis heeft hij zijn eigen atelier.
“Prachtig al die kleine, precieze werkjes
aan de wand”, zegt hij. Na al die jaren
staat zijn hele atelier er vol mee.
Een driedimensionaal kerststalletje,
alle sterrenbeelden in glas en lood
uitgewerkt, een grote Tiffany-lamp. “Ik
kan er dagen naar kijken en mee bezig
zijn”, zegt hij. Als hij nog eens een
opdracht zou willen krijgen, restaureert
hij het liefst de glas-in-loodraampjes
van het oude gemeentehuis in Horst.
“Dat is niet meer zo mooi”, lacht hij.

Kachel aan
en aan de slag
Jos besteedt veel van zijn tijd
’s avonds in zijn atelier. “Als m’n vrouw
dan een tv-programma wil kijken dat
ik niet wil zien, trek ik mij gewoon
terug in mijn atelier. Daar kan ik mijn
expressie in kwijt”, omschrijft hij.
Vooral in de winter brengt hij veel uren
in zijn atelier door. “Lekker de kachel
aan en dan heerlijk aan de slag”, lacht
hij. Jos haalt zijn inspiratie uit boeken
en het bezoek dat hij een aantal jaren
geleden aan het Singermuseum in
Laren bracht. “Wat ik daar toen heb
gezien, inspireert me nog steeds.”

Hoewel het er nu op lijkt dat hij
alleen maar glas in lood maakt, heeft
hij ook nog een andere hobby. “Ik ben
al ruim 50 jaar betrokken bij de hengelsportvereniging in Swolgen.” Ieder
jaar gaat hij met een man of tien naar
Friesland een weekend vissen. “Daar
kijk ik het hele jaar naar uit”, zegt hij
terwijl hij er een foto bij pakt. “Kijk,
dit is een aantal jaren geleden. We vissen dat weekend iedere dag van acht
uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds.
De hele dag doen we niet anders”,
lacht hij. Jos houdt van de natuur.
“Vandaag ga ik ook weer vissen.
Genieten.”
Als het mooi weer is, gaat hij vaker
vissen, maar hij maakt ook graag tijd
vrij voor zijn vrouw. “Ik ga er vaker uit
met haar. We hoeven allebei niet meer
te werken, dus als we ergens naar toe
willen, kunnen we gewoon gaan.”
Zo heeft hij al veel monumentale
gebouwen bekeken en vele kilometers
gefietst. “In Nederland kun je ook genieten. Er zijn genoeg mooie kerken met
glas in lood”, vertelt hij. Jos blijft veel
met zijn hobby’s bezig. “Ik heb wat om
handen. Dat is mij gewoon heel veel
waard.” Zichtbaar geniet hij van zijn
werken in het atelier.

Osteopathie
Zoekt naar de oorzaak van uw klacht.
Rug-, nek-, schouder-, maar ook slijmbeurs
en tenniselleboog problematiek wordt
behandeld.
“Ik kan niet stilzitten en moet altijd
iets om handen hebben”, begint Jos.
Een aantal jaren geleden kreeg hij een
ongeluk op de oprit bij zijn huis. Daarna
ging hij een moeilijke tijd tegemoet.
“Ik heb heel veel therapieën gehad

en ik ben blij dat ik nu een hobby
heb, waar ik me in kan uiten”, vertelt
hij. Zijn grootste hobby is glas in lood
maken. “Voor het ongeluk deed ik het
ook al, maar nu ben ik er veel meer
mee bezig.”

· 100 gram kristalsuiker
· 100 gram bruine basterdsuiker
· 1 ei

Adri Raaijmakers, Osteopaat D.O. – M.R.O.
Mercuriusweg 4 5971 LX Grubbenvorst
Tel. 077 - 462 33 88 mobiel 06 - 55 71 36 64

· 220 gram pindakaas
· snufje zout

Kijk voor informatie op www.raaijmakers-osteopathie.nl
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
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Pindakaaskoekjes
· 120 gram boter

Aanbieding geldig
t/m zaterdag 2 maart 2013

4

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.

· 200 gram bloem

Praktijk voor Osteopathie

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.

5

Randy

Benodigdheden:

BONUS
PUZZEL
1,46

Sudoku

Koken met

Voorjaarsschoonmaak!!!

Bereiding:
• Doe de bloem met beide suikers
in een kom en meng dit goed;
• laat de boter rustig smelten en
voeg de pindakaas en het ei al
roerend toe;
• laat de massa opstijven in de
koelkast;
• warm de oven voor op 160
graden;
• draai met de hand balletjes en leg
ze op een bakplaat bedekt met
bakpapier;
• bak de koekjes mooi goudbruin af
in ongeveer 15 minuten.

Eet u smakelijk!

Randy

Diverse reinigers 30% korting
bv. Ajax Eucalyptus van € 2.09
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Kanttekening bij artikel:

Cultuur, trots en vertrouwen van het CDA
Volgens de Rekenkamercommissie van Horst aan de Maas bestaat er
een afstand tussen raad en publiek. Er is geen betrokkenheid van burgers
bij de politiek. Volgens de poll van HALLO in week 4 voelt 68 procent van
de stemmers zich niet vertegenwoordigd door de gemeenteraad.
Een dergelijk verwijt moet niet
de raad zich aantrekken, maar
de politieke partijen. De politieke
partijen functioneren dan niet naar
behoren. Je zou denken dat de politiek dit probleem hoog op de agenda
zou plaatsen en dat je het zou terug
vinden in de politieke stukjes die

de partijen van tijd tot tijd publiceren.
Nauwelijks!
Een voorbeeld: de bijdrage van
het CDA met de titel Cultuur, trots en
vertrouwen. De auteur verwerpt holle
retoriek. Maar wat hij schrijft, zijn
holle frasen letterlijk overgenomen
uit het verkiezingsprogram 2012. Een

werkelijke vertaling naar de situatie
van de burgers in de gemeente Horst
aan de Maas is niet terug te vinden.
Het CDA wil “met u als inwoners van
onze gemeente verder bouwen aan de
thema’s waar het de komende jaren
echt om gaat… De zorg, de arbeidsmarkt, veiligheid en de woningmarkt.”
Maar weten wij, burgers, nu hoe het
is gesteld met de zorg of de arbeidsmarkt in onze gemeente? We weten
dat er verschrikkelijke bezuinigingen op
ons af komen in bijvoorbeeld de zorg,

met name de zorg voor de ouderen.
Als het CDA weet wat de
gevolgen zijn voor de ouderen in de
gemeente en hoe zij denkt te gaan
handelen, dan is een uitnodiging aan
de burgers om mee te denken zinvol
en belangrijk. Het voorliggende stukje
geeft geen enkele aanleiding voor
de burger om zich warm te lopen
voor deze partij. Het artikeltje mist
concreetheid, inhoud en bezieling om
mensen te inspireren
Henk Steenbekkers, Melderslo

WONINGSTOFFEERDERIJVANDENBROEK.NL
Uw adres voor de totale woninginrichting!

Camping & Bungalow
Restaurant & Dagje uit
Ook geschikt voor de
zakelijke markt!

€295,-

TRAP BEKLEDEN INCL. TAPIJT EN ZIJKANTEN VOOR

U kunt bij ons terecht voor:

tapijt, vinyl, pvc-vloeren, binnenzonwering

Ter versterking van ons zwembadteam zijn wij op zoek naar:

Aquacombi(parttime)
instructeur m/v

Nieuw in ons assortiment: HEROAL ROLLUIKEN!
advies en verkoop bij u thuis! tel. 077 - 387 17 82 of 06 16 37 45 14

Jouw profiel:
• Gecertificeerd instructeur
• Flexibel
• Teamspirit en collegiaal
• EHBO-diploma is een pré
Wat kan de Schatberg jou bieden?
• Een uitdagende parttime baan op basis van 3 avonden p/week,
max. 15 uur p/week
• Je zult deel uit gaan maken van een enthousiast team
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een cv kunt u richten aan
De Schatberg, t.a.v. dhr. B. Knapen, Midden Peelweg 5,
5975 MZ SEVENUM of via email, boekhouding@schatberg.nl

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Hamburgers

5 stuks

€ 5,00

Steak Argentina

100 gram € 1,15

Wokreepjes kip - groente

100 gram € 0,95

Middenpeelweg 5 | 5975 MZ Sevenum | 077 467 7777 | www.schatberg.nl

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

Bespreking Poll week 07

Ik ben klaar voor de vastentijd
De vastentijd lijkt voor een groot deel van de lezers van HALLO geen echte
betekenis meer te hebben. Bijna driekwart geeft aan niet klaar te zijn voor de
vastentijd. Misschien staan zij het hele jaar door al stil bij de dingen om hen
heen en beseffen zij zich altijd al wat ze hebben. De vastentijd wordt veelal
gelinkt aan het geloof. Veertig dagen vasten ter voorbereiding op het Paasfeest.

Maar als je niets met het geloof hebt, is er ook geen reden om te gaan vasten.
Er zijn echter ook mensen die wel bewust vasten. Zij vinden het na drie
dolle dagen carnaval, tijd voor bezinning. Iedereen kan wel eens periode van
bezinning gebruiken, een moment waarop men beseft hoe goed wij het wel
niet hebben.

Het Floriadeterrein kan wat mij betreft al open
voor recreanten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het is nog onzeker wanneer het voormalige Floriadeterrein opengaat voor
wandelaars en andere recreanten. Het gebied is waarschijnlijk op zijn vroegst in
mei toegankelijk. Dat werd vorige week woensdag bekendgemaakt tijdens een
dorpsraadvergadering in Grubbenvorst. Development Company Greenport Venlo
(DCGV) zegt dat het terrein nog niet opengesteld kan worden voor wandelaars
en fietsers omdat er nog niet voor alle paviljoenen een bestemming gevonden
is. Zij wil voorkomen dat de paviljoenen doelwit worden van vandalisme. Aan de
andere kant staan al heel wat mensen te springen om een wandeling over

het voormalige Floriadeterrein te mogen wandelen. De bijzondere vormgeving
en beplanting maakt het tot wandelgebied bij uitstek. Wij hebben er als
belastingbetalers toch wel al genoeg geld in gestopt om er gebruik van te mogen
maken? In mei is het halve recreantenseizoen alweer voorbij, dat is zonde.
En welke vandalen gaan nu zo’n eind uit de richting om die paviljoenen te gaan
slopen? Of is de angst van DCGV terecht? Veiligheid boven alles of te voorzichtig
en belemmerend? Het Floriadeterrein kan wat mij betreft al open voor recreanten.
Wat vindt u?

Marieke
ment...
And the
Hoscar goes
to…
Zondagnacht werden in
Horst aan de Maas de Hoscars
uitgereikt, de equivalent van
de Amerikaanse Oscar.
Over de rode loper schreden
de filmsterren de Mèrthal in
Horst binnen. De dames in
oogverblindend avondtoilet, de
heren strak in het pak. Vooral
wethouder Loes Wijnhoven
gooide hoge ogen door zo vlak
na haar bevalling weer in een
maatje 36 te passen. Naarmate
de avond vorderde, steeg de
spanning bij de drie genomineerden in de categorie Beste
film. Na een muzikaal intermezzo van Renée van Wegberg,
die helaas niet genomineerd was
voor beste actrice in een
musical, want niet meer
woonachtig in Horst, was het tijd
voor presentator Marco Roelofs
om het hoogtepunt van de
avond aan te kondigen.
Genomineerd voor Beste film
waren: de biografie Leon Litjens,
mijn leven tussen de paprika’s,
het drama De terugkeer van de
groencontainer en de tragikomedie Horst gaat niet fuseren met
Venray, het magistrale vervolg
op de hit uit 2007 Horst gaat
niet fuseren met Sevenum.
Hoofdrolspeler Kees van Rooij
was er eerder op de avond al
vandoor gegaan met de Hoscar
voor beste acteur en de prijs
voor beste oneliner “We laten
ons niet gek maken.” Het was
dan ook geen verrassing toen
Marijn Poels live vanuit Berlijn
bekendmaakte dat de Hoscar
voor Beste film ook voor deze
prent was. Wederom mocht Kees
van Rooij, hij was namelijk ook
regisseur van dit epos, het
podium beklimmen. In zijn
acceptance speech bedankte Van
Rooij zijn partner in crime Hans
Gilissen, scriptschrijver Ger
Driessen en cameraman Paul
Driessen. Hij benadrukte
nogmaals dat de film pure fictie
is en dat van een daadwerkelijke
fusie tussen de twee gemeenten
geen sprake is. “Net als in
2007”, knipoogde hij. Van Rooij
sloot zijn speech af met een
toost op de minister: “Ronald,
zoals ik al zei: we laten ons niet
gek maken.”

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 08) > Elke kern hoort een basisschool te hebben > eens 73% oneens 27%
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politiek 15

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.

Hoe geven we invulling aan ons natuurbeleid?
Op 1 maart staat de natuur centraal in de PvdA 16-dorpentour.
Tijdens deze tour bezoeken we zestien maanden op rij met zestien Tweede
Kamerleden onze zestien mooie dorpen. In elk dorp gaan we op verschillende manieren met mensen in gesprek. Na America, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Evertsoord bezoeken we 1 maart met Tweede
Kamerlid Lutz Jacobi Griendtsveen.
Lutz Jacobi, die Natuur en Water
in haar portefeuille heeft, heeft onze
regio al meerdere keren bezocht en is
door de stichting Natuurmonumenten

gekozen tot Groenste politicus van
Nederland. Als PvdA Horst aan de Maas
hebben we natuurwaarden hoog in
het vaandel staan en willen we met

burgers, belangengroeperingen en de
Groenste politicus van Nederland in
gesprek over hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan.
We beginnen onze activiteit echter,
zoals gebruikelijk, met canvassen. Van
18.30 tot 22.00 uur gaan we van deur
tot deur en van keukentafel tot keukentafel met inwoners van Griendtsveen in
gesprek over hun mening over lokale
en landelijke politiek. Deze resultaten

gebruiken we voor de dagelijkse politiek en als input voor het verkiezingsprogramma.
Na het canvassen organiseren we
van 20.30 tot 22.00 uur een politiek
café over onze mooie natuurlijke
omgeving. Als PvdA willen we graag
met jullie in gesprek over hoe we met
onze natuur om moeten gaan, nu en
in de toekomst. Lijkt het je interessant
hierover mee te praten? Kom dan 1

maart om 20.30 uur naar De Zaal in
Griendtsveen. Hopelijk tot dan of tot
een van onze andere 16-dorpentour
activiteiten op 20 maart met Hans
Spekman in Grubbenvorst, op 5 april
met Duco Hoogland in Hegelsom
of op 15 juni met Jetta Klijnsma in
Kronenberg.
Roy Bouten
Lid PvdA Horst aan de Maas

CDA in actie tegen de bezuinigingen op de zorg
In het Regeerakkoord van de VVD en PvdA zijn drastische maatregelen
aangekondigd waar het gaat om de zorg. Maatregelen die veelal ouderen
en hulpbehoevenden treffen. Maatregelen die, wat het CDA betreft, ook
haaks staan op elkaar. Er is beleid ingevoerd dat ouderen en mensen met
een hulpvraag langer thuis moeten en kunnen blijven wonen en door deze
maatregelen wordt de hulp of de voorziening drastisch ingeperkt. Gevolg is
dat er meer en meer van de directe omgeving van de hulpbehoevende
wordt verlangd. Is dat reëel, vragen wij als CDA ons af.
Het kabinet bezuinigt 75 procent
op het budget dat aan de gemeenten
in het kader van de WMO beschikbaar
wordt gesteld.

Het CDA heeft haar zorgen hierover
uitgesproken. Zorgen over deze bezuiniging, maar ook zorgen over de druk die
daardoor ontstaat bij de mantelzorgers.

Deze zorgen hebben geleid tot vragen
over hoe het college, in de uitvoering van het kabinetsbeleid, hiermee
omgaat.
Onze vragen waren:
- Wat betekent deze maatregel voor
de gemeente Horst aan de Maas
en in het bijzonder voor de meest
kwetsbaren onder ons, de mensen
met de laagste inkomens?
- Wat betekent dit voor de werknemers in de huishoudelijke hulp en
thuiszorgorganisaties?

- Wat betekent dit concreet voor
de mantelzorgers, hierbij in acht
nemend de bezuinigingsmaatregel
op bijvoorbeeld de dagbesteding?
Binnen de CDA-fractie in de Tweede
Kamer is Mona Keijzer bezig om te
inventariseren wat dat betekent voor
u, als gebruiker van een voorziening.
Op 13 maart hebben wij daarover met
Mona Keijzer een gesprek. In dat licht
vragen wij u om ons, aan te geven
wat deze maatregelen van de VVD en

de PvdA voor u betekenen en welke
gevolgen dat voor u en uw omgeving
heeft. Op die manier inventariseren
wij de consequenties en de zorgen,
om op die wijze de regeringspartijen
ervan te overtuigen dat de huidige
maatregelen te drastisch en niet reëel
zijn. Laat het ons weten of bel ons
voor het maken van een afspraak. Wij
komen graag naar u toe.
Annemie Craenmehr-Hesen
Lid CDA-fractie Horst aan de Maas

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Op 1 maart in de bus

Aanslag gemeentelijke
belastingen 2013
Inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas ontvangen op vrijdag 1 maart de aanslag
gemeentelijke belastingen. Deze gecombineerde aanslag heeft betrekking op de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, de reinigingsheffing en de woz-beschikking.
Reinigingsheffingen
De reinigingsheffing (afvalstoffenheffing) bestaat
net als in 2012 uit een basisbedrag en de kosten
per restafvalzak die u in de winkel koopt. Het basisbedrag is opgenomen in de belastingaanslag.
Voor éénpersoonshuishoudens is dit bedrag
€ 124 en voor meerpersoonshuishoudens € 147.
Woz-waarde
De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle
onroerende zaken in de gemeente vast
(de zogenaamde woz-waarde). De woz-waarde
die de aanslag 2013 vermeldt, geldt voor het
belastingjaar 2013 en is gebaseerd op de
waardepeil-datum 1 januari 2012.
Taxatieverslag
Het taxatieverslag van uw woning of bedrijf kunt
u vanaf 1 maart via de website van de gemeente
Horst aan de Maas raadplegen en downloaden.
Ga hiervoor naar www.horstaandemaas.nl
Uiteraard zijn de gegevens beveiligd, zodat u
alleen uw eigen taxatieverslag kunt raadplegen.
Burgers via DigiD en bedrijven die geen DigiD

hebben via woz-waarde, postcode en huisnummer.
FiNBOX
Overigens hebben al 250 mensen aangegeven
dat zij de aanslag niet meer per brief willen
ontvangen maar digitaal. Zij hebben zich de
afgelopen periode aangemeld voor FiNBOX.
Dit biedt veel voordelen. Kijk hiervoor op
www.horstaandemaas.nl/finbox.
Meer informatie?
Op www.horstaandemaas.nl vindt u de meeste
informatie over de gemeentelijke belastingen en
de wet woz. Een andere mogelijkheid is om uw
vragen per telefoon te stellen.
Telefonisch zijn wij van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 – 17.00 uur bereikbaar op
nummer 077 - 477 97 77.
Tenslotte kunnen we u ook verder helpen aan
het loket in het gemeentehuis (Wilhelminaplein
6 in Horst). De openingstijden zijn maandag tot
en met vrijdag tussen 8.30 – 13.00 uur. Uiteraard
kunt u ook een afspraak maken op andere tijden.

Nieuw bestuur Participatie Platform
Horst aan de Maas
Tijdens een feestelijke bijeenkomst afgelopen vrijdag in “De Wingerd” te Sevenum werd door
het Participatie Platform Horst aan de Maas (PHH) afscheid genomen van de bestuursleden
Frans Steijvers, Wiel Lemmen en Piet Sommers. Zij gaven vanaf de oprichting leiding aan het
platform. Wethouder Birgit op de Laak bedankte hen voor hun vele verdiensten.

Het Participatie Platform Horst aan de Maas
(PPH) is een onafhankelijke adviesraad. Het
zorgt voor algemene belangenbehartiging van
mensen met een beperking of mensen die
wat extra hulp nodig hebben. Dit geldt in het
bijzonder voor:
• ouderen
• mensen met een beperking
• chronisch zieken
• mensen met psychische problemen
• jongeren met problemen
Het PPH geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over voorgenomen beleid en de
uitvoering ervan binnen het sociale domein. Zo
is het PPH onder andere betrokken bij:
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• Arbeid en inkomen
• Minima
• Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
• Wet werken naar vermogen (Wwnv)

Het PPH bestaat uit een afspiegeling van de
bevolking van de gemeente Horst aan de Maas.
Zij vormen samen de Deelnemersraad.
Daarnaast kent men twee inhoudelijke werkgroepen die worden samengesteld op basis van
de beleidsterreinen waarop het platform geacht
wordt te adviseren. Op dit moment zijn dat de
werkgroep Wonen, Welzijn & Zorg en de werkgroep Werk & Inkomen. Daarnaast kent het platform men nog een werkgroep Communicatie.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Het
platform heeft een eigen website. U kunt ons
ook mailen via info@pphorstaandemaas.nl of
bellen via 077 - 477 97 77. Daarnaast kunt u
ook langskomen in ons kantoor op woensdagen vrijdagmorgen van 8.00 tot 12.30 uur.
Het adres is:
Dienstencentrum Mikado (Dichterbij)
Deken Creemersstraat 56, 5961 JP Horst

Verplaatsing glascontainer
Pastoor Vullinghsplein Sevenum
In verband met bouwwerkzaamheden is de bovengrondse glasbak op het Pastoor Vullinghsplein
in Sevenum verplaatst naar de achterzijde van Supermarkt Jan Linders aan de Pastoor
Vullinghsstraat. De ondergrondse glascontainer is buiten gebruik gesteld en wordt verwijderd.
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Commissie Duurzaamheid

Duurzaam bouwen en wonen
Duurzaamheid is een breed begrip. In dit artikel informeert de Commissie Duurzaamheid van de gemeenteraad
u graag over het thema ‘Duurzaam bouwen en wonen’.
Duurzaam bouwen en wonen betekent dat woningen,
gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt
worden met respect voor mens en milieu.
Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing
Duurzame woningen en gebouwen zijn vaak
gezonder voor bewoners en gebruikers. Ook zijn
ze energiezuiniger en beter voor het milieu dan
traditionele woningen. Duurzaam bouwen bespaart ook grondstoffen. Het gaat bij duurzaam
bouwen niet alleen om energiebesparing in
huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:
• gebruik van duurzame materialen die rekening
houden met het milieu en de gezondheid van
bewoners en gebruikers;
• een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door
goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;
prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken
en steden;
• duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);
• verantwoord watergebruik;
• voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.
Duurzaam verbouwen
Een verbouwing kan een handig moment zijn
om energiebesparende maatregelen te nemen
in uw huis. Denk bijvoorbeeld aan isolatieglas,
spouwmuurisolatie en een HR-ketel.
Subsidies voor duurzaam (ver)bouwen
Duurzaam bouwen en verbouwen draagt bij aan
een beter milieu en een gezonde woon- en werkomgeving. Daarom ondersteunt de Rijksoverheid
duurzaam bouwen met subsidies, zoals:
• Groenregeling: goedkope financiering voor

duurzaam vastgoed;
• Tender NESK: voor energiezuinige scholen en
kantoren;
• MIA: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen.
Meer informatie hierover vindt u bij de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) en
het Agentschap.nl van het Ministerie van
Economische Zaken (www.agentschapnl.nl)
heeft meer informatie over alle regelingen en
subsidies voor duurzaam bouwen.
Subsidies gemeente en provincie
Vanuit Duurzaam Horst aan de Maas zorgt de
gemeente HadM voor een structurele ondersteuning aan inwoners van onze gemeente bij het
energiezuiniger maken van hun woning.
De gemeente maakt het u zo eenvoudig mogelijk: door u te informeren en te faciliteren, een
ervaren bureau in te schakelen om u te helpen
bij maatregelen, de subsidie vanuit de provincie
beschikbaar te stellen en een duurzame lening
te starten. Meer informatie hierover vindt u op
www.kiesgroenlicht.nl/horst.
Hebt u duurzame ideeën?
De Commissie Duurzaamheid ontvangt graag
uw bruikbare en realistische ideeën. U kunt
uw ideeën schriftelijk doorgeven per mail via
griffier@horstaandemaas.nl of per post aan
Gemeente Horst aan de Maas, t.a.v. Commissie
Duurzaamheid, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Uw bijdragen ontvangen wij graag tot en met 12
maart 2013.

Prijsuitreiking FiNBOX
Al 250 inwoners hebben zich sinds januari aangemeld voor FiNBOX. Dat betekent dat zij binnenkort de gemeentelijke belastingaanslag digitaal toegestuurd krijgen in plaats van per brief. Onder
de eerste aanmelders is een prijs verloot. De prijswinnaar, Herman Clabbers uit Broekhuizenvorst,
ontving op maandag 25 februari een iPad2 uit handen van wethouder Ger van Rensch. Op donderdag 28 februari worden de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen verstuurd.
Gemak
Het gebruik van FiNBOX heeft veel voordelen.
De heer Clabbers (68) spreekt vooral het gemak
aan: “Ik betaal mijn rekeningen al via internetbankieren. Nu ik FiNBOX gebruik, komen de
rekeningen ook digitaal binnen zodat betalen een
stuk handiger wordt. En ik hoef nu ook niet meer
te twijfelen of alle rekeningen op tijd betaald zijn”.
Voordelen FiNBOX
Mensen die aangesloten zijn bij FiNBOX ontvangen rekeningen en aanslagen voortaan digitaal.
Dit betekent ook dat de verdere afhandeling
digitaal plaatsvindt (internetbankieren) en dat
heeft een aantal voordelen:
• Geen acceptgiro’s meer kwijtraken
• Een volledig overzicht van alle rekeningen,
FiNBOX bewaart 7 jaar uw financiële post
• Geen nota’s meer overtypen
• Betalen met een paar muisklikken op de vertrouwde manier van internetbankieren
Overigens, FiNBOX is gratis
250 Aanmeldingen
In januari startte de gemeente een campagne

om de inwoners te wijzen op de voordelen van
FiNBOX. Inmiddels hebben zich al 250 inwoners
hiervoor aangemeld. Degenen die zich vóór 1
februari jl. aangemeld hebben ontvangen op donderdag 28 februari hun aanslag gemeentelijke
belastingen digitaal.
Hoe kan men zich alsnog aanmelden?
Overigens kunt u zich natuurlijk nog steeds aanmelden voor FiNBOX:
• Als klant van Rabobank, ABN AMRO of ING
via internetbankieren/finbox/aanmelden
• Via de website www.horstaandemaas.aanmeldenvoorfinbox.nl/
• Door het invullen van de antwoordstrook in
de folder over de FiNBOX die u toegezonden
krijgt als bijlage bij uw aanslag.
Focus op dienstverlening
De gemeente Horst aan de Maas is volop bezig
met het verbeteren van haar digitale dienstverlening. Tevreden klanten die, als zij dat willen,
24 uur per dag 7 dagen in de week zaken online
kunnen regelen. Het aanbieden van de FiNBOX
service past bij deze gedachte.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas

In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in het
zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn, een
mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere manier
helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in Horst aan
de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over wat u zelf
kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.
Kent u iemand die in deze rubriek thuishoort?
Geef dit dan door aan Daniëlle van Vuuren, via e-mailadres gemeente@horstaandemaas.nl

‘Meer betrokkenheid
van mensen bij elkaar is
positieve ontwikkeling’
“Ons zorgstelsel gaat op de schop met de zogenoemde ‘kanteling’. Ik vind het proces
dat hierdoor ontstaat interessant en in ieder geval één uitkomst ervan vind ik positief:
de betrokkenheid tussen mensen neemt toe. Het initiatief Dagbesteding Kom er bij
Grubbenvorst is daar een voorbeeld van”, vertelt Servaas Huys (72 jaar) uit Grubbenvorst.
“In Grubbenvorst hebben we de handen ineen geslagen en hebben we het initatief genomen om te komen tot een dagvoorziening voor en door inwoners van Grubbenvorst.”
De dagbesteding is een activiteit van
Stichting Kom er bij. Deze stichting is
voorgekomen uit het project ‘We gaan het
anders doen’, een pilot om onder andere op
een nieuwe manier dagvoorzieningen voor
bewoners op te zetten. Belangrijke uitgangspunten voor deze nieuwe voorzieningen
zijn dat ze dicht bij huis zijn, voor iedereen
toegankelijk, aansluiten bij de behoefte van
mensen en helemaal geregeld worden door
mensen uit het dorp. Servaas: “Toen ik ruim
1,5 jaar geleden werd gevraagd lid te worden
van de projectgroep We gaan het anders
doen, heb ik niet lang hoeven nadenken.
De doelstelling past bij hoe ik in het leven
sta en bovendien was het dicht bij huis.
Praktisch handig, maar ook het inzetten voor
en betrokken zijn bij mijn eigen dorp waren
voor mij belangrijke argumenten om ja te
zeggen tegen de vraag.”
“Officieel is de voorziening dinsdag 19
februari door wethouder Birgit op de Laak
geopend, maar officieus zijn we begin januari
al van start gegaan. De reacties van mensen
uit het dorp zijn positief”, vertelt Servaas.
“Momenteel komt er elke dinsdag een groep
van 9 mensen bij elkaar in een eigen lokaal
binnen creatief centrum de Baersdonck om
samen een spel te doen, iets te knutselen of
om samen van muziek te genieten. Uiteraard

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is
op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Wouterstraat 36

Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen
2013/Incassoreglement 2013

Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 16-18-18a

Kronenberg
Schorfvenweg 3

Griendtsveen
Ontwikkellocaties woningbouw

Lottum
Bestemmingsplan Veilinghof

Grubbenvorst
Witveldweg 44

Meerlo
Wijzigingsplan De Leeuwerik
Dorpbroekstraat ongenummerd
Keuter 7

Hegelsom
Spoorweg 2
Horst
Kasteellaan
Dijkerheideweg 4
Kasteelpark Ter Horst

Herman Clabbers uit
Broekhuizenvorst, ontving
op maandag 25 februari een
iPad2 uit handen van
wethouder Ger van Rensch.

zijn ook het kletsen, het kopje koffie en de
maaltijd tussen de middag belangrijke onderdelen. Het aantal deelnemers kan nog wat
groeien, maar ook niet teveel. Als het aantal
aanmeldingen te groot wordt zullen we gaan
kijken of we een andere dag in de week ook
een programma aan kunnen bieden.”
“Ik vind de reacties van onze gasten hartverwarmend en ook de belangenloze inzet
van vrijwilligers is erg mooi om te zien. Zo
hebben we bijvoorbeeld een gouden kok
gevonden. Deelnemers wanen zich hierdoor
soms in een driesterrenrestaurant! Ik hoop
dat het ons lukt om de voorziening verder
uit te bouwen en dat we financieel gezond
blijven. We zijn erg blij met de financiële
bijdrage van de gemeente en een aantal
sponsors. Zonder die bijdragen en zonder de
steun van Dichterbij zou het niet lukken.”

Horst aan de Maas
Nieuwe regels kapvergunningen, bomenlijst
en aanpassing APV
Provinciale wegen
Sectie T, nr. 1549

Melderslo
Lochtstraat
Meterik
Meteriksveld 43
Hazenkampweg 6
Sevenum
Donckstraat 24-26
Molenstraat 10
Op den Bergen 5
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Dinsdag 5 maart

Meer vrijwilligers in korte tijd

Geen openbare vergadering

Eind maart 2013 zal in Horst aan de Maas de succesvolle cursus meer vrijwilligers in korte
tijd starten.

Op dinsdag 5 maart is er geen openbare
vergadering van de raad.
De politieke partijen houden in deze week hun
eigen fractieoverleg over de raadsvoorstellen
van de eerstvolgende raadsvergadering en de
resultaten van behandeling van deze voorstellen
in de raadscommissies van deze week.
Vergaderkalender
• Dinsdag 12 maart:
Raadsvergadering
• Dinsdag 26 maart:
Commissie Samenleving
• Woensdag 27 maart: Commissie Ruimte

Informatie
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Nieuwsgierig wat er met uw afval gebeurt?

Altijd al willen weten hoe de
duovuilniswagen werkt?
Grijp dan nu uw kans en schrijf u in voor de afvalexcursie op zaterdag 6 april aanstaande.
Dit kan via www.horstaandemaas.nl.
De gemeente biedt haar inwoners op 6 april de
mogelijkheid om achter de schermen te kijken
bij afvalverwerker Attero in Venlo. Attero heeft
daar een regionaal overslagstation, een compostfabriek en een vergistinginstallatie. Tijdens
een uitgebreide rondleiding kunt u met eigen
ogen zien wat er met ons afval gebeurt. Ook
krijgt u de gelegenheid om de verschillende vuilniswagens die binnen onze gemeente worden
ingezet van dichtbij te bekijken. De chauffeurs
demonstreren u graag de exacte werking.
Goed om te weten:
Op zaterdag 6 april start elk uur een rondleiding.
De eerste start om 10.00 uur, de laatste om
15.00 uur. De rondleiding duurt ongeveer 1 uur.

In verband met de capaciteit en om veiligheidsredenen is er een maximum verbonden aan het
aantal deelnemers. Elke rondleiding kunnen
maximaal 20 personen mee. Om veiligheidsredenen mogen er helaas geen kinderen op het
terrein. Alleen als u 16 jaar of ouder bent kunt
u deelnemen aan de excursie. U dient op eigen
gelegenheid naar de bedrijfslocatie van Attero
te komen.
U kunt zich opgeven voor deze unieke excursie
via www.horstaandemaas.nl. U kunt zelf kiezen
welk van de beschikbare tijdstippen u het beste
past. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging
per mail. Eind maart ontvangt u vervolgens
uitgebreidere informatie over waar u zich kunt
melden, waar u kunt parkeren et cetera.

Meer vrijwilligers in korte tijd is een cursus
die verenigingen tijdens een intensief traject
actief helpt bij het werven van vrijwilligers.

Opgeven kan via de website:www.synthese.
nl/cursussen-activiteiten.htm Er is plek voor
maximaal 10 verenigingen in de cursus.

In het verleden is bewezen dat de deelnemende verenigingen aan het einde van deze
cursus een explosieve groei in het aantal
vrijwilligers bijschrijven voor de vereniging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met sportconsulent Liesbeth Houwen via:
gemeente@horstaandemaas.nl of
077 - 477 97 77.

Oproep:

Beheerder/Exploitant (m/v)

voor sportaccommodatie De Kruisweide te Sevenum
De gemeente Horst aan de Maas is per 11 augustus 2013 voor sportaccommodatie
De Kruisweide op zoek naar een beheerder/exploitant.
procedure die wordt gevolgd. Tevens is hierin
een door de inschrijver in te vullen en aan de
inschrijving toe te voegen overzicht van criteria
opgenomen. De brochure kan via e-mail worden
aangevraagd: gemeente@horstaandemaas.nl

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Voor eigen rekening en risico exploiteren van
het café in De Kruisweide.
• Namens de gemeente fungeren als aanspreekpunt voor gebruikers.
• Aanwezig zijn en toezicht houden als de accommodatie is verhuurd.
• Verrichten van schoonmaak- en opruimwerkzaamheden.

Uw inschrijving, onder vermelding van ‘beheerder De Kruisweide’, onder toevoeging van een
uitgebreid CV en ingevuld criteriaformulier, dient
uiterlijk 22 maart 2013 om 12.00 uur in bezit te
zijn van de gemeente Horst aan de Maas en
dient bij voorkeur per e-mail naar het volgende
adres te worden gezonden:
gemeente@horstaandemaas.nl.
Bij verzending per post dient u uw reactie te
richten aan Gemeente Horst aan de Maas, t.a.v.
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5960 AA Horst.

De beheerder/exploitant dient te voldoen aan de
wettelijke vereisten die nodig zijn om een café
te mogen exploiteren. De beschikking over een
diploma sociale hygiëne is een strikt vereiste.
Geïnteresseerden worden verzocht een informatiebrochure aan te vragen. Deze brochure
bevat onder andere een beschrijving van de

Zaterdag 2 maart

ZONDAG 3 maart

9.00 - 20.00 uur koopavond

9.00 - 17.00 uur

10.00 - 17.00 uur

Druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Vrijdag 1 maart

DROOMOCCASIONSHOW
L. van den Hombergh

Maaspoort Venlo

AutoArena

AutoArena

Ford Fiesta Champions Edition
1.0 65pk, 2013, 3-drs, 7 km,
airco, elektrische ramen en spiegels, radio/CD/MP3, airbags
Nieuwprijs € 15.971,-

Peugeot 5008 GT 1.6 THP 16v
156 pk MPV 7-persoons, 2010,
zwart, 86.2263 km, benzine,
navigatie, panoramadak
Nieuwprijs € 35.595,-

Volkswagen Polo 1.2 Tsi 90pk
Comfortline Bluemotion Technology,
2012, 5-drs, 17.336 km, zwart
metallic, airco
Nieuwprijs € 18.126,-

Audi A3 3.2-V6 250pk Quattro
Dsg6, 2004, 85.962 km, grijs,
3-drs, 17” LM-velgen, ABS, BOSE
Soundsystem, leder
Nieuwprijs € 50.531,-

NU € 13.471,-

NU € 17.950,-

NU € 14.550,-

NU € 13.550,-
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L. van den Hombergh | Ford
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 00
www.lvandenhombergh.nl

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

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

AutoArena | Audi
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 60
www.autoarena.nl
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AutoArena | SEAT - ŠKODA
Celsiusweg 8 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl
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Tips en adviezen
voor mantelzorgers

Samen sterk
Heeft u wel eens het gevoel er alleen voor te staan? Zoekt u mensen om samen dingen mee te
doen? Wilt u graag wat meer aanspraak van mensen in uw omgeving maar vindt u het lastig om
op iemand af te stappen? In al deze situaties kunnen de netwerkcoaches van Synthese u verder
helpen door samen met u te werken aan uw eigen sociale netwerk.
Netwerkcoaches zijn getrainde vrijwilligers
van Synthese die mensen –en dus ook mantelzorgers - helpen bij het opbouwen van
sociale contacten. Ze komen gedurende een
aantal maanden eens per twee weken bij u
thuis.
Ze luisteren naar uw verhaal en geven u een
steuntje in de rug. Stap voor stap gaat u samen met hen aan het werk om weer (meer)
contacten op te bouwen.
Contacten en wensen in beeld
Samen met uw netwerkcoach brengt u uw
contacten in kaart. U bespreekt bovendien
samen wat u mist en waar uw wensen liggen. Wilt u kennis maken met mensen uit uw
buurt zodat u regelmatig buiten een praatje
kunt maken? Of wilt u aansluiten bij een vereniging? Voor iedereen zal dit anders zijn.

Mantelzorgers zorgen met liefde voor een ander, maar dat gaat niet altijd vanzelf. Om ook op
langere termijn de zorg vol te kunnen houden is het belangrijk dat u ook goed op u zelf let. Een
vijftal tips en adviezen die u als mantelzorger kunnen helpen:

Samen met uw netwerkcoach kijkt u wat bij
u past.

1. Zorg dat u zoveel mogelijk van de ziekte van
uw naaste te weten komt. Als u meer weten
over het ziektebeeld en de gevolgen daarvan,
is bepaald gedrag vaak beter te begrijpen en
te accepteren.
2. Geef uzelf regelmatig een schouderklopje.
Complimenten krijgen vindt iedereen ﬁjn.
Geef ook uzelf regelmatig een schouderklopje
omdat u voor uw dierbare zorgt. Verwen jezelf
met eens met een bloemetje of iets lekkers.
Dit werkt verkwikkend en geeft energie.
3. Niemand is perfect. Iedereen die intensief
voor zijn naaste zorgt, schiet af en toe eens
uit zijn slof, is wel eens harteloos, humeurig,
verliest zijn geduld of is jaloers op anderen
die niet zoveel hoeven te zorgen. U hoeft zich

Geen panklare oplossingen
Uw netwerkcoach heeft geen kant-en-klare
oplossingen, maar denkt met u mee. Hij of zij
is een klankbord en een maatje tegelijk.
De netwerkcoach biedt u een luisterend oor,
een frisse blik, extra steun in de rug, praktische adviezen en ondersteuning bij het opbouwen van uw netwerk.
Interesse?
Iedereen die in aanmerking wil komen voor
ondersteuning van een netwerkcoach of
meer over dit onderwerp wil weten, kan
terecht bij Anja Damhuis van Synthese
(tel. 077 - 397 85 00;
e-mail a.damhuis@synthese.nl).

Mantelzorg bij opname
in een zorginstelling

Verhoging eigen bijdrage
voor mensen met vermogen

Wanneer u als mantelzorger voor iemand zorgt, stopt de zorg niet als de zorgvrager in een
zorginstelling gaat wonen. Ook na opname blijft u als mantelzorger betrokken in de zorg en
blijft u een persoonlijke relatie met uw naaste houden. Samenwerking met elkaar is dan ook
erg belangrijk.
Om het samenspel tussen de zorgvrager, zorginstelling en mantelzorger soepel te laten verlopen, zijn goede afspraken en respect voor elkaars positie noodzakelijk. Verder is ook goede
communicatie en uitwisseling van informatie
belangrijk.
Spreek uw verwachtingen uit en vraag naar één
contactverzorgende om regelmatig het zorgplan
te bespreken. Wanneer er een goede relatie is
tussen de zorgverleners en de mantelzorger
kan er partnerschap in de zorg ontstaan, ieder
vanuit hun eigen invalshoek.
Mantelzorger als ervaringsdeskundige
Uw ervaring als mantelzorger is van grote waarde. U kent uw naaste langer en beter dan wie

hier niet schuldig over te voelen.
4. Maak u niet onmisbaar. Deel de zorg af en
toe met een ander om te voorkomen dat u
en uw naaste elkaars gevangenen worden.
Overbezorgdheid en een te groot verantwoordelijkheidsgevoel leiden tot overbescherming
en gaan knellend werken.
Bovendien kun je niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar kan staan voor een ander.
5. Let op signalen van spanning en neem deze
serieus. Zorgen voor een naaste kan zowel
geestelijk als lichamelijk belastend zijn. Neem
signalen serieus! Gespannenheid kan leiden
tot overspannenheid. Vermoeidheid kan leiden tot oververmoeidheid.

Mensen die opgenomen zijn in een AWBZ instelling zoals een verzorgingshuis en verpleeghuis betalen een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Vanaf
2013 geldt een hogere eigen bijdrage voor mensen met een vermogen.

ook. U weet welke zorg nodig is en welke zaken
uw naaste belangrijk vindt in de dagelijkse zorg.
Maak uw ervaringen kenbaar en zorg dat in
goede onderlinge afstemming deze expertise
een plaats krijgt in de zorgverlening aan uw
naaste.
Mantelzorger als hulpvrager
Mantelzorg kan zwaar zijn, ook als uw naaste is
opgenomen. Het kan zijn dat u het moeilijk kunt
accepteren dat uw naaste in een instelling moet
verblijven.
Spreek hier samen over. De zorginstelling kan
ondersteuning bieden hoe u als mantelzorger
de persoonlijke relatie met uw naaste vorm kunt
geven in de nieuwe situatie.

Vanaf 1 januari 2013 wordt de eigen bijdrage
niet langer uitsluitend op basis van het inkomen berekend, maar wordt bij dit inkomen 8%
van het zogenaamde box-3 vermogen opgeteld.

Dit noemt men de vermogensinkomensbijtelling. Voor ouderen met een eigen vermogen
betekent dit een forse verhoging van de eigen
bijdrage. Meer informatie kunt u nalezen op
www.hetcak.nl.

Colofon
De rubriek ‘informatie over mantelzorg’ wordt verzorgd door Steunpunt Mantelzorg van Synthese en de
gemeente Horst aan de Maas. De redactie kunt u per e-mail bereiken via horst@synthese.nl of telefonisch via 077- 39 78 500. Het postadres is Synthese Steunpunt Mantelzorg, Postbus 5033, 5800 GA
Venray. Als u zelf kopij wilt aanleveren voor deze rubriek dan kunt u dit doen via het bovengenoemde
e-mailadres. De redactie neemt dan over het al dan niet plaatsen van de aangeleverde kopij contact met u op.

✁

Ik ben mantelzorger en wil graag informatie ontvangen over ondersteuning
mantelzorgers.
Mijn gegevens zijn:
Voorl. + achternaam:

m/v

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:

Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een ander die
ziek of gehandicapt is. Mantelzorgers hebben een
persoonlijke band met degene voor wie zij zorgen.

Steunpunt Mantelzorg

www.synthese.nl

Geboortedatum:

U kunt deze bon uitknippen en in een envelop sturen naar:
Synthese, Steunpunt Mantelzorg, antwoordnummer 1502, 5800 WB Venray
Postzegel plakken is niet nodig.
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Excursiereizen ouderen
Stichting Reiscommissie Ouderen Horst, Sevenum en Maasdorpen organiseert dit jaar twee bus- en excursiereizen: de eerste gaat naar de Zwitserse meren en de Franse Rivièra. De tweede gaat dit jaar naar Celle en de
Lüneburger heide.
De Stichting Reiscommissie Ouderen Horst, Sevenum en Maasdorpen
werkt onder de vlag van de KBOLimburg, maar is een geheel zelfstandige stichting. Het bestuur houdt zich al
sinds 1972 bezig met het organiseren
van meerdaagse bus- en excursiereizen naar binnen- en buitenland
voor ouderen in goede gezondheid. De
laatste jaren maakten zij reizen naar
onder andere Berlijn, Rome, Lourdes,
Saarburg, Wenen, Praag, Clervaux,
Polen, Schotland, Noorwegen, Zwitserland, Kroatië en Oostenrijk. Gemiddeld
gaan zo’n 100 tot 180 mensen per jaar
mee op de reizen van de commissie.

De eerste, tiendaagse, reis is van
17 tot en met 26 juni en gaat naar de
Zwitserse meren en de Franse Rivièra.
Na twee nachten in Luzern en een boottocht over het Vierwoudstedenmeer,
staan vijf nachten in Fréjus en twee
nachten in Zurich op de agenda. In
Zuid-Frankrijk worden Nice, Cannes, St.
Paul de Vence en St. Tropez, het dwergstaatje Monaco en de Grand Canyon du
Verdon bezocht. Ook de waterval van
Schaffhausen en het bloemeneiland
Maineau staan op het programma.
De tweede, zesdaagse, reis is
van 19 tot en met 24 augustus naar
Celle en de Lüneburger heide. Na een

bezoek aan Hamelen, bekend van De
Rattenvanger van Hamelen, gaat men
vijf nachten naar Celle. Ook wordt het
grootste vogelpark ter wereld bezocht.
In Hamburg maakt de groep een rondvaart door de havens. Ook het wandtapijtenklooster in Wienhausen wordt
bezocht en autostad Wolffsburg. Op de
terugreis is nog een stop in Paderborn
met zijn romaans-gotische Dom.
Voor meer informatie of aanmelding, bel Herman Bovee in Sevenum
op 077 467 16 26, Thijs Schoeber in
Horst op 077 398 00 37, Jan Engels in
Meerlo op 0478 69 18 08 of Trees Stoot
in Grubbenvorst op 077 366 21 44.

.
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Horloges

o.a. Seiko, Ice Watch,
Michal Kors, Alfex,
Maurice Lacroix, Armani
en vele andere.
Uitverkoop t/m 26 mei 2013.

Theo en Lies Dinnissen van Nativitas met Paul Koomen

Horster graanmolen naar Flores
Op het Indonesische eiland Flores ontmoette Paul Koomen zo’n jaar geleden Mamma België. Zij liet hem met Theo en Lies Dinnissen van Stichting
Nativitas uit Horst haar project zien. Paul raakte danig onder de indruk en
vond dat hij wat moest doen.
Een van de dingen die Paul het
meeste stoorde aan zijn bezoek aan
Flores was dat de jonge vrouwen
een groot deel van de dag moesten
besteden aan het stampen van rijst.
Thuisgekomen vroeg hij zich af of een
kleine graanmolen niet nuttig zou zijn.
Hij nam contact op met Mamma België
en legde haar de vraag voor. Natuurlijk
zou een molen geweldig fijn zijn, aldus
de organisator. Aangestoken door haar
enthousiasme zegde Paul spontaan toe
dat hij haar een molen zou bezorgen.
Hij wist alleen nog niet hoe.
In zijn jonge jaren heeft Paul
gewoond bij een molenaar en uit die
tijd had hij nog veel contacten. Enkele
weken later stond er dan ook een
oude, kleine molen in zijn garage aan

de Korverstraat. Zijn oude passie voor
molens kwam weer helemaal boven en
hij demonteerde de molen eigenhandig tot in alle details, verving lagers,
v-snaren, bouten en schroeven en liet
de stenen door een oude molenaar
billen. Op 12 mei werd de molen overgedragen aan Lies en Theo Dinnissen,
die er voor zullen zorgen dat ze bij
Mamma België komt. Zondag vertrok
de machine al naar Indonesië.
Ook op andere fronten wordt hulp
voor Flores verzameld: twee Horster
gemeenteambtenaren organiseren op
23 maart een familiewandeling van 7,5
kilometer door het buitengebied van
Hout-Blerick. De inschrijving hiervoor is
nog open. Voor meer informatie, kijk op
www.kinderenvanflores.nl

HONL organiseert
Play-In
Harmonie-Orkest Noord-Limburg zoekt uitbreiding van hun bezetting.
Het regionaal harmonieorkest is daarnaast in voorbereiding op een
klassiek rockconcert, dat komende zomer wordt uitgevoerd.
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Grote Markt 7 | Venray

Het harmonieorkest speelt
jaarlijks ongeveer vijf concerten in de
regio. Geïnteresseerden kunnen nu
vrijblijvend deelnemen om te kijken
of ze het iets vinden, bijvoorbeeld
tijdens de voorbereidingen op een
zomeravondconcert dat op vrijdag
21 juni plaatsvindt onder het thema
Classic meets rock.
Samen met de regionale
coverrockband Stunning Suzy worden
nummers van onder andere Brian
Adams, Alan Parson, Barry Rian, Eric
Clapton, The Who, Beatles en anderen

uitgevoerd. Tijdens de Play-In op
vrijdag 26 april wordt in groepen
gerepeteerd en na een pauze wordt
gezamenlijk gerepeteerd met de
band. Op vrijdagavond 21 juni zal
het gehele programma dan worden
uitgevoerd in het Gasthoês in Horst.
Geïnteresseerden kunnen zich
voor 1 april via prwebsite@honl.nl
aan te melden. Men dient daarbij aan
te geven welk instrument en welke
partij men wil spelen.
Kijk voor meer informatie op
www.honl.nl
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Historisch Huize de Kolck
krijgt passende natuur
Op het landgoed van Huize de Kolck in Broekhuizenvorst gaat Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL)
Limburg de natuurlijke omgeving omvormen. Om de overgang tussen dorp en het buitengebied op te waarderen
worden aan de Roathweg onder andere bessenstruiken en zes eiken geplant.

Vernieuwend, Verrassend en Gezellig
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

in f o r me e r n
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Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

IKL Limburg hoopt met de aanplant
van onder andere eiken en hoogstamfruitbomen het originele landschapskarakter van Huize de Kolck te herstellen. Zij denkt dat op termijn een mooie,
geleidelijke overgang ontstaat, die veel
vogels, vlinders en kleine zoogdieren
uitnodigt. In het verleden was Huize
de Kolck omgeven met hoogstamfruit.
Om het beeld authentiek te houden,
worden dit soort bomen geplant op de
boomgaardperceeltjes aan weerszijde
van de boerderij. Ook voert IKL herstel-

werk uit aan een beukenhaag aan de
Roathweg.
Tegenwoordig is Huize de Kolck
in Broekhuizenvorst een boerderij in
U-vorm, met grachten en een oprijlaan
met brug. In de vijftiende eeuw was
kasteel de Kolck een adellijk kasteellandhuis, dat in een buitengewoon
waterrijke omgeving lag. Bij opgravingen zijn mergelblokken teruggevonden. Op basis hiervan wordt het een
middeleeuwse locatie genoemd. In
de achttiende eeuw werd het kasteel

vervangen door een statig landhuis. De
huidige boerderij dateert uit 1904.
Met gemeente Horst aan de Maas
gaat IKL de komende tijd investeren in
het behoud en herstel van beeldbepalende landschapselementen op het
historisch landgoed. Daarbij worden de
lanen en oude fruitbomen onder meer
gesnoeid en vindt herstelbeheer plaats
aan een houtwal en singels.
Voor meer informatie over de
werkzaamheden, neem contact op met
stichting IKL op 0475 38 64 30.

Inschrijving Zakenvrouw
2013 gestart

077-467 24 13

•

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

AANBIEDING

Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg reikt op 30 mei voor de tweede keer een onderscheiding uit aan de
meest inspirerende zakenvrouw van Noord-Limburg. Zakenvrouwen kunnen tot 15 maart voorgedragen worden.
De eerste verkiezing vond vorig
jaar plaats op de Floriade. Voor het
oog van vijfhonderd aanwezigen
werd de titel Zakenvrouw van NoordLimburg toegekend aan Chantal van
Kessel, directeur en eigenaar van
Interior by.
Voor dit jaar kunnen kandidaten
tot 15 maart worden voorgedragen of
zichzelf opgeven. Voor de nominatieprocedure en meer informatie, kijk op
www.zakenvrouwnoordlimburg.nl Uit
alle opgaves ontstaat een longlist van

tien kandidaten. Op een netwerkborrel
voor sponsoren in april worden de drie
finalisten bekendgemaakt. De jury kiest
de uiteindelijke winnaar.
Het bestuur van Stichting
Zakenvrouw Norod-Limburg ziet de
verkiezing als eerbetoon aan zakenvrouwen in Noord-Limburg die een
waardevolle en opvallende bijdrage
leveren aan het bedrijfsleven, de
gemeenschap, de overheid of de
wetenschap. De stichting wil de vrouw
en haar manier van ondernemen beter

in beeld brengen. Zij focust hiermee
op de persoon achter de organisatie
en haar persoonlijke drijfveren.
Een onafhankelijke jury kent de
titel toe aan een zakenvrouw die
beschikt over onder andere leidinggevende capaciteiten, visie, doorzettingsvermogen en zakelijke en
maatschappelijke betrokkenheid.
Daarnaast moet zij een inspirerend
voorbeeld zijn voor andere zakenvrouwen.

Sterrenkijkendagen
Horst
uw
Suzuki
anden

www.veldpaustuinen.nl

RIJSTEVLAAI
MET SLAGROOM

10.15
Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

9.45

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Tijdens de nationale sterrenkijkdagen, van 15 tot en met 17 maart, bezoekt de astronomieclub Aarde op
17 maart Horst. Er vindt dan een lezing plaats aan de Hoofdstraat 5 in Horst.

Tijdens de nationale
sterrenkijkdagen staat er een
komeet aan het firmament. Door
middel van een korte lezing wordt

duidelijk gemaakt wat een komeet is.
Om 14.00 uur wordt gestart met het
tellen van zonnevlekken.
De lezing begint om 20.00 uur.

Daarna is er, bij goed weer, de
mogelijkheid om de komeet
Panstarrs via de telescopen te
bekijken.

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

service
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Samenwerking ruiterclub Wittenhorst en Kleur

Mamaloe Sevenum

Paardrijlessen voor
mensen met beperking

Kleding- en
speelgoedbeurs
Mamaloe Sevenum organiseert op zondag 3 maart een grote kinderkleding- en speelgoedbeurs met voorjaars- en zomerkleding.

Mensen met een beperking kunnen vanaf mei voor paardrijlessen terecht in manege Wieneshof in Hegelsom.
De lessen zijn een gezamenlijk initiatief van Ruiterclub Wittenhorst, Kleur Kinder- en Jeugdzorg, zorgboerderij
Wienes en manege In Draf.

Schatberg in Sevenum van 10.00 tot
12.00 uur. Mamaloe Sevenum organiseert al jaren beurzen. Gemiddeld
komen zo’n 300 bezoekers per beurs
langs. Voor meer informatie, kijk op
www.mamaloesevenum.nl

Kinderkleding in de maten 74 tot
en met 164, speelgoed, spellen en
kinderboeken worden op kwaliteit
gesorteerd en gepresenteerd.
De kinderkleding- en speelgoedbeurs wordt gehouden bij De

Hebbuz Griendtsveen

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Hebbuz Griendtsveen organiseert zondag 24 maart van 10.30 tot 12.30
uur in gemeenschapshuis De Zaal een kinderkleding- en speelgoedbeurs.
Voor deze kinderkleding- en
speelgoedbeurs kan deze keer alleen
zomerkleding in maten 92 tot en met
tienermaat XL ingeleverd worden. Ook
speelgoed, babyspullen en fietsjes
zijn welkom. Inschrijflijsten kun-

nen vrijdag 15 maart van 20.00 tot
20.45 uur afgehaald worden in het
gemeenschapshuis in Griendtsveen.
Voor meer informatie, mail naar hebbuzgriendtsveen@hotmail.com of kijk
op hebbuzgriendtsveen.webklik.nl

Parochiehuis Sevenum

De verloren zoon
In de kerk wordt komend weekend gesproken over de parabel van de
verloren zoon. Vele schilders hebben dit tafereel vereeuwigd.
Het bekendste schilderij is wel
Terugkeer van de verloren zoon van
Rembrandt van Rijn. Dit schilderij was,
op zijn beurt, een inspiratiebron voor
Henri Nouwen. In zijn boek Eindelijk
thuis schetst Nouwen de ervaringen
van de vader, de oudste zoon en de

jongste zoon. In het parochiehuis in
Sevenum vond men dit een mooie
tijd om het evangelie Lucas 15,1-3.1132 eens onder de loep te nemen.
De bijeenkomst begint op dinsdag
5 maart om 20.00 uur in het parochiehuis Sevenum.

Klikgebit en Kunstgebit
U

ti

tititi

titi

“Wij werden door Kleur, een
onderdeel van zorginstelling Dichterbij,
benaderd met de vraag of het mogelijk
was paardrijlessen aan te bieden voor
hun cliënten en om te kijken of we
daar gezamenlijk in konden optrekken”, vertelt Piet Holtermans, voorzitter
van Ruiterclub Wittenhorst. “We vonden
dit een leuk idee en onze manege is
daar overdag in principe voor beschikbaar. Wel moesten er enkele aanpassingen gedaan worden. Daarvoor hebben
we een bijdrage gekregen van het
Maashorstfonds en intussen hebben we

Kom eens een kijkje
nemen naar
onze kleurrijke
voorjaarscollectie

W ti

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

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

m- en
Ook voor uw elek tromaterialen en uw alar
terecht
zonnepaneleninstallaties kunt u bij ons
• elektrische installaties
• geluid- en omroepinstallaties
• data- en telecomnetwerken
• draadloze schakelsystemen

• zonnepaneelinstallaties
• alarminstallaties
• elektromaterialen

www.meterikelektro.nl

Een kopje koffie met een stuk
gebak staat al voor u klaar.
Tramontana • S.Oliver •
• Angels Jeans • Mexx • Anna Scott •
• Gelco • Mox • Expresso •
• Gerry Weber • Samoon •
• Frank Walder • Seda • Enjoy • NED •

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

onder meer het buitenterrein aangepast evenals een rolstoelhelling aangelegd, om de manege zo toegankelijker
te maken.”
Om de paardrijlessen voor mensen
met een beperking te promoten, is er
op 24 maart in manege Wienes van
14.00 tot 16.00 uur een open dag.
Geïnteresseerden kunnen dan een
kijkje komen nemen. Onder meer
Jeannet Janssen, van manege In Draf,
geeft dan een demonstratieles. Zij gaat
straks ook de rijlessen in Hegelsom
verzorgen. Piet Holtermans: “Zij is een

bevoegd trainster en heeft ervaring in
het begeleiden van mensen met een
beperking. Tijdens de open dag zijn er
ook demonstraties van de ruiter- en
ponyclub en van amazone Sabine
Peters uit Cuijk. Zij heeft in 2008 aan
de Paralympics meegedaan. Als er voldoende belangstelling is hopen we in
mei met de rijlessen te kunnen beginnen. Het is een pilotproject, dus het is
nog even afwachten hoe de belangstelling is. De lessen zijn voor iedereen
met een verstandelijke of lichamelijke
beperking.”
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Collecte Lottum
De stichting Collecteplan Lottum houdt in de week van 18 tot en met
22 maart een gezamenlijke collecte in het dorp.
Er wordt in deze week voor
elf goede doelen gecollecteerd.
De doelen zijn Longfonds, Prinses
Beatrix Spier Fonds, Diabetes Fonds,
Hartstichting, Kankerbestrijding,
Brandwondenstichting, Maag Lever
Darm Stichting, Nierstichting,

Reumafonds, Vastenaktie en Fonds
Verstandelijk Gehandicapten.
Voor meer informatie over
de gezamenlijke collecte, neem
contact op met Marjo Hermans via
077 463 16 82 of Nelly Lenssen via
077 463 23 14.
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Fototentoonstelling
Tuutekop
Carnaval wordt in Hegelsom nog een keertje herleefd: op zondag 3 maart staan in zaal Debije foto’s van alle
activiteiten in het Tuuteriek uitgestald, zodat ze goed bekeken en besteld kunnen worden.

Busrit naar stille
omgang Amsterdam
In Amsterdam vindt in de nacht van 16 op 17 maart de jaarlijkse stille
omgang plaats, een eigentijdse vorm van de vroegere middeleeuwse
Mirakelprocessie. De tocht wordt al 130 jaar gehouden en ook vanuit
Horst aan de Maas vertrekken bussen naar het evenement.
De oorspronkelijke mirakelprocessie is in de veertiende eeuw
ontstaan uit de geschiedenis van
een zieke man die in de Kalverstraat
woonde. Nadat deze zieke de hostie
had ontvangen, werd hij onwel. Hij
kon de hostie niet binnenhouden. Het
braaksel kwam in het haardvuur terecht met het wonderbaarlijk gevolg
dat de hostie de volgende ochtend
ongeschonden in de as van de haard
werd aangetroffen. De priester haalde
de hostie op, maar deze keerde
steeds weer terug naar het huis

van de zieke man. In een officiële
processie werd de hostie naar de
kerk overgebracht. De mensen zagen
hierin de hand van God.
Belangstellenden uit onze regio
kunnen zich voor 8 maart aanmelden
of meer informatie krijgen bij J.
Raedts uit Sevenum op 077 467 12
09, G. Coenders uit Lottum op 077
366 15 26, J. Bouten uit Melderslo op
077 398 40 56, R. Thiesen uit Meerlo
op 0478 69 16 25 of bij J. van den
Beuken uit Horst op 077 398 12 40, of
kijk op www.stille-omgang.nl

Van het liedjesmatinee tot aan het
balgooien zijn memorabele momenten
in Hegelsom vastgelegd. Hoffotograaf
Marcel Hakvoort nam hiervan het
leeuwendeel voor zijn rekening, maar

‘t Bliekske krijgt
nieuwe vissteiger
toekomst voor de sportvisser, dat
is heel belangrijk. Hopelijk is een
aantal instanties goedgezind, zoals
gemeente Horst aan de Maas of
fondsen, aan de grootste investering
in 55 jaar van hengelsportvereniging
‘t Bliekske in Horst aan de Maas.”
Tussen mei en juni van dit jaar
zal in de visvijver bij het Boscafé
een heel nieuwe jeugd- en mindervalidevissteiger geplaatst worden.
De steiger is drijvend, gemaakt van
hardhout en 28 meter lang. Ook
komt er een railing en oploopplateau
bij. Ook ouderen die een hengeltje
willen uitgooien, kunnen de steiger
gebruiken.

Reindonk
zet volgende stap
inzetten om zich te ontwikkelen
tot een dynamisch en crossmediaal
communicatieplatform. Hierin dient in
samenwerking met alle organisaties,
verenigingen, stichtingen, bedrijven,
de actualiteit gekoppeld te worden
aan de verschillende leefgebieden
wonen, werken, cultuur, sport, zorg,
onderwijs en levensovertuiging in alle
kerkdorpen.”

(Foto: Marcel Hakvoort)

Philadelphia heeft circa 8.200 medewerkers en 8.000 cliënten met een
lichte tot zeer ernstige beperking in 800 locaties in Nederland.

Ernst
Philadelphia wil er vanuit een
christelijke visie aan bijdragen
dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig
kunnen zijn en het beste uit
zichzelf kunnen halen. Daarom
doen we ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie,
aandacht en professionaliteit.
We gaan uit van de mogelijkheden van iedere individuele
cliënt als het gaat om zorg,
wonen, werken, leren, dagbesteding en welzijn.

Omroep Reindonk heeft de volgende stap gezet in de professionalisering van de omroep en is per direct op zoek naar een betaalde directeur/
eindredacteur.
Interim-directeur Bert van
Valburg: “Stichting Omroep Reindonk
is door het Commissariaat van
de Media tot 10 december 2017
aangewezen als lokale publieke
media-instelling in Horst aan
de Maas. Tevens is er financiële
steun van de gemeente Horst aan
de Maas. Hierdoor kan de lokale
omroep haar ambities ten volle

Carnavalsvereniging D’n Tuutekop
organiseert de fototentoonstelling, die
om 14.30 uur begint. Om 17.30 uur
worden de foto’s weer opgeborgen.

Ik wil net zo’n lieve begeleidster als
Brechtje. Kan jij haar vinden?

Dit jaar bestaat hengelsportvereniging ‘t Bliekske uit Horst 55 jaar.
Om dat te vieren doet de vereniging haar grootste investering in haar
bestaan. Zij hoopt later dit jaar een vissteiger aan te kunnen leggen.
Ooit had de vereniging een
steiger, maar door zandwinning in de
toenmalige Kasteelse Bossen moest
deze verdwijnen. Ook de schuilhut
van de vereniging, die aan het water
lag, werd opgeruimd. De steiger werd
nooit meer teruggeplaatst.
Bij het 50-jarig bestaan van de
visvereniging in 2008 werd gedacht
om een nieuwe vissteiger aan te leggen. De kosten waren echter te hoog
voor de vereniging en ondersteuning
van de gemeente kreeg de club niet.
Voorzitter Wim Opbroek zegt:
“Wij zijn er voor de leden. We zijn
een vereniging die zuinig is op
haar geld maar die investeert in de

ook enkele andere fotografen droegen
hun steentje bij. Zo maakte Jan Janssen
een mooie reportage van de kleurrijke
optocht die carnavalsdinsdag door het
dorp trok.

Voor locatie Octopus in Sevenum zoeken wij per 1 april 2013

2 begeleiders

1 begeleider voor 24 uur per week en
1 begeleider voor 28 uur per week ter ziektevervanging
Locatie Octopus, gelegen nabij het centrum van Sevenum, is een
woonlocatie waar 8 ernstig meervoudige beperkte (jong)
volwassenen wonen en leven. Persoonlijke verzorging, verpleging en
ondersteuning voeren de boventoon en dit vindt over het algemeen
individueel plaats. Als begeleider/verzorgende geef je passende
ondersteuning aan de cliënt op basis van vastgelegde afspraken in
het ondersteuningsplan. De ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan
bij de vraag en doelen van de cliënt. Wij zoeken een collega met
minimaal diploma Verzorgende IG, MBO/HBO-V. Voor deze functie
geldt een flexibel dienstrooster, waar ook avond-, weekend- en/of
slaapdiensten deel van uitmaken. De aanstelling van de begeleider
voor 24 uur per week is voor de duur van een jaar. Bij gebleken
geschiktheid zijn er mogelijkheden om het contract naar onbepaalde
tijd om te zetten. De aanstelling van de begeleider voor 28 uur per
week is voor de duur van de ziektevervanging.

Spreekt deze functie je aan? Kijk voor meer informatie
op www.philadelphia.nl/vacatures.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.philadelphia.nl

Het beste uit jezelf
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Horstenaren brengen Wittenhorst
naar Gambia
Henk (63) en Zus Moorren (62) uit Horst hebben oude tenues van RKsv Wittenhorst een nieuw thuis gegeven in
Gambia. Ze kwamen een week geleden thuis en vertelden hun bijzondere verhaal.

Henk is trouw lid en vrijwilliger
bij de Horsterse voetbalvereniging. Hij
maakt deel uit van de parkcommissie,
onderhoudt de kunstgrasvelden en
zorgt dat de belijning van de velden
in orde is. Al jaren wordt hij een icoon
van Wittenhorst genoemd. “Ze noemen
me wel eens het icoon, omdat ik in de
jaren 70 bij het eerste en tweede team
heb gespeeld”, lacht hij.

Hoewel de succesvolle jaren nu
voorbij zijn, speelt hij nog steeds met
veel plezier bij de veteranen. In 2005
leerde Henk een nieuweling bij de
veteranen kennen. Modou Jassy (42),
een man uit Gambia, die ervoor zorgde
dat Henk, samen met zijn vrouw
Zus, bij de lokale bevolking in het
Gambiaanse dorpje Darsilami tijdens
een recente vakantie kon logeren.

Henk en zijn vrouw Zus gingen
voorheen altijd op wintersport. “We zijn
al twintig jaar op vakantie gegaan om
te skiën, maar dit jaar wilden we iets
anders”, vertelt Henk. Madou vroeg zijn
familie in Gambia of Henk en Zus bij
hen konden slapen. Eenmaal geregeld,
vertrokken de twee met oude shirts
van Wittenhorst naar Gambia.
Henk en Zus zijn een hele ervaring

rijker. “We hebben het echte Afrika
gezien. Niet alleen het toeristische”,
vertellen ze. Madou had Henk en Zus
van tevoren verteld dat er daar ook
gevoetbald werd. “Voor mij was dat
reden om de oude shirtjes van zolder te
halen. En maar goed ook, want iedereen had daar een ander T-shirt aan”,
vertelt Henk.
In het dorpje waar Henk en Zus op
bezoek waren, werd er blij gereageerd
op hun komst. “Het was niet te
omschrijven wat we daar zagen.”
Terwijl Henk er wat foto’s bij pakt,
wordt het langzaam duidelijk. “Kijk, de
een voetbalt op sokken en de ander
op blote voeten. Dat ze de shirtjes van
Wittenhorst aan konden, zorgde ervoor
dat ze een team waren”, vertelt Henk
trots.
Samen met het lokale team werd
er gevoetbald en lieten Henk en Zus
zien hoe de rust er bij Wittenhorst uit
zag. “Terwijl ze normaal gesproken

thee kregen in de rust, had de zus
van Madou voor iedereen vruchtensap
gemaakt. De jongens kregen krachtvoer
tijdens de rust. Ook al zaten ze in het
zand in plaats van op banken. Ze genoten er zichtbaar van”, lacht Henk.
Terwijl Zus aan de zijkant toekeek
hoe er gevoetbald werd, speelde Henk
mee. “De eerste helft speelde ik mee
in het veld en de tweede helft was ik
keeper. Als keeper zijnde had ik een wit
shirt aangetrokken, maar de jongens
zette me snel recht. Ik moest ook een
oranje shirt aan, want ik hoorde bij hun
team. Dat was heel bijzonder.”
Nu Henk en Zus met zoveel
enthousiasme zijn teruggekomen,
hebben ze al besloten om nog een
keer terug te gaan. “Tijdens de
jaarvergadering van Wittenhorst
hebben we het er met de veteranen
al over gehad. Als het lukt, gaan we
volgend jaar met z’n allen tegen
Gambia spelen.”

ATB-toertocht
in Melderslo
Mountainbikeclub NeetFit uit Melderslo houdt op zondag 17 maart
een ATB-tocht over een gevarieerd parcours van 30 en 45 kilometer dat
voor iedereen begaanbaar is.
De route voert door de Swolgense
bossen naar het Schuitwater en via de
Houthuizer velden naar de pauzeplaats. Vervolgens gaat de route langs
de Maas terug naar het Schuitwater,
de Swolgense bossen en de startplaats. Het gebied wordt gekenmerkt
door een goede bodem waarin brede
paden worden afgewisseld met single

tracks en snelle, vlakke delen met
korte, pittige klimmetjes. Ook bij
nat weer blijft de ondergrond goed
begaanbaar. De route is poortjesvrij.
Inschrijfplaats is Eikelenbosserdijk 6 in
Melderslo. Tussen 9.00 en 10.00 uur is
er de mogelijkheid om te starten.
Voor meer informatie kijk op
www.neetfit.tk

Gezellig tafelen
aan de Maas
Hovoc Dames 1
verslaat koploper
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

Kwaliteit, vakmanschap, maatwerk!

Meubelmakerij & Interieurbouw

Koken
in sCtioxj.nll
Frank

Meubelmakerij
& Interieurbouw

Kreuzelweg 20 5961 NM - Horst
t 077 4641 998
m 06 5050 7799
Bekijk onze op maat gemaakte producten

www.frankcox.nl

Door: Volleybalvereniging Hovoc
In de derde divisie zorgde het eerste damesteam van Hovoc voor een
stunt door koploper ADC DS 1 met een 3-2 nederlaag (19-25, 22-25, 27-25,
25-22 en 16-14) terug naar Urmond te sturen. Hovoc-coach Henk
Berkhout: “We zijn de wedstrijd ingegaan met het idee dat we niets te
verliezen hadden. Dan speel je wat vrijer. ADC speelt een opportunistisch
spelletje. Wij zijn een stuk voorzichtiger en dat heeft ons in de eerste set
opgebroken.”
Ook de tweede ronde ging na een
aanvankelijk gelijk opgaande strijd
naar de Zuid-Limburgse vrouwen,
maar daarna kantelde de wedstrijd.
Zeker nadat ADC in de derde ronde
een setpunt niet wist te benutten.
Gesteund door het enthousiaste
thuispubliek in de Dendron-sporthal
was er bij Hovoc weer geloof in eigen
kunnen. Na de winst in de derde set
leek ADC zenuwachtig te worden en
werd het spel onrustiger. De Horster
dames speelden bekeken en sleepten
na de aanvankelijke 0-2 achterstand
er via 2-2 nog een beslissende vijfde
set uit.
Daarin nam de thuisclub een
voorsprong, die ADC met een sterke
serviceserie weer teniet deed. Dat
resulteerde in een bloedstollende
slotfase. Spelend als een hecht team

bracht Hovoc de koploper uiteindelijk
op de knieën en met een killblok van
Bernie van Hegelsom ging de wedstrijdwinst met 16-14 naar Horst.
De heren van Hovoc waren in
Weert te gast bij de koploper in hun
poule in de promotieklasse. Hoewel
de 4-0 uitslag afgetekend lijkt, was
dat verre van dat. Met setstanden
van 26-24, 25-22, 25-14 en 25-23 had
Hovoc HS 1 zonder meer kansen om
VC Boshoven HS 1 van enkele punten
af te houden. De Horster mannen
speelden sterk volleybal, maar kwamen tegen de ervaren Weertenaren
net dat laatste beetje tekort. Maar als
Hovoc in de resterende vijf competitiewedstrijden eenzelfde spel kan
brengen, kan dat niet anders dan
resulteren in enkele plaatsen winst in
de poule.
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SV Lottum F2 kampioen
De jongste leden van SV Lottum, de F2, hebben in hun kampioenswedstrijd tegen Swift uit Velden gelijkgespeeld en zijn daardoor kampioen van de zaalcompetitie 2012-2013.
Het was voor de meisjes uit
Lottum de allereerste kampioenswedstrijd en daardoor erg spannend.
Vele toeschouwers waren uit Lottum

meegereisd naar Velden om hen aan te
moedigen en konden hen na het laatste
fluitsignaal feliciteren. De meisjes kregen
allemaal een medaille, oorkonde en

snoepzak uitgereikt. Britt scoorde twee
keer, maar dat was verdedigd. Hetzelfde
gebeurde ook een keer bij Swift, maar
Isa had toen goed verdedigd.

Anouk Deenen Limburgs
kampioen
Door: Ponyclub Wittenhorst
In manege De Vosberg in Helden werden in het weekend van 23 en 24 februari de Limburgse kampioenschappen springen voor pony’s verreden. Anouk Deenen van ponyclub Wittenhorst uit Horst werd kampioen.
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Genomineerden
Sportgala bekend
De nominaties voor de sportprijzen van het Sportgala Horst aan de
Maas zijn woensdag bekend gemaakt. Genomineerd voor Sporter van het
jaar zijn Judith van Meijel (zwemmen), Kevin van Leuven (motorracen) en
Patty Hanssen (dressuur).
In de categorie Sportploeg
van het jaar maken Handbalclub
Wittenhorst (Heren 1), het zestal van
Ponyclub Rijdt met Beleid (Swolgen)
en het autocrossteam Ed van Asten/
Sander Cuenen (America/Horst) kans
op een prijs.
Er wordt tevens een prijs
uitgereikt aan het Sporttalent van

het Jaar. Daarvoor zijn drie sporters
genomineerd: Jim Nijssen (15)
motorcrosser uit Horst, Dominique
Janssen (17 jaar) voetbalster bij
RKSV Wittenhorst en rolstoeldanser
Kimberly Vermeulen (10 jaar). Het
Sportgala Horst aan de Maas vindt
dit jaar plaats op vrijdag 22 maart in
’t Gasthoes in Horst.

Druk zwemweekend HZPC
Door: zwemvereniging HZPC
Het was een druk weekend voor zwemvereniging HZPC uit Horst. Op
zaterdag 23 februari waren de Speedo jaargangwedstrijden waar Daniël
Vlijt aan de start kwam. Op zondag 24 februari waren de allerlaatste
clubkampioenschappen van dit jaar.

Na diverse selectierondes voor deze
kampioenschappen, streden de geselecteerde ruiters en amazones in verschillende klassen om de titel. Na een spannende strijd wist Anouk Deenen, lid van

www.ikzoektuingrind.nl

ponyclub Wittenhorst uit Horst, met haar
pony Charm of Romance de kampioenstitel in de klasse E-B te veroveren. Renske
Swinkels behaalde met haar pony Ezra
een vierde prijs in de klasse C-B. Wie wil

n
Trappe
en
happen

tel. (077) 320 97 00

kennis komen maken met de ponyclub,
kan op een van de oefenavonden op
maandag- en vrijdagavond in manege
Wieneshof in Hegelsom langskomen.
(Foto: Hippo In Vision)

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

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

Barbecues
Buffetten
Slagerij

Op adem komen
op het boerenerf!

Slagerij is open van woe t/m za
Catering leveren wij 7 dagen per week

di t/m zo 10.00-18.00 uur

www.verkoeijen.nl

Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

Horsterweg 1A, 5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05
Volg ons ook via

In Leiden werd zaterdag
gezwommen door de snelste minioren
van Nederland. Daniël Vlijt kwam
op twee afstanden uit voor HZPC.
Op de 100 meter vlinderslag wist
hij een paar tienden van zijn eigen
tijd af te zwemmen. Zijn eindtijd
was 1.21,09. Hij werd achtste.
Op de 100 meter vrije slag lukte
het hem net niet, maar met een
persoonlijk record keek hij tevreden
terug op de jaargangwedstrijd. De
clubkampioenschappen stonden
zondag op het programma. Nog één
keer mochten alle zwemmers van
HZPC bewijzen waar ze stonden.
De kampioenschappen werden
beëindigd met een slotestafette met
lastige hindernissen. Uiteraard had
Jens van Stipdonk een de hoogste

tijdsverbetering. Op de 25 meter vrije
slag zwom hij een tijd van 24,94
seconden, waarmee hij zijn persoonlijk
record met 16 seconden verbeterde.
Koen Koster, vijf maanden weggeweest
vanwege een blessure, steeg
boven zichzelf uit. Hij zwom twee
persoonlijke records, op de 100 meter
wisselslag en de 50 meter vlinderslag.

Afsluiting met
mega-estafette
Tijdens de mega-estafettes aan
het einde moesten de zwemmers met
een slurf tussen de benen en halters
aan beide armen zo snel mogelijk
aan de overkant zien te komen. Het
team onder leiding van Kevin van de
Bekerom als eerste aan.
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DECULTUURRECENSENT

Doedag Techniek
en Zorg
Versier een cupcake, sla zoveel mogelijk spijkers in korte tijd in een
balk, las je naam op een naambordje of maak je eigen carnavalsmasker.
Zulke activiteiten stonden op het programma van de Doedag Techniek en
Zorg op het Dendron College in Horst.
Zo’n 450 leerlingen van
basisscholen uit regio Horst aan de
Maas bezochten de Doedag, vrijdag
22 februari op het Dendron College.
Fietsrekken en kapstokken puilden
uit van zoveel extra leerlingen die de
school in Horst bezochten.
Alle deelnemers ontvingen bij
aankomst een kleurig rugzakje,
waarmee ze meteen ook werden
ingedeeld bij een groep. Gedurende
de dag raakten de rugzakjes gevuld
met de verschillende producten die
de leerlingen bij de werkplekken
konden maken. “Keigaaf, en veel
fijner dan de hele dag op school

‘Inspiratie uit alles wat
om me heen gebeurt’
De Cultuurrecensenten: Inge Coenders (17) en Sanne Peters (16).
Voorstelling: Ronald Goedemondt – de R van Ronald.
Theater is: Het uiten van creativiteit op een amuserende manier.
De voorstelling in drie woorden:
Hilarisch, origineel en een aanrader.
Waar haalt u uw inspiratie vandaan?
Ik haal inspiratie uit alles wat in me
opneem en om me heen zie gebeuren. Als je bijvoorbeeld in de stad
loopt, krijg je heel veel prikkels maar
je onthoudt lang niet alles. De dingen
die me bijblijven, verwerk ik in mijn
stukken.
Kent u een hele show uit uw hoofd?
Ja, ik ken een show zo goed als uit
mijn hoofd, bijna tot op de komma. Ik
heb wel een paar spiekbriefjes in de
coulissen staan voor het geval dat ik
de draad kwijtraak. Als iemand uit het
publiek een reactie geeft die je niet kan
negeren, geef ik daar vaak een reactie
op omdat anders de aandacht van het
publiek verdeeld raakt.

Wilde u altijd al het theater in?
Ik wilde altijd acteur worden, maar
op mijn tiende zag ik een show van
Eddie Murphy, Delirious. Ik was meteen
fan. Vanaf toen heb ik de droom gehad
om stand-up comedian te worden.
Wat is de grootste blunder die u ooit
begaan heeft?
Er is zo veel mis gegaan, maar mijn
grootste blunder was toch wel toen ik
van het podium af liep en struikelde
over een blok. Ik bezeerde mijn been
en begon te schelden, alleen realiseerde ik me niet dat de microfoon nog
aan stond. Het hele publiek schrok van
mijn reactie omdat ze niet wisten wat
er aan de hand was: de lichten waren
immers uit gegaan. Mijn technicus
kwam niet meer bij!
Waar bent u het meest trots op?

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

Het feit dat het mijn werk is mijn creativiteit te uiten en mensen daarmee te
vermaken.
Krijgt u ook negatieve reacties?
Ja, er zijn wel eens mensen weggelopen tijdens de show en ik heb ook wel
eens vervelende e-mails gehad. In het
begin komt dat natuurlijk hard aan,
maar na je eerste slechte recensie kun
je er beter tegen.
Heeft u nog een droom die u wilt
verwezenlijken?
Ik zou graag een complete show in het
Engels willen opvoeren, bij voorkeur in
Amerika. Het maakt niet uit of het in
een club is of in een klein plaatselijk
theater. Dat lijkt me zo vet.
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Carolien Borgers - Happy
end, op zondag 10 maart.

zitten”, vinden de groep-8-ers.
Behalve een leuk dagje uit,
konden de leerlingen van de
basisschool ook zichzelf leren kennen:
spreken techniekactiviteiten je aan?
Of ben je meer een typje voor de
zorg? De Doedag Techniek en Zorg
2013 kwam tot stand door een
samenwerking van het Dendron
College met Gilde-opleidingen en de
Industriële Club Horst. Het programma
met professionele begeleiding
werd grotendeels verzorgd door
leerlingen van de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg van de
middelbare school.
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15 VRAGEN

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

Manon Spreeuwenberg
16 jaar
Horst
Dendron College

Wat is uniek aan jou?
Ik denk dat ik graag mensen help. Ik
wil ervoor zorgen dat iedereen zich
prettig bij me voelt. Ik houd er niet van
als mensen pesten. Als je iemand niet
leuk vindt, dan is dat zo, maar dat is
nog geen reden om iemand te pesten,
je kunt er ook gewoon niet mee om
gaan.
Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan ergens aan de slag
ben als pedagogisch medewerker, een
leuke vriend en misschien al kinderen
heb. Daarbij zou het leuk zijn om leuke
collega’s of vriendinnen te hebben. Wat
ik ook nog wel zou willen, is een luxe
huis, maar dat wordt dan nog wel flink
sparen.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen en wat zou je dan doen?
Ik zou voor een dagje heel graag
miljonair willen zijn. Dan kun je alles

doen wat je wilt. En omdat het toch
maar voor een dagje is, zou ik ook nog
zoveel mogelijk geld uitgeven als ik
kon. Dan wil ik wel een miljonair zijn
met een supergroot huis en een zwembad in de tuin. Natuurlijk zou ik mijn
dag ’s avonds afsluiten met een groot
feest met allemaal bekende mensen,
mijn familie en vrienden.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Een nieuwe vriendin, ik heb haar leren
kennen op school. Met haar kan ik het
heel goed vinden, we hebben samen
veel lol. Ook kan ik alles tegen haar
zeggen en zij geeft mij dan eerlijk haar
mening, dat is het fijne van vriendinnen.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dat is dan niet een fout die ik heb
gemaakt, maar dan zou ik carnaval wel
een keer over willen doen. Het waren
superleuke dagen en dat zou ik graag
nog een keer beleven.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik bezorg elke donderdag de HALLO. En
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aan Manon
Spreeuwenberg

daarnaast werk ik het zomerseizoen bij
Het Aardbeienland. Hier heb ik erg veel
plezier in. Het is wel jammer dat je er
in de winter niet kunt werken. Als ik
tijd heb pas ik ook nog vaak op.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Heeft ze
een geheim ingrediënt?
Achterste Hoef, ik weet de echte naam
niet, maar zo noemen wij het thuis.
Het geheime ingrediënt zijn denk ik de
spekjes, die zijn toch wel het allerlekkerst. Het is gebakken kip, met paprika,
spekjes en nog andere ingrediënten.
We hebben het zo genoemd omdat we
dit in een restaurant gegeten hebben
genaamd De Achterste Hoef.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Een vliegreis naar een warm land,
samen met mijn familie of vriendinnen.
Ik heb nog nooit gevlogen en ben nog
nooit in echt warm land op vakantie
geweest. Dat wil ik wel graag een keer
doen in mijn leven. Maar kaartjes voor
een musical zijn bij mij ook van harte
welkom!

Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een Landrover, dat zou echt ideaal zijn.
Ik vind dat echt superstoere auto’s. Die
droom zal denk ik nooit in vervulling
gaan. Als ik op tv zie dat meisjes in
Amerika voor hun 16e verjaardag zo’n
auto krijgen, ben ik wel een beetje
jaloers.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Dat hier een hockeyclub is. Als die hier
niet was moest je naar Venray of Venlo
om te kunnen hockeyen. Ik heb ook erg
veel plezier in het hockeyen en het is
lekker dichtbij. Het is geen supergrote
club, maar wel een gezellige club.
Leukste feestje ooit?
De leukste feestjes waren denk ik toch
wel alle klassenfeestjes die ik heb
gehad. Het is altijd leuk om met je
hele klas bij elkaar te zijn. Er is dan ook
altijd wel iemand bij waarmee je heel
goed mee op kan schieten.
Je laatst ontvangen appje/smsje,
van wie kreeg je die en wat stond
erin?
Van een vriendin, of ik zin en tijd had
om af te spreken. Zin heb ik meestal
altijd wel, tijd daarentegen is dan weer
een ander verhaal.
Druk of rustig?
Voor mensen die mij kennen denk
ik druk, maar als ik nieuwe mensen
ontmoet of als ik bij onbekenden in
de buurt kom ben ik meestal rustig.
Bij bekenden durf ik denk ik gewoon
mezelf te zijn en dat is dus druk.
Alpha of bèta?
Bèta, ik heb in mijn pakket ook
natuurkunde, scheikunde en wiskunde
B. Talen zijn totaal niet mijn ding. Ik
vind bètavakken nu op school best wel
moeilijk, maar lang niet zo moeilijk als
de talen die ik ook heb.
Stad of dorp?
Dorp, daar kent bijna iedereen elkaar.
In Horst is dit misschien wat minder,
omdat het best wel een groot dorp is,
maar over het algemeen ken je wel
veel mensen. Een stad heeft natuurlijk
wel als voordeel dat je er lekker kunt
shoppen. Dat kan in een dorp meestal
niet echt.

Cateringservice
Jolanda Pouwels

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

Mies
Column
Te laat
Iets wat ik echt heel erg
vervelend vind is te laat
komen op het station. Dat
heeft namelijk bijna altijd
consequenties: het missen van
je trein. Niet alleen lastig
vanwege het feit dat je dan te
laat op de plaats van
bestemming aankomt, ook
het wachten op de volgende
trein vind ik een van de minst
prettige dingen die me
kunnen overkomen. Eenmaal
in de trein verdwijnt
geleidelijk de ergernis, erin is
erin, op vertraging na kan er
nu niet veel meer gebeuren,
dacht ik..
Een té optimistische
gedachte, dat bleek vorige
week. Ook andersom kan de
situatie zich namelijk voordoen:
op tijd moeten zijn geldt niet
alleen meer voor het instappen,
tegenwoordig moet je ook voor
het uitstappen alert zijn. Helaas
was ik van deze nieuwe
regeling nog niet op te hoogte
en daalde de NS die dag voor
mij flink in punten. Werd ik,
tijdens het uitstappen, eerst
tussen de plotseling
dichtgaande deuren geklemd
en lomp terug te trein in
geduwd, waardoor vervolgens
dus voor mijn neus de uitgang
sloot, kwam, aansluitend aan
dit incident, de trein weer in
beweging en reed doodleuk
door naar de volgende
bestemming. Eh... Hallo. Het
was de bedoeling dat ik hier
uitstapte, mee naar het
volgende station hoeft niet, ik
moet hier zijn. Op de vraag
waarom in godsnaam de deur
zo snel dicht ging, wist de
conducteur te antwoorden dat
hij vond dat hij wel lang genoeg
had gestaan op station HorstSevenum. Ja, bedankt meneer,
Horst-Sevenum hoort ook
gewoon bij de reeks
tussengelegen stations waarop
deze trein hoort te stoppen.
Ondanks dat ik gewoon op
tijd ben geweest voor mijn
trein, kwam ik dus toch nog
met een flinke vertraging aan
op mijn plaats van bestemming
en stond ik nu alsnog te
wachten, alleen deze keer voor
een trein terug.
Mies
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Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 2 maart 2013

4 varkensfiletlapjes € 5,95
Bij 150 gram gekookte achterham
100 gram beenhamsalade gratis

Dendron zet zich in voor
Vastenaktie
Voor het tweede jaar zetten de leerlingen van het Dendron College zich in voor de Vastenaktie in Horst aan de
Maas. Het geld dat wordt opgehaald, is bestemd voor een project van Helpende Handen in India, een initiatief dat
de school al enkele jaren steunt.

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

ZO

frisse pop, stoer
en vrouwelijk

NINA 03
JUNE MRT

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Ruim 5.000 enveloppen werden maandag in de pauze op het
Dendron College gevuld. Leden
van de Vastenaktie werden daarbij
ondersteund door leerlingen, waaronder de vier ambassadeurs van het
India-project. De opbrengsten van
de Vastenaktie zijn bestemd voor het
opzetten van een mobiele huisartsenkliniek in India. “Door samen op te

trekken proberen wij de jongeren in
Horst te bereiken,” licht Lucie Geurts
namens het kerkbestuur toe.
“Het project Helpende Handen
vinden wij een superinitiatief, daarom
hebben we vorig jaar contact gezocht
met het Dendron College om te kijken
of we samen konden werken.” Dit driejarige project is de eerste samenwerking tussen Vastenaktie en het Dendron

College. Volgens docente Ine Schriever
wordt er gekeken hoe de ambassadeurs zich nog meer in kunnen zetten
voor de Vastenaktie.
“De leerlingen hebben onder meer
in enkele parochies de actie toegelicht
en willen dat op nog meer plekken
gaan doen. We helpen graag mee om
de Vastenaktie en dit project verder
bekend te maken.”

MATH PEETERS
Garagedeuren - kunststof kozijnen - zonweringen

Showroom: Simonshoek

4 Meijel
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www.mathpeeters.nl
Streetwise voor basisschool
Lenteactie: GRATIS MOTOR
bij aanschaf van een
nieuwe sektionaaldeur



De leerlingen van basisschool Weisterbeek in Horst leerden dinsdag 26 februari over het verkeer. In
samenwerking met ANWB Streetwise leerden ze hoe veilig over te steken, over de remweg en veilig
zitten op de achterbank.
Onder deskundige begeleiding van ANWB-instructeurs en hun eigen docenten deden de verschillende
groepen opdrachten. Groepen 1 en 2 hielden zich bezig met de opdracht Toet toet. Zij leerden verkeersgeluiden herkennen en oefenden met oversteken. Samen met de leerkracht zagen ze hoe een autostoeltje en een
gordel werkt. Groepen 3 en 4 deden het spel Blik en klik: naast dezelfde onderwerpen als de lagere groepen,
werden ook oogmetingen uitgevoerd. De oudere leerlingen leerden met Hallo auto hoever een auto bijvoorbeeld nodig heeft om te remmen. Zij mochten zelf in een lesauto plaatsnemen en remmen om te zien
hoever de remweg is. De oudste groepen kregen lessen in fietsbeheersing en gevaarherkenning. Ze mochten
moeilijke manoeuvres oefenen op een parcours.
Voor meer foto’s van de Streetwise-dag, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
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Muisstil schilderen en bidden in
Lambertuskerk Horst
Monique Litjens (40), Dien Lemmen (65), Mariëlle Biermans (39) en Ans (56) uit Horst, zijn deze week elke dag
van 9.00 tot 19.00 uur in retraite gegaan in de Lambertuskerk in Horst.

in de activiteiten van de stichting en
wilde de Nederlandse taal leren.
Marielle Biermans, die liefdadigheidswerk bij stichting Diaconie Nu
doet, maakte in oktober kennis met
Father Troy en is vanaf dat moment
meer in haar geloof gegroeid. “Het
geloof is door hem voor mij meer gaan
betekenen”, vertelt ze. Nu Father Troy
zelf al drie jaar iconen schildert, wil hij
het anderen ook leren. Aan het eind
van de week is het de bedoeling dat de
vier vrouwen zelf ook een icoon hebben geschilderd van Jezus en Maria.

Een grote uitdaging
Het is een grote uitdaging voor de
vier dames. Maandag zijn ze begonnen.
“Het is alleen mogelijk om een icoon
te schilderen als je in God gelooft en
bidt”, vertelt Father Troy. Iedereen kan
volgens hem een icoon maken, maar
er moet wel gebeden worden, anders
kom je niet dicht genoeg bij de heiligen
en de kerk. Voor de vrouwen is het
de eerste keer dat ze iconen schilderen. Een unieke kans, hebben ze allen
gedacht voordat ze er aan begonnen.

Tijdens de retraite is het de bedoeling dat de vrouwen onder begeleiding
van de Amerikaanse priester Father

Troy bidden en zich ondertussen laten
leiden bij het schilderen in stilte. Father
Troy is gestationeerd in Leuven, België.

In oktober werd het idee geboren toen
hij op bezoek ging bij stichting Diaconie
Nu in Horst. Hij was geïnteresseerd

Deelname is
een soort meditatie
Tijdens de retraite leren de

vrouwen verschillende schildertechnieken die ze toe kunnen passen op de
plank waarop ze het icoon schilderen.
Monique Litjens doet mee aan de
retraite, omdat ze normaal bij yogales
geven mediteert. Ze ziet haar deelname ook als een soort meditatie. “Het
is een kans die ik niet zou willen missen”, zegt ze. Zoals Father Troy het ook
zegt: “Deze mogelijkheid krijg je maar
een keer in je leven.”
Dien Lemmen vindt het bijzonder
om mee te mogen doen. “Het is zo
bijzonder dat je een eigen creatie kan
maken van je icoon waarbij je jezelf
laat leiden tijden het schilderen.”
Ze is heel nieuwsgierig naar het
eindresultaat. Ook Ans probeert al
na te denken over het resultaat.
“Vroeger ging ik naar verschillende
schildercursussen, maar iconen
schilderen is nieuw voor mij. Ik had al
gehoopt op Jezus en Maria, dus ik ben
benieuwd.”

Zegening op zondag
Vrijdag leggen de vrouwen de
laatste hand aan het icoon. Terwijl het
zaterdag met vernis afgewerkt wordt,
kan iedereen de unieke iconen zondag
tijdens de heilige mis van 10.30 uur
in de Lambertuskerk gezegend zien
worden.

OUTLET ACTIEKNALLERS*
• acties geldig van 28 februari t/m 13 maart
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Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen

Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u | zaterdag 10.00-15.00u
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Kantkloscafé

Meterik

vr 1 maart 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Après-skiparty
za 2 maart 20.30-02.00 uur
Locatie: OJC Knor

Toneelvoorstelling
‘t Hartje

Politiek café met Lutz
Jacobi

Sevenum

vr 1 en za 2 maart 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging
Oud Zeer
Locatie: ‘t Gasthoês

vr 1 maart 20.30-22.00 uur
Organisatie:
PvdA Horst aan de Maas
Locatie: De Zaal

Speciaalbieravond
vr 1 maart 20.00 uur
Locatie: De Sevewaeg

Vinylavond
Optreden
Easy Riders van de Peel
vr 1 maart 20.30 uur
Locatie: De Morgenstond

za 2 maart 10.30-12.30 uur
Organisatie: Vrouwenbeweging
en Hebbuz
Locatie: De Zaal

zo 3 maart 10.00-12.00 uur
Organisatie: Mamaloe Sevenum
Locatie: De Schatberg

De verloren zoon

za 2 maart 22.00 uur
Locatie: De Lange

di 5 maart 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Optredens Twoway Society,
Nancy Rocks, Exit31

Dorpsraadvergadering

Verjaardagsconcert

za 2 maart 22.30 uur
Locatie: Blok10

wo 6 maart 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

zo 3 maart 11.30 uur
Organisatie: fanfare Renantia
Locatie: De Zaal

Opening expositie
Schitterend geplooit

7e Open Coffee

Grubbenvorst

zo 3 maart 11.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Start ﬁetstocht
Marlies Schreurs

do 7 maart 15.00-17.00 uur
Locatie: Hoeve Rosa

Swolgen

Battle 4 Swolgen Rocks

Optreden Nina June
zo 3 maart 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

vr 1 maart
Org: Stichting Swolgen Rocks
Locatie: zaal Wilhelmina

Lottum

Tienray

Fototentoonstelling

wo 6 maart 19.30-21.30 uur
Locatie: De Smetenhof

do 28 februari 20.00 uur
Locatie: Zonnehof

zo 3 maart 14.30-17.30 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Melderslo

Tanzbar Invites:
Olivier Weiter

ma 4 maart 19.00 uur
Organisatie:
Stichting Gewoën Grubbevors
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Dorpsraadvergadering

Hegelsom

Dorpsraadvergadering

Demonstratie draaiorgels

Horst

Verteltheater Lieﬂafjes
do 28 februari 20.00 uur
Locatie: Kasteelboerderij

Nina June staat zondag 3 maart met haar band op het podium van
Cambrinus in Horst. Met haar debuutalbum Little Dreams liet Nina June in
2008 al heel horen. Zo speelde ze in een bomvol Paradiso en haalde ze een
notering in de album top100.

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs

vr 1 maart 21.30 uur
Locatie: café ‘t Centrum

Sounds on Saturday:
80s en 90s

Kinderkledingbeurs

Nina June in
Cambrinus

vr 1 maart 20.30 uur
Locatie: OJC Gaellus

za 2 en zo 3 maart
11.00-17.00 uur
Organisatie: Draaiorgelclub
Noord-Limburg
Locatie: Museum De Locht

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

... samen eten is olie
voor de vriendschap ...

Praktijk Dansend Hart

Nina June speelde al in diverse
voorprogramma’s, zoals die van Beth
Hart. Inmiddels is Nina klaar voor het
grote werk. Voor haar nieuwe album
The World Awaits heeft ze zich laten
inspireren door singersongwriters van
deze tijd, als John Mayer, Lisa Hannigan

en Ingrid Michaelson.
Nina Junes teksten zijn kleine persoonlijke en soms grappige verhaaltjes.
De muziek van Nina June is vintage
en fris en toont een balans tussen
vrolijkheid en lichte melancholie. Dit
optreden begint om 16.00 uur.

Demonstratie
kleine draaiorgels
De Draaiorgelclub Noord-Limburg is het hele weekend van 2 en 3 maart
actief in museum De Locht in Melderslo met een demonstratie van kleine,
zelfgemaakte draaiorgels. Stuk voor stuk treden de leden van de club met
liefde en passie op als draaiorgelman.

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

Van 1 tot en met 10 maart
Week van de

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

Heerlyckheden
Drie gangen menu

€ 27,50

www.indeheerlyckheid.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
PiKanT
Belegen

Romige pittige
kaas

Rits Kapot???

per kilo

8,95

Bij aankoop van minimaal
1 kilo magere kaas.
Keuze uit 10 soorten,
150 gram magere smeerkaas
à € 2,-

gRaTiS

Loopt de rits open van uw jas,
broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te repareren
door ons zonder de rits
te vervangen!

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

Ook hebben wij alles op het
gebied van zelfmaakmode
en kledingreparatie!
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

Naast de optredens als orgeldraaiers, geven de leden van de
Draaiorgelclub Noord-Limburg vakkundige toelichting en laten zien hoe de
draaiorgelboeken worden gemaakt. Op
de bovenverdieping van het streekmuseum is een expositie ingericht onder

de titel Van baby tot bengel. Deze geeft
een beeld van opgroeien in grootmoeders tijd met grote gezinnen, kinderen
die mee werkten in het huishouden
en op het land en de dorpsschool. Het
museum is woensdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur geopend.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

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

zondag

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

19.15

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
01 t/m 07 maart
Tandarts Veldman
De kievit 8a, Meerlo
T 0478-692465

Tienray

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

09.45

Grubbenvorst

Melderslo

Verloskundige zorg

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

BiblioNu heeft op donderdag 21 februari en zaterdag 23 februari de
schoolkampioenschappen voorlezen voor alle deelnemende scholen uit
Horst aan de Maas en Venray georganiseerd. Verschillende talenten uit Horst
aan de Maas zijn door naar de halve finale.

Griendtsveen

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

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

Voorleeskampioenen
uit eigen gemeente

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

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

Kronenberg

America

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

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

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

Kerkdiensten

service 31

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

Jorijn van De Wouter en Pepijn van De Mariaschool
Aan de lokale voorleeskampioenschappen deden 35 talenten van
diverse scholen mee. Tijdens drie rondes werden de winnaars van Horst aan
de Maas en Venray bekend gemaakt
door een jury. De winnaars van 21
februari zijn Jorijn van Enckevort van
basisschool De Wouter uit America en
Pepijn Engels van de Mariaschool uit
Tienray. De winnaars van 23 februari
zijn Tim Stoter van basisschool De

Dobbelsteen uit Sevenum en Robin
Sijbers van basisschool De Kroevert uit
Kronenberg.
In de halve finale op 9 maart in
Grubbenvorst strijden de winnaars
uit de regio Noord- Limburg voor een
plek in de provinciale voorleeswedstrijd. Deze vindt plaats op 15 april
in Roermond. De winnaar van de
Provinciale ronde gaat door naar de
landelijke finale op 29 mei in Utrecht.

Verjaardagsconcert
Griendtsveen
Fanfare Renantia uit Griendtsveen geeft op zondag 3 maart om 11.30 uur
een verjaardagsconcert in De Zaal in Griendtsveen.
Het concert is voor de Griendtsveense fanfare een manier om dankjewel te zeggen tegen iedereen die ieder
jaar meedoet aan de verjaardagskaartenactie van de club. De mensen die de
vereniging steunen hebben loten voor
verjaardagstaarten gekregen. Iedere
bezoeker van het concert krijgt ook een
lot. De trekking van de taart is in de
pauze. Tijdens het verjaardagsconcert

worden onder andere liedjes gespeeld
van Joe Cocker, John Lennon en Paul
McCartney, uit de musical Joseph and
the Amazing Technicolor Dreamcoat
van Andrew Lloyd Webber en nummers
die eerder gezongen zijn door Robbie
Williams en Nicole Kidman, Creedence
Clearwater Revival, Tina Turner en
Status Quo. Iedereen is welkom, entree
is gratis.

Bandavond
Het podium van Blok10 in Horst is zaterdag 2 maart vol met drie bands.
Nancy Rocks, Exit31 en Twoway Society treden op. Nancy Rocks opent de
avond. De zangeres speelt ook gitaar en de band speelt met diepe basslines
en gitaargeweld.
Exit 31 is een rockband die voortkomt uit de band Dufus. Exit31 zag in
1996 zijn levenslicht. De muziek kan
worden omschreven als melodieuze
powerrock. Zij gaven al meer dan driehonderd shows in vele landen.
De avond wordt afgesloten door de
band Twoway Society. Zij presenteerden

zaterdag 23 februari hun debuutalbum
in Stairway to Heaven. Hun muziek
kenmerkt zich door de hoge energie
en altijd met een pakkende melodie.
Invloeden van Foo Fighters en Muse
zijn te horen.
De optredens beginnen om
22.00 uur.
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