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CDA verliest kandidaatwethouder en bestuur
Iets meer dan een week nadat de selectiecommissie
van CDA Horst aan de Maas Guy Frints unaniem voordroeg als hun keuze voor het wethouderschap, lijkt de
partij uit elkaar te vallen. Frints heeft zich teruggetrokken als kandidaat en het bestuur is opgestapt.

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

Volg ons ook via

www.verkoeijen.nl

Communie • Barbecue • Buffet
Complete feestverzorging
Ambachtelijke slagerij
Slagerij is open van woe t/m za • Catering leveren wij 7 dagen per week

Ook voor
schoenreparaties!
Past schoenen, dat zit goed!

Hoofdstraat 14 Horst
www.pastschoenen.nl

“Correct is dat de raadsfractie vanaf
het eerste moment zijn bedenkingen
heeft gehad bij de voordracht van deze
kandidaat”, liet fractievoorzitter Rudy
Tegels vrijdag 22 maart tijdens de algemene ledenvergadering van de partij
weten. Woensdag 13 maart stemde
de fractie met de voordracht van het
bestuur in, waarop Frints donderdag
aan de pers werd gepresenteerd.
“Vrijwel meteen na het instemmen
ontstond binnen de fractie het idee
dat dit geen recht deed aan het gevoel
en de bedenkingen binnen de fractie.
We hebben daarop vastgesteld dat
doorgaan op de ingeslagen weg onherroepelijk zou betekenen dat de fractie
zoals die er is, niet meer zou kunnen
functioneren”, aldus Tegels. Hoewel de
fractie dit donderdagochtend aan het
bestuur van het CDA Horst aan de Maas
kenbaar maakte, werd Frints die middag toch aan de pers gepresenteerd.
De dagen daarna volgde intensief overleg tussen fractie en bestuur.
“Uiteindelijk hebben deze overleggen voor de fractie geen aanleiding
gegeven om haar mening bij te
stellen”, aldus Tegels vrijdagavond.
De fractie legde hier haar motivatie
voor haar keuze uit. Zij waren het, met

uitzondering van de twee leden die
deel uitmaakten van de selectiecommissie, erover eens dat Frints zowel
de bestuurlijke ervaring als affiniteit
met de regio mist. “De voorgedragen kandidaat voldeed in onze ogen
onvoldoende aan deze aspecten. Onze
mening werd onderstreept door de
signalen die we vanuit de samenleving
hierover ontvangen hebben”, aldus de
fractieverklaring.
Guy Frints zelf besloot, nadat duidelijk werd dat de fractie haar standpunt
niet weer wilde wijzigen, zijn kandidatuur voor het wethouderschap al daags
voor de ledenvergadering in te trekken.
“Nadat ik aan de pers gepresen-

teerd ben als beoogd wethouder en
kandidaat lijstrekker, heb ik signalen
ontvangen dat de CDA-fractie bedenkingen had over mijn voordracht en terug
wenst te komen op haar aanvankelijke
instemming”, liet Frints in een verklaring weten.
Volgens Frints leidde de beslissing van de fractie tot onvoldoende
draagvlak en wederzijds vertrouwen
om samen te kunnen werken. Hij zag
daarom geen andere optie dan zijn
kandidaatschap in te trekken, hoewel
hij uit had gekeken naar de baan. “Ik
was zeer gemotiveerd om als wethouder aan de slag te gaan.”
Lees verder op pagina 05
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BNN-programma Hart Nodig in Horst
Een dochter verliezen door een verkeersongeval is één ding, maar
tegelijkertijd een leven redden met de werkende organen van je overleden
dochter maakt het nog heftiger. Margret Buskens uit Horst, moeder van de
in 2007 overleden Nina van Wersch, vertelde BNN-programma Hart Nodig
haar verhaal.
Nina van Wersch overleed op
15 maart 2007 aan de gevolgen van
een verkeersongeval. Haar moeder
Margret Buskens en vader Arno van
Wersch kwamen toen voor de moeilijke
keuze te staan. De vraag was of Nina’s
organen gedoneerd mochten worden.
“Ik was blij dat we het een paar weken
eerder met Nina over orgaandonatie
hadden gehad. Daardoor wisten we
wat zij wilde”, vertelt Margret.
Sinds die dag is orgaandonatie voor
het hele gezin nog belangrijker geworden. “We hebben thuis allemaal over
orgaandonatie nagedacht en weten
van elkaar hoe we hier over denken.”

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren

Moeder Margret, vader Arno, zus Freya
en broer Max leven nog iedere dag met
het gemis van hun dochter en grote
zus Nina. “Als het net gebeurd is, wil
je er niet over nadenken. Het heeft tijd
nodig”, vertelt Margret.

Hij wilde contact
met ons
Vorige zomer kregen ze een brief
van het ziekenhuis. “Degene die het
hart van Nina heeft gekregen, wilde
contact met ons”, vertelt Margret. Ze
heeft het er thuis met iedereen over
gehad. “Je moet heel goed nadenken
of je dat wel wilt. Je hoopt dat je iets
van je dochter terugziet, maar helaas is
dat niet zo. Het is wel belangrijk dat je
je daar bewust van bent.”
Tijdens de opnames van het BNNprogramma Hart Nodig hebben zij met
z’n allen degene die Nina’s hart draagt,
ontmoet. Ook een van de beste vriendinnen van Nina, Geke Martens, was
erbij. “We hebben er allemaal naar toe
geleefd en het was ook wel heel spannend en heftig. We hebben alles samen
gedaan, maar het heeft veel impact op
ons gehad. We zijn er nu pas weer een
beetje bovenop aan het krabbelen”,
vervolgt Margret.
Margret is blij dat ze heeft meegewerkt met het programma. “We
hebben kunnen zien dat degene met

Nina’s hart heel levendig is. Wij hebben
er onze dochter niet mee terug, maar
als je ziet dat zij hiermee een leven
heeft gered, word je ook wel blij. Het
helpt ons weer iets verder met het verwerken van haar dood. Ze heeft haar
leven doorgegeven.”

Maak het
bespreekbaar
Margret adviseert iedereen om
orgaandonatie bespreekbaar te maken.
“Op zo’n moment besef je pas hoe
belangrijk het is dat je weet hoe

iedereen in je gezin er over denkt. Als
ik het niet had geweten, hadden we
het denk ik niet gedaan. Het is mooi
om te weten dat er nu andere mensen
kunnen blijven genieten van hun leven
door haar.”
Ze ziet de uitzending als een eerbetoon aan haar dochter. “Dan wordt
ze toch nog een beetje beroemd”,
lacht Margret. Ze vindt het belangrijk
dat het mogelijk is om nabestaanden
van donateurs en getransplanteerden
uit de anonimiteit te laten treden als
zij dat beiden willen. “Ik hoop dat er
meer mensen donateur worden na het

zien van de uitzending. Dan heeft het
programma voor mij genoeg bereikt.”
Het programma heeft het gezin
weer een stapje verder geholpen in het
verwerken van de dood van Nina. “Het
was emotioneler dan ik had gedacht,
maar het was het meer dan waard. We
zijn er sterker uitgekomen. Het ging
BNN niet om de sensatie. Ze waren op
zoek naar een menselijk verhaal.”
BNN probeert met het programma
Hart Nodig orgaandonatie onder de
aandacht te brengen van alle kijkers.
De uitzending wordt 4 april om
22.25 uur uitgezonden op Nederland 1.

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jessy van de Ven

Kinderen voor
KiKa
Kyra, Carlijn, Ida en Lonne uit groep 7 van basisschool De Weisterbeek uit
Horst wilden graag iets doen voor een goed doel. Zij besloten daarom om geld
in te gaan zamelen voor Stichting KiKa, die zich inzet tegen kinderkanker.

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Delen van Horst
zonder water
Delen van Horst, waaronder de Tienrayseweg en de Mackayweg,
zaten dinsdag 26 maart vanaf 05.00 uur zonder water. Dat meldde de
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Zij hadden de storing later die
middag weer verholpen.
Oorzaak van het defect was een
lek in de hoofdleiding bij de kruising
van de Spoorstraat en de Mackayweg,
waardoor de omliggende leidingen
weinig druk kregen. Ook de Wevertweg
en de Kreuzelweg zaten zonder water.

Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg

Ook waarschuwde WML dat na
reparatie het water nog tijdelijk bruin,
wit of troebel uit de kraan kon komen
en kon men afwijkende waterdruk
ervaren. Volgens WML is dit echter niet
schadelijk voor de gezondheid.

Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Keuze uit vier soorten massages

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

van een uur

3-gangen voorjaarsbuffet
De meiden besloten om geld in te
zamelen voor KiKa en vroegen daarom
via een brief aan alle ouders van hun
klas- en schoolgenootjes om lege
flessen mee naar school te geven.
“We doen dit omdat we graag
willen dat kinderen met kanker beter

geholpen kunnen worden”, lieten de
meiden weten. Van 18 tot 22 maart
verzamelden ze alle flessen die
meegenomen werden. Het statiegeld
werd bij elkaar opgeteld, waarna bleek
dat de meiden bijna 100 euro voor het
goede doel ingezameld hadden.

van 4 tot 100 personen

€45,00

€19,95
€33,00

€16,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Oplossing voor kruispunt
Meterik
De Schadijkerweg in Meterik blijft toegankelijk voor vracht- en landbouwverkeer, de drempel op de kruising met
het Bondserf wordt verlaagd en er komen snelheidsremmende straatjuwelen. Met deze oplossing hoopt het College
van B&W van Horst aan de Maas dat er een einde komt aan het jarenlange debat over de verhoogde kruising.

’t Lekkerste
Paasbrood
HORST • GRUBBENVORST

Al jaren klagen bewoners van
de Schadijkerweg in Meterik dat de
verhoogde kruising ten hoogte van
het Bondserf overlast veroorzaakt.
Trillingen tasten hun woon- en leefklimaat aan.

Kritiek op eerste
oplossing
De trillingen ontstaan als zwaar
verkeer, zoals landbouwvoertuigen
of vrachtwagens, over de verhoogde
kruising rijden. Na meerdere onderzoeken van de gemeente bleek dat de
trillingsnormen inderdaad in een aantal
woningen overschreden werd: ’s nachts
werden teveel trillingen in delen van

de woningen gemeten.
Vorig jaar besloot de gemeente dan
ook om tussen 23.00 en 07.00 uur geen
zwaar verkeer meer toe te laten op de
Schadijkerweg. Op die beslissing kwam
echter weer protest van bedrijven én
de buurtbewoners zelf. Voor de bedrijven betekent de sluiting omrijden en
dus extra kosten.

Uiterlijk wel behouden
Bewoners vonden de sluiting te
beperkt: zij zien liever een algeheel
verbod van vrachtverkeer omdat zij
ook overdag hinder ondervinden. De
dorpsraad liet weten zorgen te hebben
over de nieuwe route die het verkeer
zou moeten gaan volgen.

Het College van B&W nam alle
kritiek mee in het uiteindelijke besluit
dat ze afgelopen weken namen. Zij
vinden dat het verlagen van het kruispuntplateau tegemoetkomt aan zowel
de wensen van de bewoners als de
belangen van de agrarische ondernemers. Om toch het snelheidsbeperkend
effect te behouden, blijven de uiterlijke
kenmerken van het kruispunt, zoals de
taludstrepen en afwijkende bestrating
van het kruisingsvlak, wel behouden.
Ook hoopt het college met straatjuwelen verkeer af te remmen. Het
college denkt dat er met het verlagen
en de straatjuwelen zo’n 15.000 euro
gemoeid is. Zij hoopt dat de uitvoering
binnen twee maanden kan starten.

Altijd

*

GRAtiS
bASiSGlAzen
in onze

kindeR
bRillen*

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

Boxmeer Horst Venray

*vraag naar de voorwaarden
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zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

KLEURRIJKE LENTEMODE!

Opening Waterpad
In Tienray werd vorige week donderdagochtend het project Waterpad officieel geopend.
Burgemeesters Kees van Rooij van Horst aan de Maas en Hans Gillissen van Venray knipten in een kano
een lint door. Waterpad is een project van Mooiland in samenwerking met onder meer gemeente Horst
aan de Maas en Dichterbij. De kanotocht over de Groote Molenbeek is bedoeld voor alle kinderen van
groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

OOK JASSEN EN SCHOENEN

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur
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Diefstal in speeltuin
Roeffen Mart
In speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst zijn begin vorige week
twee schommels ontvreemd. Een derde schommel bleek maandag
25 maart ook verdwenen te zijn. De totale schade voor de speeltuin
komt neer op zo’n 4.300 euro.
Het bestuur van Stichting Roeffen
Mart laat weten dat de eerste twee
schommels, een zogenaamde mandschommel en een babyschommel met
een gezamenlijke waarde van zo’n
3.300 euro, waarschijnlijk maandagavond 18 maart of diezelfde nacht
gestolen zijn. De derde schommel
verdween een week later. Volgens
het bestuur zijn de toestellen niet
verzekerd: de speeltuin is openbaar
toegankelijk en verzekeren zou de
stichting teveel geld kosten.
Stichting Roeffen Mart is door
deze diefstal ernstig gedupeerd. Het
bestuur is dan ook zeer verontwaar-

Onthulling sculpturen

Project Zwarte Plakheide
van start
Wethouder Paul Driessen trapte zaterdag 23 maart de herinrichting van de Zwarte Plakheide tussen America en
Evertsoord af. Werkzaamheden aan de heide bestaan uit snoei- en rooiwerkzaamheden, afrasteren en de aanleg
van een fiets- en wandelpad. Met de onthulling van twee sculpturen gaf Wethouder Driessen het startsein.

digd. Zij geven aan dat de opbrengst
van de potgrondactie die zij onlangs
hielden, zo’n 3.100 euro, door de
diefstal waarschijnlijk niet als gepland
besteed kan worden. De opbrengst
van de actie was met enkele andere
donaties eigenlijk bedoeld voor een
klimhuis bij de waterpomp aan het
begin van de speeltuin.
Van de diefstal is aangifte
gedaan bij de politie. Getuigen van
de diefstal of mensen die meer
weten over de schommels worden
gevraagd contact op te nemen, met
de politie via 0800 88 44, of via
www.speeltuinroeffenmart.nl

Vier miljoen voor
hippisch park
Gemeente Horst aan de Maas heeft een aantal private partijen
overtuigd om vier miljoen euro te investeren voor de realisatie van een
hippische topsportaccommodatie op Park de Peelbergen. Dat is de
uitkomst van een bijeenkomst op maandag 25 maart.
Wethouder Litjens had maandag
een gesprek met ondernemers uit
de hippische sector om de partijen
te interesseren voor investeringen
in het private deel van de hippische topsportaccommodatie op Park
de Peelbergen. De gemeente en
provincie benadrukten daarbij het
belang van zo’n accommodatie voor
de regio. De bouw van de topsportfaciliteit moet volgens hen als vliegwiel
dienen: het zou ook andere partijen
kunnen verleiden om zich ook op Park
de Peelbergen te vestigen.

De aanwezige ondernemers zagen
volgens de gemeente “het belang voor
de continuïteit van de eigen onderneming en voor de duurzame ontwikkeling van de sector in de ruimere regio.”
De ondernemers hebben afgesproken
de topsportfaciliteit te willen realiseren. Zij gaan daarvoor op korte termijn
op zoek naar de financiering van vier
miljoen euro. Zij stellen echter wel
als voorwaarde dat de gemeente en
provincie zorg dragen voor de grond,
de infrastructuur om het park en de
inrichting van het buitenterrein.

Illegale oud ijzerinzamelingen
Gemeente Horst aan de Maas heeft vorige week een waarschuwing
uitgedaan voor illegale inzamelingen van oud ijzer. Zij deed dit naar
aanleiding van een bericht dat de inwoners van Lottum ontvingen over
het ophalen van oud ijzer op donderdag 21 maart tussen 19.00 en
21.00 uur. Het betreft een illegale inzameling.
Illegale inzamelingen worden
volgens de politie vaak gedaan door
mensen die zelf al in de ijzerhandel
zitten en door middel van inzamelingen op persoonlijk gewin uit zijn.
Volgens een woordvoerder van politie
Horst maken deze personen dit soort
inzamelingen bekend door het rondbrengen van folders, vaak een dag of
twee voordat de collecte plaats zal
vinden.
De politie ontvangt vaak meldingen over dit soort aankondigingen. Dit terwijl het inzamelen van
materialen een inzamelvergunning
vereist. In gemeente Horst aan de
Maas is deze vergunning alleen aan
firma Henraath uit Melderslo verleend. Aangekondigde inzamelingen
zoals plaatsvonden in Lottum zijn dus
illegaal en gaan ten koste van de
gebruikelijke inzamelaar. In het geval

van donderdag 21 maart kwamen de
tips achteraf, waardoor de politie geen
actie meer kon ondernemen.
Wanneer politie Horst tips ontvangt over illegale oud ijzerinzamelingen, nemen zij gebruikelijk contact op
met de persoon die op de folder of het
briefje vermeld staat. Zij waarschuwen
deze handelaar voor de consequenties
die illegale inzamelingen met zich
meedragen en zijn op het aangekondigde moment in de buurt die werd
benaderd. Wanneer een illegale inzamelaar betrapt wordt, wordt er een
procesverbaal opgemaakt en worden
zijn spullen in beslag genomen. Politie
Horst benadrukt dat officiële inzamelingen lang van tevoren in plaatselijke
media worden vermeld. Wie twijfelt
over de legaliteit van een inzameling,
kan contact met de gemeente opnemen. Politie Horst stelt tips op prijs.

Wethouder Driessen trotseert de harde wind om het kunstwerk te onthullen
De twee sculpturen in de vorm
van een buizerd en das waren met
behulp van een kettingzaag uit een
eikenboom gezaagd en staan op
de locatie waar in de toekomst een
landmark komt te staan. Als het project
eenmaal af is, leiden de fietsroutes
Groengroeplandschapsroute en de
Peelheideroute langs dit gebied. Ook
komt er een KnopenLopenpad.
Het gebied is een overgebleven top
van een parabool stuifduin en vindt zijn
ontstaan in de laatste ijstijd. In de ontginningsperiode is dit gebied vanwege

Vers
van het
gs
Limbur
land

Culinair genieten van
streekproducten!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

zijn onvruchtbare stuifgrond gebruikt
als vulzand voor weg en woningbouw.

Ontstaan in
de laatste ijstijd
Later is de Zwarte Plakheide tot
monument verklaard vanwege zijn
bijzondere geologie en sporen die
duiden op prehistorische bewoning.
Vanwege zijn unieke natuur en twee
meter hoge ligging is het uitermate
geschikt om het beeld te bieden van
America en Evertsoord van voor en na

de ontginning. Met het behouden van
natuur, de ontstaansgeschiedenis en de
sporen van schuilplekken uit de tweede
wereldoorlog hoopt de organisatie
cultureel erfgoed van dit deel van de
Zwarte Plak te conserveren.
Het project ter herinrichting van de
Zwarte Plakheide is een samenwerking
van Stichting Groengroep Sevenum,
Stichting Landschap Horst aan de Maas,
de dorpsraad van America, Stichting
KnopenLopen, de Bosgroep ZuidNederland en gemeente Horst aan de
Maas.
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Informatieavonden
Waak voor inbraak

‘Zie je iets
verdachts,
meld het ons’
Wie ‘s avonds nog een graag een rondje wandelt met de hond, kan
sinds kort in Horst uit drie nieuwe routes kiezen. Het zijn wandelroutes
door wijken waar het afgelopen jaar veel inbraken hebben plaatsgevonden, de zogenoemde ‘hotspots’. Zie je tijdens je wandeling iets verdachts,
dan kun je dat meteen bij de politie melden.

Gezond kindermenu
Geconcentreerd werken burgemeester Kees van Rooij, enkele kinderen van basisschool De Schakel
uit Broekhuizenvorst en chefkok Randy aan hun menu tijdens de kick-off van Regio Venlo Hoofdstad
van de Smaak 2013. Zeven gemeenten namen vorige week donderdag deel aan deze kookwedstrijd
waar een gezond kindermenu centraal stond. Het menu van het groepje uit Horst aan de Maas bestond
onder meer uit flensjes met forel, groentefrietjes en als nagerecht een fruitfeest.

Aantal inbraken
terugdringen kan de
politie niet alleen

Vervolg voorpagina

CDA verliest kandidaatwethouder en bestuur
”Mijn vriendin en ik verheugden
ons erop om ons zo snel mogelijk
binnen de gemeente te vestigen en in
Horst aan de Maas onze toekomst op te
bouwen.”
Het bestuur van CDA Horst aan de
Maas vond de houding van de fractie
ten opzichte van de 26-jarige Frints

en de manier waarop zij met zijn
voordracht omging, onacceptabel. Het
bestuur trok daarop haar conclusies en
gaf tijdens de ledenvergadering van de
partij dan ook te kennen af te treden.
Tegels geeft aan dat de fractie het
besluit van het bestuur zeer betreurt.
De bestuursleden laten weten

Carmelle

voorlopig in een waarnemende rol aan
te blijven. Dat is dan wel op voorwaarde
dat de fractie geen definitieve besluiten
neemt over een opvolger voor wethouder Leon Litjens. Ook wordt op aandringen van de leden met hulp van een
bemiddelaar bekeken of de patstelling
tussen bestuur en fractie op te lossen is.

Het gebeurt niet vaak dat alle leden van de topslijter
proefcommissie het volledig met elkaar eens zijn.
Toch gebeurde dat bij het proeven van de Carmelle
wijnen. Beide soorten kregen de maximale score.
De lentebieren stromen binnen.

Politie Horst hield vorige week de
tweede informatieavond in Horst met
als thema Waak voor inbraak. Tijdens
de bijeenkomst, waar zich zo’n 120
mensen voor hadden aangemeld,
kregen de aanwezigen onder meer
tips over hoe een inbraak voorkomen
kan worden. Daarnaast werden zij
erop gewezen hoe ze zelf alert kunnen
zijn op verdachte omstandigheden. Het
project Waak voor Inbraak werd een
aantal jaren geleden geïntroduceerd in
de gemeente Horst aan de Maas.

€ 6,99

Per
fles

nog 3 dagen

6 halen=
4 betalen
Goede Vrijdag om
19.00 uur gesloten

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

“Elke inbraak is er één te veel”,
aldus burgemeester Kees van Rooij die
de bijeenkomst opende. “Hoewel de
politie alles op alles zet om het aantal
inbraken terug te dringen, kan zij dit
niet alleen.” Het afgelopen jaar werd
er in 45 woningen in Horst ingebroken.
De zogenoemde ‘hotspots’ waren het
centrum en de wijken Molenveld en
Afhang. In enkele huizen werd zelfs
meerdere keren diefstal gepleegd.

Populair bij de inbrekers waren
voornamelijk sieraden en geld. In
enkele gevallen werd er wel ingebroken, maar niets meegenomen. Vaak
wordt gedacht dat inbrekers voornamelijk ’s nachts op pad gaan, maar
dat blijkt allang achterhaald te zijn.
Tegenwoordig slaan ze voornamelijk
overdag, tussen 08.00 en 20.00 uur,
hun slag. Ook de babbeltruc, waarbij
iemand zich bijvoorbeeld voordoet als
vertegenwoordiger van een energiemaatschappij of thuiszorgorganisatie,
komt steeds vaker voor.
Volgens wijkagent Hans van
Vulpen draaien de informatieavonden
ook om een stuk bewustwording.
“Voor veel mensen is criminaliteit vaak
nog een ver-van-mijn-bedshow, iets
wat alleen in steden als Amsterdam
gebeurt. Maar ook in Horst aan de
Maas komt dit voor. Ons doel is,
naast het terugdringen van het aantal
woninginbraken, mensen te prikkelen
zelf verantwoordelijkheid te nemen.
De nadruk ligt op preventie. Zie je iets
verdachts, meld het ons.”
Voor een videoreportage
over dit onderwerp kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de belangstelling en het medeleven bij het afscheid van

En toch telkens weer
zullen we je tegenkomen.
Zeg nooit: “Het is voorbij.”
Slechts je lichaam
werd ons ontnomen,
niet wie je was
en ook niet wat je zei...

Piet Hendrix
Familie Hendrix-Muijsers
Melderslo, maart 2013

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen.
Je was voor ons een lieve man, pap en opa. Wij zullen je missen.
Maandag is van ons heengegaan

De zeswekendienst zal gehouden worden op paaszondag 31 maart a.s.
om 09.30 uur in de parochiekerk H. Oda te Melderslo.

Jo Litjens

Evi

Riek
Loes en Hans
Lisa, Wendy
Will en Michelle
Mark en Nicolle

Horst, 25 maart 2013
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag
29 maart om 10.00 uur in de aula van crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de ontvangkamer van het
crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Gratis stof bij vouwgordijnen.
www.dovens.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
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 koop kleine pakjes hooi à 3 euro.
Tel. 077 398 49 77/06 11 70 84 42.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Gratis woz-scan! Wij controleren gratis
of uw woz-waarde juist is. Bij bezwaar
no cure-no pay. Kosten 1/4 van uw
besparing 1e jaar bij succes. Info:
groengoed makelaar 077 398 75 76
of info@groen-goed.nl
Pedicure Myriam Wagemans
Voor uw voetverzorging, ook voor diabetes- en reumaclienten. Aangesloten bij
ProVoet. Bel voor een afspraak:
077 398 71 05 of 06 30 61 99 43.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Meubelmakerij, meubelen op maat
gemaakt in alle modellen.
www.dovens.nl
Appartement te huur Mallorca
Appartement Mallorca Palma juli +
augustus € 375 p/w, zomerhuis
Alcudia april + mei nog vrij info
www.bertcatimallorca.nl.

www.samenwandelen.nl
Voor iedereen die graag wil wandelen
maar liever niet alleen.

Nu tijd voor bomen, taxus, buxus,
enz! Leiplataan/linde € 52,50,
dakplataan € 55,00 e.a. (lei-dak-zuil)
bomen, Buxus v.a. € 0,50, taxus v.a.
€ 1,60, Coniferen, Laurier, veel
Hortensia’s, Buddleja, Viburnum e.a.
heesters (op stam), bodembedekkers.
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

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Nieuw in Sevenum! Schuifwandkasten
Op Maat tel. 06 53 88 61 01.

Staatserkend Gezondheids Praktijk.
Rep of China. Tai Chi Chi Qong, Heil gymnastiek 06 19 58 59 04.

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)

allround medewerker gezocht bij
begrafenis en
crematie onderneming Theo Arts
Voor ons damesteam zijn wij op zoek naar:

een allround medewerkster
op oproepbasis
Wat vragen wij:

Na een interne opleiding bestaan jouw werkzaamheden uit het vervoer van de
overledene vanaf het huisadres naar een uitvaartcentrum. Ook het verzorgen of
opbaren van een overledene kan een onderdeel zijn van jouw werkzaamheden.
Verder fungeer je als draagster en/of chauffeuse op de rouwauto bij uitvaarten
en als gastvrouw bij afscheidsbezoeken.

Wie zoeken wij:

Jij bent representatief en correct in de omgang. Je hebt een groot inlevingsvermogen en kwaliteit vind je heel belangrijk. Je hebt geen lichamelijke klachten
die tilwerkzaamheden onmogelijk maken. Je bent in bezit van een rijbewijs,
flexibel inzetbaar en op afroep beschikbaar, ook in de avond en nachturen,
ook in het weekend. Je bent woonachtig in de gemeente Horst aan de Maas,
Venray of Bergen(lb).

Wat bieden wij:

Een aantrekkelijke functie bij een solide bedrijf.
Een gezellige werksfeer waar je wat
voor je medemens kunt betekenen.
Spreekt bovenstaande omschrijving je aan,
dan kun je jouw sollicitatie met
een recente pasfoto en CV richten aan:
mischa@theoarts.com

Gezocht parttimer cafetaria voor
avonden en weekenden,
tot max. 20.00. Ervaring gewenst,
niet verplicht. Ca. 10 uur p/w.
Voor info 06 52 03 53 66.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Rolsteigers, ladders en trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl

Dynamo of startmotor defect?
Voor reparatie of nieuw bel D&S Service,
tel. 06 54 37 11 11 of 0478 571 11 11.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Slaapkamers-boxsprings-matrassendekbedden-hoeslakens-toppers.
www.dovens.nl
Bedrijfsruimte/caravanstalling.
450m2 bedrijfsruimte beschikbaar,
ook mogelijkheden voor in units á
75m2. Tevens mogelijkheid voor
stallen caravan, vouwwagen e.d.:
www.caravanstallingkronenberg.nl of
06 25 22 24 76.

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

21 maart 2013
Dochter van
Erik en Diana Verheijen-Wijers
Tienrayseweg 19
5961 NK Horst

Dochter van
Roel Martens en
Marieke Hoebers
Zusje van Bo
Deken Creemersstraat 2,
5961 JP Horst

Hij heeft 81 jaar mogen worden.

McGraths Hill,
Australië:
Broekhuizen:

Esmee

Geboren op 26-03-2013

echtgenoot van
Riek Litjens-Craenmehr

Horst:
Huizen:

Geboren

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

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

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

www.theoarts.com

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

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Voor dagterras in buitengebied
Grubbenvorst/Lottum zoeken we
enthousiaste terrashulpen voor
weekend en/of vakanties. Stuur een
bericht met motivatie en voorkeurwerkdag(en): info@kaldenbroeck.nl
Hobby aan tuinieren?
Wij zoeken iemand die regelmatig onze
tuin wil onderhouden. Vergoeding in
overleg. Interesse? Bel: 06 36 50 11 90.
Gezocht: vriendschap!
Moderne vrouw, begin 40, zoekt
vriendinnen om leuke dingen te doen.
B.v. uitgaan, koken, wandelen, fietsen,
sauna. zoemel71@gmail.com
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Dovens Meubelen, Milheeze. Actie,
20% korting op alle raamdecoratie.
www.dovens.nl
Praktijk Constance in Horst.
Een detox op de voeten en u maakt
gemakkelijk gezondere keuzes.
Info: www.bijconstance.nl
Te huur opslag- en werkruimte.
Locatie: Melderslo, afmetingen:
2 x 170 m2, heftruck en chauffeur
aanwezig, ruimte is vorstvrij, buitenterrein verhard. Tel. 06 21 58 07 85.
Gezocht: poetshulp voor 3-4 uur
per week, op maandag- of dinsdagochtend, in Horst. Tel. 06 46 24 69 10
(na 18.00u).
Kom ook naar de peutergym! Ouderen peutergym. Ma- en woe-ochtend in
‘t Gasthoes. Info: tallifokke@ziggo.nl of
www.hosema.nl
www.maria-hoeveamerica.nl
Weer eens iets anders! Je feest wordt
een belevenis als je op de boerderij
bent geweest! Bij ons kunt u terecht
voor: boerengolf, klootschieten,
workshops voor volwassenen en
kinderfeestjes.
Wekelijks open inloop Horst.
Dinsdag 09.00-11.00u OJC-Niks
Doolgaardstraat 34 tel. 06 12 21 78 28
Zorgadvies en Regelhulp Zandterweg 48
5973 RC Horst tel. 077 463 23 84
www. zorgadviesenregelhulp.nl
e-mail: Ria@zorgadviesenregelhulp.nl
www.partyverhuurvangent.nl
Verhuur van springkussens en
overige feestbenodigdheden.
info@partyverhuurvangent of bel
0478 51 50 11.
Gezocht voor 4 ochtenden in de
week poetshulp. Werktijden mogen
in overleg. Ca. 15 uren p/w info
bel 06 52 03 53 66.
Te koop Knaus caravan met voortent.
Tel. 077 398 11 04.
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Seizoensopeners Prilpop en Merlinpop vaste waarden

Festivalseizoen Horst aan
de Maas is geopend
NIEUW NOG VOORDELIGER NIEUW

-AKTIE

Festivals in Horst aan de Maas: sommige bestaan al sinds mensenheugenis en andere komen en gaan. Sommige
komen niet eens van de grond. Met vaste waarden Prilpop en Merlinpop voor de deur blikt HALLO terug en vooruit.
Hoe gaat het met de festivalscene in Horst aan de Maas?

3 VOOR DE PRIJS VAN 2
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL. AKTIE VAN 20-03-2013 T/M 3-4-2013

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50
Te huur gevraagd:
perceel landbouwgrond of weiland,
Kusters Hegelsom, tel. 06 31 50 00 75.
Verloren bij Plus of parkeerplaats
portemonnee. Tel. 077 398 54 50.
Atelier Valise en De Stal.
Creatieve workshops voor families,
bedrijven, vrienden en andere groepen.
Zowel ontvangst in onze sfeervolle
ateliers als op locatie.Kosten € 12.50
tot € 27.50 p.p. Info wwwvalise.nl en
www.atelier-destal.nl
Verloren zwart-witte gymschoen,
merk Dutchy (mt 38) in Horst rond
13 maart. Tel. 077 398 71 80.
Onroerend Goed
Te huur: bedrijfsruimte 145m²,
geïsoleerd, gelegen op Industrieterrein
Sevenum. Tel. 06 40 63 78 26.
HONL Horst
Klarinet zoekt klarinettist m/v inl.
06 51 65 73 17. Trombone zoekt
Trombonist m/v inl. 06 51 65 73 17.
Pasfoto’s & telefoon reparatie
Voor officiële pasfoto’s en voor het het
repareren van uw telefoon of tablet,
kunt u terecht bij Ster Media Store,
Venloseweg 2, Horst.
tel. 077 398 78 55. Geopend:
7 dagen per week van 13.00-21.00u!
Te huur: bedrijfs-/opslagruimte
180 m2, droog, stof- en vorstvrij, electr.
rolpoort, verhard terrein, € 350,00 per
mnd. Inl. 06 53 76 96 98.
Koninginnedag!
Dit jaar natuurlijk heel bijzonder! Dus
hebben wij heel bijzondere oranje-spullen
voor u ingekocht voor een onvergetelijke laatste koninginnedag! Boutique
MamaLika, Herstraat 44c, Horst.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Dyslexie/leerproblemen.
Professionele hulp, begeleiding bij
dyslexie en andere leerproblemen.
Basisschool, voortgezet onderwijs,
volwassenen. Gratis intake-gesprek.
E-mail:info@reachup.nl www.reachup.nl
tel. 06 50 27 19 73.
Oppas (gastouder).
Mama’s en papa’s. Zoeken jullie opvang
voor jullie kind(jes) tijdens werkuren?
Gastouderbureau Roodkapje kan jullie
hierbij behulpzaam zijn. 077 374 51 49
www.roodkapjehorstaandemaas.nl
Nieuw in Horst, zitdans.
Minder mobiel en toch dansen!
Kom kennis maken met zitdans.
Vanaf woensdag 3 april in Sport en
Partycentre de Riet, Weltersweide 22
in Horst. Info@beweegmee.nu of bel
M. Kunzeler 077 398 40 07.
MBO2 Helpende Zorg en Welzijn.
Een officieel diploma in 10 weken tijd?
Dat kan. Tijdelijk voor slechts € 99,00.
Meer info: 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Start in Horst.
Beginnersgroep Line dance. Kom kijken:
vrijdag 5 april - 15.00 uur. Dans mee en
ervaar dat Line dance naast
ontspannend, ook inspannend kan zijn.
Party en Sportcentre de Riet
info@beweegmee.nu 077 398 40 07.
Kinderfeestje op de boerderij.
Koe pimpen, vogelhuisje versieren,
zeep feestje, decopatch, boerengolf.
Voor meer info:
www.maria-hoeveamerica.nl

Te huur, ruim senioren appartement
met balkon. Gelegen aan Helmesstraat
24 te Horst. Eigen berging en garage.
Bij interesse of voor bezichtiging kunt u
bellen met 06 20 30 00 06.
Per direct te huur gevraagd tijdelijke
woonruimte voor twee personen (liefst
begane grond) Tel. 06 10 27 27 69 of
06 13 06 19 98.
Te koop royale tussenwoning met
grote kamer, keuken, tuin en vrije achterom (ook voor auto) Pr.Bernhardstr.
5 Horst. Deelnemer Open Huizen route
za. 6 april van 11:00 tot 15:00u.
Een kijkje waard 077 310 10 39.
Wij zetten graag uw oude videobanden,
hi8 tapes en dv tapes om naar dvd. Bel
voor meer info 06 12 42 89 42, mail
naar frankawillems88@gmail.com of ga
naar www.darkrainbowproductions.com

vloerreiniging
en

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

Alcatrazz trekt al jaren veel publiek
Groot nieuws was het vorig jaar,
toen Alcatrazz-organisator Paul van
Rengs het spinoff-evenement Birdman
moest afblazen. Een tegenvallende
voorverkoop leidde tot die beslissing.
Door de jaren heen was dat voor veel
festivals de reden van hun verdwijnen. De organisatie van Flestival, dat
in november 2011 plaats had moeten
vinden, besloot om die reden hun
feest niet door te laten gaan. Twee jaar
eerder werd de twintigste versie van
Beatnight afgeblazen, omdat nog geen
15% van de kaarten in de voorverkoop
verkocht was. Ook de Sèrumse Fiste
moesten vanwege financiële tekorten
het veld ruimen. De organisatie wilde
stoppen voordat ze de rode cijfers raakten. Knorpop in Meterik knokt al jaren
voor een voortbestaan. Tegenover festivals die het niet redden, staan ook feesten die al jaren heel constant presteren,
zoals het gratis Prilpop in Sevenum en
festivals met entree als Merlinpop in
Meerlo en Alcatrazz in Horst. Alcatrazzorganisator Paul van Rengs: “Alcatrazz
kent dit jaar de zevende editie. Het is
een betaald festival, maar de prijs-kwaliteitverhouding is goed. Het is uniek
voor de regio en richt zich op een specifieke doelgroep. We mikken daarbij op
bovenregionaal publiek.”

Nieuwe initiatieven
Ook nieuwe initiatieven ontpoppen zich, zoals het OMG-Festival in
Kronenberg dat op 29 juni op het
evenemententerrein plaatsvindt en
het Beatz & Bandz Summerfestival dat
begin augustus door OJC Canix georganiseerd wordt in Lottum. Gijs Janssen,
voorzitter van Stichting77 die het
OMG-Festival organiseert, heeft goede
verwachtingen van hun evenement:
“Wij merken dat we in twee maanden
tijd een behoorlijke naamsbekendheid
in de gemeente hebben opgebouwd en
dat er positief wordt gereageerd op ons
initiatief.” Maar ook deze organisatie is
afhankelijk van voorverkoop. “Een groot
deel van de tickets zal in de voorverkoop verkocht moeten worden om onze
plannen daadwerkelijk op een verantwoorde manier te kunnen realiseren.

Wij hebben de steun van de regio in de
aanloop naar het festival echt nodig.”
Door middel van een kortingsactie voor
‘early birds’, mensen die vroeg kaarten
kopen, hoopte de organisatie al in een
vroeg stadium veel van de beoogde
1.500 bezoekers vast te kunnen leggen.
“Hoe minder kaarten in de voorverkoop verkocht worden en hoe langer
mensen wachten, hoe voorzichtiger wij
als organisatie handelen. Als blijkt dat
onze huidige plannen te risicovol zijn
ten opzichte van de daadwerkelijke
kaartverkoop dan moeten we deze
eerste keer wat bescheidener zijn in de
opzet van het festival. Op dit moment
gaan we gewoon nog uit van onze
oorspronkelijke plannen.”

Beatz & Bandz
In Lottum organiseert een nieuwe
generatie OJC Canix-vrijwilligers het
nieuwe Beatz & Bandz Summerfestival.
Na het stoppen van Weistock vanwege
hoge kosten en te weinig publiek
ontbrak in het dorp een muzikaal
evenement, vonden de vrijwilligers. Dit
festival wordt een combinatie van een
tent met rock-, pop-, punk- en metalbands zoals men van Weistock gewend
was, aangevuld met een dancepodium
met dj’s.
Waarom zoveel festivals het
hier niet redden? De organisatie van
Flestival is er nog steeds niet uit: “Er
waren allerlei redenen mogelijk: verkeerde tijd van het jaar, veel festivals
in de regio. Voor ons was de gok op
deurverkoop niet mogelijk in verband
met financiële risico’s.”

Trage voorverkoop en
verzadigde markt
Gratis entree lijkt niet direct de
oplossing om meer publiek te trekken,
denkt ook Birdman-organisator Paul
van Rengs: “Voor ons was gratis entree
geen keuze, omdat we een grootschalig
evenement wilden maken.” Flestival,
dat ook grote namen wilde trekken,
herkent dat probleem: “Gratis entree
is niet mogelijk met een programma
zoals Flestival had en dat zal voor

meer festivals gelden. De opbrengsten
moeten opwegen tegen de kosten, en
die zijn natuurlijk afhankelijk van het
programma.”
Daarnaast wordt vaak gezegd dat
de markt verzadigd is. Zijn er teveel
festivals in een korte periode? Paul
van Rengs: “Het ligt er niet zo zeer aan
dat er meerdere festivals op hetzelfde
moment zijn. Mensen zijn nu kritischer
waar ze hun geld aan uit geven. Een
festival als Lowlands is al uitverkocht
voordat het programma bekend is, dat
is een evenement van naam en faam.”
Prilpop en Merlinpop vallen al jaren
tegelijk in het Paasweekend: toch snoepen zij niet elkaars publiek weg. Prilpop
bestaat al bijna 30 jaar en Merlinpop al
zo’n 25 jaar. Volgens Prilpop-organisator
Hanneke Wijnen ligt dat vooral aan de
laagdrempeligheid van het Sevenumse
festival. “Omdat we het in en rondom
de soos doen, blijven onze kosten altijd
laag. En we hebben het luxeprobleem
elk jaar veel bezoekers te trekken.”
Volgens Wijnen draait Prilpop mede
dankzij de jarenlange ervaring van
de organisatie elk jaar goed. Prilpop
helpt het OMG-festival door hen tijdens
Prilpop de gelegenheid te geven kaartjes te verkopen “ter ondersteuning van
Sevenumse activiteiten.”

Erg moeilijk op dit
moment
Hoe kijken de ‘oude rotten’ in het
vak naar de nieuwelingen? Paul van
Rengs: “Wij hebben ervaring met het
opzetten van een nieuw initiatief en
hadden geen succes, terwijl we dat
echt ‘niet misselijk’ hebben aangepakt.
We hebben er echter niet de vinger
op kunnen leggen waar dat aan lag.
Persoonlijk zou ik zelf op het moment
niet met iets nieuws beginnen. Ik ken
die jongens van OMG en weet dat ze
heel enthousiast zijn. Maar het lijkt me
gewoon erg moeilijk op dit moment.”
De organisatie van Flestival geeft aan
het moeilijk te vinden te voorspellen
wat gaat werken. “Maar het is natuurlijk
wel goed dat er dingen georganiseerd
blijven worden in Horst aan de Maas.”
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Fasol pleit voor behoud locatie Peelkabouters
Het kunstwerk met de zeventien bronzen beelden dat het sprookje van de Peelkabouters, geschreven door
oud-burgemeester Romé Fasol, verbeeldt, kan door de nieuwbouwplannen voor het Kloosterhof in Horst niet haar
huidige locatie behouden. Fasol maakt zich sterk voor een verplaatsing van slechts tientallen meters.

Stichting Peelkabouters haalt elk
jaar veel geld op, onder andere voor
Stichting CliniClowns. Fasol pleit dan
ook voor een verplaatsing en behoud
van de beelden in de richting van de

Etos, zodat de beelden nog steeds een
prominente plaats in Horst innemen.
De gemeente heeft dit plan nog niet
goedgekeurd, maar gaf aan Fasol’s
plannen “in overweging te nemen.”

Meer parkeerplaatsen
voor Horst
Het parkeerterrein aan het Cuppenpedje in het centrum van Horst wordt
uitgebreid met 71 plekken. Dat liet gemeente Horst aan de Maas weten.
De parkeermogelijkheden in
Horst waren een groot aandachtspunt
voor de gemeente bij het opstellen
van de strategische visie voor het
centrum. Toen de gemeente onlangs
het terrein van een kerkgebouw
aan het Cuppenpedje aankocht en
het aansluitend perceel kon huren,

Het bouwplan voor winkelcentrum
Kloosterhof dat in november 2014 afgerond moet zijn, heeft ingrijpende gevolgen. Het winkelcentrum gaat compleet
op de schop om plaats te maken
voor nieuwbouw. Ook zal Kloosterhof
groeien in omvang, waardoor er op
zoek moet worden gegaan naar een
nieuwe plek voor het in Horst bekende

kunstwerk van de Peelkabouters. De
gemeente gaf aan dat deze plek nog
niet is aangewezen.
Het kunstwerk, dat gemaakt werd
in 1997, staat nu in de fontein op een
pleintje naast de St. Lambertuskerk.
Het is volgens Fasol van groot belang
voor Horst. Zestien figuren vormen
een geheel rond de centrale kabouter

Wijsneus en zijn met hem verbonden
door een geluksboodschap. “Het is
al jaren een tastbaar en toegankelijk
object voor kinderen, waardoor zij in
aanraking komen met kunst. Tevens
staat de beeldengroep voor het ideaal
van Stichting Peelkabouters: het helpen
van zieke kinderen”, aldus geestelijk
vader Romé Fasol.

A d ve r to r i a l

Bezoek ook eens
een jongerenfestival

In aanwezigheid van wethouder Ger van Rensch ontvingen openbare
basisscholen Krullevaar uit Sevenum en Samensprong uit Grubbenvorst
op 20 maart het certificaat Openbaar Onderwijs.
Alle negen scholen van stichting
Akkoord!-po zijn tussen september en
november bezocht door het Contactcentrum Bevordering Openbaar
Onderwijs (CBOO). Dit centrum staat
borg voor de belangen van het openbaar onderwijs en in het bijzonder voor
de veelzijdige ontwikkeling van de kinderen in het openbaar onderwijs. Bij de

bezoeken werden de schoolplannen,
jaarplannen en jaarverslagen onderzocht en werd met ouders, medezeggenschapsraad, kinderen, leerkrachten
en directies gesproken. Twee van de
scholen van stichting Akkoord!-po
liggen in Horst aan de Maas: OJBS de
Krullevaar en OBS de Samensprong.
Zij ontvingen beide het certificaat.

Gemeente Horst aan de Maas, Centrum Management Horst en het
Citaverde College organiseren een voortuinenwedstrijd voor inwoners van
Horst aan de Maas. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden.

opzetten van festivals en evenementen. Vaak ontstaan deze kleinschalige
festiviteiten vanuit de sosen. Jongeren
nemen zelf het initiatief en organiseren een rap-battle, een open podium
of een kleinschalig festival in en
rondom hun soos. Het zorgt voor een
saamhorigheidsgevoel en levert een
positieve bijdrage aan de beeldvorming over sosen en groepen jongeren.

Trots
Ook als ouder bent u van harte
welkom om deze zomer het festival in
uw dorp te bezoeken. Daar ziet u hoe
jongeren hard aan het werk zijn om
voor hun eigen omgeving een
geslaagd evenement op poten te
zetten. Met trots zult u zien hoe de
jongeren uit het dorp dit voor elkaar
weten te krijgen. Misschien zet u de
stap om in gesprek te gaan met de
Saamhorigheidsgevoel
jongeren en overweegt u om volgend
Het Jongerenwerk van Synthese
jaar een handje mee te helpen.
stimuleert en activeert jongeren bij het Veel plezier!

Certiﬁcaat voor
openbare scholen

Aanmelden
voortuinenwedstrijd

Het is bijna zover, het festivalseizoen staat weer voor de deur. Vanaf april
trekken duizenden jongeren naar festivals om te genieten van muziek,
film, kunst en cultuur. Voor andere jongeren is het een unieke kans hun
organisatietalent te ontplooien. Kom als ouders ook eens een kijkje nemen
en ervaar zelf hoe jongeren hun talenten inzetten tijdens festivals.
De grotere festivals zijn vooral in
economisch opzicht interessant voor
de omgeving. Door de ticketverkoop
aan massa’s mensen, maar ook door
consumptie in de omgeving, krijgt de
stad of plaats een enorme economische impuls. De kleinschalige festivals
zijn vooral goed voor het imago van
een stad of dorp, maar ook voor de
talentontwikkeling van jongeren.
Deze festivals worden vaak opgezet
door jongeren uit de eigen omgeving.
Het geeft jongeren de ruimte om hun
organisatietalent te ontplooien en op
een creatieve manier bezig te zijn.
He geeft lokale bandjes en artistiekelingen de kans om op een groot
podium hun kunsten te vertonen.
Daarnaast levert kunst en cultuur een
belangrijke bijdrage aan de sociale
ontwikkeling van jongeren.

deed de mogelijkheid zich voor om
het bestaande parkeerterrein uit
te breiden. In het tweede kwartaal
van dit jaar wordt begonnen met de
werkzaamheden. Over de inrichting
en de werkzaamheden vindt volgens
de gemeente regelmatig overleg
plaats met de aanwonenden.

Voorbeelden van festivals die de
komende tijd in de buurt plaatsvinden:
- Prilpop Sevenum,
29 maart - 1 april 2013
- Merlinpop Meerlo, 31 maart 2013
- Funpop Horst, 25 en 26 mei 2013
- Jera on air Ysselsteyn,
7 en 8 juni 2013
- OMG! Festival Kronenberg,
29 juni 2013
Anton van der Heijden
Sociaal Cultureel Werk / Ambulant
Jongerenwerker Synthese

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)

Het thema is dit jaar de levende
tuin. De jury keurt in de categorieën
kleine, middelgrote en grote voortuinen. Nieuw is deze keer de categorie
landschappelijke erven en landschappelijke tuinen. De deelnemers in
deze categorie bezitten een tuin met
erfbeplantingen en tuinelementen
die aansluiten aan de landschappelijke omgeving. Wie deel wil nemen
aan de wedstrijd kan zich tot 15 april
aanmelden. Dit kan door middel van

het doorgeven van naam, adresgegevens en de categorie naar info@
horst-centrum.nl of bij het Centrum
Management op 06 21 31 52 25.
Voor meer informatie, kijk op
www.horst-centrum.nl
Deelnemers die in 2012 mee
hebben gedaan als deelnemer en zich
niet hebben afgemeld, hoeven zich
niet nogmaals aan te melden maar
gaan automatisch over als deelnemer
aan de voortuinenwedstrijd 2013.

Verwaarloosde
pony’s gered
In een weiland aan de Hofweg in America hebben de dierenpolitie
en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) twee pony’s in
beslag genomen omdat ze in een verwaarloosde conditie verkeerden.
Volgens de politie was er sprake
van ondervoeding bij de pony’s. De
politie startte een onderzoek nadat zij
een melding hadden binnengekregen
over verwaarlozing van de dieren. In
overleg met de officier van justitie zijn
de twee dieren meegenomen. Drie

andere Shetlandpony’s verkeerden
in een betere toestand en werden
dus niet meegenomen. De eigenaar
van de grond waarop de pony’s zich
bevonden is bij de politie bekend.
Zij onderzoekt nu wie de verantwoordelijkheid voor de dieren droeg.

jongeren 09
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15 VRAGEN aan Marloes Janssen Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

wedstrijdzwemmen en ik heb er nog
lang niet genoeg van.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen en wat zou je dan doen?
Ranomi Kromowidjojo. Ik zou de honderd meter vrije slag van Ranomi heel
graag willen zwemmen, en dan ook
echt goud winnen. Dat lijkt me echt
superleuk!
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat zijn Danique en Rens, zij zijn dit
jaar nieuw bij mij in de klas gekomen.
Ze leken me superleuk en dat zijn ze
ook. Ik trek veel met ze op, tijdens
schooltijd, maar ook vaak na school
nog. We spreken wel eens bij iemand
af en dan gaan we daar wat rondhangen of zo.
Wat is voor jou de origineelste plek
om iemand ten huwelijk te vragen?
Ik denk dat ‘t niet zoveel uitmaakt, je
wordt ten huwelijk gevraagd en dat
vind ik al heel wat. Maar ik denk toch

Marloes Janssen
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat was je favoriete spel als kind?
Dat was kaarten, het spelletje pesten,
samen met mijn opa. Iedere keer als
ik bij opa kwam, deden we een paar
potjes. Winnen lukte me niet zo heel
vaak, maar dat maakte niets uit. Ik doe
dat nu trouwens nog steeds.
Wat is uniek aan jou?
Ik ben best wel zorgzaam. Ik probeer
iedereen te helpen en laat veel mensen voor alles gaan. Ik ben ook altijd
erg vrolijk. Soms krijg ik daar complimenten over, en dat vind ik echt heel
erg leuk.
Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik over tien jaar op de
Olympische Spelen sta. Ik wil namelijk
heel graag iets bereiken met wedstrijdzwemmen. Ik doe al zeker zes jaar aan

dat op het strand, terwijl de zon onder
gaat, wel heel speciaal is. Ik zou later
best wel graag willen trouwen. Het lijkt
me leuk om bij iemand te zijn en van
iemand te houden, door te trouwen
laat je dat zien.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Ik vind het al een leuke dag als de zon
‘s ochtends schijnt. Meestal is dan mijn
hele dag al goed. Maar ik kan ook heel
erg genieten van carnaval, vakantie,
gezellig afspreken met vriendinnen
en feesten. Als ik één ding zou mogen
kiezen, dan zou ik met al m’n vrienden
naar Parijs gaan, dat lijkt me supertof.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik zou mijn ombre in mijn haar graag
opnieuw willen doen. Je ziet er nu bijna
niks van, terwijl ik er best veel geld aan
uitgegeven heb.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Met mijn beste vrienden een lang

Maart Maart
/ April/ April
LOV L

weekend weg, dat lijkt me echt top.
Gewoon gezellig met elkaar een beetje
rondhangen. Het liefst zou ik dan naar
Londen of Parijs gaan, die steden lijken
me echt heel erg leuk om een keer te
zien.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Het is altijd leuk. Er is altijd wel ergens
wat te doen, is het niet in het ene dorp,
dan is er wel iets in het andere dorp.
Dan ga ik bijvoorbeeld naar de soos of
de keet. Ik ga daar niet heel vaak naartoe, maar het is er wel altijd gezellig.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind de sociale netwerken goed, zo
hoef je niet meteen iemand te bellen, maar kun je gewoon een appje
sturen. Whatsapp vind ik toch wel het
handigst, daar doe ik wel het meeste
mee. Facebook en Twitter gebruik ik
ook, maar Whatsapp staat toch wel het
hoogst in mijn rijtje.
Leukste feestje ooit?
Dat was afgelopen nieuwjaar. Toen
vierde ik met Sharon, Julian en Sven de
jaarwisseling, het was echt superleuk.
Ik heb er ook supermooie herinneringen aan over gehouden die ik echt
nooit meer zal vergeten.
Avondmens of ochtendmens?
Beide, ik vind het leuk om ’s avonds
lekker uit te gaan, maar één keer
per weekend moet ik ook erg vroeg
opstaan, om te gaan trainen voor het
wedstrijdzwemmen, dan sta ik om
kwart over zes op.
Zon of sneeuw?
Zon, ik word gewoon heel erg vrolijk
van de zon. Ik heb geen idee hoe
dat kan, maar als ik alleen al het
gevoel krijg dat het warm is buiten,
word ik blij. Ik houd ook absoluut meer
van zonvakantie dan van wintersport.
Niet dat ik dat niet leuk vind, maar
ik heb het gewoon liever warm, dan
koud.
Stad of dorp?
Liever een dorp, alles is dan dichtbij
en we hebben alles eigenlijk wel, hier
in zo’n dorp. Later wil ik ook graag
gewoon in een dorp blijven wonen.
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Dierenartsenpraktijk Horst e.o., Americaanseweg 33, Horst

Dierenkliniek
de Oude Melkfabriek,
Leunseweg
praktijk Horst
e.o., Americaanseweg
33,
Horst 22A, Venray-Leunen
Dierenartsenpraktijk
Horst e.o.,
Americaanseweg
33, Horst
Dierenkliniek Blerick,
Helling
1, 22A,
Venlo-Blerick
de OudeDierenkliniek
Melkfabriek,
Leunseweg
Venray-Leunen
de
Oude
Melkfabriek,
Leunseweg 22A, Venray-Leunen
Blerick, Helling 1, Venlo-Blerick
Blerick, Dierenkliniek
Helling 1, Venlo-Blerick

E 25,-

,-
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Communiefeest!
Beleef samen een
mooie, rustige dag.

tip:laat
laat meteen
uw uw
huisdier
chippen
tip:
meteen
huisdier
chippen
tip:
laat
meteen uw huisdier chippen
voor25
25 euro
in onze
klinieken.
voor
euroall-in
all-in
in onze
voor klinieken.
25 euro all-in in onze klinieken.

Bel 077-3982169 of email:

10, 5966 NB America
Bel
077-3982169
email: NieuweofPeeldijk
Belof077-3982169
email:
dierenarts@daphorst.com
Tel: 077-4641453
dierenarts@daphorst.com
dierenarts@daphorst.com

www.cateringservicejolandapouwels.nl

Column

Noodoplossing
Ik durf zonder blikken of
blozen toe te geven dat ik een
ster ben in het bedenken van
noodoplossingen. Trots ben ik
er niet op, want in het bezit
zijn van deze vaardigheid gaat
meestal samen met een erg
chaotisch karakter, zo ook in
mijn geval. Hoe vaak het me
niet overkomt: iets vergeten,
dingen kwijt raken, afspraken
door elkaar halen.
In zo’n geval scoort het
kwijtraken van mijn
portemonnee hoog in mijn
alarmrijtje. Daar bewaar ik
namelijk niet alleen mijn pinpas,
zorgpas en tientallen bonnetjes
in, ook nummers en
e-mailadressen die voor een
latere zaak in aanmerking
komen en een USB-stick vol
belangrijke bestanden berg ik
hier in op. Ondanks deze berg
aan informatie en onmisbare
spulletjes, zoals mijn pinpas,
kwam ik er toch pas dagen later,
op het station achter: nergens in
mijn tas was mijn portemonnee
te vinden.
Gaf ik eerst mijn vreselijk
rommelige en onoverzichtelijke
tas de schuld, werd het me al
snel duidelijk dat ik hier schuld
verdiende. Terug naar huis om
alles op z’n kop te zetten was
namelijk ook zonder succes. Mijn
portemonnee was weg. Ik kon
dus niks: niet reizen met de
trein, niets te eten halen, niets
te drinken halen... Heel fijn, had
ik weer, net nu ik de trein in
moét. En snel ook nog, te laat
komen kon nu echt niet.
Voicemails van
vriendinnetjes hielpen ook niet
echt mee. Als uiterste
noodoplossing heb ik een van de
modellen waar ik de dag ervoor
kennis mee maakte op de set
van de shoot, in paniek gebeld
en om hulp gesmeekt. Gelukkig
schoot hij me te hulp en heb ik
hem zover gekregen dat hij, op
de vroege zondagochtend, direct
zijn fiets op sprong richting het
station om een kaartje voor me
te kopen. Wat hij op dat
moment van mij en mijn
warhoofd dacht, dat wil ik niet
weten...
Wederom bewees ik het
mezelf: noodoplossing nummer
10.390, een half uurtje later zat
ik namelijk gewoon in de trein
en overleefde ik zonder
problemen de controle van de
conducteur.
Mies

10
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nieuws
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’t Lovendaaltje Grubbenvorst

Nieuwe gastouderopvang

Grubbenvorst heeft sinds kort een nieuwe professionele gastouder.
Op 1 februari opende eigenaresse Janneke Achten de deuren van haar
gastouderopvang ’t Lovendaaltje.
Met de oprichting van gastouderopvang ‘t Lovendaaltje ging een wens in
vervulling voor eigenaresse Janneke
Achten. “Ik liep al geruime tijd met het
idee rond om met kinderen te gaan
werken. Door de komst van mijn twee
dochters raakte dit in een stroomversnelling. In 2012 heb ik mijn papieren
gehaald om als gastouder te kunnen
starten.”

Een boerderij met
buitenruimte
Janneke woont samen met haar
man Jeroen en haar dochters, Meike (2)
en Bregje (5 maanden), net buiten de
bebouwde kom van Grubbenvorst in
een boerderij. Bij haar opvang kunnen

kinderen van nul tot vier jaar terecht.
Zij hebben zowel binnen als buiten
ruimte om te spelen. Janneke: “Op het
terrein rondom de boerderij hebben we
dieren zoals kippen, schapen, een hond,
een kat en in het voorjaar meestal ook
lammetjes. Bovendien liggen speeltuin
Roeffen Mart en het bos op loopafstand.”
’t Lovendaaltje is aangesloten
bij het gastouderbureau van Spring
Kinderopvang. Gastouderopvang is kleinschalige opvang waarbij de kinderen
thuis of bij een gastouder worden opgevangen. Vanwege het flexibele karakter
biedt het een alternatief voor reguliere
opvang. Zo betalen ouders per uur en
kunnen zij vaak ook terecht voor opvang
in de avonden en de weekenden.

BOC helpt mee

Postbezorgster Anita Gubbels
wint ﬁets
Anita Gubbels uit Lottum is werkzaam als postbezorgster bij PostNL. Zij won een fiets door het
invullen van een puzzel. Door haar leidinggevende Peter Schoolmeester en haar collega’s van PostNL
werd zij in het zonnetje gezet. Zij wensen haar veel fietsplezier.

Herinrichting
PTC+ terrein

Drie Horsterse zakenvrouwen genomineerd

Het terrein van PTC+ expertise centrum, dierhouderij en buitengebied
in Hegelsom, krijgt momenteel een facelift. Dit terrein wordt ingericht als
een belevingsterrein dat door velen gebruikt kan gaan worden.

Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg reikt op 30 mei in theater De Maaspoort in Venlo voor de tweede keer een
onderscheiding uit voor de meest inspirerende zakenvrouw van Noord-Limburg. Onder de genomineerden zijn dit
jaar drie vrouwen uit Horst aan de Maas.

Het terrein wordt voortaan meer
gebruikt voor trainingen dierhouderij
en buitengebied. Ook bedrijven uit
de regio kunnen hier activiteiten ontplooien. Om een begin te maken met
de veranderingen heeft PTC+ alvast
de entree aangepakt.
Hierbij is ondersteuning verleend
door leerlingen van het bouwoplei-

dingscentrum (BOC) in Horst. Onder
leiding van Verstappen boomverzorging hebben ook Duitse jongeren in
het kader van een mobiliteitstraject
meegeholpen bij de aankleding van
het terrein.
Op 10 april wordt de entree
samen met de huidige medegebruikers van dit terrein geopend.

De afgelopen weken konden
zakenvrouwen uit Noord-Limburg
voorgedragen worden voor de verkiezing. Uit alle aanmeldingen is een
longlist samengesteld. Lilian Keijsers
van Cleopatra passie voor lingerie,
Petra Leijssen-Versteegen van gastouderbureau Pierewiet en Loes van
Tilburg-Craenmehr van Van Tilburg
Installatietechniek BV zijn de kandida-

Kusters WONINGSTOFFEERDERIJVANDENBROEK.NL

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Alu. Loopdeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

Uw adres voor de totale woninginrichting!

TRAP BEKLEDEN INCL. TAPIJT EN ZIJKANTEN VOOR

ten uit Horst.
Zij krijgen concurrentie van Sandra
Baan van Studio Baan B.V. uit Venlo,
Jamara Buytendijk van inZichtadvies uit Venray, Ien Derks van Derks
Administraties en Belastingen uit Well,
Judith van Dijck van Plus Judith en
Guido van Dijck uit Venray, Lilian Ebus
van Nizza Bloembinders uit Venlo, Sonja
Visser van Stichting Zelfregiecentra

NL uit Venlo en Yvonne Welbers van
Culinair Creatief Ruud Welbers uit
Venray.
Een jury onder leiding van Carla
Pluijmaekers, voorzitter van Kamer
van Koophandel Limburg, kiest drie
vrouwen uit de genomineerden die in
aanmerking komen voor de award. Op
donderdag 30 mei wordt de winnares
bekendgemaakt.

2e paasdaG Geopend
10.00 tot 16.00 uur

E295,-

U kunt bij ons terecht voor:

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

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

Met Pasen zijn wij
beide dagen geopend!
www.hetmaashotel.nl

Wij se
rve
met Pa ren
een sp sen
Paasm eciaal
en
natuur u maar
lijk kun
u ook
a la ca t
rte
bestell
en!

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14

met kookdemonstratie
van aeG
vraaG naar
onze speciale
actie!

MENNEN KEUKENS
kEukEnS • bIJkEukEnS
bAdmEubELS • TAfELS
(SLAApkAmEr) kASTEn
kAnToorInrIcHTIng
voor uw gehele interieur
uit eigen fabriek

maatwerk
Úw specialist in

Hoofdstraat 23 • 5757 AJ LIESSEL • T 0493 342583 • www.mennenkeukens.nl

28
03

Clevers weer in de prijzen

IJsprijs voor
Kay Lommen
Tijdens de vakwedstrijden op de IJsVak-Beurs 2013 won Kay Lommen
van IJssalon Clevers uit Grubbenvorst de Gouden ijscreatie: een prijs voor
de mooiste en lekkerste ijscreatie.
De wedstrijd is voor werknemers
van een ijssalon waar ambachtelijk
ijs wordt gedraaid. Voor de wedstrijd
moest Lommen vier identieke ijsjes
maken in zes minuten. Hierin moesten minimaal drie smaken zitten.
De jury beoordeelde de creaties op
presentatie, smaak, haalbaarheid en
kostprijs.
De ijsbereiders werden daarnaast
getoetst op werkwijze, voorbereiding
en productkennis. Van de drie finalisten kreeg de ijscreatie Sweet KKIs
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Opening Medipoint l
Groene Kruis
De Groene Kruiswinkel in Horst gaat als eerste winkel een nieuwe
formule toepassen. Een samenwerking tussen Groene Kruis en Medipoint
werd bekrachtigd door het openen van hun gezamenlijke winkel onder de
naam Medipoint 1 Groene Kruis.

Jacqueline Huijs,
coaching en training
Eigenaar Jacqueline Huijs
Adres
Heijnenstraat 20
Plaats
5963 NL Hegelsom
Telefoon 06 15 13 75 69
E-mail
info@huijscoaching
entraining.nl
Website www.huijscoaching
entraining.nl
Sector
coaching en training
Start
1 januari 2012

van Lommen de meeste punten van
de jury. Hij ontving uit handen van
juryvoorzitter Arco Kruik de Gouden
IJscreatie 2013.
Voor de prijs IJssalon van het
jaar wordt een optelsom gemaakt
van resultaten van deelnemers aan
de wedstrijdonderdelen van de
IJsvakwedstrijden en wordt de salon
bezocht door een mystery guest. Voor
de IJssalon van het jaar was de salon
van Theo Clevers ook genomineerd.
Hij won deze prijs dit jaar echter niet.

Meubelmaker Frank
Cox opent showroom
Horst is een showroom rijker. Meubelmakerij en interieurbouwbedrijf
Frank Cox opent op tweede paasdag haar deuren voor publiek. Tijdens
deze open dag heet het bedrijf alle geïnteresseerden welkom.
heid vertaalt zich tevens in het feit
dat de meubelmakerij sinds twee jaar
de status van erkend leerbedrijf heeft
verworven. “Het is geweldig om al
mijn kennis, vakmanschap en passie
voor het vak over te kunnen dragen
op leergierige jongeren”, aldus Cox.
De open dag vindt plaats op
maandag 1 april van 12.00 tot
16.00 uur.

Horsterse podotherapeut

Samenwerking in
veiligheidsschoenen
De Horsterse podotherapeutische praktijk Hermanns is onlangs een
samenwerking aangegaan met internationale werkschoenenproducent
BATA.
Door het bundelen van krachten
hopen de partijen deskundig en klantgericht advies te kunnen geven aan
werknemers over veiligheidsschoenen. Hermanns is de eerste podotherapeutische praktijk in Nederland

die ook bedrijfsschoeisel levert. Het
voordeel van zo’n samenwerking
is dat er in de podotherapie met
deskundigheid wordt gekeken naar
de pasvorm van de schoenen, aldus
Ralph Hermanns.

Energiezuinig

Pioenierswoningen
in de Afhang Horst
Haegens Vastgoed BV gaat vijf energiezuinige woningen bouwen in
wijk De Afhang in Horst. Deze zogenoemde Pioenierswoningen hebben
onlangs een provinciale subsidie gekregen.
De Pioenierswoningen hebben een
zeer laag energieverbruik, hoge isolatiewaarde en vallen in de categorie
starterswoningen. De ontwikkelaar wil
de woningen samen gaan bouwen met
leerlingen van bouwopleidingen. Als
het pilotproject aanslaat wil Haegens

de woningen ook in andere kernen
van Horst aan de Maas en eventueel
de rest van Limburg of Brabant gaan
bouwen. Provincie Limburg heeft een
subsidie van 34.045 euro verleend.
Gemeente Horst aan de Maas legt eenzelfde bedrag bij voor het bouwproject.

Jacqueline Huijs,
coaching en
training
Bedrijf

Open dag

Horsterse meubelmaker Frank
Cox maakt al sinds 1991 meubels,
keukens en interieurs op maat. Om
een betere indruk te geven van de
werkzaamheden van het bedrijf is
er een showroom ingericht op hun
locatie aan de Kreuzelweg.
Frank Cox benadrukt de betrokkenheid bij elk product dat het bedrijf
ontwerpt en maakt. Deze betrokken-

Starters
in de regio

Wouter van Soest van De Zorggroep en René Martens,
commercieel directeur van Medux, openden het pand
De winkel aan de Hoofdstraat in
Horst is de eerste waarin De Zorggroep
en Medipoint hun formule samenvoegen onder de nieuwe naam. De
officiële opening werd vrijdag 22 maart
om 16.15 uur gedaan door Wouter
van Soest, voorzitter van de raad van

bestuur van De Zorggroep. Medipoint
werkt samen met zorginstellingen,
thuiszorgorganisaties, gemeenten en
zorgverzekeraars. Klanten kunnen hier
terecht voor een breed assortiment
aan hulpmiddelen en zorgproducten,
ongeacht de vergoedingsregeling.

Uitbreiding voor Hema

Plannen verbouwing
pand Horst-centrum
GGD Investments heeft een pand aan de Steenstraat in Horst gekocht. In
het pand zit nu nog een kantoor van Rabobank gevestigd. In de nieuwe
plannen van GGD Investments zal dat kantoor kleiner worden, zodat er
ruimte ontstaat voor een nieuwe huurder en voor uitbreiding van warenhuis
Hema.
Een woordvoerder van Rabobank
Horst-Venray bevestigt dat Rabobank
in overleg is met een aantal partijen
over het kantoor. “Het kantoor aan
de Steenstraat in Horst is te groot
geworden voor het aantal bezoekers.
Daarom onderzoekt Rabobank Horst
Venray mogelijkheden over hoe ze dat
kantoor kan blijven inzetten.” Volgens
haar blijft Rabobank, wellicht in een
andere vorm dan het huidige kantoor,
op de locatie bestaan. “Klanten kunnen
gerust zijn: de Rabobank blijft op die
plek met een kantoor aanwezig in
Horst.”

Een woordvoerder van Hema laat
weten dat men in overleg is om de
winkel uit te breiden. De plannen
zijn volgens Hema nog niet honderd
procent zeker, maar men gaat er vanuit
dat de uitbreiding doorgaat. Ook zij
kunnen echter nog niet zeggen wat er
precies gaat gebeuren.
GGD Investments is een investeringsbedrijf dat onder andere commercieel vastgoed koopt. Directeur
Roy Roosen laat weten dat de verbouwing op de planning staat voor mei.
Dat zal dan een aantal maanden in
beslag nemen.

Activiteiten
Jacqueline Huijs, coaching
en training heeft ervaren hoe
het is om vast te komen zitten
in eigen gedachtegangen en
-patronen en de beperkingen
daarvan in het gezin of op het
werk. Mensen weten niet dat
zij zelf invloed uit kunnen
oefenen op hun gedachten,
gevoel en gedrag. Het gevolg is
dat zij gedrag zoals in de
weerstand schieten, blokkeren
of stilvallen, geen eigen
mening durven geven of over
grenzen heen laten gaan,
accepteren als ‘onveranderbaar’
(‘Dat zit nu eenmaal in de
familie’). Niets is minder waar.
Bewustwording is het sleutelwoord. Hoe ’overkomt’ dit je?
Waar vindt dat zijn oorsprong
en hoe kan dat anders? Angst
om presentaties te geven
(school of werk) of voor een
groep te staan. Ontdek de
beperkingen en zet deze om in
mogelijkheden. Door gebruik te
maken van individuele coaching, het bijwonen van
workshops en trainingen
(bedrijfsmatig en particulier)
ontstaan bewustwording,
inzicht en de ruimte om te
veranderen en ontwikkelen.
Doelgroep
Bedrijven die investeren in
hun medewerkers, persoonlijk
en/of professioneel, individueel
of in groepen. Particulieren (jong
en oud) die investeren in zichzelf
en zich bewust willen worden
van het feit waarom ze doen
zoals ze doen en hoe ze hierin
kunnen ontwikkelen en groeien.
Onderscheidend vermogen
Jacqueline Huijs, coaching
en training verzorgt, tegen een
speciaal tarief, een workshop of
training voor particulieren, ook
bij de mensen thuis. Op deze
manier kan en wil ze ook hen
bereiken die geen of minder
mogelijkheden en middelen
hebben en dat in de beslotenheid en veiligheid van de
huiskamer. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld een groep vrienden en vriendinnen, verenigingen en noem maar op.
Patronen doorbreken, negatieve gevoelens herkennen,
gewoonten veranderen.
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Mooi collectorsitem

Zweedse brandweerwagen uit 1973
Er zijn genoeg oldtimers in Nederland te vinden, maar oldtimervrachtwagens, die zie je niet zoveel. Frank Keijsers (48) uit Horst heeft geluk. Hij is in het bezit van een Zweedse Scania
brandweerwagen uit 1973. “Het is een mooi collectorsitem.”

Vrouwen en
mannen kiezen
verschillende auto
Mannen kiezen voor een familieauto en vrouwen gaan voor een
cabriolet of hatchback. Dat meldt VWE, het centrum voor voertuiginformatie en –documentatie. VWE onderzocht wat typische mannenauto’s en
typische vrouwenauto’s zijn.

Frank was al enkele jaren op zoek
naar een oude vrachtwagen toen
een kennis hem wees op een oude
brandweerwagen uit Zweden. “Ik
ben vrachtwagenchauffeur en wilde
eigenlijk altijd al een oude vrachtwagen hebben. In die tijd gingen veel
brandweerkazernes over op moderne
materialen. Via mijn kennis wist ik deze
brandweerwagen te bemachtigen.”
Zijn brandweerwagen is nog
helemaal origineel. Het gereedschap is
eruit, maar de buitenkant ziet er nog
goed uit. “Er rijden vier of vijf van deze
brandweerwagens rond in Nederland.
Ik ben volgens mij de enige die er
niets aan verbouwd heeft”, vertelt hij
trots. Frank vindt vooral de simpele
techniek aan de wagen mooi. “Deze
auto kan gewoon bijna niet kapot.”

Frank rijdt in zijn vrije tijd graag
met zijn brandweerwagen rond. “Mijn
buurjongen vindt het super om af en
toe mee te gaan. Het is natuurlijk geen
auto waar je heel veel mee gaat rijden,
maar af en toe een ritje met mooi
weer is toch wel leuk”, lacht hij. “Ik
hoef er niets voor te doen. Waar ik ook
kom, trekt mijn auto de aandacht.”
Als er truckruns worden georganiseerd, is Frank ook regelmatig van
de partij. De toeters en bellen van
zijn oude brandweerwagen doen het
nog altijd. “Mensen willen altijd even
naar mijn auto kijken. De rij voor mijn
brandweerwagen is bijna altijd te
lang. Mezelf meegeteld kan ik zeven
anderen meenemen en dat is maar
goed ook. Ik wil er zo min mogelijk
teleurstellen.”

Bij het zien van zijn auto worden
de meeste mensen enthousiast. “De
kleur is nog mooi helder rood. Hij ziet
er gewoon nog goed uit.” Als het aan
Frank ligt, gaat de brandweerwagen
nog jaren mee. Het is echter wel een
vraag hoelang hij er nog mee kan
blijven rijden. “De milieueisen worden
steeds strenger. Sommige steden kom
ik er al niet meer mee in.”
Ook al weet hij weinig van de historie van de wagen af, hij denkt dat hij
de brandweerauto wel heeft gered. “Ik
zou niet weten wat er allemaal mee
is gebeurd, maar ik zou het jammer
vinden als dit stukje nostalgie verloren
zou gaan.” Frank hoopt dat hij nog
eens met zijn brandweerwagen naar
Zweden kan rijden. “Dan weet ik het
hele verhaal tenminste”, lacht hij.

Mannen kiezen vaker voor een
grote machowagen en vrouwen
houden meer van kleinere modellen. Uit het onderzoek van VWE blijkt
dat mannen vaker stations, sedans
en sportieve types zoals coupés en
targa’s kopen. De BMW 5-serie Gran
Turismo is de meest kenmerkende
mannenauto. Hij ziet er stoer, snel en
sportief uit.
Hoewel mannen de technische
snufjes van een auto interessanter
vinden, kijken vrouwen wat praktisch
is. De kinderen moeten er in passen
en ook een de wekelijkse boodschappen mogen geen probleem zijn. Bij
het winkelen moet een vrouwenauto
compact en handzaam zijn en gemakkelijk bij het inparkeren in een klein
vak dat nog vrij is.
Mannen en vrouwen kijken beiden
vooral naar de buitenkant van een
auto. Waar een mannenauto er stoer
en snel moet uitzien, mag een vrouwenauto best wat rondingen hebben.
Een vrouw geeft haar geld het liefst uit
aan een cabriolet of een kleine hatch-

back. De meest gekozen vrouwenauto
is de Nissan Micra C+C. Ook de duurdere Fiat 500 valt in de smaak.

Eerst model kiezen,
dan kleur
Al zolang als er auto’s verkocht
worden, kijken mannen en vrouwen
eerst naar het model en dan pas
naar de kleuren waarin de modellen te verkrijgen zijn. Mannen gaan
vaker voor de donkere natuurtinten
en vrouwen voor de kopertinten. Ook
wit en zilver blijven populair bij zowel
vrouwen als mannen als het gaat om
het kiezen van een autokleur.
Bij de meeste huishoudens in
Nederland wil de man een auto en
beslist de vrouw uiteindelijk.
Auto’s zijn lang onderwerp van de
man geweest, maar de vrouwen
bepalen steeds meer het beeld op de
weg. Hoewel de vrouw nog steeds
in kleine, mooie wagens rondrijdt,
zie je de man steeds vaker met een
gezinsauto verschijnen.

Tweede Paasdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

De nieuwe

OPEL ADAM

Autobedrijf

Je hebt ’m zo gevonden.

Kom Tweede Paasdag naar onze showroom en stel jouw ADAM precies samen zoals ’ie
het best bij jou past. Van velgen tot aan het dak en van interieur tot exterieur. Speel met de
mogelijkheden en combineer naar wens. Zo heb je de perfecte ADAM zo gevonden. Kom dus
op Tweede Paasdag naar onze showroom voor een nadere kennismaking en een proefrit.

HANSEN VENRAY
Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 5,0 - 5,1; kms/liter: 20,00 - 19,61; CO2 gr/km 119 - 118.

Er is al een Opel ADAM vanaf € 12.495,-. Prijzen incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken. Zie verkoopvoorwaarden op www.opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 550990
info@autobedrijfhansen.nl
www.autobedrijfhansen.nl

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Hegelsomse motortoertocht bij mooi weer
Terwijl het zonnetje schijnt, het asfalt onder je voeten door zien glijden. Sommigen genieten in een cabriolet en
anderen zitten liever op een motor. Henk Cox (55), Louis Huijs (59) en Jos Vallen (57) rijden al jaren mee met de
Hegelsomse motortoertocht.

AUTO
gezellig samenkomen met alle motorrijders uit eigen dorp. “Zolang de groep
klein blijft, is het gezellig”, aldus Louis.
Met de Hegelsomse motorliefhebbers rijdt de club door de hele
Benelux. De organisatie, die iedere
drie jaar wordt ververst, zet ieder
jaar weer een ander route uit. “In het
begin gebeurde dit nog met een kaart,
maar tegenwoordig gaat dit sneller
met de navigatiesystemen. Iedereen
heeft er een, dus het is makkelijk”,
vertelt Louis.

De sociaalste
weggebruikers

Sinds 1997 wordt de Hegelsomse
motortoertocht gereden. Aan de tap
bij de kantine van sportpark Wienes
in Hegelsom werd het idee geboren.
Louis Huijs, Jos Vallen en Jan Peters
vonden het een leuk idee om een
toertocht te organiseren voor iedereen

die zijn of haar roots in Hegelsom
heeft liggen. “Dat staat nog steeds in
de statuten”, lachen de mannen.

Daar kijken we nu al
naar uit

L

nu ook automaat!

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

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

Ieder jaar komen de motorvrienden bij elkaar en rijden samen met
andere motormuizen uit hun dorp mee
met de tocht. In mei dit jaar wordt
deze voor de zestiende keer georganiseerd. “Daar kijken we nu al naar uit”,
zegt Henk. Voor hen is het een dag

Toch wordt de route van tevoren
nog altijd een paar keer getest. “We
moeten er zeker van zijn dat de route
overal begaanbaar is”, zegt Henk. De
motorvrienden raken elkaar onderweg
nog wel eens kwijt. “Als de route
dan goed klopt, kunnen we elkaar bij
de rust altijd opwachten. Wij zijn als
motorrijders ook wel de sociaalste
weggebruikers”, meent Jos.
Als er één gevoel heel sterk is in
de groep, dan is het wel saamhorigheid. De motorrijders hebben een strak
schema, waar ze zich aan moeten
houden als ze op tijd thuis willen zijn.

Tussendoor genieten ze samen op een
terrasje. “Die rustmomenten maakt het
af en toe wel moeilijk. Sommigen zien
elkaar namelijk maar een keer per jaar
en als we dan tijdens de rust op een
terrasje zitten, is het altijd té gezellig
om weer op te stappen”, lacht Louis.

Zij bepalen
het tempo
De groep bestaat uit ervaren en
minder ervaren rijders. “Daar houden
we gewoon rekening mee. Degenen
met veel ervaring rijden achteraan en
degenen met weinig ervaring vooraan.
Zij bepalen het tempo”, legt Jos uit.
Tijdens de tocht gaat het niet alleen
om de gezelligheid. Ook is het belangrijk dat alle motorrijders iets leren over
de veiligheid bij het rijden op de weg.
De motorrijders hebben er door
de jaren heen steeds meer plezier in
gekregen. Het verbaast de vrienden
nog steeds dat er zoveel motorliefhebbers in een dorp als Hegelsom
wonen. “Het mooiste is dat iemand
met een oude motor net zoveel plezier
heeft als iemand met een nieuwe”,
vertelt Jos. Zolang er draagvlak voor
de tocht is, gaat de huidige organisatie
door.

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Paasshow
Vrijdag 29 maart

Zaterdag 30 maart

2e PAASDAG

8.00 - 18.00 uur

9.00 - 17.00 uur

10.00 - 17.00 uur

GIGAeel
d
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i
op n uit onze
s
auto’ orraad!
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160
occasions
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a
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!

W
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s
rijde
n!
www.autoarena.nl Venlo - Venray - Panningen
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Beter voor het milieu

Hergebruik van onderdelen
Een bestuurder die zijn auto op de parkeerplaats van de supermarkt achteruit probeert in te parkeren en het
portier van een andere auto raakt, een automobilist die door de gladheid de bumper van zijn voorganger raakt of
een fietser die uitwijkt voor een medeweggebruiker en met zijn stuur een stevige kras maakt op een auto aan de
kant van de weg. “Schade aan de auto is vervelend, maar kan snel opgelost worden”, aldus Peter Timmermans van
Autoschade Service Noord-Limburg.
“Eén telefoongesprek naar de verzekering is voldoende om beschadigde
onderdelen te laten vervangen door
nieuwe. Maar de huidige economische ontwikkelingen en toenemende
aandacht voor de leefomgeving biedt
alternatieven. Steeds meer opdrachtgevers en verzekeraars verlangen van
ons dat wij bestaande onderdelen
hergebruiken”, zegt Peter. “Dat scheelt
de gebruiker en verzekeraar in de
portemonnee. Een bijkomend voordeel
is dat het beter is voor het milieu.”

Een besparing van
dertig procent
De groene gedachte achter het
hergebruik is dat onderdelen die nog
prima te gebruiken zijn, niet weggegooid worden. “Bijvoorbeeld een auto
die total loss wordt verklaard, heeft
genoeg onderdelen die te hergebruiken
zijn. Deze methode levert al gauw een
besparing op van dertig procent op.”
“Een andere methode om de
portemonnee en het milieu te sparen

is om kapotte onderdelen te repareren.
“Een koplamp waarbij de ophanging is
afgebroken, of het glas beschadigd is,
maar ook een bumper met een scheurzijn goed te repareren. Ook vervanging
door een gelijkwaardig, maar vaak
goedkoper merk is een prima alternatief.”
”Een nieuwe voorbumper kost al
gauw 400 euro, terwijl een gebruikte
150 euro kost. Dat is een besparing van 250 euro”, aldus Peter.
Autoschadeherstelbedrijven hebben

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

Audi A5 3.0 TDI Quattro Pro Line, Coupe, Automaat
Audi A6 2.5 TDI Exclusive Multitronic Avant,
StationWagon, Automaat
BMW 3-SERIE 335d Coupe High Executive Automaat
BMW X5 4.6IS automaat NAVI Leder 347pk, Automaat
Citroen C4 Picasso 2.0 HDiF 150 Ligne Business 7-persoons
Mazda 5 2.0 Active 7-persoons
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC Airco, Hatchback
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Nissan X-Trail 2.5 Elegance Automaat
Opel Combo 2.0 CDTI 135pk L1H1, Gesloten bestel
Opel Corsa 1.4 GLS Hatchback
Opel Corsa 1.4 Swing Automaat Hatchback, Automaat
Porsche 911 Carrera 4 964, Coupe
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna 2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee,
StationWagon, Automaat
SAAB Coupe 2.0i Automaat Nieuwstaat, Automaat
SAAB 3.0 V6 t Griffin Sedan, Automaat
SAAB Sedan 2.3t Vector
Seat Altea 2.0 TDi 170pk FR
Seat Leon 2.0 TFSI FR DSG, Automaat
Smart Fortwo Pulse, Automaat
Volkswagen Golf 1.9TDI Comfortline 105pk
Volvo 240 Super Polar 2.0 Estate, StationWagon

2008

151786

Diesel

€ 28.950

2004
2007
2002
2012
2006
2008
1978
2004
2012
1997
1996
1990
2003

210815 km
155123 km
166031 km
31878 km
60745 km
88179 km
151723 km
105100 km
11367 km
120482 km
60546 km
180341 km
205000 km

Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine

€ 7.000
€ 2.7950
€ 1.3950
€ 2.7950
€ 1.2500
€ 1.4950
€ 12.500
€ 9.950
€ 14.500
€ 1.500
€ 2.000
€ 24.500
€ 5.950

2005
1999
2000
2001
2007
2007
2004
2006
1992

218913 km
120057 km
227316 km
240272 km
224491 km
98018 km
121188 km
104608 km
192544 km

Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine

€ 3.900
€ 3.750
€ 3.950
€ 3.950
€ 10.950
€ 15.250
€ 3.950
€ 8.950
€ 2.250

Aixam 500.4 SL Minivan, Automaat
Aixam Crossline, Automaat
Brommobiel Chatenet Chanelle 26 Pack Sport, Automaat
Ligier X-TOO R, Automaat
Ligier X-TOO Max Excellence Brommobiel, Automaat

2004
2010
2009
2008
2007

24265 km
9590 km
9916 km
51263 km
3343 km

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

€ 4.950
€ 8.950
€ 9.500
€ 6.950
€ 6.950

tal van voorbeelden om geld en het
milieu te sparen. “Een lelijke deuk
in het plaatwerk ter grootte van een
euro is prima uit te deuken, zonder
dat het geplamuurd of gespoten moet
worden. Je ziet er niets of nauwelijks
meer iets van. Volgens Peter is dat
vaak een kostenoverweging, net zoals
autobezitters hun auto uit de allriskverzekering halen. “Daarmee besparen
ze geld, maar de vraag blijft of dat een
verstandige keuze is. Dat ligt vooral
aan de persoonlijke situatie van een
autogebruiker. Als een kind, jonger dan
14 jaar, plotseling de weg oversteekt
en tegen een auto aan botst, dan is de
autobezitter verantwoordelijk voor de
schade. Ongeacht of deze wel of geen
schuld heeft”, zegt Peter.

“Het hergebruik van onderdelen is
een trend die een wagenparkbeheerder
of verzekeraar toejuicht. Het zogenaamd ’schadelast beperkend repareren’ zullen steeds meer opdrachtgevers
in de toekomst gaan verlangen.

Gebruikt exemplaar
kan honderden euro’s
goedkoper zijn
Het komt niet alleen de verzekeraar, maar ook de premiebetaler ten
goede. Het maakt verschil of de verzekeraar een nieuw origineel onderdeel
moet betalen van ruim 400 euro of een
gebruikte van misschien nog geen 150
euro”, aldus Peter.

Kleine auto
in de mode
Nederlanders zijn gek op kleine en zuinige auto’s. Dat blijkt uit een
recente analyse die gemaakt werd van de autoverkoopcijfers over 2012
door BOVAG en RAI Vereniging.
De reden voor de landelijke trend
naar kleine auto’s is voornamelijk te
danken aan het feit dat Nederlanders
bij het kopen van een personenauto
sterk beïnvloed worden door de fiscale
regelgeving: de grondslag van de BPM
en de grenzen van de bijtelling worden
nu gebaseerd op CO2-uitstoot in plaats
van op de netto catalogusprijs. Een
kleinere auto is zuiniger en verbruikt
minder brandstof.

Kopen met hand
op de knip
Nederlanders kopen hun auto met
de hand op de knip. Als er wordt gekeken naar de gebruiker van de auto dan
worden zowel voor privé als zakelijke
auto’s kleinere, goedkopere modellen
uitgekozen. Voor particulieren bestond
de top drie auto’s uit de KIA Picanto,
de Peugeot 107 en de Volkswagen Up.
Bij de zakelijke gebruiker valt de keuze
op de Renault Megane, de Volkswagen
Polo en de Ford Focus.
De Nederlander koos afgelopen
jaar dus voor een kleine, zuinige
auto. Het zou gezien kunnen worden
als een positieve ontwikkeling voor
de gemiddelde CO2-uitstoot in het
Nederlandse wagenpark. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat de uitstoot jaarlijks
met vijf procent omlaag gaat. Toch gaat
het de koper in 2012 niet alleen om
het milieu, maar is het vooral de eigen
portemonnee die hij beschermt.
Een koper van een zuinige, kleine

auto krijgt van de overheid een korting
van 1.400 euro op de eenmalige
aankoopbelasting. Een bijkomend voordeel is dat een kleinere auto minder
ruimte nodig heeft bij het inparkeren.
Een nadeel van een kleine auto is de
beperkte kofferruimte, die tijdens een
autovakantie goed van pas zou komen.
Het huren van een grotere auto in de
vakantie zou dan een oplossing kunnen
zijn. Volgens Milieu Centraal, die haar
gegevens baseert op de autokosten
berekend door de ANWB, bespaart een
eigenaar van een kleine auto de helft
op alle autokosten. Geen wonder dat
de Nederlander voor een kleine auto
kiest.

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

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

Keizersveld 2 Venray
Tel. 0478-550990

WWW.AUTOBEDRIJFHANSEN.NL

28
03

T-Ford uit 1924 en Ford Mustang uit 1965

Liefde voor auto’s

Yvonne Douven en Leon Driessen uit Melderslo zijn echte autoliefhebbers. Het stel is in bezit van een T-Ford uit
1924 en een Ford Mustang uit 1965. Met deze twee oldtimers trekken ze vaak de aandacht.

thema 15

AUTO
Rijbewijs keuring?

Groot rijbewijs, 70+ keuring speciaal tarief, of taxi pas
Tel: 077- 35 26 488 (ma-vr 8.30u-17.00u)
Locatie Panningen
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www.arboofficenederland.nl

“Mijn vader had een T-Ford uit
1924. Hij had hem ooit zomaar ergens
gekocht”, vertelt Leon. “Maar mijn
twee broers en ik wilden die auto
graag hebben. Wij hadden een oude
tractor, een Lanz Bulldog, helemaal
opgeknapt en toen wilde mijn vader
wel ruilen. Zodoende kwamen wij in
het bezit van de T-Ford. Achteraf gezien
komt van ruilen toch wel een beetje
huilen. De Lanz Bulldog is nu veel meer
waard. Maar de T-Ford is wel een hele
leuke auto. Het is een koets op wielen,
meer is het niet. Het is echt een eenvoudige wagen, want de ruitenwisser
moet je bijvoorbeeld nog met de hand
bewegen.”
Naast een T-Ford kwam er na een
lange tijd zoeken ook een andere
oldtimer om de hoek kijken, namelijk een Ford Mustang. “Ik wilde heel
graag een Amerikaanse oldtimer,

maar Leon wilde liever een cabrio.
Na lang zoeken, kwamen we uit bij
de Ford Mustang. We werden meteen
verliefd. Het is leuk dat deze auto voor
ons beiden iets heeft wat we wilden.
Het is een Amerikaanse auto en het is
een cabrio, een fijne combinatie”, legt
Yvonne uit. De Mustang wordt iedere
zomer uit de garage gehaald. “Wij hebben een blauwe bessenbedrijf. In de
zomerperiode hebben we het hiermee
erg druk. Dan hebben we geen tijd
om op vakantie te gaan. Nu we deze
auto hebben, kunnen we op een vrije
zomerzondag een fijne middag hebben. Je kunt dan ergens naartoe rijden
en tegelijkertijd heb je ook meteen
plezier, omdat het een auto is waar we
beiden blij mee zijn. Zo krijgen we toch
een beetje een vakantiegevoel. Dat
was ook een van de redenen waarom
we deze auto kochten.”

Met twee zulke oldtimers trekken
Yvonne en Leon vaak de aandacht. De
T-Ford wordt maar één keer per jaar
uit de garage gehaald, dus vooral de
Ford Mustang krijgt de aandacht. “We
worden vaak nagekeken omdat de
Mustang zoveel lawaai maakt. Als je
hem start, wordt de hele buurt wakker.
Dat maakt het ook meteen heel ruig.
Verder worden we vaak gevraagd voor
gala’s, maar dat doen we niet. Als we
het eenmaal toezeggen, dan blijven
er mensen komen. We hebben één
keer een uitzondering gemaakt. Vorig
jaar hebben we Sinterklaas in onze
Mustang rondgereden. Dat was echt
heel leuk om te doen”, lacht Leon.
De twee autoliefhebbers hebben
verder geen grote oldtimerdroom.
“Ik vind het wel goed zo”, zegt Leon.
Maar Yvonne twijfelt nog. “Zeg nooit,
nooit.”

Motorenrevisie

Oldtimergebruikers
gaan belasting betalen

• Alle revisiewerkzaamheden
• Dieselservice
• Onderhoud + APK
Americaanseweg 46 • Kronenberg • tel: 077 467 28 17

De motorrijtuigenbelasting voor gebruikers van oldtimers is de laatste tijd vaak onderwerp van gesprek
geweest in de Tweede Kamer. Tot nu toe hebben de gebruikers van oldtimers altijd vrijstelling van motorrijtuigenbelasting gehad. Hoe zit dat nu?
Tot nu toe waren oldtimers auto’s
van 25 jaar of ouder. Deze norm
wordt langzamer bijgeschaafd tot
een leeftijd van 30 jaar of ouder. In
Nederland gaat het bij de oude norm
om 560.000 oldtimers, waarvan 80
procent gebruikt wordt.
Oldtimers zijn de laatste jaren
veel populairder geworden. Niet
alleen vanwege de vrijstelling van
motorrijtuigenbelasting, maar ook
vanwege de culturele waarde.
Oldtimers die in Nederland rond
rijden, zijn geïmporteerd vanuit heel
Europa. Gebruikers van oldtimers
kregen tot nu toe altijd vrijstelling van
motorrijtuigenbelasting. Daar kwam
voor sommigen dit jaar verandering
in. In de Tweede Kamer is de belas-

ting voor oldtimers vaak onderwerp
van gesprek geweest.
Van de ene kant stimuleert de
Nederlandse overheid kopers van een
auto om milieuvriendelijke auto’s te
kopen en van de andere kant geven ze
de gebruikers van oldtimers, de meest
vervuilende auto’s, vrijstelling voor de
motorrijtuigenbelasting.

10 procent van de
vervuiling
De meeste oldtimers in Nederland
verbruiken diesel. Hiermee zorgen ze
doorgaans, vooral in steden voor
10 procent van de totale vervuiling, terwijl er maar 1 procent van de auto’s in
Nederland, onder de noemer oldtimer

valt. Vanuit milieuoverwegingen heeft
de Nederlandse overheid besloten
de vrijstelling deels op te heffen. Dit
is vervelend voor de mensen die net
een oldtimer aangeschaft hebben.
Zij lopen de vrijstelling dus sowieso
mis.
Voor oldtimers die op 31
december 2011 al 25 jaar oud
waren, verandert er niets. Voor de
generaties daarna geldt een geleidelijke groei. Dat staat in een brief
van Staatssecretaris van Financiën
Weekers aan de voorzitter van de
Tweede Kamer. De belasting voor
jongere oldtimers komt er dus
langzamerhand aan. Liefhebbers van
oldtimers zien dit als een bedreiging
van het cultureel erfgoed.

Voor al uw autoschadeherstel,
spuit- en straalwerk!

bezoek onze nieuwe website
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl
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GEPLUKT

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

Rob Nabbe
Koken met

Randy

Zijn zoontje Loek (3) speelt in de woonkamer, terwijl zijn dochtertje Noor
van 6 maanden rustig ligt te slapen. Toch heeft hij geen tijd om even rustig
te genieten en bij te komen van zijn onregelmatige diensten. Het is een
typische papadag, waarbij zijn zoontje de nodige aandacht vraagt. Als hij
later op de avond een uurtje vrij heeft, dan kruipt Rob Nabbe uit Horst graag
achter de tekentafel of het drumstel.

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.

structuur en een vast dag- en nachtritme”, aldus Rob.

Stevig in je schoenen
staan
Rob volgde eerder de studie sociaal
cultureel werk, met de gedachte
om het jongerenwerk in te gaan
of programmeur te worden bij een
muziekpodium. “Via een korte omweg
in de gehandicaptenzorg heb ik nu
deze baan, waar je jezelf tegenkomt. Je
moet namelijk best stevig in je schoenen staan en verbaal sterk zijn, want
deze cliënten zijn niet voor een gat te
vangen”, aldus Rob.
Rob speelt in drie verschillende
bands: hardcore- en punkband Blind to
Faith uit het Belgische Gent, deathmetalband Skullhog uit Panningen en
Maasbree en samen met een paar
goede vrienden uit Horst aan de Maas
bij Acid Deathtrip, een sludge ’n’ roll
band. Door de wisselende diensten
lukt het Rob niet om bij elk optreden
of repetitie aanwezig te zijn, maar als
het even kan, dan kruipt Rob achter de
drums.

De auto wordt bang
“Ik drum sinds mijn 13e en in het
begin deed ik dat zelfs op een oude
groencontainer. Drummen is voor mij
een uitlaatklep, met veel power en een
stevig ritme.” Als hij met zijn zoontje
in de auto zit, wil Rob weleens zijn
favoriete muziek opzetten. Dat is echter
maar van korte duur: “Papa, niet zo’n

Gin Tonicijs

hard liedje, de auto wordt bang.”
Als de rest van zijn gezin op een
oor ligt, kruipt Rob ook graag achter
zijn tekentafel. Dan pakt hij een stift,
een stuk papier en laat zijn creatieve
geest de loop. “Vanaf mijn vierde ben
ik bezig met het tekenen van draken
en dino’s en dat heb ik jaren gedaan.
Ongeveer zes jaar geleden heb ik het
tekenen weer opgepakt.” Inmiddels
krijgt Rob opdrachten van over de
hele wereld en vaak van bands die
in dezelfde muzikale hoek zitten. “Ik
ontwerp t-shirts en covers van cd’s en
lp’s.”

Het was wennen dat
alles moest wijken
De leukste opdrachten vindt Rob
die, waar hij de volledige vrijheid krijgt.
“Sommige maanden heb ik niets te
tekenen en andere maanden stromen
de opdrachten binnen. Dan moet ik
zelfs opdrachten afhouden.” Voor een
bedrijf in de Verenigde Staten ontwierp
Rob een t-shirt, dat vervolgens aan
1.000 bezoekers van een stand werd
weggegeven. “Dat vond ik prachtig om
te zien.”
Nu Rob op donderdag een papadag
heeft, is zijn ritme wel iets anders
geworden. “Het was wennen dat alles
moest wijken, maar ik moet zeggen dat
ik er heel veel voor terug krijg. Ik hoop
dat mijn zoontje straks ook een uitlaatklep in de muziek krijgt of net zoals ik
een leuke passie. Werken is leuk, maar
ook niet alles”, aldus Rob.

DINGEN

ONZE AANBIE

Benodigdheden:

EEK

VOOR DEZE W

· 1,5 liter tonic
· 2 citroenen
· 1 dl gin
· 2 dl water
· 200 gram suiker
· Snufje zout
· 10% prosorbet

Bereiding:
• Doe het water in een pan en
verwarm dit op het vuur;
• los hier de suiker in op;
• laat het suikerwater afkoelen in
de koelkast;
• voeg nu de gin en de tonic al
roerende toe;
• neem de citroenen en rasp deze
op een fijne rasp zodat dat de
etherische oliën vrijkomen en hun
smaak afgeven;
• snij de citroen na het raspen door
en knijp het citroensap in de
ijsmassa;
• voeg nu het zout en de prosorbet
toe;
• roer de massa goed en zeef de
massa;
• nu is de massa klaar om er ijs van
te draaien.

Eet u smakelijk!

Randy

Rob (36) werkt als begeleider in de
intensieve zorg, waar hij cliënten met
een rugzak bijstaat in het organiseren
van hun dagelijkse werkzaamheden.
“Het zijn cliënten met een lichte
verstandelijke beperking in combinatie

100 gram € 2,15

Varkens rollade met gratis saus

100 gram € 1,75

Vogelnestje (met ei)

100 gram € 1,35

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

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
3

5
2

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

met psychiatrische- of gedragsstoornissen, die onder andere via de reclassering of justitie bij ons terechtkomen.
Het is een pittige, maar zeker interessante baan, waarbij ik de cliënten help
en ondersteun in het aanbrengen van

Paashaasje

8
1

Gewoon, bij AH Horst a/d Maas.

28
03

opinie 17

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

Wethouder uit Horst aan de Maas
Te gek voor woorden om een wethouder aan te stellen van buiten de
gemeente Horst aan de Maas en dat dit is gebeurd zonder de burger hier
vooraf over te informeren. Hier geldt ook de zienswijze: heeft de burger
ook hier niets te vertellen?
Waarom moet hier vermeld
worden dat deze Frints campagneleider was voor Koopmans en Knops
tijdens de Tweede Kamerverkiezingen

2010? Of moeten we hier gaan denken
dat deze twee personen hun stempel
gedrukt hebben op het bevorderen
van Frints, als lijsttrekker en kandidaat

wethouder?
Wat wij in Horst aan de Maas nodig
hebben is een wethouder die een
luisterend oor heeft voor de burger en
ingezetene is van Horst aan de Maas.
Die weet waar de knelpunten zich voordoen door zich te laten informeren door
de burger.
En heel zeker hebben wij geen

wethouder nodig van veraf, die over
alles nog geïnformeerd moet worden.
Als het CDA niet bij machte is om een
wethouder uit de eigen partij aan te
wijzen, dan is er maar een mogelijkheid: afzien van het wethouderschap
en overdragen aan een andere partij.
Th. Willemsen, Melderslo

Ingezonden brief

Kritiek op de Floriade
Waarom mag er geen kritiek geleverd worden op de afhandeling van
het miljoenenverlies van de Floriade? En waarom mag dit niet naar buiten
gebracht worden? En hoezo loopt de Regio Venlo honderden miljoenen
mis, doordat de SP contact heeft gezocht met de landelijke media?
Zijn we hier al vergeten dat de
negatieve uitwerking op het financiele vlak wat betreft de Floriade ook
te zien is geweest op de Duitse en
Belgische televisie? Moeten we hier

meester van Horst en CDA-prominent,
waarom wordt deze persoon niet
op het matje geroepen? Hij was het
toch die ervoor gezorgd heeft dat de
Floriade er kwam en ook niet wilde
luisteren naar de negatieve tegengeluiden van anderen? Ook hier was toen
te zien dat het CDA geen tegenspraak
duldde. Maar zij mogen wel anderen
bekritiseren. Alles bij elkaar genomen

accepteren dat degenen die gefaald
hebben niet bekritiseerd mogen worden, maar in bescherming genomen
moeten worden? Wat te denken van
Leon Frissen, de toenmalige burge-

is hier maar een zienswijze terecht,
de kloof politiek en de burger wordt
steeds groter. Dit alles is te danken
aan het niet willen luisteren naar de
burger. Dit gebeurt alleen als er verkiezingen zijn. Die zijn weer in 2014,
de gemeenteraadsverkiezingen, maar
hopelijk denkt de burger dan ook na
voordat hij gaat stemmen.
Th. Willemsen, Melderslo

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
Rits Kapot???

Proef de lente!

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!

nu per kilo

ZACHT
belegen

7,95

gOUDen
HOllAnDeR

500 gram

3 jaar oude
Noord-Hollandse kaas

5,95

Receptenboekje gratis

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

Tweede paasdag

een Sixties en
Seventies avond
m.m.v. Predilection
en de Crazy Chester Band.
Aanvang 18.00 uur.

Wij wensen u prettige paasdagen
Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

Bespreking Poll week 11

Burenhulp is vanzelfsprekend
Ongeveer twee derde van de mensen die stemden op onze poll
‘Burenhulp is vanzelfsprekend’ waren het eens met de stelling. Iets meer
dan een derde was het niet eens met de stelling. Aanleiding voor de
poll was het initiatief om in Meerlo een ‘naoberzorgpunt’ te realiseren,
waar mensen die hulp nodig hebben of het willen bieden, terecht kunnen.
De vraag was of zo’n punt nodig was om burenhulp te stimuleren. Is het niet
gewoon vanzelfsprekend? Of kunnen we wel een zetje in de rug gebruiken?

Peter Rechsteiner uit Horst stemde ook via onze site. Hij vindt burenhulp
vanzelfsprekend: “Ik heb jonge buren en die helpen mij als het nodig is.
Maar stel, ik zou een oudere hulpbehoevende buurvrouw hebben. Ze heeft
geen auto, alleen een fiets en ze loopt met de fiets en een doos achterop
naar de winkel om haar boodschappen te halen. Dan bood ik bood haar
graag aan om mee te rijden naar de supermarkt en met onze boodschappen
gezamenlijk te doen.”

Natuurgebieden ondervinden geen hinder
van lerende kinderen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In Tienray werd afgelopen week de aftrap gegeven voor Waterpad: een
samenwerkingsproject van onder meer Stichting Mooiland, Dichterbij en
gemeente Horst aan de Maas. De Groote Molenbeek vormt het decor voor een
educatief programma voor kinderen van groep zeven en acht van de basisscholen
en van de eerste twee klassen van het middelbaar onderwijs. Een goed initiatief
om kinderen door middel van kanotochten spelenderwijs kennis te laten maken
met de natuur in Horst aan de Maas. Waarom zouden we het landschap om ons
heen niet gebruiken voor educatie?

Aan de andere kant verstoor je op deze manier misschien wel juist de natuur
in de beek. Hoe meer een natuurgebied als de Moolenbeek gebruikt wordt voor
educatie of recreatie, hoe meer de flora en fauna daaronder te lijden hebben.
Kinderen die opgroeien in Noord-Limburg weten toch wel hoe natuur eruit ziet?
Bewust of onbewust wordt er tijdens kanotochtjes, wandelingen of andere activiteiten rotzooi achtergelaten in het water en worden dieren verstoord. De natuur
moet gewoon met rust gelaten worden. Natuurgebieden ondervinden geen
hinder van lerende kinderen. Wat vindt u?

Kop
Afgeserveerd
Tekstbeetje schuchter loopt
Een
hij vanochtend de Jonge
D!rk
Reacties:
Ambtenarendag in Arnhem
www.hallohorstaandemaas.nl
binnen. Vorige week nog had hij
zich verheugd op het evenement. Had hij gedroomd hoe hij
op zou kunnen scheppen over
zijn rijzende ster. Nu verstommen gesprekken, vallen
meelijwekkende blikken hem
ten deel. Dit was niet hoe hij
zich zijn loopbaan had voorgesteld.
Het grootste landelijke
congres voor de jonge ambtenaar staat dit jaar in het teken
van verbinding. Verbinding
zoeken met elkaar, generaties
en de samenleving. Verbinding
is wat hij gehoopt had te
vinden, met Horst aan de Maas.
“Mijn vriendin en ik verheugen
ons erop om ons zo snel
mogelijk binnen de gemeente te
vestigen en in Horst aan de
Maas onze toekomst op te
bouwen.” Meer overtuigend had
hij niet kunnen brengen dat hij
een van hen wilde worden.
En dat was blijkbaar niet
genoeg. Gekrenkt en in zijn eer
aangetast had hij zelf het heft in
handen genomen en besloten
dat Horst aan de Maas niet zijn
gemeente was. “CDA-belofte
afgeserveerd”, had De Telegraaf
gekopt. Zelfs de landelijke pers
gehaald, dat streelde zijn ego.
Maar de manier waarop, nee,
dat lag niet in zijn jaren geleden
uitgestippelde carrièrepad.
De Vereniging Nederlandse
Gemeenten spreekt in de
grootste krant van Nederland
van een uitzonderlijk besluit en
adviseren de ex-kandidaat-wethouder om een advocaat in de
arm te nemen om alle kosten op
de partij te verhalen. Maar Guy
is slimmer dan dat. Guy blijft
volharden in zijn doel, en zal
eindigen als Tweede Kamerlid,
Europarlementariër, of wie weet
zelfs minister-president.
En als het zover is? Dan zal
hij er persoonlijk op toezien dat
het standbeeld van het paard
voor het gemeentehuis in Horst
aan de Maas vervangen wordt
door de beeltenis van een
afvalbak. Dossierkennis?
Paraat.
What Else?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 12) > Ik wil alleen een wethouder uit Horst aan de Maas > eens 73% oneens 27%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
28 maart 2013

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis gesloten op 2e Paasdag
Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn
gesloten op 1 april 2013.
Op Goede Vrijdag 29 maart 2013 zijn wij geopend volgens de normale openingstijden.
Voor dringende meldingen m.b.t. gemeentewer-

ken die geen uitstel dulden kunt u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat hier dus uitsluitend om
dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor
de omgeving dreigt.

Commissie Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen
Duurzaamheid is een breed begrip. In dit
artikel informeert de Commissie
Duurzaamheid van de gemeenteraad u graag
over het thema Duurzaam ondernemen.
Duurzaam ondernemen is maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). Bedrijven die
MVO hebben bij al hun activiteiten nadrukkelijk
oog voor de belangen van mens en milieu.
Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun
winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen
van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu.
En niet alleen naar de huidige, maar ook naar
de toekomstige gevolgen van deze activiteiten.
Duurzaam ondernemen heeft veel pluspunten voor
bedrijven, zoals:
• kostenbesparing door bijvoorbeeld energie te
besparen;
• kostenbesparing door zorgvuldig grondstoffengebruik;
• met innovatieve duurzame producten nieuwe
markten aanboren;
• betere publiciteit door een beter imago;
• een schonere werkomgeving en daardoor aantrekkelijker als werkgever;
• een gezonder werkklimaat.
Instrumenten voor milieuvriendelijk
ondernemen
Er zijn verschillende instrumenten voor bedrijven
om milieuvriendelijk te handelen. Voorbeelden zijn:
• Bedrijfsinterne milieuzorg
Dit is een systeem om de milieuprestaties van de
bedrijfsvoering continu te verbeteren.
• Milieukeur voor producten
Een milieukeurmerk geeft aan dat een product
aanmerkelijk minder milieubelastend is dan soortgelijke andere producten.
• Afvalpreventie
Afvalpreventie richt zich op het voorkomen of
beperken dat afvalstof of emissie (uitstoot van
schadelijke stoffen) ontstaan. Dit leidt in productieprocessen vaak tot besparing van grondstoffen en
energie, en dat leidt weer tot minder vervuiling en
CO2-uitstoot.
• Productgerichte milieuzorg
Productgerichte milieuzorg is een systeem om

de milieuaspecten van producten in de gaten te
houden.
• Milieugerichte productontwikkeling
Milieugerichte productontwikkeling betekent het
milieuvriendelijk (her)ontwikkelen van een product,
van grondstofwinning tot eindproduct.
• Duurzaam inkopen
Duurzaam inkopen is een instrument dat de rijksoverheid in overleg met het bedrijfsleven heeft
ontwikkeld om een krachtige impuls te geven aan
het verduurzamen van de markt voor goederen
en diensten.
Bedrijfskosten beheersen en tegelijk duurzaam ondernemen?
Het kán. Agentschap NL ondersteunt u graag bij
het hóe. Onder andere door u op weg te helpen om
duurzaam ondernemen te integreren in uw bedrijfsstrategie. Met inzicht en tips hoe u op een slimme
manier kunt besparen op energie en materialen,
eventueel samen met ketenpartners. Of hoe u
duurzame energiebronnen toepast én uw bedrijf
verduurzaamt. Ga voor meer informatie naar
www.agentschapnl.nl (Agentschap NL is onderdeel
van het ministerie van Economische Zaken).

Zwemles voor kinderen
Is uw kind 4 jaar dan kunt u uw kind bij ons
inschrijven voor de zwemlessen.

‘Ik wil mijn liefde voor het
sporten graag op anderen
overbrengen’
Een leven zonder sport en spel is niet voor te stellen bij de 53-jarige Marian JanssenHendrikx uit Horst. Al meer dan 35 jaar geeft ze volleybaltraining aan kinderen, jong
volwassenen en recreanten. ‘Mijn trainingswerkzaamheden op het volleybalveld zijn eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ik vind sport erg leuk en wil dat graag op anderen
overbrengen’, vertelt Marian. “Toen ik in 2002 meer tijd kreeg, besloot ik mijn activiteiten
in sportles uit te breiden. Sinds ik mijn diploma voor sport- en spelleider en coördinator
sport en spelleider op zak heb, verzorg ik sport- en spellessen voor ouderen. En sinds
afgelopen jaar ook sportief wandelen. Dat is meer dan alleen wandelen van A naar B.
Het is lekker met een groep actief buiten zijn.”
Zo lang mogelijk blijven bewegen
Elke week bewegen en sporten bijna 150
ouderen onder begeleiding van Marian op
verschillende locaties binnen de gemeente.
“Ik vind het belangrijk dat ouderen blijven bewegen. Dat helpt de mensen fit en gezond te

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.
En natuurlijk via www.horstaandemaas.nl.

blijven. En fitte en gezonde mensen kunnen
langer zelfstandig blijven functioneren’, aldus
Marian “Ik geniet er elke keer weer van als
deelnemers de rollator in de gang achterlaten om samen met andere ouderen bij mij te
komen sporten. Ook ben ik trots als ik terug
hoor van een deelneemster dat ze direct
geopereerd kon worden dankzij haar goede
conditie. Daar hebben mijn lessen aan bijgedragen”, vertelt Marian. “Naast bewegen is
‘samen’ namelijk ook een belangrijk aspect.
Het is leuk om samen met dorpsgenoten te
sporten en plezier te hebben!”
Volle tafel
Marian geniet niet alleen van de beleving die
ze ziet als de mensen samen aan het sporten zijn. Ze geniet ook van een volle tafel.
“Met een groep samen rond een grote tafel
eten, vind ik erg gezellig. Bovendien kook
ik graag. Dat heeft ertoe geleid dat ik sinds
tweeënhalf jaar eens per maand de maaltijd
verzorg voor ouderen en alleenstaanden in
Griendtsveen. Ik vind het belangrijk dat mensen uit hun isolement komen, daar dragen
de gezamenlijke maaltijden van het Eetplein
aan bij.”

Themabijeenkomst Duurzaamheid
De Commissie Duurzaamheid verzamelt alle
bruikbare en realistische ideeën en presenteert de
resultaten van haar werkzaamheden tijdens
de Themabijeenkomst Duurzaamheid op dinsdag
16 april 2013 vanaf 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

Dinsdag 2 april

Discozwemmen
Komende vrijdag 29 maart is er weer discozwemmen van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Trimzwemmen
Op maandagmiddag is er van 13.30 tot 14.15
uur trimzwemmen, hiervoor zijn nog enkele
plaatsen vrij. Dus wilt u sportief en gezond in
beweging zijn, kom op maandagmiddag trimzwemmen.

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

Nieuws
Pasen
Wij zijn 1e en 2e paasdag de gehele dag gesloten.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas

Onze zwemonderwijzers staan van maandag
t/m zaterdag voor uw kinderen klaar om in een
kleine groep zwemles te geven. Vraag naar de
mogelijkheden over tijden en plaatsen.
Vrij zwemrooster tevens het meivakantie
rooster
Voor het rooster vrij zwemmen en vrij zwemmen
tijdens de meivakantie en alle verdere informatie over onze activiteiten in het zwembad kunt u
terecht op www.horstaandemaas.nl.
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.
E-mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Geen openbare
vergadering
Op dinsdag 2 april 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 9 april:
Raadsvergadering
Dinsdag 16 april: Themabijeenkomst
Duurzaamheid

Donderdag 18 april: Werksessie Kadernota
Dinsdag 23 april: Commissie Samenleving
Woensdag 24 april: 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.
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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
Veenweg 5
Wouterstraat ongenummerd
Dorperpeelweg 8

Horst aan de Maas
Aanwijzing toezichthouders
Wijziging CAR-UWO
Vertrokken naar onbekende bestemming

Broekhuizen
Veerweg 13B

Lottum
Zandterweg 14
Grimmelsweg 1a

Evertsoord
Drie Kooienweg 19
Grubbenvorst
Witveldweg ongenummerd
Horst
Steenstraat 3
Dr. van de Meerendonkstraat 13
Pieter Belsstraat 20a
De Afhang (kavel 12)
Venrayseweg 126c
St. Annaweg

Meterik
Hazenkampweg 6
Sevenum
Hazenhorstweg 1
Tienray
Spoorstraat 77

Wijziging afvalinzameling 1 april

Grote schoonmaak rondom
basisschool de Doolgaard

Op 1 april, 2e Paasdag, vindt er geen afvalinzameling plaats. Voor keukenafval is geen inhaaldag. Dit kan tijdens de eerstvolgende reguliere
ophaaldag, donderdag 4 april, aangeboden
worden. De inzameling van plastic, restafval en
blik- en drankpakken is vervroegd naar zaterdag
30 maart. Deze inhaaldag is alleen van toepas-

Gewapend met kruiwagen, prikstokken,
afvalzakken en handschoenen gingen vrijdag
22 maart zo’n 75 leerlingen van basisschool
de Doolgaard in Horst op pad. De missie van
deze kinderen: alle zwerfvuil in de omgeving
van de school opruimen. De leerlingen waren
enthousiast over de actie en verbaasd over de

sing voor inwoners van America, Griendtsveen en
Horst-Noord en directe omgeving, die normaal op
maandag 1 april hun afval zouden aanbieden.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op
uw persoonlijke afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

OPEN DAG
2e paasdag

U bent welkom tussen 11.00 en 17.00 uur

hoeveelheid afval die ze in twee uur tijd wisten
te verzamelen.
De zwerfvuilinzamelingsactie van de Doolgaard
maakt onderdeel uit van de zwerfvuil-prikestafette waaraan 8 basisscholen in de gemeente
deelnemen. Dit jaar wordt het zwerfvuil – net als
thuis – gescheiden verzameld.

Win een sloep van 6,5 meter!
We verloten onder de eerste 10 kopers
van een chalet een sloep van 6,5 meter.
Er zijn er inmiddels nog 4 te koop,
dus kom kijken op de Open Dag op
2e paasdag en overtuig uzelf wat
Residentie De Kooy te bieden heeft en
misschien legt u deze sloep wel aan uw
eigen bootslip vast.

VAST
RENT E
E

Rendementen en investeringsmogelijkheden

NOG

4 OP

TE KO

Paasaanbieding chalet

€ 97.500,-

Inclusief eigen grond, aansluiting en inrichting

Residentie De Kooy is onderdeel van Perfect Parken

De Kooy 13, 5861 EH Wanssum
T 0478 - 53 29 57 | 06 27 62 37 46
www.residentiedekooy.nl

7,3%

Perfect Parken Nederland B.V. biedt u een breed scala aan mogelijkheden om de door u te verrichten investering optimaal te laten renderen. Basis van al deze beleggingsvormen is dat de door u aangekochte recreatiegrond en chalet
dan wel woning, via onze organisatie worden verhuurd. Dit kan ook voor een deel van elk jaar zodat u uiteraard ook
zelf met uw gezin gebruik kunt maken en kunt recreëren. Alles wordt in onderling overleg met u geheel afgestemd op
uw persoonlijke behoeften en wensen.
Het zou te ver voeren alle mogelijkheden in
deze advertentie aan u voor te leggen en voor
u in detail uit te werken. Vandaar dat u hieronder enkele belangrijke voordelen/aspecten
aantreft.
- Uw eigendom wordt optimaal verhuurd via
door ons in te schakelen, gerenommeerde
verhuurorganisaties specifiek toegelegd op
de recreatiebranche.
- Wij regelen het gehele traject van verhuur
vanaf het moment van reserveren tot aan
de eindschoonmaak toe. U heeft nergens
omkijken naar.
- U krijgt de opbrengst maandelijks uitgekeerd.

- De recreatieve markt qua verkoop en verhuur
is bijna de enige vastgoedmarkt welke zich
nog steeds positief ontwikkeld.
- U bepaalt zelf hoeveel u gebruik maakt van
uw woning.
- U kunt de door u betaalde BTW terugvorderen.
- U draagt de eerste 10 jaren slechts 6% BTW
over de ontvangen huurpenningen af.
- Uw inkomsten vallen in box 3. Er wordt dus
geen inkomstenbelasting geheven. U krijgt
te maken met een heffing Vermogensbelasting van 1,2% over de waarde van uw object
minus de schulden.
- Vaste rente van 7,3%.
- Nu ook mogelijkheid alleen aankoop chalet.

Rendementsberekening
Aankoop chalet

52.500

Aankoop grond

45.000

Totale investering

97.500

Huuropbrengst

10.800

Verhuurprovisie 20%

2.160

Kosten parkbijdrage

1.500

Netto huuropbrengsten

7.140

Bruto rendement

9,02%

Vaste rente

7,3%
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De opvolging van een wethouder: soap of koningsdrama?
Weken geleden kondigde Leon Litjens zijn afscheid aan als wethouder
en lijsttrekker voor het CDA. Het CDA is de grootste lokale partij en wij
gingen er dan ook van uit dat een opvolger al in de coulissen klaar zou
staan, maar dat bleek niet waar.
In de ogen van het CDA-bestuur
zijn er blijkbaar geen geschikte
interne kandidaten, want na lang
wikken en wegen kwam het bestuur
met een onbekende en onervaren
kandidaat van buiten, die eerst wel,
maar een dag later toch geen

goedkeuring van de fractie kreeg.
Als betrokken buitenstaanders
hebben wij deze soap met stijgende
verbazing bekeken. En net als vele
burgers vragen wij ons af hoe dit
mogelijk is. Deze soap schaadt
niet alleen het CDA, maar de hele

gemeentelijke politiek en dus hebben
wij, net als vele burgers wel een paar
vragen.
Wij zouden het dan ook heel
verstandig vinden als het CDA
volledige openheid van zaken zou
geven. Niet alleen aan de eigen
achterban, maar aan alle burgers en
hun collega’s in de raad. Wij hebben
ook nog wel een advies, voor wat het
waard is.
Wij adviseren om geen opvolger

voor Leon Litjens te zoeken, maar de
taken binnen het college opnieuw
te verdelen en met een wethouder
minder de huidige raadsperiode af te
ronden.
Een nieuwe wethouder, die gezien
de mening van het bestuur ook weer
van buiten moet komen, moet zich
immers eerst inwerken en dan resteren
nog maar een paar maanden tot de
volgende verkiezingen. Het levert
tevens een extra bezuiniging op en dat

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

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

Overdekt
plantencentrum,
lage prijzen tot wel

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

50%

scherpe prijzen

korting

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

door eigen kweek

St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

Tuinplanten
Vaste planten

•

E: bleustone@live.nl

is in deze tijd mooi meegenomen.
Als u hierover en over andere
politieke kwesties met ons wilt
praten, dan kan dat. Wij zitten elke
eerste zaterdag van de maand en dus
ook zaterdag 6 april van 11.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek van Horst
weer klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

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
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Oranjecomité voor Swolgense Koninginnedag
Marion Huibers (55), Esther Kursten (31), Ilse Kursten (36) en Martine Keizer (33) uit Swolgen hebben samen
een nieuw Oranjecomité voor hun dorp opgericht. Met hun inzet viert het dorp op dinsdag 30 april toch
Koninginnedag met activiteiten voor jong en oud.

“Er zou dit jaar in eerste instantie niets
meer in ons dorp gedaan worden. Dat
wilde we niet laten gebeuren”, vertelt
Martine Keizer.
In het begin hadden de vrouwen
geen idee wat er allemaal moest
gebeuren. “Alles moet geregeld
worden met een notaris en de Kamer
van Koophandel. Ik dacht dat het wel
mee zou vallen, maar zelfs voor een
speurtocht moet je als stichting zijn
georganiseerd”, vertelt Martine. “We
vonden het best lastig, maar besloten
door te gaan”, zegt Ilse.

Koningsgezind

Ilse, Marion, Esther en Martine vormen het Oranjecomité
Voor het eerst zouden er dit jaar
geen activiteiten op Koninginnedag

georganiseerd worden voor de
Swolgenaren. Vier enthousiaste dames

Paaswandeltocht met
scheidsrechters
De Scheidsrechtersvereniging Horst Venray e.o. organiseert in samenwerking met Parkhotel Horst een gratis paaswandeltocht op eerste paasdag.
Op zondag 31 maart wordt de tocht door Kasteelpark ter Horst gehouden.
Deelname is gratis.
Tijdens de Paaswandeltocht kunnen
diverse opdrachten voor volwassenen
en kinderen gedaan worden. Hieraan
zijn prijzen verbonden, gesponsord door
beide organisatoren. Inschrijven en
starten kan tussen 13.30 en 14.30 uur
in clublokaal Trefhove in Horst. Hier ontvangt elke deelnemer één consumptie.
Parkeren kan op de parkeerplaatsen van

SV Wittenhorst aan de Wittebrugweg.
De finish is in het clublokaal en ook de
prijsuitreiking vindt hier tussen 17.00 en
18.00 uur plaats. Een tussenstop wordt
gehouden in het Parkhotel Horst. Daar
is de Paashaas aanwezig en kunnen
de kinderen geschminkt worden. Ook
is er voor de kinderen een creatieve
activiteit.

Horster slagwerkers
naar NK
In Merkelbeek vond in het weekend van 23 en 24 maart de Limburgse
kampioenswedstrijd voor slagwerkers plaats. Voor Horster slagwerkers Bas
Vloet en Sven van Ooijen resulteerde de wedstrijd in een plek op de
nationale kampioenschappen.

wilden dit voorkomen en hebben
daarom het Oranjecomité opgericht.

De dames herinneren zich hoe zij
vroeger Koninginnedag vierden. “Je had
altijd van die gezellige rommelmarkten”, vertelt Ilse. “En we mochten onze
fiets versieren”, vult Esther aan. “Bij
ons werden de straten afgezet”, herinnert Martine. Ze hebben alle vier leuke
herinneringen aan deze feestdag. “Ja,
wij zijn wel koningsgezind”, lacht Ilse.
Alle vier vinden ze het leuk om
met Koninginnedag extra aandacht te
schenken aan het koningshuis. “Het
hoort er gewoon bij”, menen ze.

SOS kiest haar nieuwe
project
SOS Meerlo-Wanssum kiest op 3 april een nieuw project in zaal ‘t Brugeind in Meerlo. Iedereen mag erbij zijn
om de presentaties van de ingediende projecten mee te maken.
SOS Meerlo-Wanssum begint
binnenkort aan haar zevende project.
Dit onderwerp staat de komende drie
jaar in de schijnwerpers van de organisatie. Van de elf ingediende projecten hebben bestuur en vrijwilligers er
onlangs vier uitgekozen. Uit deze vier
projecten wordt op woensdag 3 april
om 20.00 uur één project gekozen.

Vier opties
Voordat er gekozen wordt zullen
de indieners van de vier projecten
hun project nader toe lichten via
verhalen, foto’s of films. Chiel van
der Linden uit Meerlo vertelt over zijn

project: een revalidatiecentrum bij een
ziekenhuis in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh voor de vele slachtoffers van landmijnen. Dat centrum is
afgebrand. De organisatie wil het graag
herbouwen.
Venraynaar Anton Thurayappah
heeft rechtstreekse relaties met
zijn suggestie: In Sri Lanka wil de
Meerlose Nicole Linskens de Good
Shepherd Sisters helpen bij de bouw
van een gemeenschapshuis met een
bibliotheek. In Peru heeft Limburgse
Frederique Kallen een project om
straatkinderen een vak te leren. Het is
ingediend door SOS-secretaresse Carla

Ruudvan Hoof
installatiebedrijf

Aan de wedstrijd in Merkelbeek,
die door de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen (LBT) werd georganiseerd, namen solisten en ensembles
uit de hele provincie deel. Jeugdig
drumtalent liet in verschillende divisies
zijn kunsten zien. Dit jaar werd Horst
vertegenwoordigd door Bas Vloet van
de slagwerkgroep van Koninklijke
Harmonie van Horst en Sven van Ooijen

van Drumband Jong Nederland.
Op zaterdag behaalde Sven in de
jeugddivisie 85 punten en op zondag
won Bas in de derde divisie het
Limburgs kampioenschap met
92 punten.
Beide drummers zijn dankzij deze
prestaties uitgenodigd om deel te
nemen aan de nationale kampioenschappen op 15 juni in Heel.

Dit jaar willen ze peilen hoeveel
animo er is voor nieuwe activiteiten.
“We hebben een speurtocht door het
dorp uitgezet. Het is de bedoeling dat
de hele familie mee kan, van kleine
kinderen tot opa en oma.” Ook hebben
ze gedacht aan mensen die de officiële
beelden van de inhuldiging van WillemAlexander willen bekijken. “Dit jaar
is natuurlijk extra bijzonder, dus we
kunnen ons voorstellen dat mensen
thuis blijven als er geen scherm is waar
ze alles op kunnen volgen”, vertelt Ilse.
Daarom zijn de dames een samenwerking aangegaan met café-zaal
Wilhelmina.
Ze hopen dat het feest dit jaar een
succes wordt zodat ze volgend jaar
groter uit kunnen pakken. “We merken
nu al dat mensen enthousiast worden.”
De activiteiten zijn niet alleen bedoeld
voor mensen uit Swolgen, maar ook
voor de inwoners van aangrenzende
dorpen. “In 2014 hopen we Swolgen
met het Oranjecomité op de kaart te
zetten”, vertelt Marion.
Voor meer informatie, kijk op de
Facebook-pagina van Oranje Comité
Swolgen.

Hanraets. Filmmaker Marijn Poels
heeft onlangs een documentaire
gemaakt over dit project.
De vierde optie is een speciale
school voor dove kinderen in het
dorpje Jiboro in Gambia. Deze kinderen hebben nu geen gelegenheid om
onderwijs te volgen en een vak te
leren. Het project is ingediend door de
familie Goumans-Coenders uit Meerlo.
Het echtpaar Goumans en hun drie
zonen hebben dit project omarmd en
gaan het binnenkort bezoeken.
Uiteindelijk kiezen bestuur en
vrijwilligers. De andere krijgen een
gift van SOS.
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Gezamenlijke
collecte Hegelsom

Munitiehuisje Griendtsveen opgewaardeerd

In Hegelsom vindt ook dit jaar weer een gezamenlijke collecte plaats.
Komende week worden de brieven hiervoor huis aan huis bezorgd.
Daarbij is een brief gevoegd waarin beschreven staat hoe alles in zijn
werk gaat.

“Waarom staat die mooie schuilhut naast dat foeilelijke elektriciteitshuisje?” Marniks Maris, districtshoofd van
Staatsbosbeheer, bekent dat dat zijn eerste reactie was toen hij het munitiehuisje in Griendtsveen zag staan. Ook
veel inwoners van het dorp liepen met een boog om het hutje heen. Maar na inspanning van inwoners van
Griendtsveen en Staatsbosbeheer staat men nu in de rij voor het pandje.

Van 2 tot en met 4 april worden
deze brieven door een van de collectanten opgehaald.
Vervolgens zal de werkgroep in

samenwerking met de dorpsraad
Hegelsom ervoor zorg dragen
dat de bijdrage op de juiste plek
terechtkomt.

Voor versterking van haar team is Jan Arts transporten BV
op zoek naar enthousiaste medewerkers voor
het verzorgen van zowel dag- als
avond/nachttransporten.

chauffeurs
fulltime

Gewenst proﬁel
- Vaardigheden: ﬂexibiliteit, zelfstandigheid en betrokkenheid
- In bezit van rijbewijs B-C-E
- In bezit van chauffeursdiploma CCV-B/code 95

Ons aanbod
- Een transportfunctie in een bedrijf met een informele werkomgeving
- Een passend pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Wanneer bovenstaande je interesse heeft gewekt, reageer dan door een
sollicitatiebrief met Curriculum Vitae te richten aan Anne v. Horen-Arts op
het onderstaande adres of per e-mail. Voor vragen kun je tevens contact
opnemen met Anne v. Horen-Arts op onderstaand telefoonnummer.

Jan Arts transporten BV
Soemeersingel 47, 5759 RB Helenaveen
0493-539436 . info@arts-transporten.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

1 14.00-15.00 Kids time
2 15.00-16.00 Disco Time
3 16.00-17.00 The Battle
4 17.00-18.00 Horst a/d Maas
5 18.00-19.00 Ondernemend Sevenum
6 19.00-20.00 Kroeënekrane en Pieëlhaze
7 20.00-21.00 Party machen!
8 21.00-22.00 Agri Business

Het ‘munitiehuisje’ in Griendtsveen
is omgetoverd tot informatiepunt voor
de Peel. Op donderdag 21 maart werd
het door voorzitter Joke Steeghs van de
Griendtsveense dorpsraad geopend.
“Een paar jaar geleden met de opening
van het wandelpad en de parkeerplaats
lag het gebouw er vervallen bij. Daar
moet iets van te maken zijn, werd toen
geroepen. Het moest een mooie
binnenkomer voor Griendtsveen
worden.”
Het huisje gaat nu dienst doen
als informatiepunt voor de Peel:
via vijf panelen wordt er informatie
verstrekt over onderwerpen die een
relatie hebben met de omgeving
van Griendtsveen: voormalig station
de Halte, het driedorpenpunt tussen
Ysselsteyn, Griendtsveen en Zeilberg,

de Peel-Raamstelling, de turfwinning en de peelnatuur. Volgens Joke
Steeghs nodigt het nu uit om vragen
te stellen. “Het heeft meer karakter en
Griendtsveen is weer cultuurhistorie
rijker. Het is een visitekaartje voor het
dorp geworden”, zegt Joke.
Het huisje staat officieel op grond
van Deurne, maar hoort volgens de
dorpsraad qua historie bij Griendtsveen.
Het is beeldbepalend voor wie vanuit
Brabant Griendtsveen binnenrijdt.
“Maar waarom staat het er? Wat is het?
Men sprak ervan om het om te gooien,
omdat de historische waarde onbekend
was.”

Het dak lag er los op
Het munitiehuisje draagt deze
naam omdat het dak er voor de

verbouwing los op lag. Volgens
Staatsbosbeheer zijn losse daken kenmerkend voor gebouwen waar munitie
of kruit wordt opgeslagen. Bedoeling
is dat bij een eventuele ontploffing het
dak eraf vliegt, waardoor de druk weg
is en de rest van het gebouw wellicht
gespaard blijft. Of er in het munitiehuisje Griendtsveen ooit echt munitie
heeft gelegen, is echter niet bekend.
De dorpsraad stelde prioriteitengeld beschikbaar voor de verfraaiing
en ook gemeente Horst aan de Maas
heeft, ondanks dat het huisje officieel
op Deurnese grond staat, een bijdrage
gedaan. Het munitiehuisje is eigendom
van Staatsbosbeheer en bewoners van
Griendtsveen hebben een goede regeling getroffen voor het sleutelbeheer
en het onderhoud.

Half uurtje fietsen, €5,
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Vast onderdeel van het St. Davidsfeest is voor de Koninklijke Harmonie van Horst de huldiging van de
jubilarissen van de vereniging. De Harmonie laat weten dat ieder van de jubilarissen op eigen wijze al heel
wat jaren heeft gegeven aan de harmonie. Zij vinden dit reden te meer om hen eens in het zonnetje te
zetten. Ger de Mulder is vijftig jaar lid van de vereniging. José Cordewener en Gerrit Vloet vierden hun
12,5-jarig jubileum en Igor Hobus is 25 jaar bij de Harmonie betrokken. (Foto: Hub Vermeeren)
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Rigoreuze bestuurswissel St. Hubertus
Hegelsom
Voor muziekvereniging St. Hubertus was zaterdag 23 maart een belangrijke dag. Tijdens de algemene ledenvergadering trad het bestuur (met uitzondering van één lid) af en maakte plaats voor een volledig nieuw, jong bestuur.
Een opvallende wissel in tijden waarin verenigingen kampen met ledenterugloop onder jongeren en moeilijkheden
met het vinden van nieuwe bestuursleden.

Knops en Kuijpers met hun muziekvereniging
Strak in het pak verschijnen voorzitter Mathieu Knops en zijn aanstaande
vervanger Jeroen Kuijpers in zaal Debije
in Hegelsom. Vooral voor Knops is het

een emotionele dag. Na 14,5 jaar voorzitterschap draagt hij zijn taken over
aan de 30-jarige Jeroen Kuijpers. “Het
is tijd om ons te richten op de nieuwe

generatie”, aldus Knops. Hij kan terugkijken op een mooie periode, waarin
St. Hubertus naast een vereniging ook
een vriendengroep was. “Lief en leed

wordt hier met elkaar gedeeld.” De
activiteiten waarbij alle leden deelnamen, zoals concertreizen, behoren
tot de mooiste herinneringen aan zijn
bestuursperiode.
De bestuurswissel is geen spontane
gebeurtenis, maar komt voort uit een
proces dat twee jaar heeft geduurd.
Een groepje leden, voornamelijk
twintigers, gaf destijds aan bereid te
zijn bestuurstaken over te nemen.
Gaandeweg het proces leerden de
toekomstige bestuurders welke taken
zij zouden gaan vervullen en hoe zij
deze het beste konden aanpakken en
verdelen. “Om verenigingen draaiende
te houden, gebeuren veel dingen die
niet voor iedereen zichtbaar zijn”, weet
Jeroen nu.
Dat het St. Hubertus ogenschijnlijk
gemakkelijk afging een nieuw, jong
bestuur te vinden, ligt volgens Jeroen
aan het feit dat de jeugd binnen de
muziekvereniging altijd veel inspraak
heeft gehad. Zij hebben zeggenschap
in het soort muziek dat gemaakt wordt
en kunnen aansluiten bij commissies
die activiteiten organiseren. “Jongeren
moet je niet alleen het gevoel geven
dat zij inspraak hebben, het moet ook
daadwerkelijk gebeuren”, aldus voorzitter Knops.
Van kinds af aan wordt de

Hegelsomse jeugd geprikkeld voor
muziek. Zo heeft de vereniging in
samenwerking met de basisschool de
projecten Muziek op School (MOS) en
Muziek in de Klas (MIK) opgezet, waarbij de jeugd spelenderwijs met muziek
in aanraking wordt gebracht. Volgens
beide mannen is het noodzakelijk om
jeugd te werven, omdat de vereniging
meer concurrentie heeft met andere
verenigingen dan vroeger het geval
was.

Stoffig imago
Jeroen weet dat de aanstaande
wissel geen vanzelfsprekende is. Over
zijn voorzittersfunctie zegt hij: “Ze
zeggen wel eens: vind maar eens een
gek.” Hij beseft zich dat fanfares soms
met een stoffig imago kampen dat jongeren soms afschrikt. Maar St. Hubertus
is volgens hem veel meer dan processies en kerkmissen. De vereniging gaat
juist erg met zijn tijd mee. “We hebben
zelfs een Facebook-pagina”, lacht
Jeroen.
Verenigingen die het moeilijker
afgaat jeugd te betrekken bij haar activiteiten, raadt Knops aan om in gesprek
te blijven met de leden. “Daarbij is het
belangrijk om je kwetsbaar op te stellen. En om op tijd afscheid te nemen,
wanneer dit nog met plezier kan.”

Brandweerpost Horst
provinciale winnaar
Post Horst van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft de eerste plaats
behaald op de provinciale wedstrijden van het Algemeen Brandweer
Wedstrijd Comité (ABWC) in Heesch op zaterdag 23 maart. Zij gaan nu
door naar de gewestelijke wedstrijden.
Post Horst deed mee aan de
brandweervaardigheidstoets in het
Brabantse Heesch en won de eerste
prijs in de klasse TS-HD. Zij scoorden
in totaal 1460. Tweede werd een
groep uit Vlijmen, met 1334 punten.
ABWC organiseert de wedstrijden
onder andere om brandweerposten
gemotiveerd te houden geoefend te
zijn. Zij organiseert landelijk jaarlijks

Wij feliciteren
onze collega
Bart Janssen
met zijn nominatie
Erkend hypotheekadviseur van het
jaar 2013

Ook voor hypotheken moet u bij Assurantie Groep Horst zijn!
www.assurantiegroephorst.nl

wedstrijden waar zo’n 700 ploegen
aan deelnemen. Bij de wedstrijden
wordt een brand geënsceneerd.
In de klasse TS-HD voeren groepen van zes personen, bestaande
uit een bevelvoerder, een chauffeurvoertuigbediener, twee deelnemers in een aanvalsploeg en twee
deelnemers in een waterploeg, de
opdrachten uit.

Felimaasconcours
in Meerlo
Het 57e Felimaassolistenconcours werd op zondag 17 maart georganiseerd door fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen. Het solistenconcours werd
gehouden in de Speulplats in Meerlo.
Het Felimaasconcours werd
mede georganiseerd onder de
vlag van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen (LBM). De solisten behoorden tot de muziekgezelschappen van Wanssum, Blitterswijck,
Meerlo, Tienray, Broekhuizenvorst
en Ooijen, Broekhuizen, Lottum,
Grubbenvorst, Sevenum, Horst, Weert
en Helden.
De juryleden Harrie Wolters en
Jos Scheren beoordeelden zestig
deelnemers. Concourswinnaar bij de

slagwerkers werd Paul Nijs uit Weert.
Hij behaalde in de eerste divisie 88,5
punten op marimba met zijn uitvoering van Rain Dance van A. Gomez.
Concourswinnaar bij de blazers werd
May van den Munckhof uit Horst, ze
behaalde in de tweede divisie 91,5
punten met lof der jury punten. Zij
speelde Sonate van C. Saint-Saëns
op klarinet. In de eerste divisie
haalde Pam van den Hombergh uit
Grubbenvorst 90,5 en de lof der jury
op alt sax.

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

KOM IN DE KAS!
Neem op zondag 7 april een kijkje bij een glastuinder in de
buurt. En ontdek tussen 11:00 tot 16:00 uur hoe bloemen,
planten, groenten en fruit in de kas worden geteeld.

W

ie doen er mee?
Enthousiaste ondernemers staan klaar om al uw vragen
te beantwoorden. De deelnemende bedrijven zijn:

- Hortus in Futuro, Maasbree
- Fresh Valley, Maasbree
- Kwekerij Gubbels Siberië, Maasbree
- Görtz fruit, Baarlo
- Mts. Manders, Baarlo
- Mts. Nijssen, Baarlo
- Glorious Gloriosia, Maasbree
Geniet, proef en beleef
Kom in de Kas wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.
Als wereldwijde food- en agribank bieden we mensen graag de
gelegenheid om kennis te maken met de agrarische sector. Kijk voor
meer informatie op www.komindekas.nl/waardetail/peel/

KORT NIEUWS
Op 2 en 3 april is
voor leerlingen op
het Raayland College
in Venray de Theatervoorstelling Crisis te
zien. Een unieke
interactieve voorstelling over
consumptiedrift en
waarde van het geld.
KORT NIEUWS
Basisscholen in regio
Horst en Venray
strijden op 8 april
tijdens de BankBattle.
De leerlingen beantwoorden vragen,
kraken de geheime
code en winnen
misschien wel een
uitstapje met de klas!

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Inloopochtend Wonen
op zaterdag 6 april
Het kantoor in Horst-Centrum aan de Steenstraat is iedere
eerste zaterdag van de maand open voor vragen over wonen in
de gemeentes Horst aan de Maas en Venray.

Openingstijden
Tijdens Goede Vrijdag en Pasen

O

p zaterdag 6 april kunt u uw vragen over wonen voorleggen aan Patricia van Tilburg en Francien Peeters. U kunt
vrijblijvend binnenlopen voor een algemeen oriënterend
gesprek (neem wel alvast een loonstrookje mee). Patricia
en Francien beantwoorden uw vragen graag. Na zo’n
oriënterend gesprek wordt meestal snel duidelijk dat een vervolggesprek nodig is. Dan vragen wij 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.
Op zaterdagochtend 6 april
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 Rabobank Horst Venray
natuurlijk ook altijd bellen:
077 389 84 00.

Op Goede Vrijdag en tweede paasdag zijn onze kantoren gesloten.
Regel uw bankzaken veilig online via Rabo Internetbankieren of
Rabo Mobielbankieren. Wij wensen u fijne paasdagen toe!

Hoe denkt u over elektrisch
autorijden?

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

Leden van de Themagroep Elektrisch Autorijden rijden -nogniet allemaal in een e-auto. Maar auto’s kunnen veel bijdragen
aan een gezond milieu en duurzaamheid, vinden zij.
Elektrisch autorijden stuit echter nog op veel vooroordelen.

MAURICE KUSTERS,

aar hoe denkt u over elektrisch autorijden? Dat wil de
themagroep graag weten. De themagroep vraagt u
daarom om mee te doen aan een klein onderzoek.
Het onderzoek staat op www.rabobank.nl/horstvenray
Heeft u vragen over de themagroep of over elektrisch autorijden?
Mail dan naar communicatie@horstvenray.rabobank.nl

“Door mee te doen aan het onderzoek,
kunt u ons goede handvatten aanreiken
over vervolgstappen. We willen u daarom
vragen om de korte vragenlijst via
internet in te vullen. Onder de
deelnemers verloten we leuke attenties.”

M

deelnemer Themagroep
Elektrisch Autorijden, over het onderzoek:

KORT NIEUWS
Op donderdag
21 maart werd het
Educatief Waterpad
over de Molenbeek
van Mooiland officieel
in gebruik genomen
door burgemeesters
Kees van Rooij en
Hans Gillesen.
Leerlingen van basisscholen en voortgezet
onderwijs maken via
dit waterpad kennis
met de natuur. Uit het
Maashorstfonds 2012
ontving Mooiland
een bijdrage ad
€ 3.500,--.
KORT NIEUWS
Op zondag 24 maart
organiseerde manege
Wieneshof in Hegelsom een open dag.
In 2012 ontving de
manege een bijdrage
ad € 7.500,-- uit het
Maashorstfonds
bestemd voor het
project ‘Veilig paardrijden voor kinderen
met een beperking’.
Met deze bijdrage zijn
diverse aanpassingen
op het terrein en in
de manege aangebracht. Manege In
Draf verzorgt vanaf
mei 2013 paardrijden
bij de manege in
samenwerking met
ruiter- en ponyclub
Wittenhorst, Kleur
Kinder- en jeugdzorg
en zorgboerderij
Wienes.
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Bixiekampioen- Presentatie wielerteam
schappen Meerlo LECT
Door: Kring Noord-Limburg
In Meerlo vonden afgelopen zaterdag voor de eerste keer de NoordLimburgse Bixiekampioenschappen plaats.

Na drie selectierondes was het
voor de kinderen eindelijk tijd voor
de kampioenschappen. Het was heel
koud buiten, het waaide zo hard dat de
kinderen zich bijna moesten vasthouden op de pony’s. Maar toen ze
eenmaal allemaal in de ring kwamen,
waren ze alleen nog maar bezig met
hun pony en de proef die ze moesten
rijden. In de springklasse was het heel
spannend en won de pas eljfarige
Louka Sijbers uit Horst met haar pony
Marwina. Daarna was het de beurt
aan de allerkleinsten in de klasse AA
Dressuur. Kampioen werd de pas zesjarige Jouri Kempers uit Velden met zijn
pony Ilona. In de klasse A dressuur was

de eerste plek voor Miriam Rahel. De
bijna achtjarige betrad de ring met haar
spierwitte Amadeus en reed een foutloze proef. Als laatste categorie werd
de klasse B 1 dressuur verreden. Dit is
de moeilijkste klasse. De voor Meerlo
uitkomende Marje Janssen liet met
haar Hielke de rest van de kandidaten
een proef zien waarvan de jury alleen
maar kon zeggen: absoluut geen commentaar. Dus mocht zij zich kampioen
noemen in deze klasse.
Onder toezicht van vele vriendjes, familie en teamgenootjes werd
iedereen gehuldigd met echte kampioenslinten, een grote beker en een zak
wortels.

Wittenhorst wint
met slecht voetbal

Het Limburg Express Cycling Team (LECT) presenteerde zich zaterdag 23 maart bij brasserie In de Witte Dame in
Grubbenvorst. De Noord-Limburgse wielerploeg bestaat uit amateurs en masters.

In het zeventiende jaar van het
LECT werden twee nieuwe renners
aangetrokken: mountainbikers Ruud
van Mil uit Horst en Lucien Volleberg uit
Hegelsom. Van Mil behoorde eind jaren
negentig bij de nationale top en naam
deel aan het WK in 2000. Volleberg,
werkzaam als mecanicien voor het

van der Veen uit Venlo deel uit van
het team. Zij richten zich vooral op de
regionale koersen van de Nederlandse
Wielren Bond.
Ook mountainbikers Lex van
Enckevort uit Sevenum en Wilco
Verwegen uit Melderslo maken deel uit
van het LECT-team.

MTB-Team van Bart Brentjens, start
in zowel nationale als internationale
wedstrijden.
Daarnaast maken de wegrenners
Frank Fonteyne en Bob Rijvers uit
Lottum, Edward van der Werf uit Kessel,
Wim Janssen uit Venray, Ad Bakker en
Markus Granzow uit Baarlo en Marcel

OPEN HUIZEN ROUTE 6 APRIL 11.00 - 15.00 UUR
OVERLOON
HELDERSE DUINEN 61

VENRAY
ARONSKELK 35

VENRAY
KRUIDENLAAN 226

HORST
´T VELDJE 121

NIEUW!

Vrijstaande recreatiewoning gelegen op het bosrijke
recreatiepark “De Helderse Duinen” te Overloon.
Keuken met vernieuwde apparatuur. C.V. ketel 2011.
Keurig onderhouden, open indeling en op ruim
perceel! Perceeloppervlakte 940 m2. Inhoud 250 m3.

Ruime bovenwoning in rustige doodlopende straat.
Ind.: L-vormige woonkamer, open keuken. Vanuit de
keuken is het balkon bereikbaar met zicht op groen
veldje. 2e verd.: 2 slaapkamers w.v. 1 voorzien
van vaste kast, badkamer. Ideaal voor de starter.
Woonoppervlak 86 m². Inhoud 270 m³.

Uitstekend onderhouden starterswoning.
Mooie woonkamer, open keuken en inpandige
berging c.q. bijkeuken. Verd: 3 ruime slaapkamers
en lichte badkamer. Prachtige tuin en mooi uitzicht.
Grotendeels gerenoveerd vanaf 2005.
Perceeloppervlakte 145 m². Inhoud 345 m³.

Keurig onderhouden 2-onder-1-kap woning. Ind:
ruime woonkamer, tuinkamer, half-open keuken.
4 slaapkamers en badkamer. Gelegen aan rustig
pleintje. Veel privacy een voor- en achterzijde.
Unieke starterswoning. Perceeloppervlakte 154 m².
Inhoud 400 m³.

VRAAGPRIJS E 125.000,- k.k.

VRAAGPRIJS E 145.000,- k.k.

VRAAGPRIJS E 165.000,- k.k.

VRAAGPRIJS E 175.000,- k.k.

VENRAY
LIDWINAHOF 8

VENRAY
STATIONSWEG 141

MERSELO
GROOTDORP 38

SEVENUM
MAASBREESEWEG 74

Keurig afgewerkte halfvrijstaande woning.
Ruime woonkamer, nieuwe badkamer, keuken. 3
slaapkamers, 5 mogelijk. Diverse geïntegreerde
muurkasten, ruime en hoge garage. Achtertuin met
veel privacy. Scherp geprijsd! Perceelsoppervlakte
204 m². Inhoud 435 m³.

Geheel gerenoveerd en hoogwaardig afgewerkt
vrijstaand woonhuis met tuinkamer, veranda en
garage gelegen op een gunstige locatie. Geheel
gemoderniseerd in 2011. Daadwerkelijk instapklaar.
Prijs is erfpachtprijs, informeer naar de mogelijkheden. Perceeloppervlakte 660 m². Inhoud 470 m³

Fraaie vrijst. woonboerderij met ruime vrijst.garage.
Ind: sfeervolle woonkamer, leefkeuken, bijkeuken en
opkamer. 1e verd: 4 slaapkamers, badkamer.
Mooi aangelegde diepe tuin. Een aantal authentieke
elementen zijn bewaard gebleven.
Perceeloppervlakte 538 m². Inhoud 477 m³.

Keurige vrijst. jaren ‘ 20 boerderijwoning met
fraaie originele details. Ruime woonkamer, keuken,
werkkamer, bijkeuken. 1e verd: 3 slaapkamers
(4 mogelijk), complete badkamer. Inpandige garage
/ hobbyruimte met diepe tuin en vrij uitzicht.
Perceeloppervlakte 1460 m². Inhoud 780 m³

VRAAGPRIJS E 175.000,- k.k.

VRAAGPRIJS E 200.000,- k.k.

VRAAGPRIJS E 262.500,- k.k.

VRAAGPRIJS E 369.000,- k.k.

Door: Piet Nabben
Niet goed voetballen en toch winnen. Dit kan gezegd worden van RKsv
Wittenhorst dat tegen VV Caesar uit Beek een allerbelabberdste eerste helft
speelde. Het herstel in de tweede helft maakte alles weer goed.
Caesar was naar Horst gekomen
met een elftal dat erg verjongd was.
Dit had met name in de beginfase bijna
succes. De speelsheid gekoppeld met
veel strijd deed Wittenhorst enkele
malen schrikken. De eerste de beste
corner leidde bijna tot een treffer. De
bal bleef hangen in het doelgebied.
Van dichtbij was de inzet net niet voldoende voor Caesar om te juichen.
De Horstenaren bleven volharden
in het verkeerd afspelen van de bal,
waardoor de tegenstoten van nul of
geen waarde waren. Het was te simpel
om voor gevaar te zorgen. Hiermee is
eigenlijk de eerste helft besproken. De
supporters hoopten op beterschap.
Trainer Jan Lauers greep tijdens de
rust meteen in. Gijs Hagens kon laten
zien dat hij van meerwaarde was. Het
spel werd veel sneller, waardoor de
spelers van Caesar weinig tijd kregen
om de aanval te zoeken. In deze fase

was Wittenhorst de sterkere formatie. Het combineerde soms goed.
Vooralsnog bleef Caesar overeind.
Echter de druk bleef aanhouden
en het was eigenlijk wachten op de
openingstreffer. Een poeier van Daan
Hendriks kon doelman Gijs Bessens nog
op miraculeuze wijze tot corner verwerken. Maar uit een volgende aanval over
rechts kwam de bal uit een voorzet van
Thom Derks bij Gijs Hagens terecht.
Deze schoot de bal meteen achter de
doelman in het net, 1-0.
De ban was gebroken. Het offensief
van Wittenhorst ging door. Tim Hattu
kon amper vier minuten later met een
mooi schot Wittenhorst op een 2-0
voorsprong zetten. Het tweede succes
dus van een wisselspeler.
Caesar werd dus niet beloond voor
het harde werken. Het offensief van
Wittenhorst deed zijn werk en daardoor
is de zege dan ook verdiend.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.ERAMAASREGIO.NL
MELDERSLO
RECTOR MULDERSTRAAT 9

YSSELSTEYN
GEZELLENBAAN 10

LEUNEN
ALBIONSTRAAT 10

ERKEN

WONEN EN W

NIEUW!
Ruime vrijstaande woning met inpandige garage.
In 2008 en 2011 volledig gerenoveerd. Royale
woon- en eetkamer, super-de-luxe halfopen keuken
met Miele apparatuur. Vijf grote slaapkamers en
zeer complete badkamer (2008). Perceeloppervlakte
690 m². Inhoud 930 m³

Vrijst. woonhuis met multifunctionele bedrijfsruimte
(ca. 775 m³). Woonkamer, leefkeuken. 3 slaapkamers, badkamer, waskamer, bijkeuken, kantoor.
Fraaie achtertuin met zwembad. Gelegen op
kleinschalig bedrijventerrein. Uitstekend bereikbaar.
Perceeloppervlakte 1265 m². Inhoud 600 m³.

Karakteristiek vrijst. woon-/werkpand op royaal
perceel. Kantoorruimte 100 m² met bovenliggende
zolderverdieping. Eigen oprijlaan en ruime parkeermogelijkheden. Op loopafstand van centrum Venray
en Leunen en op enkele minuten van de A73.
Perceeloppervlakte 1732 m². Inhoud 1415 m³

VRAAGPRIJS E 374.000,- k.k.

VRAAGPRIJS: € 425.000,- k.k.

VRAAGPRIJS E 575.000,- k.k.

Poststraat 9, 5801 BC Venray
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Twee keer brons Sportgala: Een terugblik
budoclub op LK Sporter van het jaar
Kevin van Leuven
Door: Budoclub Horst
In Roermond waren op zondag 17 maart de Limburgse kampioenschappen judo voor judoka’s onder 18 jaar. Budoclub Horst was met vijf judoka’s
vertegenwoordigd op de kampioenschappen.

Patrick Mooren van budoclub Horst
kwam uit in de gewichtsklasse tot 55
kilo. Hij won zijn eerste partij vrij eenvoudig op ippon. De tweede wedstrijd
wist hij niet in winst om te zetten,
waardoor hij veroordeeld was tot de
herkansingen. Hierin trof hij zijn vaste
trainingspartner Daan. Na een goede
wedstrijd met sterk judo van beide kanten wist Patrick aan het langste eind
te trekken. Hij veroverde hiermee een
derde plaats op het kampioenschap.
Stef Joosten kwam voor budoclub
Horst uit in de gewichtsklasse tot

regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

73 kilo. Hij had niet de beste voorbereiding op de kampioenschappen
gehad, maar juist daarom was hij extra
gedreven. Dit liet hij meteen zien in
zijn eerste wedstrijd, die hij besliste
door verschillende keren zeer sterk in
te draaien met een heupworp. In zijn
tweede partij scoorde hij een wazari
met een houdgreep. Hij gaf de partij
daarna niet meer uit handen. Zijn laatste wedstrijd verloor Stef helaas nipt,
waardoor ook hij het brons veroverde.
Fabian Bastiaans, Jeroen Lek en Daan
Reinders vielen net buiten de prijzen.

overkappingen

gaashekwerken

Motorcoureur Kevin van Leuven
werd sporter van het jaar. Hij had
de prijs totaal niet verwacht. “De
motorsport is toch een sport die niet zo
toegankelijk is als de sporten die mijn
concurrenten beoefenen”, aldus Kevin.
Hij moest de strijd aangaan met zwemster Judith van Meijel en amazone
Patty Hanssen. Kevin is blij dat de sport
de afgelopen jaren meer aandacht

heeft gekregen en ziet de prijs als
bevestiging hiervan.
Voor de coureur was de prijs een
mooi begin van het seizoen. Kevin
kwam voor het sportgala net terug
uit het Spaanse Valencia, waar hij
met zijn team de uitrusting voor de
zomer testte. Kevin ziet vanaf volgend
weekend een druk seizoen tegenmoet,
waarin er elke week wel wedstrijden

plaatsvinden.
De jonge motorcoureur heeft
grootse plannen voor de toekomst:
hij zette een eigen stichting op om
de sport en het team te bekostigen
(Stichting United Racing) en heeft de
intentie om de vestiging van het team
naar deze regio te halen. Uiteindelijk
wil hij van zijn sport zijn beroep
maken.

bij simons hekwerk
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

schuifpoorten

afrasteringen

Het was een gelukkige week voor de sporters die vrijdagavond 22 maart in ’t Gasthoês in Horst in de prijzen
vielen. Wij spraken met sporter van het jaar Kevin van Leuven. Had hij dit verwacht? En wat belooft de toekomst?

voor al uw (industrieel) hekwerk
en onderhoudswerkzaamheden

www.simonshek.nl

Past. Vullinghsplein 5 • T 077 366 30 20 • M 06 20 44 39 30 • info@simonshek.nl

“Zonder problemen alles
kunnen eten en echt
weer kunnen lachen,
dat is onbetaalbaar!”
Kunstgebit Zorgcentrum Horst organiseert
op zaterdag 6 april a.s. 11.00-15.00uur
een open dag.
met de oplossingen op tandheelkundige
implantaten en natuurlijk met onze praktijk.
Dit gebeurt door middel van presentaties
en onder het genot van een kopje koffie.
U zult de gelegenheid krijgen om uw vragen
te stellen.
Mocht u in de tussentijd al vragen hebben
dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

4248.3 - adevertentie 156x150 opendag horst.indd 1

18-3-2013 10:27:44
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Sportgala: Een terugblik

Sporttalent
van het jaar
Danique Janssen
Het was een gelukkige week voor de sporters die vrijdagavond 22 maart
in ’t Gasthoês in Horst in de prijzen vielen. Wij spraken met sporttalent van
het jaar Danique Janssen. Had zij dit verwacht? En wat belooft de toekomst?

Sporttalent van het jaar werd de
zeventienjarige voetbalster Danique
Janssen. Dit lid van voetbalclub
Wittenhorst speelt sinds dit jaar in
het Nederlandse vrouwenteam onder
de 19 jaar. Zij vond het sportgala een
geslaagde avond, zowel in presentatie
als in acts. “Het is al een eer om genomineerd te worden, laat staan om te
winnen”, aldus Danique. Voor Danique

was er niet veel tijd om bij de prijs stil
te staan, aangezien zij met het jonge
Nederlandse vrouwenteam volgende
week een EK-kwalificatiewedstrijd
speelt. Danique gaat naar de Johan
Cruijf University, waardoor zij sport en
opleiding kan combineren. De Horsterse
droomt “natuurlijk” van een plek in het
nationale vrouwenelftal en gaat er alles
aan doen om dit te bereiken.

sport 27

Sporting verliest van MVC
Door: Sporting ST
De eerste voetbalzondag in de lente was niet bepaald een zonnige lentedag. De ijzig hard wind zorgde voor twee
totaal verschillende speelhelften in de wedstrijd tussen Sporting ST uit Swolgen en Tienray tegen MVC ’19 uit Maasbree.
Het eerste bedrijf was in het
voordeel van MVC. Zij had de wind mee
en was daarom ook de bovenliggende
partij. Sporting ST probeerde er af en
toe nog voetballend uit te komen,
maar vaak zonder succes. Zodra men
de lange bal hanteerde, kwam deze
net zo hard weer terug. Binnen tien
minuten lag MVC al op koers om drie
punten mee naar Maasbree te nemen.
Rob Custers dribbelde door de TienraysSwolgense defensie en opende de
score. MVC kon in het resterende deel
niet genoeg profiteren van de wind

en beide teams konden zich op gaan
warmen met een 0-1 stand. De tweede
helft was het spelbeeld totaal omgekeerd. Sporting zette MVC volledig
onder druk en probeerde de gelijkmaker te forceren. Tien minuten voor
tijd kreeg Sporting ST loon naar werken.
Michel Kleven schoot van zo’n 25 meter
op doel. In eerste instantie leek dit een
makkelijke prooi voor doelman Smits
van MVC. Echter kreeg deze doelman
het klaar om de bal op een miraculeuze
wijze in zijn eigen doel te deponeren.
Sporting ST nam geen genoegen

met dit gelijkspel en ging op zoek naar
de winnende treffer. Terwijl iedereen
zich al had neergelegd bij een gelijkspel kwam Paul van de Kerkhof van MVC
in de blessuretijd oplopen. Hij sneed
door de Sporting-defensie en faalde
niet toen hij oog in oog met doelman
Willems kwam, 1-2. In de allerlaatste
minuut kreeg Sporting ST nog een vrije
trap. Dit was de laatste kans om nog op
gelijke hoogte te komen, echter schoot
Tim van Rijswick de bal hard op de
bovenkant lat in plaats van tussen de
palen. De eindstand was dan ook 1-2.

Rijlessen mensen met beperking
In manege Wieneshof in Hegelsom vonden afgelopen zondag demonstratielessen plaats voor paardrijden
voor mensen met een beperking, een gezamenlijk initiatief van Ruiterclub Wittenhorst, Kleur Kinder- en
Jeugdzorg, zorgboerderij Wienes en manege In Draf. Iedereen met een verstandelijke of lichamelijk beperKijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl
king kan hier vanaf mei aan deelnemen.

Ontwerpbureau voor
tuinen • wonen • werken
Aanleg en onderhoud voor
particulier • bedrijf • instelling

Industrieterrein 40A
5981 NK Panningen
T (077) 3075199
E info@tuinenwonen.nl

www.tuinenwonen.nl

2e Paasdag
Het gouden ei
Grabbel het gouden ei
en ontvang een cadeaubon
van

€ 250,00

2e paasdag open van 12.00 tot 17.00 uur
*Deelname bij besteding vanaf € 75,00. Eén deelname per persoon.

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

•
•
•
•

Sfeervolle ruimte op mooie locatie
Groepen tot maximaal 150 personen
Feesten op maat
Mogelijkheid voor live muziek of DJ

Hét adres voor een feestje,
groot of klein
www.dewevert.nl
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Sportgala: Een terugblik

Sportploeg van het jaar Rijdt met Beleid
Het was een gelukkige week voor de sporters die vrijdagavond 22 maart in ’t Gasthoês in Horst in de prijzen
vielen. Wij spraken met Jan Custers, commandant van de sportploeg van het jaar. Had hij dit verwacht? En wat
belooft de toekomst?

Het Meerlose zestal Rijdt met
beleid liet door hun prestaties in de
ruitersport het handbalteam Heren 1
van Wittenhorst en het autosportduo
Ed van Asten en Sander Cuenen achter
zich. Jan Custers, commandant van het
zestal van Rijdt met beleid uit Meerlo
is trots op zijn team. Hij kijkt terug op
een geslaagde, gezellige avond waarbij
hijzelf wel rekening hield met een
overwinning: “Het team was immers

in september voor de derde maal op rij
Nederlands kampioen geworden.”
Wat de toekomst betreft ziet de
commandant het zonnig in: “Een prijs
winnen is leuk, maar het geeft aan
dat er ook nog veel werk te verzetten
is.” Hij gaat dan ook weer hard aan de
slag met zijn ruiters Fieke en Charlotte
Vorstermans, Myrthe Veldink, Jamie
en Joey Schroembges, Fenna Reijs en
eerste reserve Astrid van Leendert.

Hovoc-heren
walsen in Meijel
over NVC
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De Horster volleybalmannen van de selectie van Hovoc hebben in de
sporthal van Meijel geen spaan heel gelaten van Neerkant. In het duel
tussen de nummers tien en elf uit de promotieklasse kwam NVC HS 1 er
niet aan te pas en nam Hovoc HS 1 alle vijf de wedstrijdpunten mee naar
Horst.

Gelijkspel voor Melderslo
Door: Ine Blenckers
Op een ijskoud sportpark stonden de mannen van RKSV Melderslo tegenover de mannen van SV Ysselsteyn. Deze
club stond met 25 punten op een fiere vierde plaats, terwijl Melderslo met zeven punten de Rode Lantaarn was in
de vierde klasse F. Ysselsteyn had zeker ook nog de 5-2 overwinning op eigen terrein in hun achterhoofd. Melderslo
moest knokken voor lijfsbehoud. Ze deden dan ook zeker niet onder voor Ysselsteyn en de uiteindelijke eindstand
van 1-1 geeft een goed beeld van de verhoudingen tijdens de wedstrijd.
Het eerste kwartier waren er
nauwelijks kansen voor beide ploegen.
Beide teams moesten zich aanpassen aan de winterse omstandigheden
en zeker aan de harde wind die het
voetballen niet gemakkelijk maakte.
Hoge ballen waren dan ook taboe. Al
vroeg in de wedstrijd was er een flinke
domper voor Melderslo toen doelman
Hoeijmakers vanwege een rugblessure
gewisseld moest worden. Zijn vervanger, de jeugdige doelman Bas van
Westerveld, kreeg al snel de 0-1 te verwerken. De achterhoede van Melderslo
faalde, waardoor twee spelers van
Ysselsteyn vrije doorgang kregen.

KOZIJNEN

De honderd procent kans die daardoor
ontstond, werd feilloos binnengeschoten. De eerste supporters zaten al in de
kantine toen Melderslo nog voor rust
langszij kwam. De goed doorgelopen
Casper de Swart wist te profiteren van
een beslissing van de scheidsrechter.
Hij speelde door nadat de grensrechter
voor buitenspel had gevlagd. Ysselsteyn
maakte dan ook bezwaar tegen dit
doelpunt, maar de goed leidende
scheidsrechter bleef bij zijn beslissing
en met 1-1 op het scorebord kon de
rust in worden gegaan.
Na rust kwamen de mannen van
Ysselsteyn agressiever uit de kleedlo-

ramen en deuren
terrasoverkappingen
zeer goed isolatie
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kalen. Het was duidelijk dat ze met één
punt tegen de nummer 12 geen genoegen namen. Melderslo kreeg het dan
ook moeilijk, maar ze hielden stand.
Ysselsteyn heeft nog de nodige kansen
gecreëerd, maar kon die niet omzetten
in een doelpunt. Melderslo had zelfs
nog op voorsprong kunnen komen,
maar ook zij wisten deze niet te verzilveren. Zo eindigde deze wedstrijd in
een gelijke stand 1-1 en is Melderslo
weer één puntje dichter bij de nummer
11, Sporting ST, gekomen. En met een
wedstrijd minder op de teller is alles
nog mogelijk voor de mannen van
Ummenthun.

Al van meet af aan speelde
Hovoc onbevlogen en vol zelfvertrouwen, hoewel het toch zonder meer
een belangrijke wedstrijd was in de
weg naar handhaving. Met servicedruk, waardoor NVC grote moeite
had een zuivere pass af te leveren,
kwamen de Horstenaren al vlug op
een voorsprong, die alleen maar
werd uitgebouwd richting de eerste
setwinst (13-25). De ervaren mannen
uit Neerkant hadden geen antwoord
op het verzorgde spel van Hovoc, dat
de foutenlast laag hield. Via 14-25 en
9-25 was Hovoc na drie sets dan ook
al verzekerd van de wedstrijdwinst.
Gedreven om ook het laatste
punt op haar conto bij te schrijven,
kende Horst ook in de vierde en
laatste set een vliegende start. De
opmars kende een kleine tegenslag
toen aanvaller Niek Jans op het blok
van NVC landde zich blesseerde.
Neerkant wist door de consternatie
een paar punten van haar achterstand goed te maken, maar Hovoc

HS 1 revancheerde zich op tijd en
liet NVC HS 1 ook in de laatste set
kansloos (20-25) om zo met 0-4 te
winnen.
De Hovoc-vrouwen speelden in
de Dendron-sporthal in Horst hun op
een na laatste thuiswedstrijd van het
seizoen tegen ODI DS 1. Het Horster
team was erop gebrand haar kunsten
te laten zien en dankzij haar felle
spel werd de eerste set een race tot
het eind. Het waren echter de dames
uit Middelbeers die de eerste set nipt
met 24-26 wisten te winnen.
De Brabanders drukten in het tweede
bedrijf door, zetten Hovoc passend
onder druk en wonnen met 17-25.
Hovoc DS 1 herpakte zich en
ging dapper de strijd aan tegen de
nummer vier uit de derde divisie.
Dat resulteerde met 26-24 in een
meer dan verdiende setwinst voor
Horst. De vierde set werd ondanks de
goede start van Hovoc de laatste set,
want ODI won via 16-25 met 1-3 de
wedstrijd.

Bezoek onze nieuwe showroom!

altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Meubelmakerij & Interieurbouw

Open
dadgag van

Genieten van onze Paasbrunch
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

2e Paas
6.00 uur
12.00 - 1

Meubelmakerij
& Interieurbouw

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

www.frankcox.nl
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Open dag hobbygilde
Hobby-Gilde Horst houdt op zaterdag 13 april haar tweejaarlijkse
open dag. Cursisten en cursusleiders tonen hier hun werkstukken en
activiteiten. Ook worden demonstraties verzorgd.
De open dag van het HobbyGilde Horst vindt plaats in cultureel
centrum ’t Gasthoês in Horst. De dag
wordt om 13.00 uur officieel geopend

door wethouder Birgit op de Laak
van gemeente Horst aan de Maas.
De open dag duurt tot 17.00 uur.
Iedereen is welkom.

Mojo Overdrive
Rockband Mojo Overdrive staat op paaszaterdag 30 maart op het
podium in het café van d’n Toerstop in Melderslo.
De band komt uit het noorden
van Nederland en bestaat uit vier
muzikanten die al sinds de jaren 80
optreden. De muzikale roots van
Mojo Overdrive liggen vooral in de

bluesrock van de jaren 70, maar ook
wordt er geflirt met wat modernere
invloeden.
Het optreden begint om 21.30 uur
en de toegang is gratis.

Mogelijke zaligverklaring
Frans Schraven
Een speciale kerkelijke rechtbank gaat onderzoek doen naar de mogelijke zaligverklaring van missiebisschop
Frans Schraven, geboren in Lottum en opgegroeid in Broekhuizenvorst. Hij werd in 1937 door het Japanse leger in
China vermoord.
De installatie van de speciale
rechtbank afgelopen zaterdag in
Panningen volgt op vooronderzoek naar
de mogelijke zaligverklaring. Tijdens
de bijeenkomst werd zowel een korte
beschrijving van het leven van
Mgr. Schraven gegeven als een

motivering voor het proces. Vervolgens
werden de leden van de rechtbank
door de bisschop geïnstalleerd.
Daarna werd het decreet voorgelezen,
waarin de officiële benoeming van de
rechtbank wordt aangekondigd. De
rechtbank gaat een onderzoek instellen

naar het motief van de moord op deze
missiebisschop en zijn gezellen.
De rechtbank denkt een half jaar
de tijd nodig te hebben. De onderzoeksresultaten gaan daarna naar
Rome, waar het proces vervolgd
wordt.

Grubbenvorst in de strijd tegen kinderkanker

Marlies keert terug

Optreden Leftover

Na een fietstocht van 1.300 kilometer langs onze landsgrenzen keert Marlies Schreurs terug naar haar dorp
Grubbenvorst. De terugkeer van haar tocht wordt gevierd op zaterdag 30 maart op het Pastoor Vullinghsplein.

Leftover staat zaterdag 30 maart op het podium in café De Buun in
Horst. Om 22.00 uur begint hun optreden. De rockcoverband speelt
muziek uit de jaren 60 en 70.

Nadat Marlies Schreurs hoorde dat
ze een spierziekte had en daar bovenop
nog borstkanker kreeg, had ze nog één
grote wens: een grote fietstocht maken
met haar aangepaste ligfiets. Het werd
een tocht rond de Nederlandse grenzen
om moed te geven aan iedereen die
nog in het ziekteproces zit en om geld
in te zamelen voor het goede doel.
De tocht, die begon op 5 maart,
eindigt met de finale van een veiling
en festiviteiten in het centrum van

Vier muzikanten besloten in
december 2009 hun passie voor
muziek te verenigen in een band die
ze Leftover noemen. Het repertoire van
de band varieert van Santana, Doobie
Brothers, Pink Floyd en Joe Cocker
tot The Rolling Stones, Procol Harum,

Eagles, CCR en Golden Earring. De band
treedt op onder het motto ‘What you
see, is what you get’. Cees Verouden
speelt gitaar, Peter Martens speelt
drums, Henk Sanders speelt Hammond
en keyboards en Peter Verberne speelt
bas. Daarnaast zingen alle bandleden.

Grubbenvorst. De opbrengst van de
fietstocht en de activiteiten daaromheen gaat naar het Kinder Oncologisch
Centrum (KOC) in Nijmegen dat strijdt
tegen kinderkanker.

Ook de paashaas
komt langs
Zo worden vanaf 15.45 uur een
aantal van de beste lopende producten
die op Marlies’ website worden aange-

boden, live geveild. De middag wordt
muzikaal begeleid door Harmonie
St. Joseph uit Grubbenvorst. Ook aan de
kinderen is gedacht: er is een ballonnenwedstrijd, een paasspeurtocht en
zelfs de paashaas brengt een bezoekje
aan Grubbenvorst.
Tenslotte wordt Marlies om
17.00 uur feestelijk gehuldigd op de
kiosk, waar zij een cheque ontvangt
en het programma om 18.00 uur wordt
afgesloten.

OUTLET ACTIEKNALLERS*
• acties geldig van 28 maart t/m 10 april
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Fijn korrel Garage
Tegel Gijs/Antraciet
30x30x0,8mm

Villeroy & Boch

Omnia Architectura
Rimfree Wandcloset
+ Softclose Zitting
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€7,95

cl. btw)

cl. btw)

Tree Megaliving
Saone Eiken wit
128,6x19,4x0,7mm
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Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com
2de paasdag geopend van 11:00 tot 17:00 uur

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

cultuur 31

28
03

Amerikaans dubbelconcert in Cambrinus

Klikgebit en Kunstgebit

Op maandag 1 april presenteert café Cambrinus in Horst een dubbelconcert met de Amerikaanse Birds of Chicago
en Peter Mulvey. Het concert begint om 16.00 uur.

U
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tititi
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W ti

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

Birds of Chicago
Birds of Chicago is een collectief
rondom Allison Russell en JT Nero. Voor
deze tour komt de aanvulling van Peter
Mulvey, gitaristzanger en componist.
Allison Russell maakte indruk met haar
inbreng in de groep Po’Girl, met wie ze

Ook voor bekken- en bekkenbodemtherapie.
hoog op de posters van vele festivals
terechtkwam. De frêle Allison is een
multi-instrumentalist, die vanwege
haar stem en de passie waarmee ze die
neerzet, grote indruk maakt.
Peter Mulvey bedient zich van vele

stijlen. Het gaat hem goed af om dan
eens lui te rocken om vervolgens in
zijn muziek de vooroorlogse jaren te
laten doorklinken, elementen uit de
Ierse folk en americana te mixen of een
jazzy-blues-feeling achter te laten.

Luisterconcert Marion en
Marloes in Cambrinus

Uitv ering

& Organisatie

Horsterse zangeressen Marloes Nogarede en Marion Steeghs vulden op zaterdag 23 maart tot hun eigen
verbazing muziekcafé Cambrinus in Horst. Ruim 120 toeschouwers trokken naar het luisterconcert dat zij gaven in
een eenmalige samenwerking met regionale muzikanten.

MARKETING & COMMUNICATIE

Kies voor focus, kies voor Viduro

Knip uit en neem mee!

GRATIS

ZONNEBRIL

OP STERkTE

VOORDEELCOUPON

www.viduro.nl/eefke

Het concert was bedoeld als ode
aan de eerste ontmoeting tussen
Nogarede en Steeghs, twee jaar
geleden op hetzelfde poppodium. “Wij
staan hier vanavond vanwege de klik
die tussen ons ontstond nadat wij beiden op het festival Cambrinus Kunst en
de Buren hadden gestaan. We vonden
elkaar terug en besloten dat als we
ergens samen zouden spelen, het hier
zou zijn”, aldus Marion Steeghs tegen
een zaal met vooral regionaal publiek.
Marloes (19) en Marion (32)
werden begeleid door de Meterikse
saxofoniste Cheraine Rubie, drummer
Sjoerd Rutten, bassist Jo Didderen en
pianist Geert Keijsers. Tijdens hun twee

uur durende concert passeerden nummers van onder andere Eva Cassidy en
John Hiatt de revue.
De klik die bestaat tussen Marion
en Marloes is gebaseerd op hun kijk op
muziek, die volgens Marloes hetzelfde
is. Beiden volgen hun eigen koers
en leggen veel gevoel in muziek. Dit
gevoel komt volgens Marion tot recht
op het podium van Cambrinus, waar
muziek niet slechts als achtergrondgeluid fungeert, maar waar er nog “écht
geluisterd wordt.”
Het concept van luisterconcerten
wordt meermaals benadrukt door eigenaar Jan Duijf. Hoewel hij de programmering vaak vult met buitenlandse

artiesten, is Duijf erg enthousiast over
het duo Marion en Marloes. Hij stelde
zijn kroeg dan ook graag ter beschikking aan het tweetal. Duijf is blij
als opstap te kunnen fungeren voor
jonge muzikanten uit de gemeente.
“Bezoekers trekken is mooi, zolang zij
zich maar bewust zijn van het idee achter een luisterconcert en zich aan onze
visie kunnen meten”, aldus Duijf.
Bands uit de regio zijn dan ook
van harte welkom om het podium van
Cambrinus te vullen wanneer zij een
plek zoeken waar de belangstelling
voor de muziek overheerst. “Samen in
stilte van muziek genieten, verbroedert”, volgens Duijf.

foto: ®DR SeRengeti

B i j a a n K o o p va n e e n c o m p l e t e c o R R e c t i e B R i l *

Acties zijn geldig de gehele maand april 2013. Vraag naar de voorwaarden.

*

Vestiging Venray

Vestiging Boxmeer

Vestiging Horst

Grotestraat 48

Steenstraat 120

St. Lambertusplein 2

tel. (0478) 58 24 09

tel. (0485) 57 18 12

tel. (077) 820 02 62

info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl
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Loterij voor Verrekte
Goede Vrijdag

Museum De Locht
met Pasen

De mannen van de band Trade Mark vieren op vrijdag 29 maart hun 25-jarig jubileum. De Horster Mèrthal is dan
de locatie voor hun Verrekte Goede Vrijdag. Naast optredens wordt ook een loterij gehouden.

Tijdens de Goede Week zijn er diverse presentaties in Museum De Locht
in Merlderslo. Tijdens het paasweekend kunnen bezoekers kijken naar
kuikentjes die uit het ei kruipen. Daarnaast wordt brood gebakken en
worden demonstraties gegeven.

De feestavond is volgepland met
livemuziek. De Sevenumse band
Flash bijt om 20.30 uur het spits af.
Vervolgens is het de beurt aan de
Oenoemoeloeke5. Deze Horster band
komt een jaar na hun afscheidstournee
weer eenmalig bij elkaar om een
reünieconcert te verzorgen op de
Verrekte Goede Vrijdag. Vervolgens is

het tijd voor Trade Mark, die ondersteund door vele Horster artiesten,
de avond naar een hoogtepunt gaan
brengen.
Zoals de traditie wil, is ook op deze
editie een loterij. Volgens de mannen
van Trade Mark hebben in de afgelopen
25 jaar veel stelletjes tijdens optredens
van Trade Mark voor het eerst met

elkaar gekust achter de feesttent. Dit
wordt in het ABA (Algemeen Beschaafd
Achterhoeks) ook wel ‘brommers
kiek’n’ genoemd en daarom vonden
de bandleden het passend om enkele
stoere, authentieke bromfietsen, voorzien van zebra-striping, te verloten.
De Mèrthal is open vanaf 20.00 uur
en de entree is gratis.

Bedevaart naar Israël
In het Parochiehuis in Sevenum vindt op donderdag 25 april een informatieavond plaats over een bedevaart
naar het Heilig Land. Deze avond begint om 20.00 uur.
De pelgrimsreis naar Israël vindt
plaats van 23 maart tot en met 1 april
2014. Ook mensen van buiten de
parochiefederatie Sevenum mogen
deelnemen. Het is de tweede keer

dat de parochiefederatie Sevenum
een achtdaagse bedevaart naar Israël
organiseert. Deze keer vindt de reis
in de lente plaats. Tijdens de informatieavond wordt het programma van

Kusters Verhuur

venray
verzorgt voor u,

puntzakken friet, snacks,
diversen soorten schepijs,
Vanuit een leuke verkoopwagen,
voor feesten en evenementen.
Tel. 06-22406602
www.food-style.nl
info@food-style.nl

BOXEN

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

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

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

toon@kustersverhuur.nl

U koopt uw
cadeau toch ook in de

www.ikzoektuingrind.nl
Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

dag tot dag gepresenteerd. Ook is er
gelegenheid om vragen te stellen over
de reis. Aanmelden voor de informatieavond kan via 077 467 12 76 of
via info@parochie-sevenum.nl

tel. (077) 320 97 00

dubbelconcert top-americana

BIRDS OF
CHICAGO & PETER MULVEY

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

In museum De Locht is donderdag
28 maart een presentatie van de Witte
Donderdagviering, de instelling van het
allerheiligste sacrament en de viering
van het laatste avondmaal. Op Goede
Vrijdag is er aandacht voor het lijden
en het sterven van Christus aan het
kruis in de Hof van Olijven. Op zaterdag
wordt een paaskaars ontstoken en het
doopwater gewijd. Zondag is het hoogfeest van Pasen en is er een presentatie over onder andere de verrijzenis en
het ‘urbi et orbi’ van de nieuwe Paus.
Deze presentaties worden verzorgd
door Jan Litjens.
Daarnaast wordt er op eerste paasdag brood gebakken in het bakhuisje
van het museum. Ook kinderen mogen
hun eigen broodje kneden, vorm

geven, versieren en laten bakken.
Maandag, tweede paasdag, is er een
demonstratie graanmalen en haverpletten op ouderwetse manier. Ook
worden er havermoutkoeken gebakken.
Op de bovenverdieping van het
museum 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, de dorpsschool
en de Eerste Heilige Communie.
Het museum is vanaf 1 april alle
dagen open van 11.00 tot 17.00 uur.
De demonstraties beginnen om
13.00 uur. Voor meer informatie, kijk
op www.museumdelocht.nl

28
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Quilts Almut Raaijmakers
In de bibliotheek van Horst worden van 2 tot 29 april quilts van Almut Raaijmakers geshowd. In de overzichtstentoonstelling wordt een combinatie van quilttechnieken getoond waarin kleur en vorm leidraad zijn.
Al op jonge leeftijd werd Almut
Raaijmakers door stofjes in vervoering
gebracht. De eerste quilt die ze maakte,
was een deken voor haar broer die op
kamers ging. Tijdens haar leven als
verloskundige en tijdens haar moeder-

schap heeft deze passie niet stilgelegen.
Pas op latere leeftijd kreeg Almut
echt tijd voor haar hobby. Ze begon met
het eindeloos verzamelen van stofjes.
Daarna bestudeerde ze technieken en

probeerde deze onvermoeibaar uit. Ze
begon deel te nemen aan nationale en
internationale wedstrijden. Hier won
ze ook prijzen. Dit stimuleerde haar
om haar techniek te differentiëren
en te verfijnen. Jarenlang volgde ze
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workshops en ook nu volgt ze nog een
cursus.
Door stichting Jopies dromenquilts
worden quilts van Almut uitgereikt
aan zieke kinderen. Andere quilts
hebben bijvoorbeeld een vaste plek

gekregen in de huisartsenpraktijk aan
de Westsingel in Horst. Daarnaast is
Almut tegenwoordig cursusleidster bij
Museum de Kantfabriek in Horst. Voor
meer informatie over de kunstenaresse,
kijk op www.almutraaijmakers.nl

Viltdemonstraties

Museumweekend
in de Kantfabriek
De belangstelling voor de viltdemonstraties van Lidwina Charpentier
was volgens Museum de Kantfabriek in Horst zo groot dat zij besloten dit
tijdens het museumweekend van 5 tot en met 7 april te herhalen.
Charpentier gaat demonstraties geven met de rondvilt- en de
naaldviltmachine van de fa. Groovi.
Normaal gesproken wordt vilt met de
hand gemaakt van losse vezels wol
die met behulp van water, zeep en
middels wrijven tot diverse vormen
verwerkt worden.
De rondviltmachine van Groovi
kan echter massieve stangen van vilt
maken, waar plakken van gesneden
kunnen worden voor knopen en
sieraden. De naaldviltmachine kan
een meter breed naaldvilt maken en
bijvoorbeeld een heel stevig tapijt
maken.
Ook kan deze machine stof,
gras en andere soepele materialen

aan elkaar hechten. Ook kan men,
naast de bestaande expositie over
de textielgeschiedenis van Horst en
omgeving, de verzameling van Ien
Rappoldt onder de titel Schitterrend
geplooid, bekijken. Zij reist al vijftien
jaar jaarlijks naar de Miao- en Dongvolken in China om daar hun textiel
te bestuderen. Ook tinborduurwerk en
zijdevilt zijn te bewonderen.
Tijdens de expositie, die tot 25
augustus loopt, geeft zij een aantal
workshops en lezingen waarin ze
vertelt over haar ervaringen. Het
museum is ook eerste en tweede
Paasdag geopend.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Zeer voordelig vloercomfort
voor de gehele woning!
Massief

eiken vloer

G
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A
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va. €

D
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E
P
O
E
G 10:00 tot 16:00

16,95 m2

Nieuw assortiment

laminaat

van

al va. € 2,95 m2

i.c.m. aankoop plinten en ondervloer

Eiken duo kasteel 2 cm dik, 17 cm breed € 35,- p/m

2

PVC click-vloeren € 27, 50 m 2

Cis &co
VLOEREN

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

Oostrum (Venray)
Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97

Natuursteen
100 x 100 cm

spotted blue stone
€ 24,- m2
Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

cisencovloeren.nl

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen gelden t/m 30 april 2013.
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AGENDA
America
Concert

zo 31 maart 11.00 uur
Organisatie:
Muziekvereniging Tienray
Locatie: Center Parcs
De Limburgse Peel

28
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Grubbenvorst

Terugkeer Marlies Schreurs
za 30 maart 15.45 – 18.00 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Galdere Groët
Eindvaste Bal
za 30 maart 20.00 uur
Organisatie: joekskapel Kloëte
Kook
Locatie: café ‘t Stammineke

Gezamenlijke collecte
di 2 t/m za 6 april

Broekhuizen
Ratelen

za 30 maart

Broekhuizenvorst

Ratelen

za 30 maart

Griendtsveen

Hegelsom

Gezamenlijke collecte
di 2 april t/m do 4 april

Verrekte goede vrijdag –
25 jaar Trademark
vr 29 maart 20.00 uur
Locatie: De Mèrthal

Optreden Guido Weijers

zo 31 maart 11.00 uur
Organisatie:
Griendtsveens Uitspanning
Locatie: Lavendellaan

vr 29 maart 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

Optreden Leftover
zo 31 maart 11.00 uur
Organisatie:
Kinder Vakantie Werk en
SJG Papparazzi
Locatie:
Sint Barbarabos

Sevenum

12,5-jarig jubileum dj Paul

do 28 maart 20.00 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind

vr 29 maart t/m ma 1 april
14.30 uur
Locatie: OJC Walhalla

zo 31 maart 20.00 uur
Locatie: café de Beurs

Merlinpop

Dorpsraadvergadering

zo 31 maart 16.00 uur
Organisatie: OJC Merlin

wo 3 april 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Informatiebijeenkomst
Naoberzorgpunt

zo 31 maart 20.00 uur
Locatie: De Lange

Voorjaarsconcert
Happy Sound

Dorpsraadvergadering

ma 1 april 11.00 uur
Organisatie: Horster
Mannenkoor
Locatie: ‘t Gasthoês

di 2 april 20.00 uur
Locatie: café Oud-Meerlo

Fifa13 toernooi
ma 1 april 15.00 uur
Locatie: De Lange

wo 3 april 20.00 uur
Locatie:
gemeenschapshuis De Zaal

Swolgen

Presentaties projecten

Ofﬁciële opening
klimaatbuffer

wo 3 april 20.00 uur
Organisatie:
SOS Meerlo-Wanssum
Locatie: zaal ‘t Brugeind

do 28 maart 11.30 uur
Organisatie: Staatsbosbeheer
Locatie: uitzichtpunt
Flemingweg

za 30 maart 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Superswingsaturday
za 30 maart 22.30 uur
Locatie: Blok10

Swolgen Rocks editie 5

ma 1 april 16.00 uur
Locatie: muziekcafé Cambrinus

zo 31 maart 13.30 uur
Organisatie: Scheidsrechtersvereniging Horst Venray eo
Locatie: clublokaal Trefhove

za 30 maart
Organisatie: Stichting Swolgen
Rocks
Locatie: zaal Wilhelmina

Melderslo
Optreden Bones

60ies en 70ies avond met
Predilection en Crazy
Chester Band

za 30 maart 20.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

ma 1 april 18.00 uur
Locatie: café Cox

Optreden Mojo Overdrive

Tentoonstelling Quilts

za 30 maart 21.30 uur
Locatie: motorcamping
D’n Toerstop

vanaf di 2 april
Locatie: BiblioNu

Kuikens komen uit het ei

Lottum

Dauwtrappen

Tienray
Jeugdinstuif: dropping
vr 29 maart 18.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Informatieavond
Lourdesbedevaart

zo 31 maart en ma 1 april
13.00 uur
Locatie:
Streekmuseum De Locht

wo 3 april 20.00 uur
Locatie: Parochiecentrum

ma 1 april 07.00 uur
Locatie: OJC Canix

Paaswandeltocht
Dorpsraadvergadering

Prilpop

Optreden Birds of Chicago
& Peter Mulvey

Horst

Koningschieten

Paaseieren zoeken

Meerlo

Paaszondag

Meterik

Accordeonmiddag

Week van de
Goede Doelen

ma 1 april 12.00 – 17.00 uur
Organisatie: Trio Buddiger
Locatie: café Den Hook

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

t/m za 30 maart

Onze
AANBIEDING

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

12.60

jes
+2 gratis zak
es
voetbalplaatj

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

nieuwe folder

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

en in onze winkel in Horst

is nu online

marskramer.nl

Buxusbol of -piramide

p.st.
Topproduct! Bol Ø 35 cm, piramide 70 cm h. 23,95

Fruitbomen laag- en hoogstam

Alle soorten, zuil-, balkon-, patio- of leifruit

Magnolia Tulpenboom, vol knop!

Grote keuze, vele soorten, struik en op stam

Dahlia

knol
Keuze uit 65 soorten en kleuren

Violen de allerbeste, in alle kleuren!

Vers uit eigen kweek, groot- en kleinbloemig

p.st.
1,69
12 st.

15,99
-20%
-20%
0,99
4,99

Aanbiedingen geldig t/m 2 april 2013 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Eerste en Tweede Paasdag open van 9.00-17.00 uur!

Zondags
d
geop9-1en
7 Uur
van

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

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

Huisartsenpost

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

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

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

Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
29 maart t/m 04 april
Kiesmondzorg Well
’t Zandt 15, Well
T 0478 50 19 71

Verloskundige zorg
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
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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Kerkdiensten
America
vrijdag
zondag

T

kruisweg
Hoogmis

15.00
11.00

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit

Broekhuizen
vrijdag
zondag

kruisweg
Heilige mis

wonen, welzijn en zorg

15.00
09.45

www.proteion.nl

Broekhuizenvorst
zondag

Hoogmis

11.00

Griendtsveen
vrijdag
zondag

kruisweg
Heilige mis

15.00
09.45

Grubbenvorst
vrijdag
zondag

kruisweg
Heilige mis

15.00
11.15

Hegelsom
vrijdag
zondag

kruisweg
Hoogmis

15.00
09.30

Horst (Lambertus)
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

kruisweg
Dichterbij
gezamenlijke
paaswake
Leesmis
Hoogmis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

15.00
15.30
20.00
08.30
10.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

vrijdag
zaterdag

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 30 maart 2013

kant en klaar: varkensvlees
met champignons
en bakje rijst samen € 5,95
Gehakt half om half kilo € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Kronenberg
kruisweg
Heilige mis

15.00
19.15

Hoogmis

09.30

kruisweg
Heilige mis
Heilige mis

15.00
09.00
09.00

www.coppens.keurslager.nl

Lottum
zondag

Meerlo
vrijdag
zondag
donderdag

Melderslo
vrijdag
zondag
woensdag

kruisweg
Hoogmis
Rozenkrans

15.00
09.30
17.30

kruisweg
Hoogmis

15.00
11.00

kruisweg
Heilige mis
Heilige mis

15.00
10.30
19.00

kruisweg
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

15.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

kruisweg
Heilige mis

15.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
vrijdag
zondag

Swolgen
vrijdag
zondag
dinsdag

Sevenum
vrijdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
vrijdag
woensdag

Rehoboth
zondag

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

maandag
woensdag

Zeugenhof Melderslo V.O.F.

Wij zoeken voor ons zeugenbedrijf een:

gemotiveerde medewerker m/v
voor werkzaamheden in de kraamstal.
Voor meer informatie
Blaktweg 12a
5962 NH Melderslo
tel. 077 - 464 15 25 of mail naar willems@agroamerica.nl
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nieuws

28
03

Wij hebben
een nieuw
gezicht!
Kijk v
a
30 m naf zaterd
aart o
ag
p
fonke
o
lnieu nze
webs we
www
i
.scha te
tberg
.nl

Kamperen, dineren en recreëren in Limburg!
Middenpeelweg 5 | 5975 MZ Sevenum | 077 467 77 77 | www.schatberg.nl

