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Einde tijdperk slagerij
Driessen Meterik
Doren Thei ziene Thei ziene Thei stopt ermee. Theo Driessen (65) uit Meterik zet definitief
een punt achter zijn carrière als slager. Als jongetje bracht hij vleeswaren naar de zusters en op
zijn 14e begon hij zelf met het snijden van vlees. Zoals hij zelf zegt: “Ik ben er in gerold. Het
gebeurde automatisch, vroeger ging ik altijd met mijn vader op pad.”

Gesprekken met SP gestrand

CDA zoekt verder naar coalitie
CDA Horst aan de Maas gaat geen coalitie vormen met SP. Na drie overleggen bleken de verschillen tussen de
partijen onoverbrugbaar. Inmiddels heeft de grootste partij van de gemeente de hand uitgestoken naar voormalig
coalitiepartner Essentie.
“Uit de gesprekken tussen CDA,
PvdA en SP is duidelijk geworden dat
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Spelt, volkoren of meergranen

Zondag 13 april open van 11.00 - 17.00 uur

die voldoende stevig zijn om een
college te dragen”, liet formateur
Wil Janssen vorige week weten.
Volgens Janssen zagen de drie partijen
onvoldoende basis om gezamenlijk te
gaan formeren.
SP-fractievoorzitter Thijs Coppus
zag wel mogelijkheden voor een
coalitie met CDA en PvdA.
Hij noemde de besprekingen
“een unieke kans op een college
met een sociale en groene agenda.”
Toch kwamen de partijen niet tot
overeenstemming.
Lees verder op pagina 04

Ooit was het bedrijf in handen van
zijn opa Theo. “Het was toen een café
en een slagerij. Mijn vader nam de
slagerij over en het café ging naar zijn

zus.” Toen de vader van Theo op vroege
leeftijd overleed, nam hij de slagerij
over.
Lees verder op pagina 02

schouwburg venray

Cor Bakker
Cor Bakker ontvangt…
Mike Boddé
Woensdag 30 april 2014
20.00 uur

www.schouwburgvenray.nl
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Einde tijdperk slagerij Driessen Meterik

“Toen hebben we met vijf zussen
en een broer de slagerij draaiende
gehouden. Ik vind het echt een mooi
vak.” Een tegenslag voor Theo was
het overlijden van een van zijn zussen.
“Dat was moeilijk, dat is het nog steeds

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray
Past Schoenen
gehele gemeente
Peelmuseum
gehele gemeente

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

eigenlijk. Eerst kwam ik niet echt in
de winkel, maar we zijn toen, ook met
hulp van de buurvrouw, toch verder
gegaan met de slagerij.”

Vaste klantenkring
Theo heeft verschillende momenten
meegemaakt waardoor hij dacht aan
stoppen. “Ook door concurrentie van de
supermarkten. Maar het blijft toch een
familiebedrijf en door de jaren heen
is een vaste klantenkring ontstaan.
Nu bekend is geworden dat ik ga
stoppen is, vragen klanten zich af waar
ze naartoe moeten. Elke week komt de

oudste klant even langs, een mevrouw
van 90 jaar. Ze zijn het vlees van mij
gewend.”
De slager kent zijn klanten door
en door. “Wat altijd goed verkoopt
zijn worst, gehakt en balkenbrij. Maar
ook het mamaspek (buikspek) dat ik
naar eigen recept maak. Wekelijks
heb ik daar te kort van. Iets wat ik ook
anders doe dan anderen, is dat ik niet
al te veel in de toonbank heb liggen.
Ik vind het fijn om het vlees in de
koeling te hebben en voor de klant het
benodigde af te snijden waar hij bij
staat.”

Theo heeft verschillende dingen
meegemaakt in zijn lange carrière
als slager. Altijd leuk contact met
de mensen in de winkel, maar ook
verschillende akkefietjes. Hij vertelt:
“Zo viel een keer een stier die we
wilden slachten maar niet om, en
ontsnapte een varken en sprong het
door het keukenraam.”
Nu komt er toch echt een einde
aan dit tijdperk, maar Theo kan er niet
rouwig om zijn. “Ik denk niet dat ik in
een zwart gat ga vallen. Ik denk ook
niet dat ik het ga missen. Ik heb zo veel
andere hobby’s zoals voetballen. Ik had

Vernieuwing Horster plein start begin mei

Fontein wordt blikvanger
Lambertusplein
Het Lambertusplein in Horst gaat vlak na de meikermis op de schop. Het tweede deel van de centrumplannen van Horst gaat daarmee daadwerkelijk
van start. Het wordt een evenementen-, sport- en spelplein, stelt Thijs Hermans, ontwerp adviseur openbare ruimte van gemeente Horst aan de Maas.
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van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

misschien wel profvoetballer kunnen
worden vroeger. Ik voetbalde op straat,
toen ik werd gevraagd of ik naar een
selectiemiddag van VVV wilde komen.
Dat wilde ik wel, maar die middag was
op een zaterdag en dan stond ik in de
winkel. Profvoetballer is er dus nooit
van gekomen. Maar ik ga het rustig aan
doen, ik vind het namelijk ook leuk om
te wielrennen en te biljarten.”
Op paaszaterdag worden de laatste
stukken vlees verkocht in slagerij
Driessen en sluit de slagerij na 82 jaar
haar deuren. Theo gaat dan van zijn
pensioen genieten.

De stijl die ook het Wilhelminaplein
en de Steenstraat hebben gekregen
tijdens het eerste deel van de centrumvernieuwing, wordt doorgetrokken op
het Lambertusplein. De natuurstenen
ondergrond komt in dezelfde kleuren
terug. Ook bomen en bankjes moeten
eraan bijdragen dat er meer beleving
en activiteit op het plein komt.
Pronkstuk van het plein wordt een
fontein van 10 bij 10 meter. “De fontein
krijgt 25 sproeiers. De buitenste kunnen

tot 2,5 of 3 meter hoog, de middelste
tot zo’n 8 meter. De fontein kan op licht
en geluid reageren, een beetje Eftelingachtig”, aldus Hermans. Daarnaast
komen in verband met markten en
evenementen demontabele spelelementen op het plein. “Denk aan doeltjes die losgemaakt kunnen worden,
een basketbalnet, spellen op de vloer.
We willen kinderen prikkelen het plein
te gebruiken. Het is nu heel doods”,
vindt Hermans.

Rondom het plein komen bankjes,
die naast een afscheiding van de weg
ook een verbinding met de skatebaan
vormen. “In plaats van betonnen
paaltjes over de hele lengte wilden we
iets speels.” In de toekomst zullen ook
evenementen op het plein plaatsvinden. “Zo kan de fontein afgedekt
worden en dan kan er bijvoorbeeld een
beachvolleybalveld geplaatst worden.”
Hoewel eerder werd gesproken om ook
de ijsbaan in de winterperiode naar het

plein te verhuizen, gaat dat echter niet
door. “Die blijft op het Wilhelminaplein
in verband met de horeca”, legt
wethouder Ger van Rensch uit.
Inmiddels is de gemeente op zoek
naar een aannemer. Na de meikermis
van 3 tot en met 7 mei wil ze dan
ook meteen met de aanleg van de
waterpartij. Een paar weken later
wordt met de bestrating begonnen.
De winkels blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar via loopmatten.
De weekmarkt blijft ook, maar zal een
paar weken niet op het Lambertusplein
kunnen staan. Geplande grote evenementen, zoals de Harmoniefeesten
en de Walk 4 The Roses / OP2014,
gaan gewoon door, met wellicht kleine
aanpassingen. Tijdens de verbouwing
van het plein zal voor uitvaarten en
bruiloften in de kerk gebruikgemaakt
worden van de ingang aan de zijde van
het Kloosterhof. In de herfst moet de
kermis weer het plein op, dus dan moet
het grootste gedeelte af zijn. “Dan
moeten er nog wat dingetjes afgewerkt
worden, dat moet voor half november
klaar zijn, vanwege de inkopen voor
feestdagen”, stelt Hermans.
(Illustratie: Thijs Hermans Infra Design)

HALLO zoekt

Verhalen uit de
Eerste Wereldoorlog
In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
Deze oorlog werd gevoerd tussen de centrale mogendheden, onder
leiding van Duitsland, en de Triple Entente die bestond uit Frankrijk,
het Verenigd Koninkrijk en Rusland.
Nederland verklaarde zich al
snel neutraal in deze strijd. Dat wilde
echter niet zeggen dat de inwoners
de gevolgen die deze oorlog met zich
meebracht hier niet gemerkt hebben.
Zo werden er buitenlandse soldaten
in Nederland geïnterneerd en werden
er, met name Belgische, vluchtelingen opgevangen. Ook in Horst aan

de Maas. HALLO Horst aan de Maas is
op zoek naar verhalen uit de Eerste
Wereldoorlog. Misschien heeft uw
familie vluchtelingen opgevangen of
was zij op een andere manier betrokken bij deze oorlog? De redactie hoort
het graag. U kunt suggesties, tips en
verhalen vóór 30 april sturen naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Heerlijk paassmulbuffet
op 1e paasdag
3-gangen
voorjaars-surprisemenu

€ 25,00

€12,50
32,50

€16,25

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Onthulling plaquette
Heierhoeve
Voor buurtvereniging Heierhoeve was zaterdag 5 april een bijzondere dag. Op deze dag werd niet alleen gevierd
dat de vereniging 35 jaar bestaat, maar werd ook een plaquette onthuld. Deze plaquette staat bij de Onze Lieve
Vrouw van Fátima-kapel op het voormalig Grubbenvorster grondgebied.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De plaquette is geplaatst om in
herinnering te houden dat grofweg de
helft van de woningen en agrarische
bedrijven van buurtschap Heierhoeve
moest verdwijnen toen Trade Port
Venlo uitbreidde, onder andere voor de
Floriade. In het bijzijn van een groep
belangstellenden werd de gedenkplaat onthuld door de eerste voorzitter
van de buurtvereniging, Sjraar in ’t
Veld. De gedenkplaat is een initiatief
van buurtvereniging Heierhoeve. De
huidige voorzitter, Tien Verstegen,

Heerlijk Paasbrood

vertelt: “We wilden deze plaquette
graag maken, maar hadden hierbij hulp
nodig van anderen. Zo zijn we terechtgekomen bij Stichting Historische
Kring Grubbenvorst-Lottum. Pim Bergs
heeft ons geholpen. We hadden twee
kaarten. Die hebben we voor de
afbeelding eigenlijk op elkaar gelegd
en een enkele aanpassing gedaan.”
Op de plaquette is een informatieve tekst te zien en een plattegrond
waarop in verschillende kleuren de
ontwikkelingen in het gebied zijn

aangegeven. Zo is te zien welke panden voor 1996 en na 1996 afgebroken
zijn door de komst van Trade Port West
en Noord, maar ook welke panden er
nog staan.
Verstegen: “We worden steeds
meer ingesloten door de industrie, dat
brengt mensen ook weer bij elkaar.
Zo wordt de kapel nog steeds druk
bezocht, mensen stoppen hier even
en steken een kaarsje aan. Ook ligt er
een boek in de kapel waarin gedachtes
kunnen worden opgeschreven.”

Onze winkel op z’n Paasbest met een
mooi paasservies, kippen, eieren....

Kerkstraat 8, Horst • www.horst.wereldwinkels.nl

Kijk op www.brasserieindewittedame.nl

Paasbrunch € 19,50
: 077 355 72
Nieuw tel.nr.

Citaverde-leerlingen maken
veldpoortjes van afvalhout
In het kader van het project Citaverde voor het leven, hebben vierdejaars vmbo-leerlingen van het
Citaverde College in Hegelsom veldpoortjes gemaakt van afvalhout. Op maandag 7 april werden de poortjes
aan de Australiëweg in Horst geplaatst. Alle leerlingen werkten het hele jaar tijdens de lessen houtbewerking met begrippen als duurzaamheid en cradle-to-cradle. Het bedrijf Ashorst in Horst, een afgevaardigde
van Stichting Landschap Horst aan de Maas en een afgevaardigde van de Castenrayse Vennen, boden de
leerlingen een plan aan, waarna ze zelf aan de slag gingen. Onder begeleiding van de docenten Jacques van
de Pas en Emile Voncken hebben de jongens veldpoorten gemaakt en de meisjes naamplaatjes ontworpen.
Zo is nu te zien dat de poortjes bij de Castenrayse Vennen gemaakt zijn door leerlingen van het Citaverde
College. De docenten en leerlingen zijn blij dat ze met het eindresultaat, naar eigen zeggen, een echte
bijdrage hebben geleverd aan hun leefomgeving.

00

Pastoor Vullinghsplein 14 Grubbenvorst www.brasserieindewittedame.nl

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto
Ook het
nu
adres voor al
le
of
bedrijfsauto!
ruitschades!
APK-aktie!

€ 2(al4l in),95

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Gemeente weer naar
Raad van State
De afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft woensdag 9
april een zaak over huisvesting van arbeidsmigranten in gemeente Horst
aan de Maas behandeld.
De zaak werd aangespannen door
een inwoner uit Sevenum, die vindt
dat de gemeenteraad in het bestemmingsplan had moeten bepalen
hoeveel arbeidsmigranten er
maximaal per straat en per woning
mogen worden gehuisvest. Gemeente
Horst aan de Maas heeft een
overkoepelend bestemmingsplan

gemaakt om veel huisvestingsplekken
voor arbeidsmigranten te legaliseren.
In het bestemmingsplan Huisvesting
arbeidsmigranten staan regels die
voor alle bestemmingsplannen
rondom huisvestiging van arbeidsmigranten in de gemeente gelden. De
uitspraak van de Raad van State volgt
over een aantal weken.

Winkeldievegges
opgepakt
Politie Horst heeft dinsdagochtend 8 april aan de Stationsstraat in
Horst twee vrouwen gearresteerd. De vrouwen van 32 en 40 jaar uit
Eindhoven zijn opgepakt in verband met een reeks winkeldiefstallen in
Horst-centrum.
Door alert en kordaat optreden
van personeel van twee modezaken
in Horst en snel samenspel heeft
de politie de dievegges al vrij snel,
nadat ze met hun auto vertrokken
uit het centrum, kunnen aanhouden.
De gestolen spullen, die werden
aangetroffen, zijn teruggebracht
naar de winkels. Het tweetal bleek

op rooftocht te zijn geweest langs
vier winkels en een marktkraam. De
vrouwen zijn ingesloten en worden
verhoord. “We weten nog niet of het
veelplegers zijn, maar als je zoveel
zaken in een morgen berooft, moet
je wel bijna ervaring hebben”, meent
een politiewoordvoerder.

Uitzending Buch in de
Bajes in Evertsoord
Het tv-programma Buch in de Bajes heeft vorig jaar opnames gemaakt in de Penitentiaire Inrichting (PI) voor
vrouwelijke gedetineerden Ter Peel in Evertsoord. Vanaf 17 april worden de opnames op tv uitgezonden.
Presentator Menno Buch heeft
voor deze serie de medewerkers en
gedetineerden gevolgd in hun werk en
verblijf in PI Ter Peel. De bewoonsters
van deze inrichting hebben door de
rechter om uiteenlopende redenen een
vrijheidsbeperkende straf (celstraf) of
maatregel gekregen. De eerste serie
van Buch in de Bajes werd opgenomen
in een inrichting voor mannen en
deel twee volgde de gedetineerden
van de PI in Vught. Tijdens deze serie
stonden ook mannelijke gevangenen
centraal. Beide inrichtingen vallen, net
als Ter Peel, onder de landelijke dienst
justitiële inrichting.
De programmamakers benaderden
de dienst ook voor een derde serie.

Uiteindelijk werd besloten die op
te nemen in Evertsoord, om zo ook
vrouwen in detentie in beeld te
brengen.
Volgens communicatiemedewerker
Trudy Hoeymakers-Wijnen zijn de
opnames goed verlopen. “Dat wil
niet zeggen vlekkeloos en het is
zeker ook een hele belasting voor
een organisatie als Ter Peel. We zijn
natuurlijk een organisatie met veel
regels en procedures en dan komt er
ineens een vreemde ploeg van acht
personen een aantal maanden op je
terrein. Dit betekent deze mensen zo
goed mogelijk begeleiden zodat ze
zich heel snel de regels en dergelijke
eigen maken en ze de ruimte

krijgen om hun product te maken.”
Volgens de medewerkster is niets
geënsceneerd. “Wel zijn er vooraf
een aantal afspraken vastgelegd in
contracten over de privacy van het
personeel, de vrouwen, bezoekers en
ketenpartners. En op het nakomen van
deze afspraken hebben wij natuurlijk
inspraak gehad. Iemand die niet in
beeld wilde, personeel, bewoonsters
of wie dan ook, heeft dat vooraf en
tijdens het filmen kenbaar kunnen
maken en daar zijn alle afleveringen
op bekeken. Inhoudelijk is het aan de
filmploeg. Wat Menno laat zien, is zoals
het bij hem is overgekomen en zo wil
hij het ook aan de kijker op de bank
laten zien.”

Vervolg voorpagina

CDA zoekt verder naar coalitie

Kinderlokker Tienray
blijkt broodjeaap
Het lijkt erop dat het verhaal over de kinderlokkers in een rood busje
bij de Mariaschool in Tienray verzonnen is. Dat meldt de politie, die
dinsdagochtend 8 april nog contact had met de school.
De Mariaschool sloeg maandag
7 april alarm bij de politie na een
verhaal van een aantal leerlingen.
Ze zouden koekjes aangeboden
hebben gekregen van twee mannen
in een rood busje. “We hebben het
zekere voor het onzekere genomen
en alle ouders gewaarschuwd”, vertelt
directrice Loes van der Elst-Hermans.
Volgens de eerste informatie
van de politie zou een docente zelf
ook het busje hebben gezien. Op die
informatie kwam de politie dinsdagochtend terug, nadat ze nog een
gesprek met de schoolleiding van de
Mariaschool heeft gehad. “Niemand
heeft het busje gezien”, gaf een politiewoordvoerder toen aan. Geruchten
dat het busje zonder kenteken al
eerder is gezien in de omgeving van
Tienray, kon de politie dan ook niet
bevestigen.
De politie heeft de zaak zeer
serieus genomen en is maandag
meteen na de melding naar de basisschool gekomen. Daar hebben agen-

ten in een auto in de buurt gesurveilleerd. De directie van de Mariaschool
stuurde op advies van de politie een
e-mail naar alle ouders.
Volgens Dynamiek Scholengroep
zijn de directies van basisscholen in
de omgeving ingeseind. De directies
hebben dinsdagochtend wel overleg
gehad over het voorval, maar volgens
voorzitter van het college van bestuur
van Dynamiek, Jan Jenneskens, wil
de scholenkoepel vooral geen onrust
zaaien. De politie zegt dat het verhaal
van een rood busje landelijk al vaker
de ronde heeft gedaan. “Wij gaan
altijd serieus om met deze verhalen
en zoeken dit grondig uit”, aldus een
woordvoerder van de politie.
Jos van Gerven, directeur van
basisschool Megelsheim in Meerlo,
heeft nadat bleek dat het bericht verzonnen zou zijn, een e-mail aan alle
ouders gestuurd. Daarin zegt hij dat
de politie ondanks de schijn dat alles
verzonnen zou zijn, toch regelmatig
blijft surveilleren.

Rectificatie
In artikel ‘Het onbegrip was in het begin heel moeilijk’ in nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas van 3 april is verwarring ontstaan over het
verschil tussen inloop en FACT. Bij de inloop kunnen mensen terecht om
te praten of activiteiten te ondernemen en deze inloop is ontstaan uit
een samenwerking van Beej Mooren en FACT, onderdeel van Vincent van
Gogh instituut.

“De SP heeft in de gesprekken
aangegeven veel over te hebben voor
collegedeelname en bereid te zijn
om op alle fronten water bij de wijn
te doen”, aldus Coppus. Volgens hem
was er “bij PvdA en CDA amper ruimte
voor nieuwe plannen en om eerder
gemaakte keuzes bij te sturen.”

Pure winst
voor de toekomst
CDA-voorman Bob Vostermans
is blij dat de gesprekken hebben
plaatsgevonden, ondanks de uitkomst.
“We hebben stappen gezet om meer
samen te werken. De gesprekken
waren pure winst voor de toekomst.”
Dat beaamt formateur Janssen. “In een
paar dagen zijn grote stappen gezet
in het luisteren naar en proberen
te begrijpen van elkaar. CDA, SP en
PvdA hebben afgesproken elkaar in
de nieuwe raadsperiode regelmatig
te bevragen op elkaars standpunten,
in ieder geval bij de start van nieuwe
beleidsdiscussies en grotere projecten.”
Groot breekpunt in de onderhandelingen bleken de plannen rondom
de zorg, het Nieuw Gemengd

Bedrijf (NGB) en de centrale
zandverwerkingsinstallatie (CVI)
in Grubbenvorst. Vostermans: “De
verschillen liggen natuurlijk breder,
maar die elementen speelden
zeker mee.” Coppus: “Soms moet je
vasthouden aan je idealen. De bouw
van de grootste stal van Nederland valt
niet te verantwoorden.”

Voorstellen SP
stuitten op blokkade
De SP liet in een officiële verklaring
weten: “Tijdens de gesprekken wilde
het CDA dat de SP zou accepteren dat in
Grubbenvorst een stal van 1,3 miljoen
kippen en 35.000 varkens zou worden
gebouwd. Zelfs het voorstel van de SP
om alle activiteiten rondom deze stal
stil te leggen in afwachting van de
resultaten van een onderzoek naar de
gevolgen van de intensieve veehouderij voor de gezondheid van omwonenden, werd niet geaccepteerd. Ook het
voorstel van de SP om elke gelegenheid aan te grijpen om op een juridisch
correcte wijze de plannen van tafel te
krijgen, stuitte op een blokkade”, liet
de partij weten.

“Nog los van de inhoud is het voor
het CDA van groot belang dat gemaakte
afspraken met derde partijen worden
gerespecteerd en dat de overheid
betrouwbaar is”, reageerde het CDA
in een verklaring. “Als een overheid zonder nieuwe inzichten en na
zorgvuldige besluitvorming bewust een
onrechtmatige daad begaat, dan ondergraaft de overheid haar eigen gezag.
Dit is voor het CDA niet acceptabel.
Daarnaast kunnen dergelijke besluiten
leiden tot behoorlijke financiële claims.
Geld dat we dan kwijt zijn en niet kunnen inzetten voor zaken waar het echt
nodig is zoals zorg en sociaal beleid.”
Nadat bleek dat de inzichten tussen
CDA en SP niet verenigbaar waren,
nodigde het CDA Essentie en PvdA uit
voor een eerste gesprek tot coalitievorming. “Zij hebben inmiddels aangegeven daarvoor open te staan”, aldus
Vostermans. De drie partijen vormden
ook de vorige periode al een coalitie.
Vostermans is dan ook overtuigd van
een goede afloop: “We streven ernaar
binnen een aantal weken een coalitie
te kunnen vormen.” Hij verwacht deze
maand nog de knoop door te kunnen
hakken.
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Op de rotonde Rondje ’t Ham, gelegen aan de Stationsstraat en Westsingel in Horst is in de nacht van vrijdag 4
op zaterdag 5 april een aantal beuken uit de grond getrokken. De leerlingen van het Citaverde College die de
rotonde beplantten en hun begeleider moeten de haag nu opnieuw aanleggen.

Geen extra verlichting fietspad Tienray
Er komt geen verlichting langs het fietspad aan de Tienrayseweg
tussen Horst en Tienray. Dat heeft het College van B&W onlangs besloten.
Raadslid Richard van der Weegen
(toenmalige PvdA-PK) vroeg tijdens
de gemeenteraadsvergadering van
11 februari de mogelijkheid tot extra
verlichting langs het fietspad te
bekijken. Hij deed deze oproep naar
aanleiding van klachten van inwoners
van Tienray. “De situatie op het fietspad wordt als zeer onveilig ervaren”,
aldus het raadslid. Wethouder Paul
Driessen liet weten dat volgens de
regels in het beleidsplan verlichting
geen verlichting wordt geplaatst langs
vrijliggende fietspaden. Op verzoek
van Van der Weegen zou hij nogmaals naar de mogelijkheden kijken.

Het college laat nu weten dat extra
verlichting geen optie is. Volgens
het beleidsplan wordt er alleen
verlichting geplaatst bij kruispunten
en potentieel verkeersgevaarlijke
locaties of bij een clustering van
woningen. Fietspaden worden niet
verlicht. Daarnaast is de Tienrayseweg
een provinciale weg. De provincie
hanteert echter dezelfde criteria als
de gemeente, stelt die laatste. Extra
verlichting wordt door de gemeente
alleen in overweging genomen als
deze onderdeel uitmaakt van een
school-thuis-route of wanneer de
fietsers zich op de rijweg bevinden.

✁

Vernielingen rotonde
Horst
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Nieuw in Sevenum

Argentijns en Italiaans restaurant

Nieuwe Middellandse Zee 2014
Citaverde Bedrijfsopleidingen in
Horst heeft de laatste jaren actief
meegewerkt aan het ontwerpen, voorbereiden en realiseren van het groen
op de rotondes in en rondom Horst.
De rotonde met het thema Rondje ‘t
Ham wordt daarbij volledig aangelegd
door leerlingen van het Citaverde.
Momenteel zijn de leerlingen bezig met
grondbewerking, constructiewerken
en de aanplant. Vorige week donderdag werden beuken aangeplant op de
rotonde. Afgelopen weekend is een

aantal uit de grond getrokken en over
de rotonde uitgestrooid.
Ger Mennen, projectleider-trainer
bij Citaverde Bedrijfsopleidingen, laat
weten op zaterdagmorgen door een
inwoner uit Hegelsom gebeld te zijn:
“We vermoeden dat het een aantal
jongeren zijn geweest die op weg naar
huis waren. De bewoner liet weten dat
een groep uit Sevenum het schijnbaar
nodig vindt om elke week ‘s nachts
op de route naar huis iets kapot te
maken.”

De schade bedraagt 25 euro voor
het plantmateriaal. “Deze beuken drogen uit, waardoor ze vervangen kunnen
worden. Het gaat om een luttel bedrag
en een uurtje werk. Dat is niet het
grote probleem. Het gaat echter om de
boodschap. Groen is belangrijk. Als de
groep zich bij mij meldt, wordt ze een
gratis cursus Natuurbeleving in je eigen
omgeving aangeboden. Straffen helpt
niet. Ik hoop dat ze zich melden,” aldus
Ger. Een melding en eventuele aangifte
bij de politie staan op de planning.

Lokale omroepen
bundelen krachten
Streekomroep Reindonk uit Horst aan de Maas werkt samen met omroep Venray, omroep Venlo, omroep Peel en
Maas en omroep 3ML uit Leudal en Maasgouw. Vanaf 5 april is het nieuwe regionale nieuwsprogramma Rondje regio
te zien via alle omroepen.
Het programma, dat de kijker een
beeld geeft van het nieuws in Noord- en
Midden-Limburg, komt iedere zaterdag
en zondag op televisie. Het is het eerste

programma dat uit de samenwerking
tussen de lokale omroepen voortkomt. De Noord- en Midden-Limburgse
omroepen geven aan dat dit nog maar

het begin is van hun samenwerking. Op
dit moment wordt hard gewerkt aan de
realisatie van een gezamenlijk radioprogramma voor de ochtend.

Parkeerbeleid Horstcentrum op de schop

U bent van harte welkom een hapje te komen eten.
We hebben diverse pizza’s, pasta’s en heerlijke
Argentijnse vleesgerechten.
Kijk voor onze menukaart op www.midzee.nl

Voor lezers van de HALLO
hebben wij een speciale aanbieding
Bij het inleveren van deze advertentie krijgt U

25% korting op pizza’s en pasta’s

Per bestelling. Geldig van 5 april t/m 18 april

Raadhuisstraat 2, 5975 BJ Sevenum
Tel 077 396 77 88 / 06 857 16 348

Zo van
Di t/m 2.30 uur
ot 2
16.00 t
ren!

eserve
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MAGAZIJNVERKOOP
In onze kelder start op zondag 13 april om 12.00 uur
de rigoureuze magazijnverkoop. Wij vegen de
magazijnen schoon!
5.000 stuks DAMES + HEREN MERKKLEDING

JASSEN - PANTALONS - TRUIEN - BLOUSES - KOSTUUMS
- KOLBERTS - SWEATERS - SHIRTS - LINGERIE - JEANS

KORTINGEN 50-70%
START: ZONDAG 13 APRIl
OM 12.00 uuR

AllE
AFDElINGEN
OPEN 12 - 17
uu

R
OP NIET AFG
EP
AANKOPEN D RIJSDE
EZE DAG
DUBBELE
SPAARPUNTE
N

In Horst-centrum alleen nog bij de supermarkten met een parkeerschijf parkeren, voor omwonenden geen
vergunningen meer nodig en meer langparkeerplekken. Als het aan gemeente Horst aan de Maas ligt, wordt dat
vanaf volgend jaar werkelijkheid.
Nu het tweede deel van het Horster
centrum wordt aangepakt, gaat ook
het parkeerbeleid op de schop. Waar
iedereen binnen de centrumring nu nog
moet parkeren met een parkeerschijf,
zal dat binnenkort alleen nog nodig
zijn op de parkeerplaatsen bij de grote
supermarkten en bij de parkeerplaats
aan de Torenstraat.
Het vergunninghoudergebied in
het Wervelkwartier, de Molenstraat en
de Americaanseweg verdwijnt in de
plannen. Omwonenden uitten onlangs
hun zorgen tegenover wethouder

Ger van Rensch. Zij vrezen dat de
parkeeroverlast die zij voor het invoeren van de vergunningen ervoeren,
weer terugkomt. Toen namen winkeliers, ambtenaren en bezoekers van het
nabijgelegen museum in hun straten
alle plekken in. De gemeente denkt dit
echter te ondervangen met de nieuwe
parkeerplaatsen aan het Cuppenpedje,
met ruimte voor zo’n zeventig auto’s en
op de Rode Kruislocatie, waar ongeveer
55 auto’s kunnen parkeren. Deze zijn
voornamelijk bestemd voor langparkeerders. Parkeerschijven zijn dan

ook niet meer nodig op de parkeerplaats bij het gemeentehuis en op de
centrumring.
Eind volgende week begint de
sloop van de Rode Kruislocatie voor
de aanleg van de extra parkeerplaatsen. Op de lange termijn wordt
volgens wethouder Ger van Rensch
ook gekeken naar parkeerplaatsen
tegenover de Librije. Als het plan geen
vertraging oploopt, worden in november en december de maatregelen
uitgevoerd. De nieuwe parkeerregels
moeten dan 1 januari 2015 ingaan.

Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526
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Onze Rocky bleef vechten,
al kon ze niet winnen.
Ze lachte zo vaak nog,
gaf ons warmte van binnen.
We moeten samen nu verder,
zijn tot steun voor elkaar.
Maar onze diepste gedachten
blijven bij haar.

Dankbetuiging

“De mooiste bloemen worden als eerste geplukt”
Bedankt voor alle blijken van medeleven tijdens de ziekte
en ook na het overlijden van mijn lieve vrouw

Kristel
Zij blijft voor altijd in ons hart.
Tom Peelen

Janne

Familie Hendriks - Familie Peelen

21 november 2013

3 april 2014

Dankbetuiging

Lief dochtertje van
Willem en Silvie

Een hand… een woord… een kaart… een gebaar doet goed
als je iemand die je zo lief hebt gehad verliezen moet.

Tweelingzusje van
Saar

Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd na het overlijden
van mijn lieve vrouw, ôs leeve mam, oma en oma-oma Limburg

Kleindochtertje van
Henk en Mien Seuren
Wim en Coby Bot
Mathijs Claasensstraat 41
5962 AM Melderslo
Wij zijn voor het laatst samen geweest
met onze lieve dappere Janne op woensdag 9 april.

Wies Hagens-Keijsers
Hartelijk dank hiervoor. Het geeft ons de kracht
om verder te gaan met ons leven.
Jan, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Horst, april 2014
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 13 april
om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk te Horst.
T.K. Laurier struiken voor haag
1-2 m en Ligustrum struiken 1-1,3 m
tel. 06 81 55 39 56.

Lieve Janne
Een vlinder van liefde, weggevlogen heel zacht.
Je bent nu de mooiste ster en straalt dag en nacht.
Silvie, Willem en Saar heel veel sterkte!
Tonny, Gemma, Monique, Kim, Wilma, May en Emmy

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Gevraagd poetshulp voor 3 uur in
de week. Wij wonen in het buiten
gebied van Sevenum. Uren kan in overleg. Tel. 077 467 31 23.
Wil je nog een paar kilo kwijt voor
de zomer, maar lukt het niet alleen?
Neem contact op voor een gratis
vrijblijvend kennismaking gesprek via
info@moeder-aarde.nl en wij helpen je
verder.
Bent u in het bezit van een paard/
pony met zomereczeem? Begin dan
nu het dier hier tegen te behandelen.
Succes verzekerd. Bel 077 464 15 40.
Tevens de oplossing voor paarden/
pony’s met langdurige hinder van mok.
Te Koop Miele wasautomaat
als nieuw 1400 toeren, info
06 25 05 57 51.

Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl u
wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Tulpen te koop in diverse kleuren.
Van ma t/m za, tussen 12u. en 13u.
gesloten. Verkoop t/m za. voor
Pasen. Pubben Helenaveenseweg 8b
Sevenum.
Te Koop Miele wasautomaat
als nieuw 1400 toeren, info
06 25 05 57 51.
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.
Magnetiseren.
May Proosten tel. 077 398 61 14.

Kringloop Horst extra open.
Dinsdag t/m vrijdag 12.00-17.00, k
oopavond op vrijdag tot 20.00 en
zaterdag 10.00-16.00 uur. Kringloop
Twedde Kans, Noordsingel 43 Horst
www.tweddekans.nl Welkom.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Professionele verven, zoals Sikkens,
Sigma en Wyzonol ook bij Fixet
Sevenum, Horsterweg 42, Sevenum.
Bouwgrond in het buitengebied op
Hofweg 35 America. Kom vrijblijvend
kijken naar de bouwtekening, kan
anders of groter worden gebouwd.
Met veel of weinig grond. Uw idee is
bespreekbaar en de prijs ook.
077 464 23 22.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
Te Koop Miele wasdroger,
zgan condens of afvoer, info bel
06 25 05 57 51.
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.
Te koop grote partij kasten (200),
diverse afmetingen in metaal of hout,
voor kantoor, berging of werkplaats.
Nieuw en gebruikt. Aanbieding Ahrend
metalen 2-deurs kasten 4 legborden en
sleutel, kleur bruin à 85 euro per stuk.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Te huur feest/partytent afm: 6.5 x 12
meter. € 100,00 huur, borg € 150,00
Tent met gebruiksaanwijzing. Zit in
een dichte aanhanger. Ook hangtafels,
biertafels met banken, etc.
info@debosrand-grubbenvorst.nl
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Te huur vrijstaand woonhuis.
4 slp kamers, dubbel glas, spouwmuur
isolatie. In nabijheid van groot natuurgebied, rondom weiland. Voor langere
termijn. 077 463 82 17
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te Koop Verse Tulpen € 2,- per bos.
Fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel 077 464 13 80.
Timmerlieden voor alle timmerwerken.
Tel 06 48 23 96 44.
Te huur aangeboden 9000 m2
containerveld in Lottum. Huur loods
optioneel. Info: 06 23 45 51 81.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Yogacentrum L’Espoir Horst. Kennismakingsaanbod: 5 proeflessen Hathayoga voor € 32,50. Bel: 077 851 50 08
Gevraagd wegens aanhoudend succes, of mail: yogavooriedereen@live.nl
winkelhulp voor de do, vrij en zaterdag. www.yogacentrumlespoir.nl
Slagerij Driessen Meterik, vragen ná
Hortensia’s (veel srt.) Vlinderstruik
18.00 uur naar Theo 077 398 14 75.
(ook kleinbl.), viburnum e.a. heesters
ook veel op stam. Lei-zuil-bol bomen,
buxus, taxus v.a. € 1,50, coniferen,
laurier, bodembedekkers v.a. € 0,85.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree.
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Huishoudelijke hulp biedt zich aan,
jaren ervaring. Tel. 077 398 55 60/
06 15 25 86 27
Te huur ruime twee-onder-een kap
woning met garage in Horst-centrum.
Info tel. na 18.00 u. 06 53 31 27 27.

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

Dag en nacht bereikbaar

voor een
persoonlijk
afscheid

Ruime tussenwoning Melderslo.
Instapklaar, woonkamer/open keuken,
4 slaapkamers, perc. 145m², rustige
wijk, bouwjaar 2005. Vr.pr. 197.500,Tel. 06 23 45 14 31.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, antivirus, beveiliging, bel
gerust: 06 14 51 11 20.
Verloren blauwe damesbril op de
weekmarkt in Horst op dinsdag 25
maart, vermoedelijk bij kaartenkraam
tegenover Kruidvat of bij Kruidvat.
Bel 077 398 41 50.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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
Ook als u elders verzekerd bent!

Kringloopwinkel Horst. Veel nieuws,
daarom tot Pasen 50% korting op
speelgoed, lampen, meubelen,
porselein en glaswerk. Horst Twedde
Kans Noordsingel 43. Open di-wo-do
12-17, vr 12-20 en zat 10-16 uur.
Verrassend veelzijdig.
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50 jaar getrouwd!

Hay en Mia
Jeurissen-Janssen

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
felicitaties die wij mochten
ontvangen op ons
50-jarig huwelijksfeest.
Speciaal woord van dank aan
Sr koor Zanglust en
MV Concordia voor de serenade.

14 april 2014

Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Westerholtstraat 20
5961 BJ Horst

Jac. en Nel
Peeters-Baltussen
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Nieuwe advertentiecampagne Praedé en MAN

‘We wilden een keer iets
anders’
Horster ondernemers Richard de Meijer van MAN Men’s Wear en Marjolein Verrijth van Praedé kappers wilden
graag adverteren in nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas, maar pakten het iets anders aan dan gebruikelijk.

Dinsdag 15 april 2014 zijn

Bert Jakobs & Annie Jakobs-Snellen
50 jaar getrouwd.
Dit vieren zij op zaterdag 19 april 2014 in de Wingerd,
Maasbreeseweg 2, 5975 BN Sevenum.
Kinderen en kleinkinderen

50 jaar getrouwd

Jan en Jeanne Soberjé-Van de Pas

Geboren 1 april 2014

Richard: “Ik werd benaderd voor
de modespecial en zonder afbreuk te
doen aan dit concept, wilde ik graag
iets anders proberen. Ik wilde namelijk
iets prikkelends maken, iets waar de
mensen over gaan praten. In een open
gesprek met Kempen Communicatie,
moederbedrijf van nieuwsblad HALLO
Horst aan de Maas, hebben we een
nieuw concept bedacht.”

Sam

De man staat centraal



Ik vond het wel genoeg...
Dus ben een beetje vroeg!

Dochter en zusje van:
Tom Boumanns en
Tamara Zanders
Cas
Van Sonsveldstraat 33
5961 SJ Horst
Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf

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

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Gratis offerte/
advies aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen - Sevenum).
Cursus Mindfulness
in kleine groepjes of individueel.
Vraag naar de mogelijkheden. Praktijk
Via-Rosa info@via-rosa.nl
www.via-rosa.nl of tel 0478 69 10 06.
Groetjes Diana lenssen.
Mantelzorgers en zorgvragers.
Kennismaking uniek beweegconcept
voor mantelzorgers en zorgvragers
woensdag 16-4 15.00 uur Health Care
Bad (Thermaal bad) Arcen, Klein Vink 11.
Info J. Cuppen of R. v. Rengs
tel. 077 366 28 89 / 464 04 92.

Te koop 1.66 ha weiland en paardenstal (21 m x 7,5 m). Tel. 077 398 45 22.
Te koop iedere dag verse asperges
vanaf 9.00 uur, tussen 12.00 en 13.00
uur gesloten. Fam. Wagemans
Hombergerweg 21 Lottum
tel. 077 463 20 70.
Renault autosleutel gevonden
in de Torenstraat. Bel 06 22 84 10 21.
Te huur gevraagd woonruimte
tot € 650,00 in Horst en omgeving.
Voor info bel tel. 06 15 15 74 90.
Valise Atelier & Natuur Op zoek naar
een uniek moederdagkado? 25 mei schilderen ouder-kind. 13.30-16.30 u. Kosten
€ 42.50 Samen een schilderij maken en
een leuke middag beleven. Open deur
dagen 29 mei Info www.valise.nl.
Er leuk bij lopen deze zomer??
Kom dan snel kijken, er zijn weer veel
leuke nieuwe dingen ingebracht door
onze klanten! En ook u kunt uw kleding
bij ons verkopen! Second Life Exclusive
Hoofdstraat 23 Horst! Vr 10-20, za 11-17
www2LE.nl
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 30 83 78 52.

“Het leek me leuk om in een thema
de man te betrappen, bijvoorbeeld als
hij naar muziek luistert en luchtgitaar
meespeelt, op de bank hangt of op de
wc een krantje leest. Voor mij stond
de man al meteen centraal. Het werd
tijd voor hem om een keer iets anders

te doen, nieuw kapsel, kleding of bril:
time for a change. Daaromheen zouden
per keer in totaal drie adverteerders
hun producten of diensten laten zien,
bijvoorbeeld een horloge, een bril, een
kapsel”, aldus Richard.
Marjolein: “Cay Kleeven van Praedé
kappers is op eigenzinnige wijze aan
de slag gegaan met de fotografie van
de campagne bij Praedé studio’s. De
presentatie- en vergaderlocatie werd in
een handomdraai omgebouwd tot fotostudio.” Richard: “Cay heeft dat super
gedaan. Anders dan anders. We hebben
het concept verder uitgewerkt, door
onder andere de Engelse omschrijving
aan te passen in het woord ‘anders’.”
Marjolein: “We hebben een lokale held
gekozen om model te staan voor onze

campagne. Hiervoor hebben we ondernemer en alleskunner Rob Driessen
weten te strikken. We gaan ons publiek
met deze actie zeker verrassen.”

Ondernemers
uit Horst
De advertentiecampagne begint
volgende week in dit nieuwsblad
en zal vier weken op rij verschijnen.
Richard: “Met de ludieke foto’s brengen
we niet alleen een kapsel en kleding
in beeld, we vertellen in het kort iets
meer over de keuzes die we hebben
gemaakt. Wekelijks zal een andere
ondernemer uit Horst aansluiten,
die zich eveneens op een andere
manier wil presenteren.”
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Horst Centrum
Leeft
De tweede editie van Horst Centrum Leeft vindt dit jaar plaats op zondag
27 april. Tijdens de koopzondag wordt het centrum van Horst opgefleurd met
levende etalages, muziek, theater en sport. Horst Centrum Leeft duurt van
12.00 tot 17.00 uur.

Schilder Hermkens wint prijs
Glas- & Schilderwerken Hermkens uit Broekhuizen en Lottum mag zich vanaf donderdag 20 maart één van
de beste vakschilders in Nederland noemen. Het bedrijf, aangesloten bij kwaliteitsorganisatie De Betere
Schilder, ontving de prijs vanwege positieve klantbeoordelingen in 2013. Klanten van een erkend Betere
Schilder kunnen na het opgeleverde schilderwerk een beoordeling geven van het werk. Op basis van deze
beoordelingen werd de ranglijst opgemaakt. De Betere Schilder heeft de verkiezing in het leven geroepen
om de kwaliteit en de service van de aangesloten vierhonderd vakschilders te waarborgen en te controleren.
“Ik ben zeer vereerd dat ook onze klanten het werk zo enorm waarderen,” aldus Geert Hermkens.
Schildersbedrijf Hermkens behoorde ook bij de voorgaande twee uitreikingen tot de beste 25 vakschilders.
Ditmaal behaalde het een gemiddelde score van 9,2.

A d ve r to r i a l

Oppasdiploma

Meer kwaliteit en
plezier bij oppassen
Voor ouders met jonge kinderen is het belangrijk om een goede oppas te
vinden. Ze gaan een avondje weg en vertrouwen hun kinderen aan de oppas toe.
Oppassen is leuk, maar er komt vaak meer bij kijken dan je denkt: wat als een
baby blijft huilen, er een ongelukje gebeurt of kinderen niet willen luisteren?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin start binnenkort met een oppascursus.
We geven nu alvast enkele tips.
Oppastips voor jeugdigen:
• Volg de instructies van de ouders
bij een baby die blijft huilen. Helpt
dat niet, bel dan de afgesproken
persoon voor verder overleg.
• Laat ouders als het mogelijk is zelf
de flesvoeding van te voren klaar
maken. Volg anders de geschreven
instructies nauwkeurig op.
• Blijf rustig als er een ongelukje
gebeurt. Ga na wat er is gebeurd en
wat het kind mankeert. Stel het kind
gerust.
• Ruzie of niet willen luisteren: stel
regels en grenzen. Benoem zo duidelijk mogelijk het gedrag dat je wel
en niet accepteert.
• Geef complimentjes: zeg iets
aardigs, geef een knuffel of een aai
over de bol. Een extra verhaaltje
als beloning voor iets kan ook een
complimentje zijn.

Oppastips voor ouders:
• Zorg dat je oppas altijd weet waar
de verbandtrommel ligt, dan hoeft
hij of zij niet eerst alle keukenkastjes open te trekken voor een
pleister.
• Neem altijd een mobiel mee en laat
het nummer op een opvallende plek
achter. Zo kun je contact opnemen
met de oppas en kan de oppas jullie
bellen als er iets is.
• Je kent zelf je kind als geen ander.
Leg even uit hoe jouw bengeltje
werkt en wat de valstrikken zijn.
• Het kan best wel koud worden
’s nachts. Leg een dekentje neer of
leg uit hoe de verwarming werkt.
• Leg goed uit hoe de tv werkt en leg
iets te knabbelen neer. Dat wordt
vaak erg gewaardeerd.
Voor tarieven oppassen:
www.nibud.nl/scholieren/home.html

De oppascursus van het CJG is er
speciaal voor jeugdigen van 12-16
jaar. Naast werken aan oppasvaardigheden is er ruime aandacht voor het
zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de deelnemers.
Ze leren vooral zelf na te denken
hoe ze op een positieve manier met
de kinderen en situaties om zouden
willen gaan. De jeugdigen worden
gestimuleerd zich bewust te worden
van hun eigen kwaliteiten en vaardigheden, zodat ze deze actief kunnen
gebruiken.
Meer informatie over deze cursus
staat op: www.mijncjg.nl
Marian Joosten,
Consulente Centrum voor
Jeugd en Gezin
Verpleegkundige
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

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)

Na de eerste editie van vorig jaar
is besloten dit jaar weer een koopzondag te organiseren, waarbij de
bezoekers rondlopen in een levend
centrum. Marjet Derix van Werkgroep
Horst Centrum Leeft: “De eerste editie
van Horst Centrum Leeft is heel goed
gegaan. We hadden prachtig weer
en zowel de bezoekers als de winkeliers waren razend enthousiast.” De
27 deelnemende winkeliers van vorig
jaar mochten hun eigen ideeën toepassen om bezoekers te interesseren.
Marjet: “Zo waren er kuikentjes in een
etalage, een bewegend tennisveld,

een Dixie-band, een dj, een poppenkast en nog veel meer te vinden in de
winkelstraten van Horst.” Ook dit jaar
belooft weer een leuke editie te worden van Horst Centrum Leeft, waarbij er
verschillende optredens plaatsvinden.
“Toneelvereniging De Vrije Spelers gaat
optreden, de Dixie-band komt weer en
natuurlijk hebben we een winkelactie,
waarbij leuke prijzen te winnen zijn”,
aldus Marjet. De horeca van Horst doen
ook mee aan Horst Centrum Leeft.
Parkeren is gratis. Marjet: “Het is een
uniek evenement. Het centrum wordt
één geheel en iedereen werkt samen.”

Ayurveda-lezing
Op instituut Kaldenbroeck in Lottum is op donderdag 10 april een lezing
over Ayurveda. Deze lezing wordt gegeven door Lies Ameeuw en start om
19.30 uur.
Ayurveda is een 5.000 jaar oude
Indiase levens- en geneeswijze. Door
observatie van de natuur leerde men
in het oude India de mens op een
bepaalde manier begrijpen. In deze
lezing maakt men kennis met alle
aspecten van Ayurveda. Het ontstaan,
de basisprincipes en de onderliggende
filosofie. Het is de enige alternatieve

wetenschap die door de WHO
(Wereldgezondheidsorganisatie) wordt
erkend.
Instituut Kaldenbroeck streeft
ernaar deze wetenschap in de meest
authentieke vorm uit te dragen en toe
te passen en werkt daarvoor samen
met klinieken in Kerala in zuid-India, de
bakermat van Ayurveda.

Starters in de regio
Work4Agro B.V.
Bedrijf
Work4Agro B.V.
Eigenaar Lex van Leeuwen
Adres
Leliestraat 2, 5971 AN
(postadres)
Plaats
Grubbenvorst
Telefoon 06 23 35 65 37
E-mail
info@work4agro.nl
Website www.work4agro.nl
Sector
Uitzendbranche
Start
Maart 2013
Activiteiten
Work4Agro, oftewel, werknemers voor u. Sterk in arbeidskrachten voor de agrarische
sector, maar ook in de logistiek,
warehousing en techniek is
Work4Agro volop actief. Kortom,
overal waar ondernemers extra
handjes nodig hebben. Uitzendbureau Work4Agro uit Horst aan
de Maas is een uitzendbureau
voor de werving, selectie en
plaatsing van Oost-Europese
arbeidskrachten. Bij Work4Agro
kunnen ondernemers terecht voor
het (tijdelijk) inhuren van
personeel. Of men nu op zoek is
naar seizoenarbeiders, arbeidskrachten voor een langere periode
of flexibele inzet van personeel in
regio Horst, Work4Agro helpt.

Doelgroep
Work4Agro werkt voor
bedrijven actief in agro,
warehousing, logistiek en
techniek in de regio Horst aan de
Maas. Het levert geschoold en
ervaren personeel voor diverse
opdrachtgevers in de agro,
warehousing, logistiek en
techniek. Work4Agro zoekt
passend bij de vraag en
aansluitend op eisen vanuit de
sector medewerkers met de
juiste papieren en relevante
ervaring.
Onderscheidend vermogen
Work4Agro werkt met een
verfrissende aanpak. Niet alleen
op verzoek de juiste persoon op
de juiste plaats, maar samen
ondernemen. Dat is waar ze naar
streven. Ze denken mee in de
arbeidsvraag van de ondernemer, gaan een samenwerking
aan en realiseren oplossingen
voor lange termijnresultaten en
kostenbesparing op arbeidskrachten. Work4Agro is
NEN4400-1-gecertificeerd en
hanteert de ABU- en inlenersCAO.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar redactie@hallohorstaandemaas.nl
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Klimpark nieuwste attractie Schatberg
Sevenum
In de meivakantie opent KlimKong op De Schatberg in Sevenum een klimpark in de vorm van een boot. De
klimboot wordt na het Klimbos in Overloon het tweede klimpark van KlimKong.

Het idee van een nieuw klimpark
ontstond bij Maaike Kok en Geert
Klarenbeek van KlimKong, waarna zij
op zoek gingen naar een goede locatie.
In het najaar van 2013 vonden zij in De
Schatberg een geschikte partner. “Wij
zijn ontzettend trots en blij dat we op
deze locatie dit mooie klimconcept kun-

nen realiseren. In onze ogen een unieke
kans en we zijn dankbaar met de
ondersteuning en professionele aanpak
vanuit De Schatberg.”
Ronald Hoppzak, directeur van
De Schatberg: “We hebben al meer
externe ondernemers op ons park,
waaronder de waterskibaan. We staan

altijd open voor nieuwe samenwerkingen met ondernemers, waardoor we
elkaars product en de regio kunnen
versterken. De Schatberg richt zich op
gezinnen met kinderen. Niet alleen op
jonge kinderen, maar ook op de oudere
jeugd. Daarom past KlimKong ook zo
goed bij De Schatberg. Het klimpark

is uitdagend voor alle leeftijden. De
jongste klimmen onder begeleiding van
een volwassene en de oudere jeugd
gaan de uitdaging aan om alleen te
klimmen.”
Het klimpark bestaat uit vijftien
houten palen van 22 meter hoog.
Aan deze palen zijn op verschillende
hoogtes platformen bevestigd die
met klimelementen aan elkaar zijn
verbonden. Middels een touwladder,
een brug, een liaan of een kabelbaan
klim of slinger je dan van platform
naar platform. Maaike van KlimKong:
“We beginnen met vier verschillende
routes van zo’n 45 klimelementen met
een totale lengte van zo’n 600 meter.
De laagste route begint al op zo’n
anderhalve meter en de moeilijkste en
hoogste route eindigt op zo’n 14 meter.
In het hoogseizoen plaatsen wij er dan
ons mobiele klimpark bij zodat we
een uitbreiding hebben met een extra
route. Hierdoor kunnen er dan tijdens
het hoogseizoen meerdere mensen
tegelijkertijd klimmen.”
Veiligheid heeft voor KlimKong de
hoogste prioriteit. Maaike: “Wij hebben

bewust gekozen voor een uniek
beveiligingssysteem. Klimmers zijn
continue aan een kabel beveiligd. Dit in
tegenstelling tot andere klimparken.
Vanaf het begin tot aan het einde, als
de klimmer weer op de staat, zit deze
vast aan een veiligheidskabel.”
Klimmen in het klimpark is
voor iedereen. “Ook volwassenen
en mensen met een motorische of
psychische beperking kunnen hier
zichzelf uitdagen. Onlangs hebben we
zelfs een groep gehad met een visuele
beperking. Het geeft ons erg veel
voldoening als je deze mensen dan
met een grote glimlach uit de klimroutes ziet komen. De oudste deelnemer
die we ooit in het Klimbos hadden
was 78 jaar. Hij vond het geweldig”,
aldus Maaike.
“In de zomervakantie zijn we
dagelijks vanaf 10.00 uur geopend”,
zegt Maaike. Het klimpark is buiten de
zomervakantie alleen op woensdag
geopend vanaf 12.00 uur en in het
weekend vanaf 10.00 uur. “Afhankelijk
van de drukte en het weer gaan we tot
19.00 uur door.”

groenten tweede leven

7.30

Dinissen Process Technology uit Sevenum gaat groenten met een schoonheidsfoutje een tweede leven geven.
Het bedrijf heeft subsidie van provincie Gelderland ontvangen om nieuwe technieken te ontwikkelen waarmee de
groente verwerkt kan worden tot veevoer.
Noord-Limburg is rijk aan bedrijven die groenten kweken, verwerken
en verkopen. Bij het productieproces
worden groenten, die een afwijkende
kleur, vorm of rijpheid hebben, afgekeurd. Zonde, vindt het Sevenumse
bedrijf en daarom gaat het samenwer-

ken met onder andere Nijssen Granico
uit Veulen en Vitelia Voeders uit Oirlo
om afgekeurde groenten te verwerken
tot ingrediënten voor veevoer.
Het Sevenumse bedrijf gaat samen
met de andere bedrijven nieuwe
technieken ontwikkelen waarmee

waardevolle voedingsstoffen uit groenten gewonnen kunnen worden voor
bijvoorbeeld huisdieren of jonge biggen
en kuikens. De nieuwe grondstoffen
moeten bijdragen aan een gezonde
groei, ontwikkeling, conditie en weerstand van de dieren.

Dichterbij schildert voor Munckhof
De muren van het Munckhof Mobiliteitscentrum in Horst zijn voortaan aangekleed met schilderijen van cliënten
van Dichterbij en de Mikadoschool in Gennep. Onlangs werden de schilderijen overhandigd.
Tom Roefs, CEO van vervoersbedrijf
Munckhof, licht toe hoe de opdracht
tot stand is gekomen. “We wilden de muren van het Munckhof
Mobiliteitscentrum graag aankleden
met kleurrijke kunstwerken. We wisten
dat we bij de Kunstschat van Dichterbij
in Gennep daarvoor aan het juiste adres
zouden zijn. In de briefing hebben we
de kunstenaars de opdracht gegeven

om iets te schilderen over mobiliteit of
Munckhof en vooral veel felle kleuren
te gebruiken. Dat is ontzettend goed
gelukt en we zijn erg blij met het
resultaat.”
Voor zowel Dichterbij als de
Mikadoschool was het project een grote
uitdaging. Hans Garritsen, bedrijfsleider
van de Kunstschat vertelt: “We krijgen
vaker opdrachten om een schilderij

te maken voor een organisatie, maar
dertien grote schilderijen in één keer
was een erg grote opdracht. We hebben daarom meteen de samenwerking
gezocht met de Mikadoschool om
samen het project op te pakken. Voor
de kunstenaars een geweldige ervaring
omdat ze in het hele traject ontzettend
veel geleerd hebben, onder andere het
samenwerken met elkaar.”

Sluiting Valentijn Horst
Cadeauwinkel Valentijn Cadeau & Wonen in Horst gaat sluiten. Dat bevestigt eigenaresse Dinie Sommerdijk
desgevraagd.
Sommerdijk opende de winkel
in het centrum van Horst in oktober
1990. “De exacte sluitingsdatum staat
nog niet vast”, geeft ze aan. “Sluiting
van de winkel houdt verband met

het tijdstip waarop in de komende
maanden gestart wordt met de
renovatie van het winkelcentrum
Kloosterhof en met het tijdstip waarop
de actuele winkelvoorraad is verkocht

en de winkel leeg is. Na beëindiging
van de winkelverkoopactiviteiten
ga ik mijn huidige parttime stylingen designwerkzaamheden verder
uitbreiden”, stelt Sommerdijk

Brood- en
Banketbakkerij

6.75

geldig van 10 t/m 16 april 2014

aanbieding van de week
Monchou
taart
Sevenums bedrijf geeft afgekeurde
www.plushorst.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.

Martijn Hanssen

Inwoners van Horst zullen Martijn Hanssen (34) misschien kennen als
bakker, of bij zijn bijnaam ‘Bean’. Maar buiten zijn baan als bakker, heeft
Martijn nog veel meer hobby’s. Lekker de natuur in en sportief bezig zijn,
staan daarbij centraal. Deze week wordt Martijn geplukt.

Koken met

Randy

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

Witte chocoladetoffeemousse

hij bij bakkerij Thom van Bussel, die
in 2012 is overgenomen door Plus
Lucassen. Martijn: “Het is een hele
open bakkerij, dus ik heb veel contact
met de klanten. De meeste mensen
kennen mij daarom ook wel. ‘Kijk, dat
is de bakker’, hoor ik vaak.”
De interesse in het bakkersvak
heeft Martijn niet van een vreemde.
Zijn opa en oma hadden vroeger een
eigen bakkerij aan de Loevestraat in
Horst. “Die winkel zit nu niet meer in
de familie en mijn opa heb ik ook nooit
gekend. Mijn oma zegt altijd tegen mij
dat hij het geweldig gevonden had, als
hij had geweten dat ik ook het bakkersvak in ben gegaan. Blijkbaar zit die
passie toch in de genen, hoewel die bij
mijn moeder wel een generatie heeft
overgeslagen,” zegt Martijn.
En alsof hij voor zijn werk nog niet
genoeg in de bakkerij staat, is Martijn
in zijn vrije tijd ook vaak als vrijwilliger
in de huisbakkerij van streekmuseum
De Locht te vinden om samen met
kinderen brood en broodjes te bakken.
“Dat gaat echt nog op de ouderwetse
manier, in een authentieke bakoven.
De kinderen vinden dat natuurlijk
geweldig.”
Als Martijn geen brood aan het
bakken is, dan is hij wel bezig met een
van zijn sportieve hobby’s. Martijn: “Ik
ben altijd sportief geweest, maar een
jaar of drie geleden ben ik gestopt met
roken en nog gezonder gaan leven. Nu
doe ik aan hardlopen, maar ook aan

HEERLIJKE WIJN TIJDENS PASEN?

· 150 gram witte chocolade

BESTEL:
WWW.LAURENTSMEDTSIMPORT.NL

· 75 gram room
· 3 blaadjes gelatine

06 27 333 926 info@laurentsmedtsimport.nl

· 80 gram eiwit

KLEINE WIJNHUIZEN, RECHTSTREEKSE
IMPORT VANUIT ITALIË

· 250 gram room

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Ook buiten Horst zoekt hij graag
de natuur op. “Reizen doe ik heel
graag, want ik wil wat zien van de
wereld. Samen met mijn vriendin
ben ik afgelopen zomer in Zuid-Afrika
geweest, daar hebben we de Big Five
gezien tijdens een safari. Dat was
heel speciaal”, aldus Martijn. Voor
een cultuurvakantie hoef je bij Martijn
niet zo snel aan te kloppen. “Actie en
natuur, daar houd ik van. Gebouwen en
musea doen mij niet zoveel”, zegt hij
lachend.
In de verdere toekomst zou Martijn
graag nog eens in een meer ambachtelijke bakkerij werken. “Ik heb het nu
goed naar mijn zin, maar ooit wil ik
nog wel een keer wat nieuws. Bij een
ambachtelijke bakker maken ze alle
producten helemaal zelf. Dat spreekt
mij heel erg aan. Ik sta altijd open
voor het leren van nieuwe dingen.”
Martijn en Liset zouden ook nog wel
een nieuw huis willen in de toekomst.
“Een huis met een tuin zou fijn zijn. En
wie weet gaan we dan nog wel eens
aan kinderen denken. Huisje, boompje,
beestje wordt het hopelijk voor ons”,
sluit Martijn af.

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

BIJZONDERE ITALIAANSE WIJNEN

· 200 gram suiker

Eet u smakelijk!

Ik wil wat zien
van de wereld

LAURENT
SMEDTS IMPORT

Benodigdheden:

Bereiding:
• Week de gelatine in ruim koud
water;
• laat de suiker in een pan
langzaam smelten tot deze
goudbruin van kleur is;
• blus de suiker af met 75 gram
room;
• klop de overige 250 gram
slagroom tot yoghurtdikte;
• knijp de gelatine goed uit en
voeg deze toe aan het toffeemengsel;
• smelt de witte chocolade en
vermeng deze met het toffeemengsel;
• klop het eiwit in een vetvrije kom
tot het stijf is;
• spatel voorzichtig het chocoladetoffeemengsel door het eiwit;
• spatel als laatste de tot yoghurtdikte geslagen room erdoor;
• vul af in glazen of in een bak en
laat minimaal 5 uur opstijven in
de koelkast (het liefste een hele
nacht).

wat extremere sporten zoals bootcamp
en obstakelruns. Daarvan wordt je niet
alleen fit in je lijf, maar ook in je hoofd.
Ook ben ik graag lekker in de natuur.”

Zijn bijnaam Bean heeft Martijn al
sinds de middelbare school. “Blijkbaar
lijk ik een beetje op Mr. Bean. Die bijnaam is eigenlijk altijd blijven hangen
en ik word nog steeds door veel van

mijn vrienden zo genoemd,” legt hij
uit.
De Horstenaar woont al bijna vier
jaar samen met zijn vriendin Liset aan
de Zwaluwstraat. Sinds 1998 werkt

PUZZEL

Sudoku

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

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

van Well

STERK
in schilderwerk

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

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Rund stooflapjes
Varkenslapjes á la minute
v/h scharrelvarken
Kip saté schnitzels

100 gram € 1,65
100 gram € 1,25
4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Lente in Limburg
‘Het is altijd lente in de ogen…’ De meeste mensen die deze woorden horen, kunnen het vervolg van de eerste zin van het voorjaarsliedje wel meezingen. Het voorjaar
zit in de lucht en dat merk je aan alles: de zon schijnt en mensen komen weer naar buiten. HALLO ging op pad en vroeg inwoners van de gemeente naar hun ultieme
lentegevoel. Velen gaan aan de slag in hun tuinen. De nieuwste trends op gebied van betegeling van de tuin met keramische tegels, composieten bloembakken of vlonders
en vlechten tussen hekwerken: het komt allemaal aan de orde. Maar dat niet alleen: ook in huis kun je het lentegevoel creëren met de hipste woonplanten. En voor
sommigen is lente niet alleen lekker vrije tijd: vooral voor tuinmannen, en deze keer in het bijzonder voor tuiniers op vakantieparken, is het een drukke tijd. Je leest alles
over deze en andere onderwerpen in deze editie van thema voorjaar.

Horst aan de Maas

Ziekte van Lyme

Voorjaar betekent
Het is weer voorjaar en dat betekent groene blaadjes aan de bomen, bloesems die zich ontpoppen tot mooie
bloemen en lekkere temperaturen. De een wordt door het mooie weer aangemoedigd om te wandelen en de ander
gaat liever fietsen. HALLO ging om pad om de inwoners van gemeente Horst aan de Maas over hun voorjaar te
spreken.

Week
van de Teek
Deze week staat Nederland in het teken van de Week van de Teek.
Hiermee hopen samenwerkende organisaties de gevaren van tekenbeten
onder de aandacht te brengen.
De kleine beestjes komen in heel
Nederland voor. Ze leven in hoog gras
en in het struikgewas van bossen,
duinen, weilanden en heidegebieden.
Ook zitten ze op huisdieren, wild,
vogels en kadavers. Van daaruit hechten de teken zich aan passerende dieren en mensen. Bij een beet zwelt de
teek tot een donkerrood bolletje van
ongeveer 1 centimeter. Een tekenbeet
kan bij mensen de ziekte van Lyme
veroorzaken. Als deze infectieziekte
niet op tijd wordt behandeld, kan ze
overgaan in gewrichts- en zenuwklachten en hartritmestoornissen. In
twee tot vijf procent van de gevallen
kan de ziekte langdurig worden en tot
vervelende huidaandoeningen leiden.

Naam: Esther Janssen en Iris Gielen
Leeftijd: 41 en 36
Woonplaats: Horst
Esther Janssen en Iris Gielen zien het voorjaar als een periode waarin lekker gewandeld kan worden.
Een van de twee heeft een hondje meegenomen. De dames kennen de wandelroutes in Kasteelpark Ter Horst
op hun duimpje. “We wandelen altijd onze vaste routes”, vertelt Esther. “Ja, maar ook gewoon kris kras.
Net hoe het uitkomt”, vult Iris haar vriendin aan. De dames gaan ongeveer twee tot drie keer per week
wandelen. “Zeker met dit mooie weer is het heerlijk. Lekker rustig”, zegt Iris. Na het wandelen in de natuur
pakken de vrouwen meestal een drankje op het terras van het Boscafé. “Het voorjaar is voor ons het begin
van de goede tijd”, lachen ze. “Het liefst wandelen we in zonnige periodes. Dan genieten we van het weer
en kunnen we gezellig bijkletsen”, besluiten de wandelaars.

Regelmatig en
goed controleren
Voorkomen is beter dan genezen,
aldus de organisaties. Loop niet door
dichte begroeiing en struikgewas als
dat niet nodig is. Let bovendien extra
op bij het werk met of in de buurt
van dieren en pas op met kadavers. Gesloten en huidbedekkende

Kwalitatief goede potgrond
of compost nodig?
Hoeymakers heeft het!

kleding kan een oplossing bieden.
Draag sokken bijvoorbeeld over de
broek. Ook anti-insectenmiddel met
DEET kunnen gebruikt worden om
tekenbeten tegen te gaan. Daarnaast
is regelmatig en goed controleren
heel belangrijk. Kijk vooral op warme
plekken, zoals oksels, liezen, bilnaad,
knieholten, achter de haargrens en
achter de oren.

Tekenbeet snel
behandelen
Na een tekenbeet is het belangrijk dat de teek zo snel mogelijk
verwijderd wordt. Pak het beestje
zo dicht mogelijk bij de huid beet en
trek hem er langzaam uit. Doe dit bij
voorkeur met een puntige pincet of
speciaal tekenpincet. Ontsmet het
beetwondje na verwijderen vervolgens met zeventig procent alcohol of
jodium. Noteer de datum van de beet
en houd daarna de huid rondom de
beet tot drie maanden in de gaten.
Wanneer een rode ring of klachten die
doen denken aan de ziekte van Lyme
verschijnen, ga dan naar de huisarts.

erken & Transport
G. Hoeymakers Grotndw
10, 5961 BJ Horst

BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
orst
ersh
mak
oey
facebook.com/h

Vrolijk Pasen!
Geverfde eieren te koop

Pret
ng
voor jod
en ou
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Niet zomaar een hekwerk
Nu het voorjaar weer begonnen is, is het de hoogste tijd om de tuin in orde te maken. De inrichting van een tuin
houdt niet op met het poten van nieuwe planten. Ook een hekwerk in verschillende maten en vormen kan een
toegevoegde waarde zijn in de tuin. Welke hekken zijn momenteel in trek en welke hekken zijn uit de mode?

Dennis Cuijpers van ABC Hekwerk
Zuid-Oost: “Vroeger kozen veel mensen
voor een sierhekwerk. De laatste jaren
is dit veranderd. Steeds meer mensen
kiezen voor een design-uitstraling.” Zijn
collega Remco Cuijpers voegt toe: “Toch
zien we dat de gaashekwerken nog
steeds in trek zijn. Deze laat men vaak
begroeien met klimop.” Volgens Dennis
is een iets exclusievere optie een constructie waarbij twee hekken worden
geplaatst waartussen stenen liggen, de
zogenoemde steenkorven. Dennis: “De
stenen zorgen voor een speelser effect.
Het neemt ook niet veel meer ruimte in
dan een ander hek.”

Duitse trends
De broers houden de markt goed
in de gaten, en niet alleen in ons land.
Remco: “Een trend in Duitsland is
hekwerk waar kunststofstroken tussen
de spijlen door worden gevlochten. Dit
zien we in Nederland nog niet zoveel.
Het zorgt voor een andere uitstraling van het hek.” Een andere trend
die de mannen hebben gespot in het
buitenland is hekwerk waar een figuur
in verwerkt is. Remco: “De hekkenindustrie is niet zo trendgevoelig, maar
dit is toch iets nieuws dat ons tijdens
beurzen in België en Frankrijk opviel.
Het zorgt voor een hele andere uitstra-

ling. De figuren in de hekken worden
met de hand gemaakt. Dit gebeurt in
traditioneel harmonicagaas en daar kun
je alles in laten verwerken, bijvoorbeeld ook bedrijfslogo’s.”
Ook de materialen die gebruikt
worden, veranderen van tijd tot
tijd. Dennis: “Nu gebruiken we veel
aluminium, wat wel de uitstraling kan
hebben van hout. Aluminium is ook
veel duurzamer dan hout, het gaat zo
25 of 30 jaar mee.” Deze materialen
kunnen in verschillende kleuren
geleverd worden. Remco: “Vroeger
waren de hekken vooral groen, of
verzinkt en dus grijs. Hier heeft een
verschuiving plaatsgevonden, nu is
zwart veel meer in trek. Andere kleuren
zijn ook mogelijk. Zo kan de kleur van
het hekwerk in dezelfde kleur als het
bedrijfspand gecoat worden.”
Remco: “Er is nu veel meer sprake
van maatwerk dan dat vroeger het
geval was. Toen werd er meer met
standaardmodellen gewerkt. Mensen
tekenen nu vaak uit wat ze willen en
zo hebben ze meer inbreng. Toch kiest
het gros, ongeveer 75 procent van
de klanten, nog voor het traditionele
hekwerk. Dat is prima, maar sommige
mensen willen toch net een ander
soort hekwerk in hun tuin hebben
staan.”

Maaien

met de Grasshoppers van Lozeman Tuinmachines
Professionele oerdegelijke midden en
frontmaaiers, in benzine of dieseluitvoering, met of
zonder gras/bladopvang en uit te rusten met hoogleegkiepfunctie. Dankzij de eenvoudig te monteren
aanbouwwerktuigen is de basismachine in te zetten
voor elke klus in elk seizoen.
Grasshopper 124v-41, 24 pk B&S v-twin
commercial turf benzinemotor, 104 cm
maaibreedte, zijlossend maaidek.

€ 4.950,-

ex btw.

Grasshopper 321D, 21 pk Kubota dieselmotor, 132 cm
maaibreedte, zijlossend maaidek.

€ 10.990,-

ex btw.

Lozeman Tuinmachines Lottum, Markt 14, 5973 NR Lottum
tel: 077-4632341 e-mail: lottum@lozeman.nl www.lozeman.nl

Naam: Stan en Joep Nefkens
Leeftijd: 13 en 12
Woonplaats: Horst

Voorjaar betekent
Uw specialist in robotmaaiers
VERSLEIJEN BV / Castenrayseweg 14 / 5808 AG Oirlo
T (0478) 57 19 41 / F (0478) 57 19 95 / E info@versleijen.com / www.versleijen.com

Broertjes Stan en Joep Nefkens vissen al van jongs af aan in
Kasteelpark ter Horst. Voor hen betekent het voorjaar lekker veel
buiten zijn en af en toe gaan vissen. Ze zijn allebei bij de Horster
visvereniging aangesloten. Nu het lekker weer is, kunnen ze volop
gebruikmaken van de grote visvijver. Vandaag hebben ze al drie vissen
gevangen. Waarom ze het vissen zo leuk vinden? “Het is vooral
ontspanning en rust”, zeggen de jongens. Ze vinden Kasteelpark ter
Horst een mooie omgeving om te vissen en te wandelen, maar
brengen er het meeste tijd door voor de gezelligheid en lol. “Ik heb
wat gevangen”, roept Joep. Aan zijn hengel zit een vis van ongeveer
60 centimeter. “Zo, een best grote”, zegt Stan. De broertjes zijn
tevreden. “We zitten er niet alleen voor onze rust, maar we willen ook
wat vangen”, lachen ze.
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Nieuwe trend voor in de tuin

Keramische tuintegels
Natuursteen kennen we allemaal als populair materiaal voor terrastegels. De laatste jaren heeft de bekende
natuursteen een nieuwe concurrent erbij gekregen, namelijk de keramische tuintegel. Rob Alards van Natuursteen
Meterik verkoopt deze tegels en legt uit wat de keramische tuintegels nu zo speciaal maakt.

Het bedrijf van Rob is, anders
dan de naam doet vermoeden, niet
gevestigd in Meterik en verkoopt
ook niet alleen natuurstenen tegels.
Onlangs verhuisde Natuursteen Meterik
naar een nieuw pand bij het spoor
in Hegelsom. Vandaaruit verkopen
zij allerlei tegels en materialen,
waaronder ook de nog niet zo bekende
keramische tuintegels.

Wat zijn keramische tuintegels
nu eigenlijk? Rob: “Van buiten lijken
de keramische tegels op natuursteen.
Ze hebben dus een mooi en natuurlijk
uiterlijk. Keramiek wordt echter op een
hele andere manier gemaakt, omdat
het een gebakken tegel is. De tegels
zijn vooral geschikt voor terrassen en
worden in een mooi groot formaat van
60 bij 60 bij 2 centimeter geleverd.”

De keramische terrastegels
importeert Rob vanuit Italië, Spanje
of China. “Italië en Spanje lopen echt
voorop in de ontwikkeling van deze
tegels en China is qua prijs juist het
voordeligste. De tegels komen dus van
ver, omdat er maar een paar fabrieken
op de wereld zijn die kwalitatief goede
keramische tegels produceren. Een
goede tegel moet namelijk aan een
aantal voorwaarden voldoen. Zo letten
wij er op of de tegels geen scheuren of
kleurfouten hebben en of ze maatvast
zijn”, legt Rob uit.
Het voordeel van keramische tegels
is dat ze, anders dan bijvoorbeeld beton
en sommige soorten natuursteen, niet
verkleuren, krasvast zijn en gemakkelijk
te onderhouden zijn. Rob: “Daarnaast
hebben keramische tegels een antisliplaagje, waardoor je niet uitglijdt
als de tegels nat zijn. Natuurstenen en
keramische tegels zijn wat luxer dan
beton en dus ook prijziger. Daar staat
wel tegenover dat deze materialen
duurzamer zijn dan beton en daarom
langer meegaan.”

Keramische tuintegels worden
volgens Rob steeds populairder.
“Natuurstenen tegels verkopen nog
altijd het best, maar ik merk wel goed
dat de keramische tegels steeds meer
gekocht worden. In landen als Frankrijk
en Italië zijn de lichtere en warmere
tinten, zoals beige, het populairst.
Een paar jaar geleden was dat
ook echt een trend in Nederland. Toen
wilde ineens iedereen een palmboom in de tuin met een bijbehorend
mediterraans ogend terras. Ook de

hele moderne en strakke tegels zijn
een tijdje helemaal ‘hot’ geweest.
Wat je tegenwoordig het meest ziet,
zijn tegels in een landelijk tintje. Dat
zijn niet zo’n strakke tegels, maar er
zit juist meer ‘leven’ in, bijvoorbeeld
door kleurschakeringen. De trendkleur
die bij die landelijke tegels hoort, is nu
grijsachtig en antraciet. Toch zie ik ook
wel een kleine verschuiving terug naar
de lichtere en warmere tinten. Maar of
dat ook echt doorzet, kan ik natuurlijk
niet voorspellen.”

Het 1-2-3tje van Van Leendert
Snel en
gemakkelijk
een
container
bestellen!

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700 info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl

Zondags
geno9-p17enUudr
va

Rhododendrons vol knop!
30 cm tot 1 m. hoog, alle soorten

Japanse esdoorn Acer

50 soorten, struik of stam, alle maten

Alle buitenpotten

eenmalige actie!
Capi, Lechuza, Art Stone, etc., etc.

Spaanse Margriet op stam
Vol knop, in paars, roze of wit

p.st. 10,99

Franse Geranium vol knop!

Alle kleuren, in 12 cm pot. Uit eigen kweek!

p.st.
2,99

-20%
-20%
-20%
7,99
1,99

Aanbiedingen geldig t/m 15 april 2014 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

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!
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‘Een woonplant is echt een
onderdeel van je huiskamer’
In het voorjaar wordt er volop aandacht besteed aan de buitenplantjes, maar een goede woonplant kan ook
binnen voor dat echte voorjaarsgevoel zorgen. Maar wat is nu een goede woonplant? Bloemisten uit Horst aan de
Maas leggen het uit.

Naam: Rosalie van den Munckhof en Lizet Aerts-Heijligers
Leeftijd: 48 en 46
Woonplaats: Meerlo en Hegelsom

Voorjaar betekent
Lizet Aerts-Heijligers en Rosalie van den Munckhof wandelen samen
iedere zondagochtend. Wat hen het voorjaar brengt? “Het is mooi weer
hè”, zeggen de dames. Nu wandelen ze toevallig in Kasteelpark Ter
Horst maar de Tienrayse bossen of de Schaak in Meterik zijn ook bekend
gebied voor de dames. “We zijn echte buitenmensen”, vertelt Rosalie.
“Als we wandelen, kunnen we buiten zijn en tegelijkertijd gezellig
bijkletsen”, vult Lizet haar vriendin aan. Wat ze zo mooi vinden aan de
natuur? “Je kunt van je af kijken en in de bossen kun je beschut lopen”,
menen de vrouwen. Of ze in het voorjaar meer wandelen dan normaal?
“Nee”, zeggen ze gelijk. “Wij gaan door weer en wind. Mooi weer of
niet. Wij vinden het gewoon fijn”, menen Lizet en Rosalie. Het fijnst aan
wandelen in onze gemeente vinden ze dat alles openbaar is. “Je kunt
altijd wandelen waar je wilt.”

LOTTUM
LOTTUM

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

De Panneschop
Grubbenvorsterweg 46, 5973 NB Lottum • tel: 077-3661908
www.seurenroses.nl • panneschop@planet.nl

Iedere maand zet Bloemenbureau
Holland één woonplant in de schijnwerpers om mensen te laten herontdekken dat planten niet alleen een mooi
interieurartikel zijn, maar dat planten
je ook lekkerder doen voelen. In april is
de varen de woonplant van de maand.
Varens zijn gemakkelijk in onderhoud,
zuiveren de lucht en zorgen dus ook nog
eens voor een goede luchtvochtigheid.
Maar naast de varen zijn er nog veel
meer woonplanten om uit te kiezen.
Bloemisten Silvia van der Pol van Sil’s
Bloemenhoes en Annemie Janssen van
Witveld Bloembinders uit Horst leggen
uit waar je daarbij op moet letten.
Silvia: “Er zijn veel omstandigheden
waar je rekening mee moet houden.
Zo vraag ik altijd aan mijn klanten waar
de plant komt te staan. Als de plant
voor het raam komt te staan, dan zijn
bijvoorbeeld vetachtige planten met een
dik blad, zoals cactussen, erg geschikt.
Tere plantjes kunnen juist beter niet
direct in het zonlicht geplaatst worden.”
Annemie vertelt dat ook het uiterlijk
van de woonplant belangrijk is. “Een
woonplant is echt een onderdeel van je
huiskamer, een eyecatcher. Bij het aanschaffen moet je ook rekening houden
met de verhouding tussen de plant en
je meubels. Een woonplant kan dus echt
een toevoeging aan je interieur zijn,
maar zorgt daarbij ook voor een goed
woonklimaat. Niet alleen een mooi om
naar te kijken dus, maar ook nog eens
heel goed voor je”, aldus Annemie.
De varen is volgens beide dames
erg geschikt als kamerplant. Annemie:
“De varen groeit heel mooi en heeft een
fris uiterlijk, dat maakt het een goede
woonplant. Andere goede woonplanten
zijn bijvoorbeeld de sanseveria, die
tegenwoordig weer helemaal hip is en
de phalaenopsis, die heel mooi bloeit.”
Silvia: “Ook de smaragdpalm en de
orchidee zijn erg geschikt. En natuurlijk
de bekende palm, om ergens mooi in
een hoek te zetten.”
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Melk voor de lammetjes
Zorgboerderij Wienes in Hegelsom heeft speciaal voor haar cliënten dit voorjaar lammetjes gekocht.
Zo kunnen belevingsboer Mario, bezoeker van de seniorengroep Mien en de hulpboeren Kevin en Sjoerd
samen met hun begeleidster Marieke de lammetjes warme melk geven.

Wegdromen bij lentemuziek

Naam: Eric Seuren en Marc Cremers
Leeftijd: 42 en 44
Woonplaats: Lottum en Horst

Lentenummers
Het hangt al een tijdje in de lucht. Je kunt het zien aan de bomen en de grond. Het is lente. Dat is natuurlijk ook
te merken aan de mensen zelf. Ze zijn allemaal net dat tikkeltje blijer. Bij een vrolijk humeur hoort vrolijke muziek.
En nou zijn er veel nummers geschreven over dit seizoen. Heeft u dat lentegevoel nog niet te pakken? Dan komt dat
zeker als u de onderstaande vijf nummers lekker hard zet.
Herberg de Troost Lente in Limburg
Een nummer uit onze eigen
gemeente: Herberg de Troost is het
muziekcollectief rondom Rowwen
Hèze-zanger Jack Poels. Hij schreef
dit gedicht, wat zich later vertaalde
in een lied over een schipper, die de
Limburgse lente bewondert. Dit alles in
de herkenbare Rowwen Hèze-sound.
“Ze gaan op zoek naar een gevoel, het
gevoel van Herberg De Troost. Niemand
weet precies wat het is, maar het is
te vinden in de ontspannen muziek
van de band en in de weemoedige
teksten van Poels”, aldus een reactie
op boeken.blog.nl
Peter de Koning Het is altijd lente in de ogen van
tandartsassistente
Een lekker vrolijk melodietje en
iemand die zingt dat hij hopeloos
verliefd is op de tandartsassistente. Hoe
voorjaar wil je het hebben? Dit is een
echte meezinger. “Het maakt niet uit,
al raak ik al mijn tanden kwijt, want
het is lente, lente voor altijd”, zingt
De Koning. Wel waarschuwen we je.
Het is een oorwurm. Wie het eenmaal
gehoord heeft, blijft het de hele dag in
zijn hoofd herhalen.
Gé Reinders - Veurjoar
Helemaal in het Limburgs beschrijft
Gé Reinders het voorjaar. Het nummer
Veurjoar is afkomstig van Reinders
veelgeprezen album Bloas mich nao
hoes. “Voor Blaos mich nao hoes pakt
Reinders nog overtuigender uit. Er
zijn acht harmonieën, zes fanfares
en een brassband opgetrommeld om
evenzoveel liedjes van een prachtige
blaosklank te voorzien”, was te lezen
in De Volkskrant. En dat geldt zeker ook
voor Veurjoar.

Toontje Lager - Lente in Twente
Oké, het gaat dan wel niet over
Limburg, maar Lente in Twente is zeker
is net zo leuk. Ook dit lied beschrijft
de lente in al haar glorie, maar dan in
het Twents landschap. “Een zeer goede
plaat en vooral ook vrolijk van Toontje
Lager uit 1984. Helaas is het nooit echt
een hit geweest. Van mij toch zonder
twijfel vijf sterren”, schrijft een enthou-

siaste fan op dutchcharts.nl
Toon Hermans - Lente me
We sluiten af met Toon Hermans.
Lente me is een prachtige en poëtische
ballad om helemaal bij weg te dromen.
Hermans bezingt dat zijn lief nooit bij
hem weg moet gaan. Ook de andere
seizoenen komen in zijn nummer voorbij. Want wat is nou eigenlijk de lente
zonder de zomer, winter en herfst?

Voorjaar betekent
Wielrenvrienden Eric Seuren en Marc Cremers zijn vandaag met z’n
tweeën de weg op gegaan. Hun wielrenclubje DPC is compleet als
Vince Burgers (44) uit Horst er ook bij is, maar vandaag laat hij het
afweten. Het voorjaar voor de heren betekent genieten van het mooie
weer. “We zijn echte mooi weer-fietsers”, lacht Eric. De mannen fietsen
door Horst, Melderslo, Tienray, Lottum, Meerlo, America en Sevenum.
“We gaan eigenlijk nooit verder dan 20 kilometer van huis”, vertelt
Marc. In welke natuur ze het liefst fietsen? “Vooral het Schuitwater is
mooi of de Maas bij Lottum”, meent Eric. Marc vindt Kasteelpark Ter
Horst ook heel mooi. “We fietsen eigenlijk overal, maar eindigen altijd
op het terras”, lachen de wielrenners. Dus op de vraag wat het
voorjaar hen brengt, is het antwoord simpel: veel fietsplezier, maar
alleen als het weer meewerkt.

De grootste in tuinplanten, groenteplanten, sier-fruit-leibomen in de regio
De scherpste prijzen door eigen teelt, zomaar 40-50% goedkoper en top kwaliteit!
Zie voor prijzen www.plantencentrumvandenbeuken.nl

ACTIE

leilinde plataan
5 etage stam 180 cm
totaal 400 cm hoog
in pot voor € 39,95

tomaten-, komko
mmer-,
paprikaplanten en
andere groenteso alle
orten

vanaf nu perkplanten
en kuipplanten
goed afgehard en
g
incl. voorraadbemestin

ACTIE

vaste planten en
bodembedekkers,
veel soorten
v.a. € 0,85

ACTIE

hortensia’s en div.
heesters voor
€ 1.95 per stuk
pootaardappelen, uien, zaden
(van Custers over genomen)

2 ha groot en overdekt, groenteplanten
selectie voor de particuliere tuin

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

Verbouwd!
Nu overdekt.
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl
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Duurzame tuinproducten van composiet
Toen William Alards uit Melderslo een paar jaar geleden werkloos thuis kwam te zitten, besloot hij een eigen bedrijfje op te richten in duurzame tuinproducten, gemaakt van composiet. Maar wat is dit voor materiaal en waarvoor kun je het gebruiken? En waarom is het zo duurzaam? William legt het uit.

“Ik zocht naar een vernieuwend
materiaal om te verkopen. Niet zomaar
een houten hekje, maar echt iets
speciaals. Na wat zoekwerk kwam ik
uit bij composiet. Dat is relatief nieuw
materiaal dat steeds populairder wordt.
Ik vond het er goed uitzien en mooi
om mee te werken. Toen heb ik Alards
Deco voor duurzame tuinproducten
opgericht.”
Composiet is een duurzaam alternatief voor hout en wordt gemaakt

in China. Het composiet dat William
verkoopt, is samengesteld uit bamboevezels en gerecycled kunststof, dat
wordt samengeperst. “Je kunt er van
alles mee maken,” vertelt William.
“Balken, deuren, hekken, vlonders,
tuinpoorten. Zelf maak ik vooral veel
bloembakken, dat vind ik het leukst en
daar kan ik ook echt mijn creativiteit in
kwijt. En ik wil ook apart zijn in de tuinproductenmarkt en eens wat anders
verkopen dan alleen maar paden en

terrassen.”
William legt uit dat zijn composiet
op het eerste gezicht een beetje op
hout lijkt, maar toch een heel ander
materiaal is. “Als mensen hun tuin
willen inrichten en voor een bepaald
materiaal moeten kiezen, dan gaat
die keuze tegenwoordig vaak tussen
hardhout of composiet. Composiet
heeft de uitstraling van hout, maar
de duurzaamheid van kunststof. Het
grootste pluspunt van composiet is

VLOER- EN TERRASTEGELS
BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATING
MAATWERK

LENTE AANBIEDINGEN VOOR TUIN & TERRAS
EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT:
VIETNAMESE HARDSTEEN
MUSTANG BLACK LEISTEEN
LAOS RUSTY LEISTEEN
ITALIAANSE KERAMIEK

20X20X2,5 CM
60X60X2,5 CM
60X60X2,5 CM
60X60X2 CM

€
€
€
€

dat het heel onderhoudsvriendelijk
is. Als het eenmaal ligt, dan hoef je
er bijna niets meer aan te doen. Het
heeft bijvoorbeeld geen verf of olie
nodig. Daarnaast splintert het ook niet,
waardoor het heel prettig aanvoelt
als je er met blote voeten overheen
loopt. En het verkleurt niet, rot niet en
is bestand tegen alle weersomstandigheden.” Daartegenover staan ook twee
nadelen. Het materiaal is namelijk erg
zwaar en het vereist enig vakmanschap

om het goed te kunnen leggen, stelt
William. “Je jaagt er niet zomaar een
schroef doorheen, het vergt iets meer
geduld dan bij hout”, aldus de eigenaar
van Alards Deco.
Het gebruik van composiet is al
een aantal jaar een echte trend. “Veel
televisieprogramma’s zoals Eigen
Huis & Tuin lieten het materiaal zien
en tegenwoordig is het ook in bijna
iedere bouwmarkt te koop. Het gebruik
van composiet is nu vooral populair,
omdat mensen het liefst zo weinig
mogelijk onderhoud willen hebben
aan hun tuin”, aldus William. Bij Alards
Deco worden twee kleuren composiet
verkocht: houtkleurig en antraciet. “De
antracietkleur is altijd het populairst
geweest. Dat zie je nu ook overal terug
in tuinproducten.”
De duurzaamheid van de tuinproducten zit hem in het materiaal en in
het feit dat het volledig recyclebaar is.
William: “Ik gebruik alleen composiet
dat gemaakt is van bamboe, omdat dat
in China altijd voorradig is. Als je dat
van voren kapt, dan is het als het ware
aan de achterkant alweer aangegroeid.
Dat is heel anders dan dat je een bos
zomaar wegkapt. Daarbij hoef je ook
geen chemische middelen te gebruiken om het materiaal te reinigen en
composiet is ook nog eens helemaal
recyclebaar. Dus dan is het cirkeltje
eigenlijk weer rond.”

23,95 INCL. BTW / PER M2
32,95 INCL. BTW / PER M2
26,95 INCL. BTW / PER M2
41,95 INCL. BTW / PER M2

WWW.NATUURSTEENMETERIK.NL
STATIONSSTRAAT 162 HEGELSOM | 06-52631701 | INFO@NATUURSTEENMETERIK.NL

Naam: Jos Schatorie
Leeftijd: 61
Woonplaats: Horst

Voorjaar betekent
Voor Jos Schatorie betekent het voorjaar lekker buiten wandelen,
fietsen, genieten van de ruimte en rust in de natuur en het liefst ook
nog vissen. Zijn favoriete stukje natuur in Horst aan de Maas ligt in
Kasteelpark Ter Horst. Het liefst wandelt hij rond de grote visvijver,
alleen of met zijn kleinzoon. “Met m’n kleinzoon wandel ik hier langs
de vijver en kan ik ook langs de dierenweide gaan”, vertelt hij. Ook is
Kasteelpark ter Horst voor hem een plek om te fietsen. “Dat doe ik met
anderen en dat is fijn, want er liggen hier fijne fietspaden”, vertelt hij
enthousiast. “En het is lekker dichtbij”, voegt hij nog snel toe. Jos is
dus vaak tussen het groen te vinden. Naast vissen met visvereniging
’t Bliekske, tennist hij ook nog aan de rand van de bossen. “Voor mij
komen in de Kasteelse Bossen natuur en recreatie bij elkaar.”
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Lente-onderhoud aan een vakantiepark

‘Het maaien van het gras duurt een week’
Een vakantiepark van honderd hectare groot vergt veel onderhoud. Denk alleen al aan het groen op recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum. Tuinman Rob Dorsers en zijn collega’s zijn er het hele jaar mee bezig, vooral in
het voorjaar.

Rob: “Er komt een hele hoop bij
kijken. Van de totale oppervlakte is
ongeveer 25 hectare water. Daarnaast
hebben we stukken algemeen groen

zoals ligweides en sportvelden. De
campingplaatsen en de tuintjes bij de
bungalows en jaarplaatsen vergen ook
onderhoud.”

In het voorjaar begint het maaiseizoen langzamerhand weer. “Bij
elkaar maaien we per keer ongeveer
een oppervlakte zo groot als zes voetbalvelden. Gelukkig hoeven we dat niet
met de hand te doen, maar hebben we
twee zitmaaiers”, aldus Rob. “We zijn
ook bezig met het bijwerken van de
tuintjes, zoals schoffelen en onkruidvrij
maken. Het blad dat er nog ligt, ruimen
we op.” De gasten op het park hebben
zo min mogelijk last van de werkzaamheden. “Wij gaan aan de slag tussen
10.30 en 16.15 uur. Met stukken buiten
de poort beginnen we eerder. Alles bij
elkaar zijn we een week bezig om het
gras op het park te maaien.”

Gebruikssporen
goed teken

Naam: Sef Willems
Leeftijd: 81
Woonplaats: America

Voorjaar betekent
Terwijl anderen aan de zijkant van de visvijver in Horst aan het
vissen zijn, staat Sef Willems met zijn rollator toe te kijken. Kasteelpark
Ter Horst is voor Sef na al die jaren nog steeds bekend terrein.
“Vroeger heb ik hier veel gevist. Zij daar zijn oude vrienden van me”,
zegt hij, terwijl hij een groepje mannen aanwijst. Vroeger ging Sef met
mooi weer altijd vissen. Hij is een echte natuurliefhebber. Nu hij zelf
niet meer zo goed te been is, brengen zijn kinderen hem naar de
natuur. “Ik kom nog regelmatig bij de Kasteelse Bossen en bij De Put in
America. Of de Zwarte Plak en De Peel”, vertelt hij enthousiast. Hij is
het liefst zo dicht mogelijk bij de natuur. Het voorjaar betekent voor
hem echt genieten. “Het is niet alleen rustig, maar ook gezellig. Ik
kom overal oude bekenden tegen waarmee ik kan praten”, zegt hij. En
zolang Sef nog kan genieten, doet hij het. “Lekker in het zonnetje”,
besluit hij.

De kampeerweide heeft flink te lijden als er veelvuldig gebruik van wordt
gemaakt. “We hebben geen specifieke
trucjes om de open plekken bij te werken. Het enige wat we doen is in het
voor- en najaar nieuw gras inzaaien,
maar je kunt gebruikssporen niet voorkomen. Als alles groen blijft, dan heb ik
een probleem, want dan is de bezetting
op het park niet goed.” Rob houdt er
rekening mee dat veel verschillende
gasten gebruik maken van het park en
ook het groen. “Je merkt dat mensen
veel ruiger met het groen omgaan, dan
dat ze thuis doen. Ook zijn ze minder
voorzichtig. Je ziet vaker dat een plant
bij een haag tussen twee bungalows
het niet heeft gehaald.”
De winter was relatief zacht,
waardoor onkruid kans heeft gehad om
goed door te groeien. “Met een beetje
zon en vocht overwintert het onkruid
goed. Het is relatief warm geweest. Je
merkt toch wel dat het goed groeit. Het
is noodzaak dat we nu rondgaan.”
Bij het water bij De Schatberg hoeft
weinig te gebeuren. “We houden aan
de oevers wel de bomen en het riet bij.
Dat doen we met zijn allen een paar
keer per jaar. Aan de waterkant is de
natuur wat ruiger.”
Het onderhoud van de tuintjes bij

de bungalows is niet overal hetzelfde.
De kleine hoogteverschillen in het
terrein zorgen ervoor dat je op sommige plekken gebruik moet maken
van bodembedekkers. Anders zou bij
een fikse regenbui de bodem gedeeltelijk wegspoelen. Het nadeel van het
gebruik van bodembedekkers is dat
daar veel onkruid tussen groeit, dat je
niet weg kunt schoffelen. Dat moet je
er tussenuit plukken, dat is wat bewerkelijker”, aldus Rob.
Het groen op het vakantiepark
wordt niet jaarlijks vervangen. “Het zijn
meestal toch vaste dingen, zoals hees-

ters, planten en bomen. We hebben
niet een plan voor de aanplanting, wel
voor het onderhoud. We willen voor
Pasen overal een keer zijn geweest”,
aldus Rob.
De bezoekers met vaste staanplaatsen mogen zelf bepalen hoe ze hun
tuintje inrichten. “Je ziet een trend om
alles zoveel mogelijk te verstenen. Dat
willen we voorkomen, door hier een
maximum aan te stellen. En verder
mogen ze geen coniferen plaatsen.
Doordat er veel hars in zit, is die plant
zeer brandgevaarlijk. Dat brandt als de
hel”, besluit Rob.

Stichting Speeltuin Roeffen Mart is op zoek naar
adoptieouders voor de toestellen in de speeltuin.
De adoptieouders kunnen organisaties en bedrijven
zijn die zich betrokken voelen bij de speeltuin en
haar functie voor de kinderen en ouders in de regio.
De adoptie wordt kenbaar gemaakt door middel van een maquette op het toestel en een
vermelding op onze website. Door de adoptie is het onderhoud van het toestel voor de
komende jaren gewaarborgd en helpt de adoptieouder de speeltuin om het speelplezier ook voor
de toekomst veilig te stellen. Want wie heeft er nou niet zelf in deze unieke speeltuin gespeeld!?

Kijk voor meer informatie op www.speeltuinroeffenmart.nl
of bel Hans Hendrikx via 06-50665719

Vanaf 13 april zijn de winkel
en het terras ieder weekend
geopend van 12.00u t/m 17.00u.
Geniet van heerlijk gebak
of ambachtelijk ijs.
Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsthemabijeenkomst
op dinsdag 15 april

Commissie
bezwaarschriften en klachten

Het onderwerp is “Decentralisaties Sociaal Domein”

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 15 april 2014
bij elkaar voor een hoorzitting.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de nieuwe
raad geïnformeerd over de drie decentralisaties en de uitgangspunten van onze lokale
aanpak.
Programma
20:00: Opening door de voorzitter, dhr. C. van
Rooij.
20.05: Inleiding over de doelstelling, (nieuwe)
taken, procedure en financiële consequenties van de drie decentralisaties en
de aanpak in Horst aan de Maas.
20.30: Korte toelichting op de Canon Sociaal
Domein op Goedenavond/raadsnet.
20.40: Verdiepende discussies in 2 groepen
over de lokale aanpak met de volgende
onderwerpen:
- Gebiedsgerichte aanpak.
- Maatwerk.
22.00: Afsluiting.

18.30 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het besluit tot opleggen last
onder dwangsom voor een perceel grond in
Grubbenvorst sectie I nr. 703 en 704.
19.15 uur
De laatste hoorzitting betreft een bezwaar tegen
het niet verstrekken gegevens n.a.v. wob-verzoek Broek 10 te Sevenum.

Deze avond vindt plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas, aanvang
20.00 uur.
U bent van harte welkom.

De commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften. De
hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang) en zijn
openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Extra avondopenstelling Burgerzaken
op donderdag 10, 17 en 24 april van 16.00 – 20.00 uur.
Kijk op www.horstaandemaas.nl

De vergadering wordt live in AUDIO uitgezonden via de website: www.horstaandemaas.nl

Conferentie én Festival ‘Van Onderop’

op zaterdag 17 mei 2014 in het Gasthoês in Horst

Aanmelden? Wilt u

Schrijf in, doe mee en geef
WIJ een gezicht!
In Horst aan de Maas willen
we dat iedereen meedoet in
onze samenleving. Door elkaar
te helpen, er voor elkaar te
zijn, initiatieven te nemen,
projecten te starten. Dat is
WIJ, dat zijn WIJ met zijn allen.
Burgerinitiatieven zijn er een
levend voorbeeld van. Zelf iets
oppakken in de wijk, samen
een oplossing zoeken, vol trots
merken dat het werkt. Daar
wordt iedereen beter van.
Daarom, een actief festival
én een conferentie.
Het WIJ-festival op zaterdag
17 mei staat open voor alle
burgerinitiatieven die actief
zijn in onze gemeente. Dit zijn
initiatieven die volledig vrijwillig

zijn, maar ook initiatieven die
een commerciëler karakter
hebben aangenomen. Ieder
initiatief dat betrokkenheid bij
onze gemeente toont, een
maatschappelijk doel dient en
uit eigen beweging is opgestart, mag zich aanmelden.
Zo maken initiatieven zich
bekend aan alle inwoners,
maar ook aan elkaar. Je legt er
verbindingen, leert van elkaars
ervaring, doet ideeën op, werft
gezamenlijk vrijwilligers en
donateurs.
Het festival draait om meedoen
en inspireren. De initiatieven
presenteren zich daartoe in de
vorm van een workshop, een
optreden, een proeverij, of…
Kortom, een festival geheel in
de WIJ-gedachte. Samen zorgen standhouders en publiek
zo voor een geweldige dag.
Maar ook de conferentie is
de moeite waard!
Waar u als professional, of als
betrokkene uit het maatschap-

Maakt u het WIJ-festival en
WIJ-conferentie mee tot een
succes? Dat kan door u aan te
melden via de website van de
gemeente Horst aan de Maas.

pelijk middenveld, gewend bent
om over alle ontwikkelingen
binnen het sociaal domein, ‘actief’ uw mening te verkondigen,
bent u op de WIJ-conferentie
vooral toehoorder en publiek.
In een interactief programma
in het Gasthoês zijn het juist de
mensen achter de initiatieven,
die u het verhaal vertellen. Wat
‘eigen kracht’ nu écht betekent? En hoe u daarin toch een
bijdrage kunt leveren?
Laat u verrassen op het
festival en op de conferentie
‘Van Onderop’. Meld u aan.
Doen!

Ga naar de homepage - WIJrubriek (Gezocht: Denkers en
Doeners) - Van Onderop.
Maak daar uw keuze: festival óf
conferentie. Graag tot 17 mei!
Voor meer informatie
kunt u terecht bij:
Producti-es
Esther Jacobs
wij@horstaandemaas.nl
06 - 303 656 31

weten wat
‘eigen
kracht’
nu écht
betekent?
Doe dan
mee aan de
conferentie
of het
festival op
17 mei in
het
Gasthoês!
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Wijziging spelregels
gratis tuinafval inleveren
Inwoners van Horst aan de Maas kunnen iedere zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur hun tuinafval gratis inleveren bij gemeentewerken (Americaanseweg 43, Horst). Vanaf 5 april zijn de
spelregels hiervoor aangepast.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Dorperpeelweg 19
Hegelsom
Van Elzenlaan 10
Horst
Wilhelminaplein
Kerkeveld
Meterikseweg
Horst aan de Maas
Stemmen per brief (Verkiezing
Europees Parlement 2014)
Stemmen bij volmacht
(Verkiezing Europees
Parlement 2014)

Stemmen met een
kiezerspas (Verkiezing
Europees Parlement
2014)
Reglement van orde voor
de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad 2014
vastgesteld
Regeling
Fractievergoedingen
Horst aan de Maas 2014
vastgesteld
Verordening rechtspositie
raads- en commissieleden 2014 vastgesteld

Meerlo
Beatrixstraat 1
Melderslo
Mathijs Claassenstraat 49
Meterik
Roothweg 1
St. Jansstraat
Sevenum
Peperstraat 37
Steeg 21
De Donckstraat 16a
Steeg 76
Zeesweg 30

Maximale hoeveelheid per bezoek
Inwoners van Horst aan de Maas mogen per
bezoek maximaal 4 m3 (kuub) tuinafval inleveren. Dat is de inhoud van ruim twee tuinkorven.
Vrachtauto’s worden vanaf april niet meer
toegelaten op het terrein.
Geen bedrijfswagens
Bedrijfswagens uit de ‘tuinsector’ - zoals
hoveniers, plantenkwekers, bloemenwinkels en
loonwerkers – kunnen hun tuinafval niet meer
aﬂeveren bij gemeentewerken. Zij kunnen het
tuinafval dat tijdens hun werkzaamheden ontstaat afgeven bij een commercieel bedrijf.
Waarom deze wijziging
Het gratis brengen van tuinafval is bedoeld
als service voor de inwoners van Horst aan
de Maas. In de praktijk maken ook bedrijven
gebruik van de gratis afvoermogelijkheid bij

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode gaat het om de volgende locaties:
• Rotonde Baersdoncklaan Grubbenvorst
• Rotonde Kloosterstraat Grubbenvorst

12 april 2014

de gemeente. Om duidelijkheid te geven aan
particulieren en bedrijven heeft de gemeente
gekozen voor deze nieuwe regels.

• Rotonde Venloseweg Horst

Inzameldag textiel Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord
De huis-aan-huis inzameldag voor textiel in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord is verplaatst
van vrijdag 11 april naar zaterdag 12 april.

Kledinginzameling
In alle kernen zijn een of meerdere kledingcontainers geplaatst. Hier kunt u terecht met uw
oude kleding, schoeisel en huishoudtextiel. We
vragen u het textiel in gesloten plastic zakken
aan te bieden.

Twee keer per jaar, in april en oktober, vindt
aanvullend een huis-aan-huis inzameling plaats.
De locaties van de kledingcontainers
en de actuele ophaaldata voor de huis-aan-huis
inzameling vindt u op
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Glas over?
Schone platte stukken glas zoals
glasplaten, ruiten en spiegels halen
wij gratis aan huis op.
Bel 077 - 477 97 77 voor een afspraak.
Glas dat vervuild is met kit- en
stopverfresten horen bij het bouw
en sloopafval.

De winkel met Poolse producten bij het Service Centrum in Meterik is afgelopen zaterdag heropend.
Burgemeester Kees van Rooij feliciteerde de nieuwe uitbaatster mevrouw Gosia namens de gemeente
Horst aan de Maas en overhandigde haar een bloemetje.

Mr. Ter Voertstraat Griendtsveen:

Bouwen in Griendtsveen
Aan de Mr. Ter Voertstraat in Griendtsveen is een kavel beschikbaar voor de bouw van een
vrijstaande woning. De kavel is 879 m2 groot.
Voor deze kavel geldt een aangepaste kavelprijs. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Startpunt Wonen.

Startpunt Wonen is gevestigd aan de
Kerkstraat 5 in Horst en is tevens te bereiken
via 077 - 260 00 00 of info@startpuntwonen.nl

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

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 09.00
tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een afspraak
plannen. Als u een afspraak heeft gemaakt, wordt
u met voorrang geholpen.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Op maandagavond is de gemeente tot
20.00 uur bereikbaar.

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Algemene informatie
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opinie

Wat
zeg je?
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Geef jij geld aan collectes?

‘Ik selecteer en verkoop nee
aan de rest’

De inwoners van Horst aan de Maas zijn over het algemeen best bereid om iets te geven aan de
collectant aan de deur. In totaal 66 procent geeft iets aan een collecte. Twee op de vijf inwoners
doen dit bij alle collectes, 18 procent geeft alleen aan landelijke organisaties en 8 procent aan
plaatselijke verenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

aan de Maas vindt
30 procent van de
inwoners dat de
verenigingen
deze tegenallemaal
prestatie
nee aan de rest”, laat een ander weten. de jaarlijkse
Er zijn ook inwoners die selectief
beter kunnen
gezamenlijke
Er zijn inwoners die zich zorgen
bekijken aan welke collecte ze al dan
besparen en
collecte.”
maken of het
niet iets doneren.
“Ik heb niet altijd
het geld in de
Gemiddeld
geld wel altijd op
“Ik maak een keuze
potgrond nodig”
club stoppen.
geven mensen
de juiste plaatst
bij de landelijke
lokaal landelijk
“Ik
heb niet altijd
1
á
2
euro
per
terechtkomt.
“Ik
organisaties en geef
“Ik ben kritisch
kerststerren of
collecte.
geef alleen nog
soms ook aan plaatmet grote organisaties”
potgrond nodig”, zegt
Sommige clubs
aan organisaties
selijke organisaties”,
iemand. “Het verschilt per
waarvan ik weet dat geven een tegenprestatie
zegt één van hen.
“Alleen diegene die ik
collecte. Bijvoorbeeld een volleywanneer zij langs de deur gaan,
de directie niet de
“Er zijn 379 landebelangrijk vind”
balvereniging die verschrikkelijk lelijke
denk bijvoorbeeld aan de verkoop van
eigen zakken vult
lijke goede doelen.
kaarten kerstkaarten verkoopt, steunen
bloemen of potgrond. Daar is echter
met dat geld en het liefst ook alleen
Ook plaatselijk zijn er veel collectes.
we alleen met geld en dan hoeven we
niet iedereen van gediend. In Horst
met organisaties die meedoen met
Dus ik selecteer gewoon en verkoop
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de kaarten niet”, zegt een ander.
Veel inwoners zijn daarnaast ook
blij met de gezamenlijke collecte die
in Horst aan de Maas is ingevoerd en
waaraan dertien landelijke goede doelen meedoen. “Een jaarlijkse collectieve
collecte van alle organisaties is een
erg goed idee, dat nu in ieder geval in
Kronenberg en Sevenum een aantal
jaren naar tevredenheid draait.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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

Macht en onmacht van de politicus (8)

Stel jouw unieke kast of schuifwand samen en bestel eenvoudig en snel
✔ 15 jaar garantie
✔ Thuis bezorgd binnen 17 werkdagen
✔ Veilig betalen via iDEAL of onder rembours

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

FRANK
WALDER
DAG

bij besteding vanaf € 99,95
Ontvang een luxe FRANK WALDER collier
€ 2599,Maak kans op een BATAVUS E-BIKE twv
den!
man
of 1 van de 10 picknick

Topkwaliteit voor een prima prijs!
Voor DHZer of gemonteerd
door ons montage-team
schuifwanden.nl

Horsterweg 38 Sevenum T 06 - 51 18 57 09

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

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

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

www.schuifwanden.nl
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Problemen met
uw kunstgebit?

ik meer dan ooit de opvatting van
superexpert, de sociaaldemocraat
Jan Mans, dat Nederland een
wezenlijke behoefte heeft aan een
rechtstreeks gekozen burgemeester die vakbekwame wethouders
selecteert. Een college met een
helder en eenduidig programma, in
het openbaar te beoordelen door
de gemeenteraad. Pas dan worden
kiezers echt serieus genomen.
André de Bruin, Sevenum

lin

onderzoek (over de volksgezondheid)
af te wachten wel of geen gehoor? Het
persbericht is onduidelijk.
Ook onduidelijk is wat het meningsverschil over de zorg inhield, waarover
de krant berichtte. Geruststellend is dat

voor ruimtelijke ordening. Het CDA is
daar wat ’nonchalant’ mee omgegaan.
Welke fractie durft te opponeren (zoals
Essentie, hoewel coalitiepartner, deed)
als deze lijn wordt voortgezet en
Essentie deel uitmaakt van het nieuwe
college?
In slechts een twintigtal gemeenten hebben openbare onderhandelingen plaatsgevonden. Ook in Horst
aan de Maas gebeurde dat in ’achterkamertjes’. Alles overziende, deel

w
eb
s

Dagblad De Limburger meldde
op 3 april slechts dat de breuk vooral
veroorzaakt is door verschillende
standpunten over de intensieve
veehouderij in Grubbenvorst. Bij wie
vond het voorstel om het RIVM-

de toegankelijke en deskundige Birgit
op de Laak (PvdA) in elk geval wethouder sociale zaken wordt. Ik vrees
echter dat vooral de PvdA te zijner tijd
afgerekend wordt op het afstoten van
de SP, als de keuze niet goed wordt
uitgelegd.
Er is meer dat mij verontrust. Het
college mag dan wel, als collectief,
verantwoordelijkheid dragen, in de
praktijk heeft elke wethouder (door
het duale stelsel) zijn eigen toko, zoals

on

Ze dronken een glas, deden een plas en lieten het college zoals het
was. Horst aan de Maas krijgt, zoals ik voorspelde, eenzelfde college.
De kiezers worden afgescheept met een vage toelichting. Wie hen serieus
neemt, behoort precies aan te geven waarom een college mét de SP niet
lukte.

Profiteer tot 2015
van de 6%-regeling
i.p.v. 21% btw-tarief
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Uw glaszetter,
gespecialiseerd in
nieuw- en renovatiewerk
Massenweg 12, Horst | 077-398 58 63 | www.glasko.nl | glasko@home.nl
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Bespreking poll week 13

Ik wil invloed uitoefenen op de te vormen coalitie
Nu de onderhandelingen met de SP op niets zijn uitgelopen, gaat het CDA,
de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen in Horst aan de Maas,
opnieuw rond de tafel nu met Essentie en PvdA. De gesprekken zijn allemaal
achter gesloten deur. Van de stemmers op deze poll zou 58 procent graag zien
dat deze onderhandelingen in het openbaar worden gevoerd. Zij willen graag
hun zegje kunnen doen en invloed hebben op de nog te vormen coalitie. Ze
hebben nu eenmaal niet voor niets gestemd. De resultaten van de verkiezingen

moeten wel terug te zien zijn in de nieuwe coalitie.
Echter, 42 procent vindt dat we deze onderhandelingen aan de informateur
en partijen zelf over moeten laten. We moeten er vertrouwen in hebben dat
zij dit proces tot een goed einde kunnen brengen. De voorgaande jaren heeft
onze gemeente ook een werkbaar bestuur gehad. Toehoorders zullen dit proces
alleen maar vertragen, waardoor de besprekingen langer zullen duren. Wij hadden onze kans voor inspraak tijdens de verkiezingen zelf.

Bewust
Beginnende automobilisten moeten beter voorbereid
de weg op
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Beginnende automobilisten hebben tot zes keer meer kans dan ervaren
bestuurders om betrokken te raken bij een verkeersongeluk. Om die kans te verkleinen startte het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg vrijdag samen met
ROV Limburg en een lokale verkeersschool een project, dat ervoor moet zorgen
dat jonge Limburgers veiliger leren autorijden. De pilot, die vrijdag van start ging,
moet ervoor zorgen dat jongeren ook in onbekend gebied les krijgen. Ook moeten
beginnende bestuurders beter voorbereid worden op onverwachte noodsituaties.
Als een jongere in de stad rijdt en de weg niet kent, kunnen rijschoolhouders er
op toe zien dat er geen onveilige situaties ontstaan. Als de jongere alleen rijdt,

moet het veilig zijn. Verkeersongelukken zijn de belangrijkste doodsoorzaak van
jongeren tussen 17 en 25 jaar. Het doel van het project is dan ook dat jongeren
sneller zelfstandig en zonder kleerscheuren de weg op kunnen. De verkeersveiligheid stimuleren is natuurlijk altijd een goede zaak. Een extra cursus is daarvoor
een prima idee. Aan de andere kant: een instantie zou geen rijbewijs mogen
afgeven als zij denkt dat iemand er niet klaar voor is om zelfstandig te rijden. Wat
betekent een rijbewijs nog als daarnaast aanvullende cursussen nodig zijn? Extra
cursussen zijn onzin, strenge examens, dat is nodig. Beginnende automobilisten
moeten beter voorbereid de weg op. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 14) > Als je fiets gestolen wordt, is het je eigen schuld > eens 3% oneens 97%

Genieten aan de Maas
e
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Vernieuwde kaart!
Heerlijke asperges
Genieten op ons terras

Veerweg 9-11 | 5872 AE Broekhuizen | Tel.: 077 463 2114 | info@hetmaashotel.nl | www.hetmaashotel.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
OUDE
HOLLANDER
BOER’N
TROTS
POMPOEN
PITTEN
ROOMBRIE

500 gram

BEDMODE

5,75

Theo van Eeuwijk

500 gram

7,95

100 gram

1,25

BADMODE TAFELMODE

Toos en Rob
Wagenaar

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

Twee keer in korte tijd
schreef HALLO over vandalisme
waarbij de slachtoffers een
bewustwordingscursus voorstel
len als oplossing. Jongens die
een bijenstand in Sevenum
vernielden, werden uitgenodigd
kennis te maken met het vlijtig
volkje. (Vermoedelijk) jongeren
die hagen van een rotonde
sloopten, wordt een cursus
aangeboden over het nut van
natuur.
Effectief? Ik twijfel. Ik durf te
stellen dat de daders zich niet
vrijwillig gaan melden – tenzij
hun ouders erachter komen en
die genoeg ruggengraat hebben
om hun kinderen bij wijze van
wijze les verantwoordelijkheid
voor hun daden te laten nemen.
Want dat is toch nodig bij deze
voorstellen: de vrijwilligheid je te
laten ‘straffen’. Laten we eerlijk
zijn: welke zestienjarige gaat dat
nu doorstaan als ze er mee weg
kunnen komen door hun mond te
houden? Maar hypothetisch. Stel
dat jongeren die een bord
bekladden een dag met
Gemeentewerken mee moeten
lopen. Dat jongeren die eenden
pesten een weekend met
Staatsbosbeheer op pad gaan. Of
dat jongeren die prullenbakken
opblazen een week mogen
propjesprikken. Zou ’t helpen? Is
het waarschijnlijk dat pubers zo’n
onoverkomelijk besef en waardering krijgen voor de natuur, het
werk van anderen of de medemens dat zij na een cursus
bewustwording tot een ander
mens omgevormd zijn? Of in een
minder idealistisch maar uiteindelijk net zo’n effectief geval: dat ze
stoppen met hun vandalengedrag, al dan niet aangemoedigd
door vrienden (die nog steeds
geen cursus gevolgd hebben)?
Dat ze zich als socialere burgers
opstellen uit angst nog eens met
de boswachter, de parkeerwachter of de prikdienst op pad te
moeten? Toevallig las ik onlangs
over een televisieprogramma
waarbij jongeren ideeën pitchen
om jeugdcriminaliteit terug te
dringen. Doel was om jongeren
die een keer iets fouts hebben
gedaan, te behoeden voor
herhalingsgedrag. Wie weet er nu
beter hoe jongeren op iets
reageren dan hun ‘soortgenoten’?
Want heel leuk en ontzettend
positief ingestoken, die cursussen
en meeloopdagen, maar zolang
een volwassene een passende
straf bedenkt op basis van
vrijwillige deelname van de
jongere vandaal, lijkt het me
weinig effectief.
What Else?
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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.

SP niet in coalitie
CDA en PvdA willen geen coalitie met de SP vormen. Na drie dagen
praten werd duidelijk dat een aantal verschillen te groot zijn. SP wilde
voorkomen dat in Grubbenvorst de grootste stal van Nederland wordt
gebouwd en vond het belangrijk dat er meer geld zou komen voor zorg
voor ouderen en kinderen. CDA en PvdA wilden hier geen afspraken over
maken met SP en gaven aan geen heil te zien in een coalitie met SP.
SP-fractievoorzitter Thijs Coppus
vindt het erg jammer dat CDA en
PvdA ervoor kiezen om geen coalitie
met de SP te vormen. “Een unieke

kans op een college met een sociale
en groene agenda is verkeken. De SP
heeft in de gesprekken aangegeven
veel over te hebben voor college-

deelname en bereid te zijn op alle
fronten water bij de wijn te doen.
Ondanks deze open houding, gericht
op samenwerking, was er bij PvdA en
CDA amper ruimte voor nieuwe plannen en om eerder gemaakte keuzes bij
te sturen.”
Tijdens de gesprekken wilde het
CDA dat de SP zou accepteren dat in
Grubbenvorst een stal van 1,3 miljoen
kippen en 35.000 varkens zou worden

gebouwd. “Zelfs het voorstel van de
SP om alle activiteiten rondom deze
stal stil te leggen in afwachting van de
resultaten van een onderzoek naar de
gevolgen van de intensieve veehouderij voor de gezondheid, werd niet geaccepteerd. Daarnaast stuitte het voorstel
van de SP om elke gelegenheid aan
te grijpen om op een juridisch correcte
wijze de plannen van tafel te krijgen,
op een blokkade.”

Belangrijke punten tijdens de
onderhandelingen: alle mogelijkheden onderzoeken en benutten om
de bouw van het Nieuw Gemengd
Bedrijf (NGB) tegen te houden.
Garandeer zorg voor ouderen en kinderen. Behoud zwembad de Berkel.
Sevenum en Grubbenvorst een
volwaardige bibliotheek.
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

in vier commissies dan nu in twee.
Door een intiemere tafelopzet kan het
publiek dichter bij de discussie komen
en daar gereguleerd aan deelnemen.
De beantwoording van vragen kan door
inhoudelijk sterke ambtenaren worden
gedaan. Waar nodig kan de wethouder
een politieke toelichting geven.
Het aantal commissies kan bepaald
worden door ze of aan een wethouder
te koppelen of thematisch te binden.
Circa vier (drie wethouders en de burgemeester met een kleine portefeuille)
commissies zouden dan meer in detail

de onderwerpen kunnen bespreken
en zorgen voor een veel betere inhoudelijke verdieping. In een commissie
telt de politieke krachtsverhouding
niet. Geen probleem dus dat elke
partij er twee leden heeft. Volgens
D66 is dit een verbetering voor het
politiek democratische proces.
Elke eerste zaterdag van de
maand kunt u in de bibliotheek in
Horst van 11.00 tot 12.00 uur met ons
van gedachten wisselen.
Andries Brantsma,
D66

Commissies meer effectief
D66 vindt dat de commissies samenleving en ruimte veel effectiever en
open kunnen werken. De bedoeling is dat de commissies nota’s en
voorstellen van het college bespreken om een verdiepingsslag te laten
plaatsvinden. Dit leidt tot een beter begrip voordat de (eventueel verbeterde of aangepaste) nota in de raad wordt besproken.
Ook kan door het stellen van
vragen meer inhoudelijk worden
gereageerd. Dit zou het democratisch
proces moeten steunen. Door het
juist beantwoorden van vragen kan
worden bijgedragen aan verduidelijking van nota’s en aan een betere
besluitvorming.

De praktijk? Circa twintig commissieleden zijn aanwezig (in de politieke
raadskrachtverhoudingen). Vragen worden gesteld door oppositiepartijen en
een enkele keer door collegepartijen.
De vragen worden meestal door de
wethouder beantwoord. Niet zozeer om
extra informatie te verschaffen, maar

om de nota te verdedigen. Zo voegt het
spel in de commissie weinig toe. Er is
een moeizaam vraag en antwoordspel
en nauwelijks betrokkenheid van het
publiek. Het nodigt daartoe ook niet
uit.
D66 is voorstander van meer commissies, elk met twee vertegenwoordigers per partij. Tien mensen per commissie kunnen informeler met elkaar
discussiëren en van gedachten wisselen. Er zit dan niet een groot aantal
leden bij dat toch niet mee discussiëert.
Bij elkaar niet meer commissieleden

GRATIS ZONNEBRIL
BIJ AANKOOP

VAN EEN COMPLETE BRIL!
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

+

Vestiging Venray
Grotestraat 48
tel. (0478) 58 24 09

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2
tel. (077) 820 02 62

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120
tel. (0485) 57 18 12
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Triatlon-talent traint voor Olympische Spelen

‘Ik ben beter in triatlon dan in voetbal’
Finn Timmermans (15) uit Broekhuizenvorst is een fanatieke triatleet. Al verschillende keren deed hij mee met
Powerman in Horst. Vorig jaar nog met de jeugd, nu gaat hij zich meten met de volwassen sporters. “Dat wordt een
knalharde wedstrijd”, denkt zijn vader Frank.

Finn. Maar wat is nu het geheim achter
zijn succes? “Keihard trainen maar ook
slim zijn en je verstand gebruiken. Je
moet jezelf natuurlijk ook niet kapot
trainen”, vertelt Frank. En trainen, dat
doet Finn maar liefst twaalf uur per
week. “Mijn grootste droom is om
uiteindelijk naar de Olympische Spelen

te gaan. Maar daar moet ik eerst nog
ouder voor worden en in de tussentijd
kan er nog van alles gebeuren”, aldus
Finn. Dus richt hij zich nu eerst maar
eens op Powerman Horst, waar hij op
zondag 13 april zijn uiterste best gaat
doen om zich met de volwassen sporters te meten.

Meterik klopt
SVSH
Door: RKSV Meterik
Een verre reis ditmaal voor de trouwe Meterik-supporters, naar SVSH 1
in Someren-Heide. Het viel nog niet mee om het sportpark te bereiken,
aangezien de plaatselijke Brabantse Sint Jozef WielerKlassieker langs het
sportpark raasde.

Al sinds Finn een jaar of zeven was,
is hij bezig met triatlon. “Mijn vader
deed ook aan triatlon en ik ging vaak
met hem mee als hij ging trainen. Dat
vond ik heel leuk, dus toen ben ik zelf
ook begonnen. Ik heb ook nog een hele
tijd gevoetbald, maar uiteindelijk moest
ik toch kiezen. Die keuze was eigenlijk heel gemakkelijk, want in triatlon
was ik beter dan in voetbal,” zegt Finn
lachend.
Die keuze voor triatlon bleek een
goede zet te zijn, want Finn hoort nu
bij de beste triatleten van zijn leeftijd
in Nederland. De talentvolle sporter uit
Broekhuizenvorst heeft het druk met
wedstrijden de komende tijd, want hij
doet ook mee aan de kwalificatiewedstrijd voor de jeugd-Olympische Spelen
in China. Frank: “Er mogen maar drie

Nederlandse jongens meedoen, maar
hij maakt zeker een goede kans.” Finn:
“Het leuke aan triatlon is dat het zo
gevarieerd is. Je moet zowel rennen,
fietsen als zwemmen. Wat ik ook
fijn vind aan triatlon, is dat het een
individuele sport is. Bij voetbal ben
je afhankelijk van je hele team of het
goed gaat en bij triatlon weet ik dat het
aan mijzelf ligt als er iets fout gaat.”
Powerman Horst is een duathlon,
waarbij dus alleen gerend en gefietst
wordt. “Het is vroeg in het jaar en dan
is zwemmen in natuurwater gewoon
nog te koud”, legt Finn uit. Vorig jaar
won hij nog bij de jeugdduathlon tot
vijftien jaar, maar dit jaar gaat hij voor
meer uitdaging. Vader Frank vertelt:
“Finn doet nu mee met de open
duathlon voor alle leeftijden. Dat is nog

niet het echte EK, maar daar doen wel
sporters van alle leeftijden aan mee,
wat dus een echt uitdaging voor hem
wordt.”
Met voorbereiden is Finn nog niet
echt begonnen. “Ik heb het rondje wel
al verkend. Eerst moet ik 5 kilometer
rennen, daarna 20 kilometer fietsen
en als laatste nog eens 2,5 kilometer
rennen. In rennen ben ik het beste,
dus hopelijk kan ik het eerste gedeelte
nog goed aan kop mee. Met fietsen ga
ik gewoon ontzettend mijn best doen
en probeer ik zo lang mogelijk mee te
komen met de andere sporters”, aldus
Finn. “En het met het laatste stuk rennen moet hij gewoon alles er uit halen
wat er in zit”, voegt zijn vader toe.
Het mag dus wel duidelijk zijn dat
het goed gaat met de sportcarrière van

Eenmaal plaatsgenomen langs
het veld, op de tribune, werden de
intenties van Meterik al snel duidelijk. Meterik zette direct goed druk
op de bal. De bal werd keer op keer
goed veroverd. Van hieruit probeerde
men de vrije man te vinden. Dit lukte
uitstekend en er kwamen voldoende
kansen voor de Groen-Witten. In de
10e minuut dreigde Dirk alleen op de
keeper af te gaan, met een overtreding werd hij afgestopt. De door Dirk
zelf genomen vrije trap belande in de
akker. In de 12e minuut gaf Quincy
Rubie een mooie pass op de linkerhoek van het zestienmetergebied. Gijs
van Rengs twijfelde geen moment en
met een mooi strak boogschot over
de net te kleine keeper scoorde hij de
verdiende openingstreffer in de verre
hoek. In de 17e minuut schampte een
goed schot van Gert-Jan Burgers de
vingertoppen van de keeper en spatte
op de lat uiteen. In de 23e minuut
schoot Tom laag vanuit de tweede
linie, de keeper redde. Een schot van
Boi Geurts werd ternauwernood door

de keeper gered. Ruststand 0-1 voor
Meterik. Na de rust werd Kris Cuppen
ingebracht voor Boi Geurts, een wissel
die goed uitpakt. Kris zorgde voor
meer gevaar vanaf de rechterkant.
In de 49e minuut leidde dit tot de
0-2. Kris was zijn tegenstander weer
te snel af en zijn voorzet was op
maat. Dirk hoefde zijn voet hier maar
tegen te zetten, 0-2. Na een vrije trap
op rechts in de 51e minuut, legde
Quincy de bal bij de tweede paal op
het hoofd van Dirk. Die kopte de bal
vervolgens naar de vrijstaande GertJan bij de eerste paal. Gert-Jan kopte
vervolgens de bal in het doel, 0-3. In
de 51e en 53e minuut werden vervolgens twee doelpunten van Meterik
afgekeurd, de tweede terecht wegens
een overtreding op de keeper, de
eerste onterecht. Het leek er immers
op dat Dirk netjes achter de bal bleef.
In de 69e minuut bepaalde Dirk
de eindstand. Na weer een goede
voorzet van Kris was de 0-4 een feit.
Door deze overwinning houdt Meterik
zicht op een hoge eindklassering.

van Well

STERK

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.

in onderhoud

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

Monaghan Champignons BV is per direct op zoek naar:

SUPERVISOR VERPAKKINGSLIJN m/v
Ze zijn er weer heerlijke

www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
n slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

dagverse asperges!
0ok geschild en verpakt.

Open dag 3 mei 10
Wiel en Angelique Friesen

.00-15.00 uur

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

Functieomschrijving:
verantwoordelijk voor het dagelijks verpakken van champignons en zorgdragen voor efficiënte behandeling van klantorders.
Functie-eisen:
• goede communicatieve vaardigheden;
Engels vereist
• ervaring in leiding geven
• geen 9 tot 5 mentaliteit,
beschikbaar in het weekend
• zelfstandig kunnen werken
• oog voor detail
Uw cv en begeleidende brief kunt u mailen naar:
Magda van Dieten: magda.van.dieten@monaghan-champignons.com
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Sterkste team
van Limburg
geannuleerd
Het sportevenement Sterkste team van Limburg, dat op zaterdag
12 april voor het eerst zou worden gehouden door Powerman en De
Lange Horst, gaat niet door. Dat meldt café De Lange op haar website. De
reden: te weinig teams schreven zich in.
Eric Janssen, eigenaar van
De Lange Horst laat weten het
erg jammer te vinden. “Als je iets
nieuws organiseert, hoop je daar
altijd draagvlak voor te vinden. We
kunnen mensen helaas niet dwingen
om deel te nemen. Als dan blijkt dat
er te weinig deelnemers zijn, kun je
beter reëel zijn en de stekker eruit
trekken”, zegt hij op de website
van zijn café. De wedstrijd zou de
Night Run moeten vervangen, die
vorig jaar niet het gewenste aantal
bezoekers trok. Als alternatief zal
nu op zaterdagavond een dj draaien
op het Wilhelminaplein in Horst. Het

thema van het feest is jaren 70 en 80.
Volgend jaar gaan Powerman en De
Lange Horst proberen een voorronde
van de Sterkste man van Nederland
naar Horst te halen. Dan hoeven zij
alleen toeschouwers te trekken.
Gemeente Horst aan de Maas
betreurt dat het evenement niet
doorgaat. Het doel van de gemeente
was juist meer betrokkenheid creëren
rondom het evenement Powerman.
Wethouder Paul Driessen: “Ik vind het
jammer, maar ik heb ook begrepen
dat er een groot muziekfeest voor in
de plaats komt en daar ben ik ook
blij mee.”

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 15 april:

half-om-half gehakt
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

HOUTHANDEL

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

van Well

STERK
in beglazing

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Merels in het nieuw
Het eerste en tweede team van korfbalvereniging de Merels uit Melderslo zijn door de sponsoren
Kleuskens schoonmaakbedrijf en rijschool Frans Hegger in nieuwe presentatiepakken gestoken. Voor beide
teams blijft de veldcompetitie nog spannend. Door de wedstrijden van afgelopen zondag winnend af te
sluiten, staan ze namelijk allebei nog steeds bovenaan in hun poule.

Wittenhorst veel te sterk
voor Sparta ’25
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De kraker in 1D tussen het eerste elftal van RKsv Wittenhorst uit Horst en Sparta ’25 uit Beek en Donk met inzet
uit de gevarenzone te geraken, is voor Wittenhorst zeer succesvol verlopen. De winst kwam na de pauze tot stand.
Vanaf het eerste fluitsignaal
probeerden beide ploegen de aanval
te zoeken. Het beloofde daarom een
mooie partij te worden. De eerste
echte kansen kwamen op naam van
Wittenhorst-speler Gijs Hagens. In de
14e minuut werd hij fraai bediend
door Rob Zanders. Oog in oog met
de doelman verloor Gijs enigszins de
controle over de bal. De nastoot was te
zacht om Sparta ’25 op achterstand te
zetten. Vlak hierna was de scoringskans
groter. Wederom ontsnapte Gijs aan
zijn bewakers. In het strafschopgebied
kon doelman Tom Verhoeven Gijs met
een duw van scoren houden. Het fluit-

signaal bleef echter achterwege.
Het spelpeil tussen de partijen was
identiek. De supporters hoopten op een
ander Wittenhorst na de thee. Deze
hoop werd werkelijkheid. Wittenhorst
had meer flair in het spel. Tekenend
hiervoor was de voorbereiding van
het openingsdoelpunt. Op de zijlijn,
net over de middenlijn, kon Marc van
Rens met de bal aan de haal gaan en
verscheen in een goede positie voor
de doelman. Het schot dat volgde was
voor de doelman te machtig. De bal
verdween in de linkerbenedenhoek,
1-0. Het verlossende doelpunt was
een feit. Wittenhorst bleef de boven-

liggende partij en forceerde direct het
tweede gevaar. Nu kon Thom Derks
aan een rush beginnen en voor de
tweede maal vloog de bal op dezelfde
plek in het doel, 2-0. Sparta ’25 was
aangeslagen en creëerde in het verdere
verloop geen enkele kans. Sterker
nog, Wittenhorst verzuimde de stand
nog een beter aanzien te geven. Met
enkele goede acties, maar met een
mindere afwerking, bleef het hierbij.
Wittenhorst kon zeer tevreden zijn. De
doelstelling was gehaald en dat telt. In
de stand klimt de ploeg van Jan Lauers
boven de fatale plaatsen. Nu is het
zaak om dit vast te houden.

Open dag handboog Tienray
Handboogsportvereniging ’t Trefpunt uit Tienray doet van zaterdag 19 tot zaterdag 26 april mee aan de
landelijke sportweek. Iedereen die kennis wil maken met de handboogsport is welkom.
De handboogsportvereniging heeft
op dinsdag 22 april vanaf 19.00 uur
een speciale avond voor senioren en
op vrijdag 25 april, vanaf dezelfde tijd,

een avond voor jeugd van 8 tot 16 jaar.
Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen
de eerste maanden vrijblijvend kijken
of de sport iets voor hen is. Ook organi-

seert de handboogvereniging naast de
landelijke sportweek op zaterdag 3 en
zondag 4 mei kijkavonden. Voor meer
informatie, bel 0478 69 15 80.

Internationale menwedstrijden in Kasteelse Bossen
Op het evenemententerrein in Horst worden van vrijdag 25 tot en met zondag 27 april internationale menwedstrijden gehouden met daarnaast een activiteitenprogramma vol shows en demonstraties.
Wat de Olympische Spelen zijn voor
veel sporten, is het wereldkampioenschap mennen voor twee- en vierspannen voor de paardenwereld, stelt de
organisatie. Tijdens de internationale
menwedstrijden in de Kasteelse Bossen
in Horst zijn punten te verdienen om
mee te mogen doen aan deze wereldkampioenschappen in het Franse Caen.
In totaal hebben zich 240 deelnemers ingeschreven uit elf landen, die
met meer dan zevenhonderd paarden
aan de start verschijnen. ’s Werelds
beste menners, zoals wereldkampioen
Exell Boyd uit Australië, Georg von Stein

uit Duitsland en IJsbrand Chardon en
Koos de Ronde uit Nederland, gaan
tijdens de menswedstrijden de strijd
met elkaar aan. Naast het kijken naar
wedstrijden is er voor het publiek nog
veel meer te doen. Op zaterdag 26
april zijn er tussen 11.30 en 17.30 uur
demonstraties en shows te zien op het
terrein. Zo tonen de heer en mevrouw
Engelbert een show waarin ze ganzen
drijven en hondendressuur vertonen en
geeft Nicole den Dulk, kandidate voor
de Paralympics 2016 in Rio de Janeiro,
een demonstratie paradressuur op
topniveau. Daarnaast is er ook honden-

show, waarin Suzan Rekveld laat zien
hoe zij honden een parcours laat lopen.
Zaterdag en zondag kunnen kinderen
zich laten schminken en is er voor
hen een springkussen. Ook zondag 27
april zijn er tussen 11.30 en 17.30 uur
verschillende activiteiten gepland, zoals
een roofvogelshow en een oldtimer
carshow, georganiseerd door Classic
Car Parts Helden. Daarnaast geeft het
showteam Wittegheit een show voltigeacrobatiek te paard. Manege Beekshof
uit Venlo laat een kür op muziek zien en
een Horse Ball-wedstrijd, een combinatie van paardensport en balsport.
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Melderslo hoopt
op periodetitel
Door: RKSV Melderslo
RKSV Melderslo is bezig met een goede reeks en is al drie wedstrijden
ongeslagen. Met nog vier wedstrijden te gaan, wordt al stiekem gedacht
aan de laatste periodetitel.

Hovoc jongens B2 kampioen
zonder setverlies
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Het jongensteam B2 van Hovoc is zaterdag 5 april kampioen geworden in zijn klasse zonder maar één set
te verliezen. Door in de eerste helft van de competitie op een paar sets het kampioenschap te missen, tapte
het team, zonder pardon en zonder cadeautjes weg te geven, de tweede helft uit een ander vaatje. Loek,
Stef, Mike, Guus, Loes, Guus, Niels en Niek hebben er met z’n allen hard voor gewerkt en op beslissende
momenten hun hoofd erbij gehouden.

10

winkel&bedrijf
nieuws
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De bezoekers van de andere kant
van de Maas gingen zondag 6 april
furieus van start. Na nog geen minuut
spelen stond EWC uit Well voor met 0-1.
Na deze koude douche was Melderslo
meteen wakker en herpakte zich
snel. Na een kwartier spelen, ontving
Dennis Gubbels een voorzet maar zijn
schot werd gepareerd. In de rebound
speelde Jeroen Kallen een geplaatste
kopbal, waarbij doelman Daniel van
Soest zijn uiterste best moest doen
om zijn doel schoon te houden. Even
later wist Bart Theeuwen de achterlijn
te halen, maar kon Rob net niet te
vinden. In de kluts kwam de bal bij
Stan van Jan die overschoot. Beide
ploegen voetbalden stevig. Daardoor
hoorde men in Melderslo en omstreken
vaak het snerpend fluitsignaal van
arbiter Kilci. Links en rechts werden
kaarten uitgedeeld, al bleef het vaak
bij een waarschuwing. Vlak voor rust
werd Rob in het zestienmetergebied
aangespeeld en voelde zijn verdediger
in zijn rug. Na goed ‘klappen’ wees
de scheidsrechter naar de stip. Jeroen

Kallen scoorde en liet nog net zijn shirt
aan bij het vieren van het doelpunt.
Na rust bleef het spel hetzelfde.
Stan van de Pas ging al snel alleen op
de keeper af, maar waar het een week
eerder allemaal zo makkelijk ging, wist
Stan deze wedstrijd niet te scoren. In de
65e minuut kopte Bart hard in de hoek.
Keeper Van Soest wist de bal tegen de
lat te tikken, maar de scheidsrechter
wist het zeker: een zuiver doelpunt.
Daarmee stond het 2-1.
De trainer van EWC, Marcel Peters,
kreeg het steeds warmer. Het voetbal
werd er niet mooier op. Veel lange
ballen gingen een tijd over en weer.
De Melderslose verdediging werd
verschillende keren op de proef
gesteld, maar bleef constant. Ook
keeper Bas liet een goede indruk
achter. Nadat Peter in het veld kwam,
werd er door Melderslo rustiger
rondgetikt en werd er meer druk naar
voren gezet. In de slotminuten wist
Melderslo met een mooie counter te
scoren. Peter ging diep, zette voor en
Dennis ronde mooi af, 3-1.

Advertorial

2014 EK Duathlon lange afstand op 13 april
De internationale duathlonwereld kijkt uit naar de eerste serieuze confrontatie van het nieuwe seizoen: het Europees kampioenschap
Duathlon Long Distance en het Europees kampioenschap Duathlon Sprint in het weekend van 12 en 13 april. Gastheer is de zeer ervaren
organisatie Powerman Holland Duathlon .

nog in Venray. Sinds 2004 mag de winnaar van de
wedstrijd zich Europees kampioen noemen. Vorig
jaar is daar voor het eerst het EK sprint duathlon bij
gekomen.
Grote favoriet voor de titel bij de mannen is
Rob Woestenborghs. De Belg is momenteel heer
en meester in de grote duathlons. De 37-jarige
Turnhouter won vorig jaar niet alleen de wereldtitel
op de korte afstand tijdens de World Games in
Cali, hij was daarna ook de allerbeste op het WK
Powerman in Zofingen. Vorig jaar werd hij in Horst

YEARS

Het strijdtoneel van dit EK is wederom Horst
aan de Maas in het noorden van de schitterende
provincie Limburg, Nederland. Powerman
duathlon heeft een lange traditie in deze streek,
want sinds 1995 maakte het topevenement
deel uit van het wereldwijde circuit over lange
afstands triathlons. Samen met de Powerman
Zofingen behoort Powerman Holland tot de
trouwste organisaties in het circuit. In 2001
leverden ’s werelds beste duatleten felle strijd
om de wereldtitel Powerman Holland, toen

2013
20 1994

Rob Woestenborghs

aan de Maas nipt geklopt door zijn landgenoot Bart
Aernouts, die dit jaar ontbreekt. Woestenborghs
won ook vijf Powerman-races.
De grootste concurrentie kan hij verwachten
uit Zwitserse hoek. Voor de eerste keer doet Andre
Moser namelijk mee in Limburg. De Helveet was
vorig jaar de runner-up van Woestenborghs in
Zofingen en stond op de podia van de Powermans
in Oostenrijk en Maleisie. Hij brengt zijn landgenoot
Andy Sutz mee, die al jaren aan de top mee
draait en zich onder meer tweevoudig Zofingenwinnaar mag noemen. Eén wedstrijd staat echter
hoog op het verlanglijstje van Sutz: Powerman
Holland. De Belgen spelen natuurlijk niet alleen
de kaart Woenstenborghs. Pieter Rijnders, Kenneth
Vandendriessche en ook Wim van de Wielle zijn
mannen om rekening mee te houden voor de top
tien op het EK.
De immer sterke Deense formatie wordt
aangevoerd door Soren Bystrup en Esben
Kaczmarek, de Franse delegatie weet zich versterkt
door de komst van Anthony Le Duey, drie jaar
terug nog de overtuigende Europees kampioen op
hetzelfde parcours in Horst aan de Maas. Met de
Duitser Daniel Rockoff en de Brit Matt Moorhouse
wordt het rijtje favorieten groter en groter.
Traditioneel krijgt de Nederlandse selectie daar
een flinke kluif aan. Maar met Thomas Bruijns,
Evert Scheltinga, Mark Oude Bennink en de laatste
Nederlandse winnaar (2005) Armand van der

Smissen, tevens bondscoach, gaat het thuisland
die uitdaging graag aan.
Het damesveld wordt aangevoerd door Nicole
Klingler uit het kleine land Liechtenstein. Klingler
won Powermans in Italië en Luxemburg, was al
eens derde in Zofingen en combineert de grote
duathlons met Ironman-triathlons. In Horst aan
de Maas wil ze de grote klapper maken al mag
ze daarbij rekenen op serieuze tegenstand van
de Deense Susanne Svendsen, zij is een vaste
waarde in de Limburgse race. De Duitse bond
stuurt Katrin Esefeld en Jenny Schulz, België
heeft met Alexandra Tondeur de zoveelste
duatlete met potentie. De altijd enorme Britse
afvaardiging wordt bij de dames aangevoerd
door Lucie Custance. Een echte outsider is de
Ierse Siobhan Horgan, die het vorig jaar in Geel
Susanne Svendsen behoorlijk lastig maakte. De
Oostenrijkse Simone Helfenschneider-Ofner is
pas in de laatste weken aan het imponerende
startveld toegevoegd. Zij won Powerman Italië
en stond vele malen op de internationale podia.
Zeer ervaren Nederlandse topatleten als Heleen
bij de Vaate, Carla van Rooijen en uiteraard
May Kerstens zullen de vaderlandse eer hoog
houden. Op 12 en 13 april zijn ruim 800 atleten
afkomstig uit 27 landen waaronder voor het eerst
Kaapverdië komen op beide dagen uit op deze
Europese kampioenschappen.
Morgen nadere informatie over het EK sprint
duathlon dat eveneens in Horst aan de Maas
wordt gehouden.
Alle info omtrent parcoursen, starttijden etc.
vindt u op onze website www.powerman.nl
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SVEB verslaat DEV
Door: Geert Schatorjé, SVEB
Pupil van de week Koen Gooren van SVEB liet zondag 6 april zien uit het goede hout gesneden te zijn, vanaf de
middellijn dribbelde hij in hoog tempo richting het doel van DEV en schoot koel binnen. Goed voorbeeld doet
volgen, moet het eerste elftal van SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst gedacht hebben, want de eerste
30 minuten golfde de ene na de andere mooie aanval af op het doel van DEV.

Wij zoeken per direct een:

Allround Autoschade Hersteller
Functie-eisen:
* Ruime ervaring
* Flexibel en accuraat
* Doorzettingsvermogen
* Teamplayer
Voor deze functie bieden wij:
* Uitstekend salaris en zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden
* Goede scholingsmogelijkheden
* Werken bij een modern en goed gekwalificieerd bedrijf
* Werken in een gemotiveerd team in een fijne werkomgeving
* Werken bij een vooruitstrevend bedrijf met groei mogelijkheden

Reacties?

Wandelmaanden

Horst aan de Maas

8x

wandelen over
het nieuwe
knooppuntennetwerk!

IL
APR
ZONDAG

APRIL
WOENSDAG

Dauwtrappen
Knopenlopen

Schuitwater
wandeling

13

14,5 km

16
6 km

Tussen 6.00 en 7:00 uur
Raadhuisplein, Sevenum (kerk)

14:00 uur Theetuin De Roode
Vennen, Horsterweg, Broekhuizen

De route laat u kennismaken met meer
dan 10 poelen, u krijgt uitleg onderweg. Om 6.15 en 6.45 uur start een
gegidste wandeling.
Bijzonderheden: Aansluitend aan
de wandeling krijgt u eieren met
spek als ontbijt.

Met een natuurgids neemt u een kijkje
in de moerassen en zoekt naar sporen
van de bever. Bij de vennen op de heide
loopt u langs de zonnedauw en meer
niet alledaagse planten. Elke wandeling
levert nieuwe verrassingen op!
Bijzonderheden: Na de wandeling
onder het genot van een kop kofﬁe
of thee nog napraten in de Theetuin.

€ 5,00

Inclusief ontbijtkoek, kofﬁe/thee en
ontbijt. Kinderen half geld.
Aanmelden tot 12:00 uur 11 april via
info@knopenlopen.nl
IL
APR
ZATERDAG

19

APRIL
MAANDAG

21

IL
APR
ZONDAG

27
MEI

ZATERDAG

3

MEI
WOENSDAG

7

MEI
ZONDAG

11

€ 3,00

Kinderen t/m 12 jaar gratis
mits onder begeleiding.
Aanmelden tot 15 april via
www.landschaphorstaandemaas.nl

Aspergepad 10 km

9:00 uur Cafe De Vonkel, Venloseweg Grubbenvorst

De 8 van Kronenberg 9 km

Tussen 10.00 en 10:30 uur Gemeenschapshuis De Torrekoel,
Meerweg, Kronenberg

Gortmeulenpad 10 km

9:00 uur Kasteelruïne Ter Horst, Kasteellaan, Horst

Oude Maasarm wandeling 10 km
10:00 uur Bij de kerk, Raadhuisplein, Meerlo

Schuitwaterwandeling 6 km

14:00 uur Theetuin De Roode Vennen, Horsterweg, Broekhuizen

Blauwe bessenpad 7 km

10:00 uur Museum de Locht, Broekhuizerdijk, Melderslo

Vanaf 12 april is de complete
KnopenLopen routekaart te koop
bij het Huis van de Streek/VVV
Horst in de Steenstraat in Horst.

www.liefdevoorlimburg.nl/evenementen

Suture.nl - LvL 080414

T: 077-3981300
M: 06-20622562
E: info@autoschadebedrijfrecars.nl

Maik Vermazeren met één van de vele kansen (Foto: Thijs Janssen)
Maik Vermazeren had in deze
periode in zijn eentje de wedstrijd al
in het slot kunnen gooien: driemaal
kwam hij in zeer kansrijke positie oog
in oog met de doelman van DEV, echter
de nul bleef op het scorebord. Toen na
een half uur de aanvalsgolven van SVEB
wat waren gaan liggen, kreeg DEV wat
meer spelaandeel zonder echt gevaarlijk te worden. Met een ruststand van
0-0 had SVEB zichzelf duidelijk tekort
gedaan.
Vlak na de rust schoot Maik
Vermazeren, na een corner die werd
teruggekopt door de ingevallen Tom
Aerts, snoeihard van dichtbij de 1-0
binnen. SVEB ging weer beter voet-

ballen en kreeg vele goede kansen.
Via goed combinatievoetbal werd
DEV teruggedrongen op eigen helft.
Een tweede doelpunt kon bijna niet
uitblijven en in de 60e minuut was het
dan zover. Maik Vermazeren kon zijn
tweede van de middag binnenschieten.
DEV leek rijp voor de sloop, maar door
wat gemakzucht en concentratieverlies
bij SVEB kwam de ploeg uit Arcen in de
69e minuut verrassend terug op 2-1.
Toch kwam SVEB weer snel op een
veilige marge van twee doelpunten.
Dat Joris de Mulder een neusje voor
de goal heeft, is wel bekend, maar
dat hij dit ook letterlijk heeft, bleek in
de 77e minuut toen hij de bal bij de

tweede paal met zijn neus in het doel
werkte: 3-1.
SVEB ging op zoek naar de vierde
treffer. Echter een misverstand in de
defensie bracht DEV in de 87e minuut
weer onverwacht en onverdiend terug
in de wedstrijd: 3-2.
Terwijl SVEB de wedstrijd al in het
eerste half uur had moeten beslissen,
kreeg DEV in de slotminuten nog de
kans om als een dief in de nacht een
punt te stelen in Broekhuizenvorst. Een
verwoede doelpoging in de slotminuut
om de voetbalwereld op z’n kop te zetten, slaagde net niet. De bal scheerde
net over de lat. Het bleef bij een zwaar
geflatteerde 3-2.

Oranjetocht op Koningsdag
TWC Oranje Horst organiseert op Koningsdag, zaterdag 26 april, de traditionele Oranjetocht. Deze tocht is door
de wielersportbond NFTU bekroond met het maximaal te behalen aantal van drie sterren.
De fietstochten zijn onderverdeeld
in twee categorieën: vrije toertochten en ATB (mountainbike)-tochten.
Recreanten en toerfietsers kunnen
tochten maken van 65, 90, 120 en 150
kilometer waarvan de eerste afstand
het meest geschikt is voor de recreant.
Vertrekken kan tussen 10.00 en 14.00
uur.

De ervaren toerfietsers kunnen
terecht voor tochten van 90 en 120
kilometer. Deze vertrekken tussen
08.00 en 09.00 uur. De groep voor de
route van 150 kilometer vertrekt tussen
07.30 en 08.30 uur. Deze tochten leiden
onder andere door natuurpark MaasSchwalm-Nette en kennen beklimmingen rondom Herongen, Hinsbeck en de

Süchtelner Höhen.
ATB-ers kunnen kiezen uit 30, 40,
50 kilometer over zeer gevarieerd parcours met single tracks, klimmetjes en
kombochten. Deze vertrekken tussen
09.00 en 10.00 uur. Alle tochten starten
bij de Mèrthal in Horst.
Kijk voor meer informatie op
www.twcoranje.nl

Horst verliest beladen derby
Door: Hockey Club Horst
De altijd beladen derby tussen Blerick en het eerste damesteam van Hockey Club Horst stond zondag op het
programma. In de eerste helft was Horst duidelijk beter dan Blerick. Horst combineerde soepel en wist steeds de
juiste voortzetting te vinden.
Ook achterin lagen de Blerickse
spitsen goed aan de ketting. De meeste
weerstand ondervond Horst nog van
een van de mannen met de fluit die
werkelijk alle twijfelachtige (en in
Horster ogen zelfs veel duidelijke)
beslissingen in Blericks voordeel floot.
Toch kwam Horst halverwege de eerste
helft op een meer dan verdiende
voorsprong en kon Blerick zichzelf
gelukkig prijzen dat het niet met een

grotere achterstand de rust in ging.
Na rust zette Blerick meer druk en
nam bij Horst de frustratie over het
fluiten toe waardoor Horst niet meer
zo in het spel kwam als voor de pauze.
Horst kwam nu moeilijk uit de verdediging en Blerick kreeg steeds meer
kansen met als gevolg de gelijkmaker.
Gelukkig herpakte Horst zich hierna
weer en kwam het met snelle uitbraken weer dichter bij de Blerickse goa,

maar te vaak strandden deze aanvallen door een te gehaaste of onnauwkeurige eindpass.
De wedstrijd leek dan ook op 1-1
uit te draaien toen Blerick in de laatste
seconden nog een corner kreeg en
deze ook nog benutte. Zo kreeg Horst
voor het harde werken en uitstekend
spel in met name de eerste helft niets
meer dan alleen een vieze smaak in
de mond.
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Waaghalzen fietsen van Zuidkaap
naar Noordkaap
Fietsen van de Zuidkaap in Spanje tot de Noordkaap in Noorwegen. Dat is de missie van Willem Visser (60) uit
Swolgen en zijn fietsmaat Frank Schut (63) uit Zelhem in de Achterhoek. Willem onervaren, Frank ervaren vertrekken ze op 15 april. De waaghalzen: “We hebben nog geen meter samen gefietst.”

Willem (links) en Frank gaan een lange tocht tegemoet
Het plan ontstond bij Willem rond
december 2012. “Ik was al eerder met
m’n vrouw naar de grens van Frankrijk
gefietst, maar daar hield het ook op.
Het idee om fietsend te reizen heeft
me altijd bezig gehouden”, vertelt hij.
“Zodra stoppen met werken voor mij
inzicht kwam, ben ik begonnen met
het uitzetten van een fietsroute met
mijn GPS.” Waarom Noorwegen hem zo
trok? “Ik ben vroeger bij de Mariniers

geweest. In Noorwegen hebben we zes
jaar in de winter onze training gehad.”
In eerste instantie wilde Willem
alleen gaan. “Ik wilde me even
helemaal losweken van de maatschappij. Even lekker met mezelf bezig
zijn en niet met alle eisen en vragen
die de maatschappij tegenwoordig
heeft.” Toen Willem zijn route naar de
Noordkaap al uitgestippeld had, zocht
Frank contact met hem. Frank: “Het was

voor mij een nieuwe route, eentje die
ik nog niet heb gehad.” Het wordt wel
een uitdaging voor de mannen. “We
gaan vanaf de eerste dagen al klimmen”, benadrukt Willem.
Volgens ervaren fietser Frank is
het een manier van leven, reizen met
de fiets. “We gaan even helemaal
back to basic”, zegt hij. “Je moet wat
als je stopt met werken. De ene man
koopt een motor, de ander neemt een

andere vrouw en wij gaan fietsen.”
Willem begint te lachen en zegt: “Voor
mij wordt het een hele uitdaging en ik
weet zeker dat ik mezelf ook tegen ga
komen.” De heren vertrekken met de
afspraak dat ze er samen een mooie
reis van maken.
De route is 10.000 kilometer lang,
als ze ook nog van de Noordkaap terug
naar Swolgen fietsen. “We hoeven
overdag niet samen te fietsen, als we
’s avonds maar lekker kunnen ontspannen.” De mannen hebben uitgeteld dat
ze ongeveer 500 kilometer per week
moeten fietsen als ze het in twintig
weken willen halen. Frank: “We weten
hoeveel we moeten fietsen, maar als
we onderweg mooie natuur zien of
ergens even bij stil willen staan, dan
doen we dat gewoon.”
Terwijl Willem in een plaatselijke
sportschool helemaal op topconditie is gebracht, heeft Frank getraind
door vooral veel te fietsen. “Zoals
ik altijd doe”, zegt hij. Daarnaast
hebben ze allerlei voorbereidingen
getroffen. “Ik heb een nieuwe fiets,
kleding en allerlei andere benodigd-

heden gekocht. Alles lichtgewicht”,
zegt Willem. De mannen fietsen met
speciale fietsen. “De banden van de
fiets kunnen bijna niet lek, maar voor
de zekerheid nemen we gereedschap
en reserveonderdelen mee. Zo zijn
we altijd zelfvoorzienend.” Frank:
“We moeten in principe alles zelf
onderweg kunnen maken.”
Onderweg hopen de heren op
mooie natuur, leuke bezienswaardigheden en veel nieuwe contacten.
“We gaan veel op campings slapen
en wildkamperen als de afstanden te
groot zijn”, vertelt Willem. Een hotel
vinden de heren maar niets. “Luxe lijkt
fijn, maar eigenlijk is het alleen maar
ballast. De vrijheid is veel lekkerder”,
meent Willem. Dat hij op zijn leeftijd
nog gaat fietsen, vindt hij alleen maar
goed. “Als ik mensen af en toe moeilijk
zie lopen, vraag ik mij af waarom ze
niet meer bewegen.” Of dit de enige
reis is? Willem: “Als ik terug ben, ga ik
met m’n vrouw.” Hij heeft de smaak al
te pakken.
Volg Willems vorderingen op
willemvisser.blogspot.nl

Fanfare Monte Corona

zondag 13 april 2014

rommelmarkt

met een openbare veiling van 13.00 tot 16.00 uur

Lentekriebels synchroonzwemsters

Gemeenschapshuis de Torrekoel Meerweg 11, Kronenberg
(entree € 1,50)

show allemaal in actie. Er worden
verschillende uitvoeringen op muziek
aan het publiek getoond. Er is een

afwisselend programma aan
solo’s, duetten, groepsdansen en
een combi.

Hovoc-dames handhaven
in derde divisie
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft zich naar een veilige plaats gespeeld en is
zeker van handhaving in de derde divisie. De herenhoofdmacht van de Horster club won met maximale cijfers in
Voerendaal, maar is desondanks nog niet zeker van haar voortzetting in de promotieklasse. Dat hangt af van de
uitslagen tijdens de laatste competitieronde aanstaande zaterdag.
Hovoc DS1 toog naar Eindhoven
waar het de nummer twee in de derde
divisie trof. De eerste set ging na een
moeizaam begin verloren (25-19),
maar de Horster dames herstelden
zich in het tweede bedrijf. Toch kwam
VCE/PSV DS1 op 24-19 voorsprong.
Een bijzonder sterke serviceserie van
Debbie van de Pasch, gecombineerd
met bevlogen spel, draaide dat beeld
alsnog om en met 25-27 trok Hovoc
aan het langste eind. In de derde en
vierde set kreeg Hovoc geen kans
op meer punten (25-19, 25-15),
maar die ene gewonnen set bleek
voldoende voor definitieve hand-

having, tot grote vreugde van Horst.
Voor de herenhoofdmacht van
Hovoc blijft het spannend. Want
ondanks een 0-4 overwinning op
VC Voerendaal HS2 vecht het team nog
om in de promotieklasse te blijven. In
de eerste set tegen het Zuid-Limburgse
team kwam Horst op een 20-16 achterstand, die door het opvoeren van de
servicedruk werd weggewerkt (23-25).
De twee duels daarna kenden weinig
spanning (11-25, 12-25) en ook de
laatste set werd een formaliteit (17-25).
Met de vijf wedstrijdpunten kijkt Hovoc
HS 1 uit naar het laatste competitieweekend, waarin het thuis met

Ledub HS2 moet zien af te rekenen.
Bob Soberjé, coach van Hovoc HS1:
“Na een moeilijke eerste set, waarin
de spanning die op deze wedstrijd zat
het team bij vlagen verlamde, hebben
we in deze wedstrijd gedaan wat we
moesten doen. We hebben zakelijk en
geconcentreerd gespeeld, waardoor
we terecht de volle vijf punten binnen
haalden. De laatste weken zij we
constanter gaan spelen en dat betaalt
zich nu uit in negen punten uit twee
wedstrijden. Volgende week zal blijken
of dit voldoende is om de nacompetitie
te halen of misschien zelfs direct te
handhaven.”

2013
20 1994

Het thema van de show is
Lentekriebels. De zwemsters
van HZPC komen tijdens deze

YEARS

De synchroonzwemsters van HZPC geven op vrijdag 11 april hun jaarlijkse show in zwembad de Berkel in
Horst. Het zwembad is vanaf 20.00 uur geopend, de show start om 20.15 uur.

VOLLEDIG PROGRAMMA
ZATERDAG 12 APRIL
70/80’s op het Wilhelminaplein

ZONDAG 13 APRIL
ETU EC Powerman Men Elite 15 - 60 - 7,5 km
Powerkids 4 t/m 12 jaar
ETU Duathlon sprint 5 - 20 - 2,7 km
1/3 Powerman voor recreanten,
teams & business
15.34 u Scholierenrun 2,5 - 10 - 1,2 km
09.00 u
12.50 u
13.40 u
15.30 u

WWW.POWERMAN.NL
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Contactgroep voor mantelzorgers
De contactgroep van mantelzorgers uit Horst aan de Maas organiseert een bijeenkomst voor mantelzorgers.
Tijdens deze ontmoetingen krijgen mantelzorgers ondersteuning, herkenning en erkenning.
Mantelzorg is het langdurig en
onbetaald verlenen van zorg aan
een naaste. Dit kan een zieke of
gehandicapte partner, kind, ouder,
vriend(in) of een buurvrouw zijn.

De bijeenkomsten vinden plaats bij
Synthese in Horst.
De contactgroep is op dinsdag
15 april. Vanaf 09.30 uur staat de
koffie klaar. De bijeenkomst duurt tot

11.30 uur. Deelname is gratis.
Voor meer informatie, neem
contact op met Hans Chlon van
Synthese via 077 397 85 00 of
h.chlon@synthese.nl

Natuurmarkt bij ’t Zoemhukske
In en om het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst vindt op zondag 13 april de jaarlijkse
Bijen- en natuurmarkt plaats. De markt is van 09.00 tot 14.00 uur.
Op deze markt krijgen bezoekers
informatie over het leven van de
honingbij. Voor de imker zijn er bijenvolken te koop evenals was, kasten
en imkermaterialen. Verder kunnen
bezoekers terecht voor de aanschaf van
diverse biologische streekproducten,

blauwe bes-producten, kaas, diverse
jamsoorten en er kan geproefd worden
van appelstroop, appelsap, appelwijn
en kersenwijn. De pomologische vereniging (PGL) verzorgt een demonstratie over enten en oculeren van appel
en perenbomen en geeft informatie

over oude appel- perenrassen. Er is
een demonstratie korfvlechten, het IVN
geeft uitleg over diverse zaken met
betrekking tot de natuur en hun eigen
activiteiten. Kinderen kunnen deze dag
kaarsen maken. Kijk voor meer informatie op www.zoemhukske.nl

Open dag De Peelse Golf
Golfclub De Peelse Golf in Evertsoord doet op zaterdag 12 april mee aan de Nationale Open Golfdag.
Geïnteresseerden voor de sport zijn van 13.00 tot 17.00 uur welkom.
De golfclub geeft de hele dag uitleg
over van alles en nog wat met betrekking tot de golfsport. Er loopt deskundige begeleiding rond, die kan helpen
met het slaan van een balletjes, putten,
chippen of pitchen. Alle elementen van
de golfsport komen aan de beurt.

De vrijwilligers van de club rijden
bezoekers rond in een buggy en
laten hen de gehele baan zien. Een
duurzame golfbaan die ook dit jaar
weer opnieuw gecertificeerd is als
een Geo-baan. Dat wil zeggen dat de
golfbanen een duurzame opzet, beheer

en onderhoud hebben, mede dankzij
clubleden.
Naast het plezier op de baan kan
ook de sfeer van de club ervaren worden in het clubhuis.
Voor meer informatie kijk op
www.depeelsegolf.nl

Seizoensopening
oogsttuin
Oogsttuin De Vrije Akker in Lottum opent zondag 13 april van 14.00 tot
16.30 uur haar seizoen. Iedereen is welkom om de eerste gewassen te
komen bekijken, proeven en oogsten.

De ideale partner om
productie- en logistieke processen
Service monteur
elektro
m/v
effectiever
in te richten

Bezoekers kunnen De Vrije Akker
een keer bekijken en de tuinders
spreken. Ook geven de tuinders rondleidingen, worden broodjes gebakken

boven het kampvuur en kan men verse
tuinsoep proeven. De oogsttuin ligt aan
Hoofdstraat 45 in Lottum. Kijk voor meer
informatie op www.devrijeakker.nl

Ter versterking van de afdeling elektro zoeken wij een:

ACB is gespecialiseerd in het engineren, produceren en onderhouden van machines,
transportbandsystemen en turn-keyprojecten in diverse sectoren
De functie
Als service monteur elektro bent u verantwoordelijk voor het bekabelen en afmonteren van
www.acb-solutions.nl
installaties. U bouwt besturingskasten, voert
reparaties uit en lost storingen op. Tevens keurt
en beproeft u geproduceerde / gerepareerde
projecten.
Uw profiel
U beschikt over mbo werk- en denkniveau
(elektro), door opleiding of ervaring verkregen.
U bent zelfstandig, hebt een proactieve houding, weet van aanpakken en hebt geen 9 tot 5
mentaliteit. U bent in het bezit van rijbewijs B of
bereid dit te gaan halen.

Wat bieden wij
Een technisch uitdagende en veelzijdige functie
in een organisatie die volop in beweging is. Een
marktconform salaris, enthousiaste collega´s en
een informele werksfeer.
Interesse
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Crit Theunissen.

DeSollicitaties
ideale
om
kunnenpartner
ingezonden worden
naar:
ACB, t.a.v. Crit Theunissen
productie- en logistieke
processen
Postbus 6218, 5960 AE
Horst
Of per e-mail naar: crit@acb-solutions.nl
effectiever in te richten

www.acb-solutions.nl

Vrijgezel-lig wandelen
Vrijgezel-lig, een club voor alleenstaanden in Horst aan de Maas, gaat
op zondag 13 april wandelen.
Het vertrek van de wandeling is
om 11.00 uur bij horecacentrum De
Sevewaeg in Sevenum. Vanaf 10.30
uur kan men hier terecht voor een
kop koffie. De lengte van de route is

circa twaalf kilometer. Tijdens deze
route wordt een beeldentuin bezichtigd. Deze ligt op ongeveer vijftig
meter voor het lunchadres. Opgeven
kan via 06 23 34 31 45.

Eerste match
NaoberZorgPunt
Meerlo
De eerste aanvraag bij NaoberZorgPunt Meerlo is van een match
voorzien. Over een tweede verzoek volgt inmiddels een nader gesprek.
De initiatiefgroep wil de Meerlose
samenleving sterker maken.
Inwoners die hulp nodig hebben,
kunnen aankloppen en iedereen die
een dienst aan zijn medemens wil
aanbieden, kan zich melden. Zoals
het er nu naar uitziet, zal de officiële
opening van het punt medio mei
plaatsvinden. Maar NaoberZorgPunt
Meerlo is al actief bezig met
verbinden.
De eerste aanvraag betrof een

inwoner die graag gezelschap heeft
bij het winkelen en het bezoeken van
de dokter, zodat de vrijwilliger kan
noteren welke afspreken de dokter
maakt. Dit is niet alleen belangrijk
voor de patiënt zelf, maar dient ook
als informatie voor de thuiszorg. Een
tweede verzoek betreft de hulp bij
klein tuinonderhoud. NaoberZorgPunt
raadpleegt per verzoek de lijst van
vrijwilligers om te bekijken wie iets
op kan pakken.
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Limburgs Landschap gaat
voor Schone Maas
Leerlingen van basisschool De Bottel uit Lottum hebben donderdagochtend 3 april het traject tussen het
veerpont van Lottum-Lomm en Grubbenvorst-Velden opgeschoond. Zij deden dit samen met vrijwilligers van
hengelsportvereniging Willem Barendsz.

Fietsenmarkt
TWC Oranje
TWC Oranje organiseert op Koningsdag, 26 april, de traditionele
fietsenmarkt. Deze vindt plaats in de Mèrthal in Horst.
Tijdens de markt wordt elk soort
fiets aangeboden voor de verkoop,
zoals kinderfietsen, racefietsen en
mountainbikes. Maar ook accessoires zoals kinderzitjes, wielensets en
fietsendragers. Wie nog niet-gebruikte
fietsen thuis heeft staan, kan deze

door leden van TWC Oranje laten
verkopen. Men dient dan op 26 april
vanaf 08.00 uur de fiets in de Mèrthal
in te leveren. De kostprijs wordt in
overleg bepaald. Voor meer informatie bel Hay Keysers op 06 53 38 00 82
of mail naar oth@twcoranje.nl

Verkoopmedewerk(st)er gezocht!
Bufkes Horst zoek een enthousiaste
vriendelijke verkoopmedewerk(st)er
voor 12 uur per week om ons gezellige
verkoopteam te versterken.
Het Limburgs Landschap ontvangt
regelmatig klachten en vragen over het
achtergebleven Maasvuil. De laatste
weken zijn, naast de eigen medewerkers, diverse vrijwilligers, basisscholen
en verenigingen druk doende om alle

plastic rommel die tijdens de hoogwaters van afgelopen winterperiode
is achtergebleven op te ruimen om
daarmee te zorgen dat er een schone
Maas achter blijft. Met ‘Schone Maas
Limburg, aanpak zwerfafval Limburgse

beken en rivieren’ proberen provincie,
Rijkswaterstaat, waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten en diverse
andere partijen samen het zwerfafvalprobleem op de kaart te zetten.

Heeft u interesse stuur dan uw
solliciatiebrief naar:

Bufkes Horst
Kerkstraat 14
5961 GD, Horst
of mail naar: derix@echtebakker.nl

(Foto: Henk Heijligers)

SV Oxalis nieuwe naam
korfbalverenigingen
De vier fuserende korfbalvereniging uit Horst, Hegelsom, Meterik en America gaan vanaf het nieuwe seizoen
samen verder onder de naam SV Oxalis. Dat maakte de verenigingen zondag 6 april bekend op sportpark Wienes in
Hegelsom.

badkleding

De keuze voor de nieuwe naam
voor de korfbalverenigingen Erica uit
America, ODOS uit Hegelsom, Vonckel
Girls uit Meterik en Wittenhorst uit
Horst is symbolisch. Oxalis staat voor
het Latijnse woord ‘klaver’, dat symbool
staat voor samenwerking tussen de vier
korfbalverenigingen.
De verenigingen vinden het, zoals
eerder aangegeven, nog steeds jammer samen te moeten gaan. “Het is

noodzaak. Het is natuurlijk jammer
dat er hierdoor minder verenigingen
in de competitie overblijven, maar
we moeten nu iets doen, voordat we
helemaal moeten stoppen”, laat het
gezamenlijke bestuur weten. Ook kozen
de leden van de nieuwe vereniging
een gezamenlijk tenue. De keuze was
paars of blauw. Onder toeziend oog
van notaris mr. A. Beijers-Willems werd
met grote meerderheid van stemmen

gekozen voor een paars shirt met
zwarte rok en zwarte sokken. Vanaf het
nieuwe seizoen gaan de verenigingen
zowel in het nieuwe tenue als onder
de nieuwe naam spelen. De overige
korfbalverenigingen uit gemeente
Horst aan de Maas, De Merels uit
Melderslo, SV Lottum, Sporting ST uit
Swolgen en Tienray en SV United uit
Meerlo-Wanssum, blijven wel ieder als
zelfstandige vereniging bestaan.

like us on

: www.facebook.com/meulendijkssport

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

www.bufkes.nl

your professional sportshop
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Culinaire speurtocht
in Sevenum

DECULTUURRECENSENT

In het kader van KERNgezond vond op vrijdagochtend 4 april een
culinaire speurtocht plaats. Kinderen van groep zes van basisscholen De
Krullevaar, De Horizon en De Dobbelsteen liepen deze speurtocht met
gezonde activiteiten door het centrum van Sevenum.

Vrijdagochtend liepen de basisschoolleerlingen uit Sevenum een
culinaire speurtocht die hen langs verschillende gezonde activiteiten leidde,
zoals ijssalon Lo Solé, supermarkt Jan
Linders en slagerij Ferry Janssen.
Bij Lo Solé mochten de kinderen
drie soorten gezond ijs proeven. De
smaak die uiteindelijk als lekkerste
werd beoordeeld, rode vruchten, is
binnenkort te koop bij de ijssalon. Een
gedeelte van de opbrengst daarvan

gaat naar het project KERNgezond
Sevenum. In de hal van het winkelcentrum De 4 Jaargetijden werd met
supermarkt Jan Linders en slagerij
Ferry Jansen een quiz gehouden over
verschillende fruit-, groente-, en
vleessoorten.
KERNgezond is een maatschappelijk project dat zich onder andere richt
op het promoten van thema’s zoals
gezondheid en sport voor basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8.

De cultuurrecensenten: Remi Beeren (16) en Lina van der Hulst (16)
Voorstelling: Kakelvers: Thijs Kemperink, Pepijn Schoneveld, Eva Crutzen (6 april)
Theater is: Je publiek vermaken door een verhaal proberen over te brengen.

Interview Thijs Kemperink
Hoe bent u erbij gekomen om dit te
gaan doen?
“Aandacht. Je wilt altijd een keertje
grappig zijn. Toen ik op een gegeven
moment op het podium stond en
grapjes ging maken zodat de mensen
er om gingen lachen, werd het een
verslaving.”

Hoe zou u uzelf omschrijven?
“Ik ben een nuchtere tukker en gek.
Ik praat veel te veel. Maar ik ben wel
knettergek. Op het podium durf ik alles
te laten zien. Dat maakt me niks uit.
En daarnaast ben ik wel aardig toch?
Gewoon een normale Twentse jongen
zonder veel poespas.”

Wat voor carrière zou u willen als u
geen cabaretier was?
“Bakker. Voor de broodjes en omdat het
heel lekker ruikt. Alleen ben ik geen
ochtendmens, dus het hele dorp moet
dan tot ’s middags 16.00 uur wachten
op hun broodjes. Dat is echt mijn ding.
Maar dat is gelukkig niet gelukt.”

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
Mts Claassens-Wijnen
Broekhuizerdijk 31
5962 NL Melderslo - Horst
Tel. 06 - 47 76 12 06

Vanaf 7 april
dagelijks verse
asperge te koop

STERK
(077) 398 42 20
vanwellschilder@live.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

Interview Pepijn Schoneveld en Eva Crutzen
Wat doet u als het publiek uw grap
niet grappig vind?
Pepijn: “Ik moest op boksles van
mijn regisseuse, want ik moest leren
incasseren. Ik vond het heel erg als er
niet gelachen werd. Want dan begin
je in je hoofd te twijfelen aan jezelf.
Eigenlijk moet je gewoon leren dat je
er niet bezig mee moet zijn en gewoon
door moet gaan.”
Eva: “Het is natuurlijk superstom als
een grap niet werkt. En al helemaal als

je er zelf van overtuigd bent dat het
een goede grap is. Je gaat vaker spelen
en dan leer je er mee leven.”
Hoe zouden jullie jezelf
omschrijven?
Pepijn: “Sexy! Nee, ik denk een beetje
raar. Voor mij is het allemaal heel
logisch wat ik zeg. Maar ik merk vaak
dat mensen in het publiek het raar
vinden. Ik maak in mijn voorstelling
sprongen die voor mij heel logisch zijn
maar voor het publiek niet.”

Eva: “Energiek, soms agressief,
spannend, scherp, en ik hoop eigen.”
Hoe zien jullie jezelf over tien jaar?
Pepijn: “Ik weet niet zo goed hoe ik
antwoord moet geven. Want ik vind
het al lastig om na te denken over het
volgende seizoen. Ik denk dat ik dan
mijn eigen publiek heb opgebouwd.”
Eva: “Carré.”
De avond in drie woorden:
Grappig, vernieuwend, verrassend.

Easter Surprise Party
UsMa organiseert op vrijdag
11 april een Easter surpriseparty
in OJC Niks in Horst. Het feest voor

jongeren in de leeftijd van 10 tot
en met 14 jaar duurt van 19.00 tot
22.00 uur. Wat er een week voor

Pasen allemaal gaat gebeuren, is nog
een surprise. Maar de organisatie
verzekert dat het vet gaat worden.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Manon Zegers
14 jaar
Hegelsom
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan school afgerond heb,
een leuke baan en een leuke vriend
heb. Ook hoop ik dat ik dan een huisje
ergens heb. Ik weet het nog niet helemaal zeker wat ik later wil gaan doen,
maar ik wil misschien iets met reizen
gaan doen, of ik wil iets als schoonheidsspecialiste worden.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Mijn eerste schooljaar op het Dendron
College, omdat ik nooit leerde voor
mijn vakken en nooit echt mijn best
deed. Ik ging nét over naar het tweede
jaar, ik haalde echt slechte punten.
Nu heb ik dat gelukkig weer helemaal
opgepakt.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?

Dat is niet echt één persoon, maar
ik denk dat dit meerdere personen
uit mijn klas zijn. Dit jaar ben ik in
een nieuwe klas gekomen en iedereen is superaardig en gezellig. In het
weekend heb ik vaak feestjes zoals
verjaardagen en zo en spreken we vaak
samen af.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Ik denk dat dit een pasta met een
soort rode tomatensaus is. De pasta
is gemaakt van een soort wokkels. Ze
maakt het regelmatig klaar, eigenlijk
gewoon tussendoor eens een keer. Of
ze voor dit recept een geheim ingredient gebruikt, dat weet ik eigenlijk niet.
Je laatst ontvangen app’je/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik van een vriendin van me.
In de meivakantie ga ik met haar naar
Turkije, dus ze appte me dat ze er zin in
had en ze vroeg hoeveel dagen we nog
moesten wachten.

aan
Manon Zegers
Leukste feestje ooit?
Dat is voor mij carnaval, omdat ik het
heel gezellig vind om ’s avonds uit te
gaan met vrienden. Ik vier carnaval ook
altijd iedere dag!
Wat is de leukste dag
in het jaar?
Mijn verjaardag, omdat ik dan leuke
cadeaus krijg. Ik nodig dan familie
en vrienden uit en dat is altijd
heel gezellig. Meestal houd ik mijn
verjaardag op de dag zelf en nodig ik
mijn familie uit en een paar vrienden
waar ik het meest contact mee heb.
Later, op een andere dag, geef ik dan
nog een feest voor vrienden.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Meestal ga ik naar Venlo, omdat dit
dichtbij is en er zijn best wel leuke
winkeltjes. In de vakanties ga ik
meestal naar Eindhoven, naar de
Primark en zo. Op zich ga ik best vaak
winkelen, om de drie weken ga ik wel
even naar Venlo.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 8,2 voor een kleine toets
van Engels. Ik vind Engels wel een van
Sociale netwerken, wat vind jij
de gemakkelijkste en ook een van de
daarvan? Wat is je favoriet binnen
leukste vakken. Hiermee heb ik het
deze groep?
Ik vind het wel handig en ik gebruik het ook makkelijker dan met alle andere
vakken.
meestal voor school. Alleen ik vind dat
Zon of sneeuw?
sommige mensen kunnen overdrijven
met wat ze erop zetten. Mensen twee- Dan kies ik voor de zon, omdat ik
niet echt van sneeuw houd. Het is
ten dan uitgebreid dingen wat ze aan
superkoud is en ik kan er amper
het doen zijn en zo. Whatsapp gebruik
doorheen fietsen zonder dat ik val door
ik zelf het meest.
Waar word je blij van in Horst aan de de gladheid.
Avondmens of ochtendmens?
Maas?
Ik ben een avondmens, omdat ik in de
Dat bijna iedereen elkaar kent en dat
ochtend meestal een beetje chagrijnig
alles dichtbij is. Meestal is het ook wel
ben, als ik net wakker ben. ’s Avonds,
gezellig, zoals met carnaval en die
bijvoorbeeld in de weekenden, zitten
dingen. Ik weet nog niet of ik hier blijf
wonen. Ik wil misschien later ook in de we met vriendinnen bij elkaar om film
te kijken en dat soort dingen.
stad wonen.
Stad of dorp?
Stel je wint een miljoen, wat zou je
Het maakt me niet zo heel veel uit. Een
dan doen?
stad vind ik wel handig, omdat alles
Ik denk dat ik sowieso een deel op de
dichtbij is qua winkels en zo. Maar een
bank zou zetten. Ook zou ik wat geven
aan een goed doel. En ik zou een groot dorp is gezellig omdat er niet zoveel
mensen wonen en je daardoor iederhuis kopen in een warm land, zoals in
een kent.
Ibiza of zo.

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

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

Reserveer nu voor de Paasdagen

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.
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Mies
Column
Timemanagement
Ik ben geen ster in time
management. Nee, plannen is
niet echt mijn ding. Ik kan
simpelweg geen tijd
inschatten. Op de een of
andere manier geef ik mezelf
altijd te weinig tijd voor
dingen. Ik loop altijd uit op
’schema’. Heel irritant
natuurlijk, want op deze
manier kan ik geen trein
halen. Letterlijk geen trein
halen, bedoel ik dan...
Nou komt ieder mens
natuurlijk wel eens te laat.
Ik ook. Meestal een paar
minuutjes, vergeeflijk natuurlijk.
Maar soms heb ik van die dagen
dat ik veel te veel plan voor het
aantal uren dat de dag me biedt.
Op dat soort dagen kom ik
grandioos te laat, of vergeet ik
zelfs afspraken. Een slechte
planner en vergeetachtigheid is
geen goede combinatie...
Afgelopen week kreeg ik het
weer voor elkaar. Geloof het of
niet: ik miste drie treinen. Drie
treinen achter elkaar, op één en
dezelfde avond, door drie
verschillende oorzaken.
1: Te laat gestopt met school,
waardoor ik te laat richting
station racete: trein gemist.
2: Telefoon vergeten, waardoor
ik als een malloot de trein weer
uit moest, ja ik zat er al in toen
ik erachter kwam, en op en neer
naar huis moest: trein gemist.
3: Opeenstapeling van alles wat
fout ging, tijd vergeten: trein
gemist. Een vreselijk irritant
beeld, vind ik dat altijd: een
wegrijdende trein, voor je neus,
in de richting waar jij naar toe
moet. Nog erger maakt het als je
dit beeld drie keer achter elkaar
moet aanschouwen, kan je het
je voorstellen? Zo frustrerend!
Heel vervelend, maar
daardoor ook heel
confronterend. Als dat geen
goede les voor mezelf is, dan
weet ik het niet meer. De
volgende keer pak ik het
slimmer aan: ik plan gewoon
een trein of drie later in dan
mijn eigenlijke ’schema’
aangeeft. Misschien haal ik het
dan wel eens een keer!
Mies
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OJC Cartouche

Philo en De Woeste live
De bands Philo en De Woeste spelen op zaterdag 12 april bij OJC Cartouche in America. Deze avond met
livemuziek begint om 20.00 uur.
De Woeste is een rock ’n roll-band
uit Maasbree. In 2008 besloten een
aantal rasmuzikanten om hun krachten
te bundelen met de oprichting van
De Woeste als resultaat. De bandleden
halen hun inspiratie uit Chuck Berry,
Normaal, AC/DC en Herman Brood
en zetten zoals ze het zelf zeggen
‘een spetterende performance met

high voltage rock ’n roll en Limburgse
teksten’ neer.
De tweede band die bij OJC
Cartouche het podium betreedt, is Philo
uit Horst aan de Maas. Philo is een
Thin Lizzy-tributeband en is opgericht
in 2012 door vijf muzikanten die al
jarenlang actief waren in bands in
de regio. Een toevallige ontmoeting

mondde uit in een collectief, met als
doel een ode brengen aan wijlen Phil
Lynott, frontman, zanger en bassist
van de legendarische Ierse rockband
Thin Lizzy.
Philo brengt een set met Lizzyklassiekers zoals The boys are back
in Town, Jailbreak en Dancing in the
Moonlight.

Expositie Nijntje en Nina
In de bibliotheek van Horst is tot en met 10 mei een speciale tentoonstelling over Nijntje en Nina van Dick Bruna
te zien. Op woensdag 30 april om 10.15 en om 15.00 uur is er een speciaal voorleeshalfuurtje.
De thema’s in het boekje over
Nijntje en Nina zijn vriendschap,
anders zijn en de multiculturele
samenleving. De expositie bestaat
uit zeefdrukken, prenten uit de
boekjes en de boekjes zelf in allerlei
talen. Want Nijntje is wereldwijd

razend populair. De boekjes van
Dick Bruna zijn vooral geschikt voor
kinderen van 2,5 tot 5 jaar. Bij de
tentoonstelling is een kijkwijzer voor
peuters beschikbaar. Kinderen die
het voorleeshalfuurtje bezoeken,
krijgen een gratis exemplaar van het

boek Nijntje en Nina (één boekje
per gezin). Peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven kunnen een
groepsbezoek aanvragen. Er is dan
een speciaal Nijntje-programma en er
wordt voorgelezen.
Aanmelden kan op info@biblionu.nl

Media Ukkie Dagen

Kinderen en media
BiblioNu Horst houdt op woensdag 16 april vanaf 15.00 uur een workshop met als thema Voed jíj je kind op of
laat je dat over aan de media? De workshop is in het kader van de Media Ukkie-dagen.
Mediawijzer organiseert de
Media Ukkie-dagen om opvoeders en
professionals te ondersteunen bij de
mediaopvoeding van kinderen van 0 tot
en met 6 jaar.
Tijdens de workshop wordt
samen met de kinderen een digitaal

prentenboek bekeken, daarna
wordt een verwerkingsactiviteit
gedaan. De ouders krijgen
achtergrondinformatie over goede
digitale prentenboeken en apps. Hoe
herken je die? Wat past bij welke
leeftijd? Hoe ga je ermee om? Voor

welke opvoeddoelen zijn ze geschikt
en welke zaken kun je beter op een
andere manier aanpakken?
Opgeven voor deze workshop kan
via aanmeldingen@biblionu.nl, verzoek
is om daar de leeftijd van het kind bij
te vermelden.

Krista Detor in Cambrinus
De Amerikaanse Krista Detor staat op zondag 13 april op het podium van café Cambrinus. Dit optreden begint
om 16.00 uur.
Eerder al wijdde L1-radio een
twee uur durende live-uitzending
vanuit Cambrinus aan een concert
van deze zangeres. Haar erkenning
begon met de cd Mudshow en in
haar volgende albums hield ze zich
makkelijk staande met krachtige
composities. Daarmee krijgt ze steeds
meer vaste voet aan de grond in

Nederland. Deze tour staat in het
teken van haar nieuwste cd Flat Earth
Diary. De spanning die ze op dit laatste
album en al haar vorige albums
oproept, houdt ze bij liveoptredens
makkelijk staande. Detors muziek
zit vol intimiteit en melancholie.
De muzikale begeleiding is altijd
sfeervol met accenten uit de folk, blues

en country. De ware kracht van Krista
Detor’s muziek schuilt in haar stem.
Een stem die volgens collega singersongwriters zelfs het voordragen van
het telefoonboek mooi en meeslepend
zou maken.
Krista Detor wordt tijdens dit
concert begeleidt door haar producer
David Weber (gitaar en backing vocals).

Lezing Wildzangvogels
Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst organiseert op 14 april om 20.00 uur een lezing over wildzangvogels.
De lezing schenkt met name
aandacht aan de lijnenteelt, die wordt

verzorgd door de heer G. van den
Acker. Deze lezing wordt gehouden in

doelhuis de Schutroe in Horst en is voor
iedereen vrij te bezoeken.

Presentatie Ghanees kunstproject
Stichting Vrienden van Christopher geeft op maandag 21 april een presentatie over het Ghanese kunstproject
SWOPA en haar kunst. Deze presentatie vindt van 11.00 tot 13.00 uur plaats bij atelier Rakuvaria in Sevenum.
Stichting Vrienden van Christopher
ondersteunt het project SWOPA en haar
kunst. In het Ghanese plattelandsdorpje
Sirigu leven de bewoners hoofdzakelijk
van de opbrengsten van de grond. Dit
geldt in mindere mate voor de vrouwen die aangesloten zijn bij het project
SWOPA. Deze vrouwen beschilderen op
traditionele wijze de muren van hun
lemen hutjes en maken op traditionele wijze keramiek voor huishoude-

lijk gebruik. De vrouwen maken ook
samen kunstwerken op canvas(doek),
gebaseerd op de traditionele muurschilderingen. Hun kunstwerken worden
over de hele wereld verkocht en hun
vrouwencentrum is een toeristische
trekpleister. Op deze manier verwerven
zij extra inkomsten om hongerperiodes
te overbruggen en hun kinderen naar
school te sturen.
In 2006 bezochten keramisten

Ed en Ine Knops SWOPA via Stichting
Vrienden van Christopher. Al tijdens hun
reis zochten Ed en Ine naar mogelijkheden om hun expertise en contacten in
te zetten om de kwaliteit van het keramiek te verbeteren. Stichting Vrienden
van Christopher heeft besloten deze
kunstopleiding te ondersteunen middels het project SWOPA en haar kunst.
Kijk voor meer informatie op
www.vriendenvanchristopher.nl
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Citaverde organiseert
DierenDoeDag
Leerlingen van mbo niveau 3 en 4 van het Citaverde College in Horst
houden op zondag 13 april een DierenDoeDag. Het is voor het tiende jaar op
rij dat deze dag plaatsvindt. De DierenDoeDag is van 11.00 tot 16.00 uur.
Dit jaar zijn er diverse
spectaculaire shows te zien. Zo is er
de reptielenshow van Ferry Torrez die
met krokodillen, slangen en andere
reptielen komt worstelen. Deze show
is van 13.00 tot 14.00 uur.
Verder is er een roofvogelshow
en een demonstratie met
politiehonden. Er zijn daarnaast
stands te vinden van onder

meer KNGF-geleidehonden, een
trimsalon en stichting Carnivora.
Kinderen kunnen in de knuffelhoek
met konijnen en andere kleine
knaagdieren kunnen knuffelen. Dit
jaar gaan alle inkomsten naar het
goede doel, KNGF-geleidehonden.
Zij hebben op deze dag ook een
inzamelingsactie voor oude mobiele
telefoons en cartridges.

Gemeentelijk
Muziek Toernooi
Het Gemeentelijk Muziek Toernooi vindt plaats op zaterdag 12 en
zondag 13 april in MFC de Meulewiek in Meterik. Op zaterdag begint het
toernooi om 18.00 en op zondag om 15.00 uur.
Op zaterdag 12 april concerteren
de slagwerkgroepen uit Meterik, Horst
en Melderslo en op zondag 13 april
is het de beurt aan de blaasorkesten
uit Sevenum, Lottum, Melderslo,
Broekhuizen, Meterik, America en

Horst. De afgelopen tijd hebben de
muzikanten intensief gerepeteerd
om de luisteraars een mooi en fraai
concert te laten horen. De jury bestaat
uit Rob Janssen (slagwerkgroepen) en
Jacob Slagter (blaasorkesten).
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Jubileumboek toneelvereniging

‘Honderd jaar De Vrije Spelers vat
je niet in een paar woorden samen’
Toneelvereniging De Vrije Spelers uit America viert dit jaar haar honderdjarig jubileum. Zondag 6 april werd in
de kerk van America het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Wij spelen verder’ overhandigd aan Tilla Minten,
de eveneens honderdjarige uit Horst en één van de eerste vrouwelijke leden van De Vrije Spelers.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

verder. De voorzitter: “Honderd jaar
toneelvereniging is moeilijk in een paar
woorden samen te vatten. Vandaar dat
we hebben gekozen om een boek te
maken met alle verhalen en anekdotes
van leden en oud-leden over De Vrije
Spelers.”

Over honderd jaar
weer zo’n feest
Ook Tilla Minten heeft met haar
verhalen bijgedragen aan het boek
en mocht daarom, en omdat zij bij
de eerste vrouwelijke leden van de
toneelvereniging hoort, het eerste
exemplaar ontvangen. Tilla Minten:
“Ik hoop dat De Vrije Spelers over
honderd jaar weer net zo’n mooi feest
houden als dit jaar.” Behalve mevrouw
Minten mochten ook Ab Rongen, die
voor veel materiaal voor het boek heeft
gezorgd, schrijver Erik van den Eijnden,
en André Roelink en Jolanda Poels
die verantwoordelijk waren voor de
lay-out van het boek, een exemplaar in
ontvangst nemen.

Met een kopje koffie
bekijken

In een kerk vol met vrienden,
familie, oud-leden van De Vrije Spelers
en andere belangstellenden werd ter
ere van het honderdjarig bestaan van
de toneelvereniging het jubileumboek
gepresenteerd. Voordat het officiële
gedeelte van de middag begon, gaven

de toneelspelers eerst een voorproefje
van hun nieuwe productie Tot ik vlieg.
Hoewel De Vrije Spelers maar een klein
stukje lieten zien, was het publiek
erg onder de indruk. “We vonden het
indrukwekkend. Het belooft heel wat
voor de echte voorstelling, dus die

gaan we zeker bekijken”, aldus twee
oud-leden van de toneelvereniging.
Na het toneelspel volgde de
officiële boekpresentatie. Uit handen
van voorzitter van De Vrije Vogels Anita
Rongen ontving Tilla Minten het eerste
exemplaar van het boek Wij spelen

Lid van De Vrije Spelers Gert Derks
is tevreden over de boekpresentatie
en het voorproefje van hun productie.
“Het was de eerste keer dat we hier in
de kerk speelden en ik kreeg meteen
zin om de voorstelling in het echt te
laten zien. Natuurlijk ben ik ook heel
benieuwd naar het boek. Dat ga ik
morgen eens rustig met een kopje
koffie erbij bekijken.”

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodieexpress
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

GEVRAAGD:
voor onze sportzaak

Jonge enthousiaste
verkoopster (v)

Uniek. Schitterend.
Echt hout met diepgang.

fulltime
Uw reacties uitsluitend schriftelijk tot en met 18 april 2014 naar:
Meulendijks Sports and Travel,
Kerkstraat 17, 5961 GC Horst
of naar info@meulendijkssport.nl

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl
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Moeders wil is wet in de jaren 50 en nu
Veel misverstanden, problemen en de vrouw in huis is de baas. Daar draait het om in het nieuwe toneelstuk van
toneelvereniging Poespas uit Hegelsom. Met ‘Moeders wil is wet’ wil de groep spelers een leuke komedie neerzetten. “Het is een stuk waar lekker om gelachen kan worden.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Voor Susan Pluk (25) uit Hegelsom
en Joep van der Sterren (27) uit
Sevenum is het een spannende avond.
Het is de avond waarop ze samen
met acht andere spelers oefenen
voor de première van hun toneelstuk.
Regisseuse Lisette Leenders heeft de
groep helemaal klaar gestoomd. Van
der Sterren: “Tijdens het oefenen is

Sterren uit. Pluk: “Iedereen doet dat
thuis op z’n eigen manier, maar we
komen ook iedere week bij elkaar om
samen te oefenen.”

anderen. Je moet je kunnen inleven en
daarop reageren.”
Naast de groep spelers zijn er
ook verschillende mensen met de
organisatie van het toneelstuk bezig.
“Iedereen mag zelf kiezen. Als je mee
wilt doen, speel je mee en anders
vervul je bijvoorbeeld een taak achter
Inmiddels zijn de spelers er wel klaar de schermen. Alles wordt door onszelf
voor. “Het licht en geluid moet misschien geregeld”, vertelt Van der Sterren. “Het
decor is bijvoorbeeld in elkaar gezet
nog wat anders, maar het stuk staat.”
Alle spelers zijn gegrimeerd en klaar om door een groepje en we hebben met
alle leden spullen verzameld.” En het
straks voor de laatste keer het toneelkostuum? Pluk: “Zelfs de kleding en de
stuk te oefenen. Ze hebben allemaal op
hun eigen manier teksten geleerd. Pluk: grime regelen we zelf.”
Tussen het kiezen van het stuk
“Sommige rollen hebben meer tekst dan
en nu hebben de spelers heel veel
andere rollen, maar iedereen oefent de
geoefend. “We hebben foto’s van de
teksten op een eigen manier. Straks om
jaren 50 bekeken en hebben bijvoor20.00 uur gaan we beginnen en voor
beeld op aanraden van de regisseuse
die tijd is iedereen helemaal bezig met
de serie ‘Moeder, ik wil bij de revue’
z’n eigen personage.” En dat is Van der
gekeken.” In het toneelstuk passeren
Sterren met haar eens. “Ik verander
verschillende taboes de revue. “We
dadelijk in m’n rol. Dan is Joep weg en
hebben maar een speler die de jaren
komt Willy tevoorschijn.”
50 heeft meegemaakt, dus we hebben
De twee amateuracteurs zijn er
veel moeten leren”, zegt Pluk. Wat
helemaal van overtuigd dat het goed
het publiek tijdens de voorstelling kan
gaat komen. “We denken er altijd met
verwachten? “Een echte komedie.”
z’n allen heel positief over, want als
Moeders wil is wet wordt op
je dat niet doet, kunnen mensen dat
woensdag 9, zaterdag 12, zondag 13
aan je gezicht zien.” Vol overtuiging
en woensdag 16 april om 20.00 uur in
beginnen ze dus aan de vier speelzaal Debije in Hegelsom gespeeld. Voor
avonden en dat moet lukken, want ze
hebben maanden geoefend. Pluk: “Het meer informatie kijk op www.toneelmoeilijkste is dat je niet alleen je eigen verenigingpoespas.nl of bel Tonnie
teksten moet kennen, maar ook die van Bouten op 077 398 52 55.

Dan komt Willy
tevoorschijn

ze kritisch, maar wel op een positieve
manier.” “Lisette heeft in haar hoofd
wat ze wil en daar gaat ze helemaal
voor. Alles moet vanavond goed zijn”,
vertelt Pluk verder.
Volgens de spelers moeten de puzzelstukjes op de avond van de generale
repetitie op z’n plek vallen. Ze zijn al
vanaf de zomervakantie bezig met het

nieuwe toneelstuk. “Je begint met het
kiezen van een nieuw stuk en gaat dan
met z’n allen oefenen”, legt Van der

Palmpasen De Locht
Kinderen mogen op zondag 13 april palmstokjes versieren met
broodhaantjes, slingers en sinaasappels bij Museum De Locht in Melderslo.
Palmpasen is een oude traditie
die mede dankzij het museum in
ere wordt gehouden. Het palmstokje
herinnert aan de intocht in Jeruzalem
van Jezus, één week voor Pasen.
Daarnaast zijn in het museum
diverse wisseltentoonstellingen te
bezichtigen, zoals Bij ons thuis aan de

muur. Het is een expositie vol nostalgie met familieportretten, diploma’s,
vrome afbeeldingen, kruisbeelden
en heilwensen. Zondagmiddag is ook
de smederij in bedrijf. Het museum
is elke dag geopend van 11.00 tot
17.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.delocht.nl

Pelgrimsreis China

In voetsporen
bisschop Schraven
Onder begeleiding van bisschop Everhard de Jong, hulpbisschop van het
bisdom Roermond wordt van 16 tot 28 oktober een pelgrimstocht ondernomen naar China. Het hoofddoel van hun reis is de plaats Chengtingfu (het
huidige Zhengding) waar op 9 oktober 1937 de Lottums bisschop Frans
Schraven door soldaten van het Japanse leger werd vermoord.
De weigering van Frans Schraven
om Chinese vrouwen uit te leveren
moest hij met de dood bekopen.
Op 3 januari werd zijn proces
van zaligverklaring in het bisdom
Roermond afgesloten. De organisatie
van deze reis is in handen van het
China Instituut van de universiteit
van Leuven dat, in samenwerking
met reisagentschappen, jarenlange
ervaring heeft met deze reizen. Een
van hun Chinese medewerkers is

reisleider. Er wordt onder meer een
bezoek gebracht aan de Verboden
Stad, maar ook aan de stad waar
bisschop Frans Geurts, neef van
bisschop Schraven, met wortels in
Broekhuizenvorst, gewerkt heeft en
waar heel wat Limburgse missionarissen, zoals bisschop Lebouille
uit Hoensbroek hun sporen hebben
nagelaten. Neem voor meer
informatie over de reis contact op via
info@mgrschraven.nl

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel
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Griendtsveen
Toneelvoorstelling
Diplodokus Deks

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

vr 11 t/m ma 14 april 20.15 uur
Organisatie:
Toneelvereniging Grikon
Locatie: De Zaal

America

Gezamenlijke collecte
t/m vr 11 april

Dorpsraad met
Staatsbosbeheer

Lenteconcert
za 12 april 20.00 uur
Organisatie: gemengd zangkoor
Cantaremos
Locatie: Bondszaal

wo 16 april 20.00 uur
Locatie: De Zaal

Optreden
Philo & De Woeste

Toneelvoorstelling
Moeders wil is wet

vr 11 april 20.00 uur
Organisatie: HZPC
Locatie: zwembad De Berkel

Optreden
Joe Buck Yourself
vr 11 april 20.00 uur
Organisatie: Slappe Hap
Locatie: café Babouche

vr 11 april 21.00 uur
Locatie: zaal De Leste Geulde

Hegelsom

za 12, zo 13 en wo 16 april
20.00 uur
Org: toneelvereniging Poespas
Locatie: Zaal Debije

Peeldag: kermis,
amusement van
vervlogen tijden

Dierendoedag

zo 13 april 11.00-17.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Dorpsraadsvergadering

zo 13 april 11.00-16.00 uur
Organisatie: leerlingen mbo
niveau 3 en 4
Locatie: Citaverde College

wo 16 april 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Openbare repetitie

Broekhuizen

Wandelen door het
Schuitwater met natuurgids
wo 16 april 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode
Vennen

ma 14 april 19.00-21.00 uur
Organisatie: gemengde zangvereniging Egelsheim
Locatie: zaal Debije

Dorpsraadvergadering
do 10 april 20.30 uur
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Evertsoord

Powerman
za 12 en zo 13 april
Organisatie: Stichting Powerman
Locatie: Horst-centrum

kel:

win
!
or geldopnames
vo
t
aa
m
auto

Lipton Ice Tea

nu 1 + 1 gratis

vr 11 april 21.00 uur
Organisatie: Stichting 77
Locatie: café Metieske

Lentefeest

Dauwtrappen

di 15 april 14.00 uur
Organisatie:
Zonnebloem afdeling Sevenum
Locatie: De Torrekoel

zo 13 april 06.00 uur
Org: Stichting Knopen Lopen
Locatie: start parkeerterrein bij
de kerk

Vrijgezel-lig wandelen

Meerlo

za 12 april 21.00 uur
Locatie: OJC Niks

vr 11 april 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Bijen- en natuurmarkt

Melderslo

zo 13 april 09.00-14.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

vr 11 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Optreden Krista Detor

Wereldmarkt

zo 13 april 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

zo 13 april 11.00 uur
Organisatie: Vrijgezel-lig
Locatie: vertrek De Sevewaeg

Clubkampioenschappen
zo 13 april 11.30 uur
Organisatie: Hosema
Locatie: De Kruisweide

Blacklight night
met dj Jelle

Breicafé

vr 11 april 19.00-22.00 uur
Organisatie: UsMa
Locatie: OJC Niks

za 12 april 13.00-17.00 uur
Locatie: golfclub De Peelse Golf

OMG! DJ Battle

zo 13 april 13.00-17.00 uur
Organisatie: fanfare Monte Corona
Locatie: De Torrekoel

Sound Niks Show

Palmstokjes versieren
zo 13 april
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Gemeentelijk
muziektoernooi
za 12 en zo 13 april 13.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek

Lezing over wildzangvogels
ma 14 april 20.00 uur
Organisatie:
Vogelvereniging Ons Genoegen
Locatie: doelhuis De Schutroe

Swolgen

Vogelwandeling in ‘t Sohr
zo 13 april 09.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: vertrek visvijver

Tienray

Toneelvoorstelling Alle Hens
aan Dekmantel

Workshop Voed jij je kind op
of de media?

Dorpsraadvergadering

wo 16 april 15.00 uur
Locatie: BiblioNu Horst

do 17 april 20.30 uur
Locatie: café ‘t Hukske

vr 11 t/m zo 13 april 19.30 uur
Organisatie: toneelvereniging
Mimus
Locatie: Parochiehuis

Dorpsraadvergadering

Sevenum

Pokertoernooi

Easter Surprise Party

Nationale Open Golfdag

Rommelmarkt

zo 13 april
Locatie: zelfoogsttuin
De Vrije Akker

zo 13 april 10.30 uur
Organisatie: Jeugdharmonie
Locatie: cc ’t Gasthoês

vr 11 april 16.30-20.30 uur
Organisatie: Werkgroep Mondiaal
Burgerschap
Locatie: aula Dendron College

vr 11 april 19.20 uur
Locatie: vertrek Fixet Sevenum

Seizoensopening

vr 11 april
Locatie: Blok10

Gala-optocht

t/m za 12 april

Lottum

Team Rocket

Kinderconcert

Horst

Broekhuizenvorst

alle soorten 2
verpakkingen

Gezamenlijke collecte

Optreden Hoebersband

za 12 april 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Nieuw in onze

Kronenberg

Synchroonzwemshow
Lentekriebels

Gezamenlijke collecte

do 17 april 20.00 uur
Locatie: De Riet

t/m vr 11 april

vr 11 april
Locatie: OJC Gaellus

Superdeals:
Malse biefstuk
topkwaliteit uit Ierland
500 gram
van 9,95

Nu

(deze acties zijn geldig van wo 9 t/m di 15 apr 2014)

5,98

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Iedere zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Verkoop
Onderhoud & Reparatie
077-3987973 / 06-38518702
Americaanseweg 13 Horst

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

www.haardstede.nl

fruitbedrijf jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077 - 398 43 08

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bijti ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
titi
> Reparatie
ti op afspraak klaar terwijlti u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel
Wij
ti
alle zorgverzekeraars

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Linedance

In groepsverband dansen
op goed in het gehoor
liggende (country)muziek
- Je danst in rijen met dezelfde dansbewegingen
- Je werkt aan balans en de hersenen worden getraind
Maak kennis met de linedance groep in Zaal de Riet in Horst.
Zij dansen op vrijdagmiddag van 13.45 uur tot 14.45 uur.
Sportactiviteiten voor 50-plussers
Van Douverenstraat 31, Horst • T 06 27 55 90 88
info@sameninbeweging.com
www.sameninbeweging.com

Het is weer aspergetijd!
Vanaf Vrijdag 11 april weer

dagelijks
Verse
asperges
Verkrijgbaar!
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

10
04

Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek

Heilige mis

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Horst

Broekhuizenvorst

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

zaterdag

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 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

zondag

112

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

familie daags voor de reünie een
optreden.
De band bestaat uit Piet
Hoebers (bekend van Mash,Ten
dance), Jos Hoebers (ook van Mash,

Campaign), Joep Hoebers (Campaign),
Piet Hoebers sr. (The Sparks), Loes
Hoebers, Hay Hoebers (the Sparks), Igor
Hobus (Heideroosjes) en Tom Peeters
(station America en Verstesse).

Open repetitie Egelsheim
Egelsheim zingt een gevarieerd
repertoire van Franse drinkliederen tot
Russische genadeliederen en van de
Amsterdamse grachtensongs tot het
Amerikaanse Get me to the church en
een Afrikaans vrijheidslied. Het koor

zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

wordt begeleid door dirigent John
Wauben. Onder zijn leiding werd de
gemengde zangvereniging Egelsheim
tijdens de finale van het Nederlands
Koor Festival in Haarlem in juni 2012
uitgeroepen tot beste koor van

Nederland in de afdeling senior.
Vaste pianiste bij het koor is Ludmila
Seroo-Ferroni. Iedereen is van 19.00 tot
21.00 uur welkom op de openbare
repetitie. Kijk voor meer informatie op
www.egelsheim.nl

Ballonnenwedstrijd
’t Zwingelke
Kindcentum ’t Zwingelke in Melderslo opende afgelopen januari haar deuren. Ter gelegenheid daarvan werd
een ballonnenwedstrijd gehouden. Vrijdag 4 april werden de winnaars bekendgemaakt.

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

De band is samengesteld na
aanleiding van een reünie van de
familie Hoebers, die op 12 april
plaatsvindt. Op verzoek verzorgen
enkele ervaren muzikanten van de

Hegelsom

zaterdag

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

09.45

De gelegenheidsformatie de Hoebersband geeft op vrijdag 11 april een optreden in zaal De Leste Geulde in
Horst. Dit concert begint om 21.00 uur, de zaal is vanaf 20.00 uur open.

Gemengde zangvereniging Egelsheim uit Hegelsom houdt op maandag 14 april een openbare repetitie in zaal
Debije in Hegelsom. De groep van 66 zangers en zangeressen repeteert elke week aan een repertoire met liederen
uit de hele wereld.

Meterik

Verloskundige zorg

Heilige mis

Optreden Hoebersband

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

(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

Spoedgevallendienst
11 t/m 17 april 2014
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

19.15

Grubbenvorst

Venray

Tandarts

Heilige mis

09.45

Griendtsveen

zaterdag

Huisartsenpost

11.00

service 37

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Kindcentrum ’t Zwingelke is
onderdeel van Kinderopvang ’t Nest en
werd midden januari feestelijk geopend
door wethouder Ger van Rensch. Na de
opening gingen wel honderd ballonnen
de lucht in.

Bijna 700 kilometer, helemaal
in Borkop, Denemarken, kwam een
paar dagen later al de ballon terecht
van Jeske Cuppen. Zij won hiermee
de eerste prijs. De tweede prijs
werd gewonnen door Teun Coenen.

Zijn ballon landde 130 kilometer
verder op in Harfsen in de Achterhoek.
De derde prijs werd gewonnen door
Fien Huijs. Haar ballon kwam, na
127 kilometer te hebben afgelegd,
terecht in Epe, op de Veluwe.

Wandelnetwerk feestelijk
geopend
Het nieuwe wandelknooppuntennetwerk van Horst aan de Maas wordt zaterdag 12 april officieel geopend bij
het Huis van de Streek in Horst. Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert samen met KnopenLopen
Sevenum en Toeristisch Platform Horst aan de Maas voor de opening een wandelevenement.

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

De afgelopen maanden hebben
tientallen vrijwilligers gewerkt aan
de wandelroutes. Het resultaat is een
wandelnetwerk van 450 kilometer lang.
De routes gaan door alle dorpen van de
gemeente en voeren langs bijzondere
plekken. Het wandelnetwerk is voorzien
van dubbelzijdige bewegwijzering en

eenduidige palen. In verschillende
dorpen staan informatieborden en
kunnen wandelaars starten. In april
en mei kunnen wandelaars acht
keer onder begeleiding van een gids
lopen over diverse delen van het
knooppuntennetwerk. Tijdens de
wandeling vertelt de gids over de

omgeving en de natuur.
Een wandeling onder de naam
Dauwtrappen wordt in Sevenum
georganiseerd op zondag 13 april
en start tussen 06.00 en 07.00 uur.
Op woensdag 16 april wordt met een
gids gewandeld door het Schuitwater,
vanaf 14.00 uur.
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Maasboulevard
Shoppingzone Venlo
Maasboulevard * Overdekt parkeren * Lekker dichtbij * Goed bereikbaar

maasblvd.nl

Dagje uit?
Kom shoppen
in Venlo!

www.venloverwelkomt.nl
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Orchideeënweekend

div.

12 & 13 april

Zaterdag: Orchideeëndokter
Zondag: Orchideeënvereniging Noord- en Midden Limburg
Lever uw oude Orchidee in en ontvang

25%

korting* op een nieuwe! * m.u.v. acties, max. 1 per klant.

Of neem uw Orchidee mee en laat u adviseren over onderhoud, bemesting en verpotten.

GRATIS Orchideeën oppotservice

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

elke
zondag
open
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