gemeentenieuws pagina

05
04
2

0

1

20

2500 m

2

showroom

IL
R
P
A
9
2
G
A
D
N
O
Z
P
O
KO
n 11.00 - 17.00 uur

2

va

Spoorstraat 61 • Tienray • www.tegel-outlet.com

Alles over auto’s en voertuigen: thema auto

pagina

13-15

Oorkonde
voor Jan
Coenders
pagina

04

Onrust in
Grubbenvorst
pagina

07

Beelden
graf
gestolen
pagina

09

Floriade in
Horst aan
de Maas
pagina

21-22

Dorpsraad
Kronenberg
pagina

25

Floriade 2012 geopend
Koningin Beatrix heeft op woensdag 4 april de
Floriade onder regenachtige omstandigheden geopend.
Zij bezocht onder meer de paviljoens van Villa Flora,
Japan en Azerbeidzjan, waarna zij de officiële opening
verrichtte.

Chantal Janzen verwelkomde de
genodigden in de congreshal van de
Innovatoren en deed daarmee de aftrap
van de openingsceremonie van de
Floriade. Koningin Beatrix verrichtte de

officiële opening met het plaatsen van
een bloem in een vaas. Hierna barstte
het feestgedruis op het terrein van de
Wereldtuinbouwexpo los. Vele
nationale en internationale gasten

Rookverbod in bos- en
natuurgebieden van kracht
Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft een rookverbod voor bos- en natuurgebieden in Noord-Limburg
uitgegeven. Vanaf 1 april tot 1 oktober is het verboden te roken of open vuur te maken in de bossen en
natuurgebieden van de regio.
Volgens de Veiligheidsregio
Limburg-Noord zijn 70% van de natuurbranden ontstaan door menselijk
toedoen en dus te voorkomen. “Eén
weggeschoten peuk is al genoeg om
een groot gebied af te laten branden.
Verder kan een auto brandgevaar
opleveren. De katalysator wordt
bijvoorbeeld erg heet. Als u de auto
in droog, hoog gras wegzet, kan het
gras daardoor in brand vliegen”, tipt
de Veiligheidsregio.
De kans op natuurbranden zijn

hoger in de winter en het vroege
voorjaar: bomen en planten zijn nog
erg droog omdat hun sapstroom
nog niet op gang is gekomen en
kunnen daardoor snel in brand raken.
Luchtvochtigheid, soorten begroeiing,
windsnelheid en seizoensdrukte zijn
andere invloeden.
Het grote gevaar van natuurbranden is volgens de Veiligheidsregio de
onbeheersbaarheid. Ieder klein brandje
in een natuurterrein kan uitlopen op
een verwoestende brand. Het is moei-

lijk te voorspellen hoe het vuur zich
gaat ontwikkelen, met welke kracht
en met welke snelheid.
Zij raden mensen dan ook aan
om niet te roken in bos- of natuurgebieden, op te passen waar zij hun
auto parkeren en geen rommel weg
te gooien. Veiligheidsregio LimburgNoord is een intergemeentelijk
samenwerkingsverband van alle
gemeenten in Midden- en NoordLimburg om onder andere de veiligheid in de regio te waarborgen.

genoten van de ceremonie. Lokale
helden als Rowwen Hèze, Chantal
Janzen, het Limburgs Symfonie Orkest
en honderden acteurs zorgden voor een
muzikaal spektakel. (Foto: Renier Linders)
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Lentevoordeel en
kans op vrijkaarten bij
Schouwburg Venray!
Meedoen? kijk op onze website!

www.schouwburgvenray.nl
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Lottumse in de race
Miss Limburg
Laureen Vlashof uit Lottum mag zich dit jaar finaliste van de Miss Limburg-verkiezingen noemen. Ze moet nog
twee kandidaten verslaan voordat ze ook mee mag doen aan de Miss Nederland-verkiezingen. Vorig jaar won Kelly
Weekers de Miss Limburg-verkiezingen. Zij mocht daarna door voor Miss Universe.
Laureen wil nu graag Kelly
opvolgen. “Ieder meisje dat ik ken,
wil meedoen aan de Miss Universeverkiezingen.” Ze denkt dat ze wel
kans maakt om te winnen. “Ik heb
van velen gehoord dat ik hun favoriet
ben, dus stiekem geloof ik er wel in.”
Ze vertelt over haar internationale
ervaring. “Daar heb ik denk ik ook wel

Parkeerplaatsen
station klaar
Op donderdag 5 april levert aannemer Krinkels 103 nieuwe parkeerplaatsen op bij station Horst-Sevenum. Dit doet hij in opdracht van
Gemeente Horst aan de Maas, het ministerie van infrastructuur en milieu,
de provincie en de NS. In totaal heeft het station nu 296 parkeerplaatsen.
De extra parkeerplaatsen liggen
op grond van de NS en parkeren is
gratis. De uitgebreide parkeerplaatsen liggen zowel aan de noord- als
aan de zuidzijde van het station. De
parkeerplaatsen aan de noordkant

zijn te bereiken via de Stationsstraat,
de zuidzijde is via de Industrieweg te
benaderen. De NS zal zorgen voor beheer en onderhoud, Gemeente Horst
aan de Maas draagt hier financieel
aan bij.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

een streepje mee voor.” Laureen wordt
nu klaargestoomd voor de finale. “Ik
krijg nu catwalk-training, fotoshoots en
nog veel meer.” Haar specialiteit is haar
sterke loop op de catwalk. Ze hoopt na
wat trainingen, als ze wint, nog beter
te worden. “Ik heb krachtige foto’s en
ben ook altijd blij na een fotoshoot als
ik mijn foto’s ontvang.” Het leukste aan
missverkiezingen vindt ze de vriendschappen die ze eraan overhoudt. Ook
geniet ze van de aandacht. “Het is hele-

maal geweldig als er dertig fotografen
voor je neus staan en ze je allemaal willen fotograferen.” Zo krijgt ze ook veel
aandacht van kinderen die haar herkennen op school. “Ze zijn dan helemaal blij
als ik ze aandacht wil geven.” Over de
mindere kanten van missverkiezingen
moet ze langer nadenken. “Die zijn er
niet”, lacht ze. Als ze verliest, gaat ze
niet bij de pakken neer zitten. “Dan ga
ik natuurlijk gewoon verder met andere
missverkiezingen.”

Dader inbraken 2009
aangehouden
De politie Noord-Limburg heeft maandagmorgen een 31-jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een aantal
inbraken in woningen en garageboxen in 2009. In dat jaar vonden er
inbraken plaats in Tegelen, Arcen, Blerick, Hegelsom en Sevenum waarbij
sporen werden gevonden.
De sporen die bij de inbraken
werden gevonden, werden toen
opgeslagen in een DNA-databank.
In die databank vond een match
plaats. De politie wist naar aanleiding
van de resultaten van de DNAdatabank wie de verdachte was,

maar omdat deze persoon geen vaste
woon- of verblijfplaats heeft, was
het moeilijk om hem te traceren.
Na onderzoek wist de politie waar
de man tijdelijk verbleef en kon hem
zodoende maandag 2 april in Blerick
aanhouden.

2 maanden
onbeperkt sporten

Canvasdoek
met je eigen foto

Luxe E-bookreader
met 1 GB geheugen

Avontuurlijk
kinderfeest

€104,00

€50,00
€75,00

€37,50
€260,61

€119,00
€15,00

€7,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Gewild leefgebied nabij de Maas

Bever en das in omgeving
Lottumse Molenbeek
In de Lottumse Molenbeek is een bever actief. Het dier is sinds eind januari bezig in de Molenbeek, die amper
honderd meter stroomafwaarts aansluit op de Maas. Een woordvoerder van Waterschap Peel en Maasvallei (WPM)
laat weten de beveractiviteiten nauwlettend in de gaten te houden. Het waterschap is verantwoordelijk voor het
waterpeil van de beken in Noord-Limburg.

De Lekkerste
broodjes
HORST • GRUBBENVORST

Waar de bever precies vandaan
komt, is niet bekend. Wel laat het waterschap weten dat in het Schuitwater
ook bevers wonen. “Waar deze nu
vandaan komt is niet te achterhalen.
Wanneer een bever jongen krijgt,
zullen deze op een gegeven moment
een eigen leefgebied gaan zoeken.
Het is best mogelijk dat het dier via de
Maas naar de monding van de beek is
gezwommen”, zegt Inge Janssen van
het waterschap.

Maas of Schuitwater?
Bevers hebben een minimaal
waterpeil van zo’n vijftig centimeter
nodig om in te zwemmen. Wanneer
het peil te laag wordt, leggen ze een
dam aan waardoor het waterpeil
stijgt. Het waterschap controleert de
beken en waterstromen regelmatig
op eventuele beverdammen. Wanneer
het bouwwerk van een bever de
waterhuishouding in een beek in gevaar brengt, worden er maatregelen

genomen. Die kunnen variëren tot het
verleggen van de waterloop, tot het
afbreken van de dam. “Dit laatste, het
afbreken, doen we echter alleen maar
als er echt geen andere oplossing te
vinden is”, aldus Inge Janssen.

Duidelijke
knaagsporen
Enkele natuurliefhebbers hadden de bever al een tijd geleden
gespot. Lottumer Jan Rutten wandelt
regelmatig in het gebied langs de
Maas. “Na de vorstperiode in januari
zag ik al de eerste knaagactiviteiten
van de bever in het gebied. Nu staat
vast dat het een bever betreft”,
zegt hij. Maar niet alleen de bever
is er actief. Ook beverratten hebben
het stroomgebied van de Lottumse
Molenbeek ontdekt. Volgens Rutten
heeft de bever gebruik gemaakt van
de holen die eerder door de beverrat
zijn gemaakt.

Het gebied rond de Lottumse
Molenbeek herbergt daarnaast ook nog
een das. Hoe lang het dier er vertoeft
is niet duidelijk. In 2003 is de Flora- en
faunawet van kracht geworden waardoor de das een beschermde status
heeft. Dit wil zeggen dat de das, zijn
burcht en directe leefomgeving streng
beschermd zijn. Dassen zijn alleseters
en bovendien uitstekende gravers die
zich graag ophouden in houtwallen.

Ook nog een das
Jan Rutten uit Lottum over de das:
“De holen van die das kunnen wel een
gevaar vormen voor het pas aangelegde fietspad dat van Grubbenvorst naar
Broekhuizen loopt. De kans is groot dat
de das ook een gangenstelsel onder
de weg heeft gegraven waardoor er
verzakkingen kunnen optreden”, zegt
hij. Natuurliefhebbers in Lottum houden
de graafwerkzaamheden nauwlettend
in de gaten. Vooralsnog zijn er geen
tekenen van een verzakkend fietspad.

DE TWOPETJES Stankoverlast Lottum

nr. 24

Crist Coppens
4 runderstooflappen
samen € 5.50
3 paas(varkens)haasjes
samen € 5.95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Cijfer
Meester
Administratiekantoor
CijferMeester Koster
Noordsingel 34a, 5961 XX Horst
T 06 -15379092
E a.koster@cijfermeester.nl

www.coppens.keurslager.nl

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Gun uw administratie kwaliteit!
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Te oud voor verpleegopleiding

Oorkonde en medaille voor EHBO-er
Jan Coenders
Jan Coenders uit Horst heeft afgelopen zaterdag in Amersfoort een oorkonde en een medaille in ontvangst
mogen nemen. De 74-jarige Coenders is al ruim 53 jaar lid van EHBO Grubbenvorst en 40 jaar EHBO-instructeur. De
onderscheiding ontving Coenders tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Organisatie Docenten
EHBO (NODE).

Mens en dier gered
Een gebeurtenis die hem eveneens is bijgebleven speelde zich 7
à 8 jaar geleden af in de kerk van
Grubbenvorst. Daar kreeg een vrouw
een hartstilstand. “Ik heb haar toen
gereanimeerd en die vrouw leeft nog
steeds. Dat is toch geweldig”, zegt Jan.
Maar Jan Coenders heeft niet alleen
mensen bijgestaan met zijn kennis en
kunde. Bij een hond die onder een auto

terechtkwam, verleende hij eveneens
eerste hulp. Het dier dreigde te stikken
waarop Jan mond-op-mond-beademing
toepaste op het beestje. Zijn kordate
optreden redde het dier van een wisse
dood.
Jan Coenders houdt van zijn vak
en kan nog urenlang doorgaan met
gepassioneerde verhalen over eerste
hulpverlening bij ongelukken. Een man
die anderen wil helpen in nood. Zo is
Jan Coenders.

Teruggepakt
Onlangs werden de parkeervakken bij het politiebureau in Horst van
nieuwe lijnen voorzien. Een kritische opmerking over de parkeerkwaliteiten van zijn collega´s van agent Hans van Vulpen was voor hen aanleiding
hem op ludieke wijze terug te pakken.

Jan Coenders is geboren in
Grubbenvorst maar woont tegenwoordig in Horst. In 1959 werd hij lid van
de EHBO in Grubbenvorst, waar hij tot
1972 een eigen glastuinbouwbedrijfje
runde.

Sportmasseur en
hulpverlener
Omdat uitbreiden of innoveren
niet mogelijk was, beëindigde hij zijn
tuinbouwbedrijf. Jan wilde daarop een
opleiding tot verpleger volgen maar
werd afgewezen vanwege zijn te hoge
leeftijd. “Een volwassen man in de
schoolbanken in een klas met jonge
leerlingen vond men maar niks. Maar
ik wilde toch iets gaan doen wat me

trok en waarbij ik mijn vaardigheden
op EHBO-gebied aan anderen kon
overbrengen”, zegt Coenders. Hij werd
EHBO-instructeur en leerde menigeen
in Grubbenvorst en omgeving hoe te
handelen bij een ongeluk. Ook gaf
hij BHV-cursussen en was hij gediplomeerd sportmasseur bij RKGFC, de
Grubbenvorster voetbalclub.

Realistische rampenoefening
De talrijke diploma’s aan de muur
in zijn woonkamer bevestigen zijn
grote kennis van het EHBO-vak. Veel
diploma’s zullen daar niet meer bij
komen want Jan wil het wat rustiger
aan gaan doen. Maar helemaal stoppen

kan hij ook weer niet: hij is nog steeds
penningmeester van de Nederlandse
EHBO-bond district Limburg.
Het grootste plezier beleefde Jan
aan het organiseren van een rampenoefening in 1972. “Er was zogenaamd
een treinongeluk waarbij veel gewonden waren. Alleen de burgemeester,
een politieman, en de dokter waren
op de hoogte. Omdat van alle hulpverleners niemand wist dat het om een
oefening ging, maakte dat naderhand
veel los in Grubbenvorst. Maar ja, ik
wilde die oefening zo realistisch mogelijk houden en dan is het beter om
daar niet teveel ruchtbaarheid aan te
geven”, zegt Coenders. De zogenaamde
slachtoffers en gewonden waren allen
afkomstig van het Rode Kruis in Horst.

De vervaagde lijnen van de
parkeerplaatsen voor het politiebureau Horst zijn onlangs vernieuwd.
Bovendien werd van de gelegenheid
gebruik gemaakt om op hetzelfde
oppervlak meer parkeerplekken te
creëren. Voor agent Hans van Vulpen
aanleiding om een kritische opmerking te maken over de parkeerkwaliteiten van zijn collega´s.
“Mijn collega´s hebben mij echter

op een ludieke manier terug gepakt”,
lacht van Vulpen. “Speciaal voor mij
hebben ze een parkeervak met mijn
initialen gemaakt. Nee, niet voor
de auto, maar voor mijn fiets.” Van
Vulpen kon de grap enorm waarderen
en meldde via twitter ‘tot tranen toe
geroerd te zijn’. Om het verhaal compleet te maken, opende van Vulpen
‘zijn’ parkeerplaats officieel met het
doorknippen van een lintje.

HIPPE COMMUNIE

FIETSEN!
GRATIS MEERPUNTSSLUITING

Wat is er mooier dan je kind verrassen
met een hippe fiets ter gelegenheid van
de communie!

bij aanschaf van een
voordeur*

Wij bieden dit jaar een leuke collectie aan van
moderne fietsen voor de communicanten.
Tevens hebben wij van het vorige seizoen
ook nog mooie modellen voor leuke prijzen!

*vraag naar de voorwaarden

Vanaf dit najaar openen wij een tweewieler
winkel in de Kloosterstaat in Horst. Vanaf
dan bent u ook daar van harte welkom,
maar hierover later meer!

Expeditiestraat 3-C
5961 PX HORST
Tel. 077-3823203

Openingstijden:
Ma/Wo : gesloten, Do : 13.30-18.00 uur,
Vr : 13.30-20.00 uur, Za: 10.00-15.00 uur

Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum
Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl
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Schade aan appel- en perenbomen

Nachtvorst funest voor
kersen- en pruimenbloesem
Het zachte lenteweer van maart bracht al verschillende kersen- en vroege pruimenbomen in bloei. Dalende
temperaturen en nachtvorst vormen nu een grote bedreiging voor de telers. Sevenummer Jac van Enckevort,
voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) afdeling Noord- en Midden Limburg, maakt zich zorgen.
De bloesem van vroegbloeiende pruimenrassen is al ten prooi gevallen aan de nachtvorst van afgelopen weekend.

Volgens Van Enckevort is tegen
nachtvorst bij bloesem van steenfruit
zoals kersen en peren weinig te doen.
“Een bloeiende kersenboom kun je
niet van boven beregenen zoals dat
bij appels en peren wel het geval
is. Zou je steenfruitbloemen beregenen gedurende vorst, worden deze
gevoeliger voor de schimmelziekte
Monilia. Door de ziekte kan dan tak- en
bloesemsterfte optreden. Bij vroege
pruimenbloesem kan bij beregening
het stuifmeel van de bloemen regenen
waardoor geen vruchtzetting plaatsvindt”, aldus Van Enckevort.

Beregenen tegen
vorstschade
De enige optie om vorstschade bij
steenfruit te voorkomen is het plaatsen
van vuurpotten, of het onderdoor

beregenen van de bomen. Onderdoor
beregenen wil zeggen dat de bodem
waarop de bomen staan nat wordt
gehouden. Dit kan al vlug enkele
graden winst opleveren tegen dreigend
nachtvorstgevaar.

Ik hoef geen Elstars
meer te plukken
Fruitteler Piet van Lankveld uit
Meerlo spreekt van grote verschillen
van vorstschade ten zuiden van de
grote rivieren met daarboven. Volgens
hem speelt de grondsoort waarop de
fruitbomen staan ook een rol. Klei laat
nauwelijks water door terwijl zandgronden dat juist wel doen. Daardoor
is het warmteverlies op zandgronden
altijd groter dan op klei. “De vorst heeft
in mijn appelboomgraad flink huisgehouden. De Elstars zijn weg, die hoef

ik geen te plukken: helemaal bevroren
tot diep in de knop. De schade bij de
Boskoop lijkt op het eerste gezicht mee
te vallen maar ook daar zijn diverse
knoppen van bevroren. Ik heb maar enkele kersen- en pruimenbomen en daar
verwacht ik ook niet veel meer van.
Jammer, maar tegen nachtvorst kun
je je als fruitteler bijna niet wapenen.
De financiële investeringen om vorstschade tegen te gaan of te voorkomen
kun je nauwelijks terugverdienen.
Vorstschade in de bloeifase van appels,
peren en steenfruit komt gemiddeld
genomen eens in de tien jaar voor”,
aldus Van Lankveld.
Door de verschillende appel- en
perenrassen is de exacte schade op
dit moment nog niet vast te stellen.
De komende weken zal blijken hoe
groot de vorstschade in de fruitteeltsector is.

MWellness
body & beauty

Maandaanbieding april!

Vitality arrangement: 60 min.
Deze behandeling begint met een heerlijk voetenbad en een kopje Japanse
groene thee, gevolgd door een hotstone massage van rug en achterkant benen,
reinigen van het gelaat met milk en lotion, dieptereiniging d.m.v. facepeeling,
masker, dag- of nachtcrème.

van E 45,-

voor E 40,-

www.mwellness.nl - Tel. 077 851 22 27

2E PAASDAG

KOOP
ZONDAG

7.00 UUR

Narcissen slachtoffer vandalisme
Een trieste aanblik in het bloemenperk op de rotonde in Hegelsom. Vandalen hebben afgelopen
weekend ruim een kwart van de narcissen met bol en al uit de grond gerukt en op straat gesmeten.

1
VAN 12.00 –

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
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Wij zijn diep geschokt door het plotselinge overlijden
van ons koorlid

Simon Vriend
Simon was sinds 1970 een trouw en enthousiast lid.
Hij genoot volop van de repetities, uitvoeringen en concertreizen.
Zelfs na zijn verhuizing naar Venlo bleef hij zoveel mogelijk
de repetities bezoeken.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte.
Bestuur, dirigent en leden
Gemengde Zangvereniging Le Rossignol, Lottum.

Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de kaarten, bloemen en vele andere blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van

Sjaak Custers
Uw belangstelling heeft ons veel troost en steun gegeven.
Leen Custers-van Rensch
Rob en Susanne
Lisa, Niels*, Thomas
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 8 april a.s.
1e paasdag om 9.30 uur in de H. Hubertus kerk te Hegelsom.

Zijn stoel is leeg.
Zijn stem is stil.
Wie hem heeft gekend,
weet wat dat zeggen wil.

Mijn man, mijn maatje, onze vriend is niet meer,

Leonard Haegens
25.03.1932, Horst

29.03.2012, Venlo

Architect, Stedenbouwkundige, Kunstenaar

Hartelijk gefeliciteerd
namens de kinderen
en kleinkinderen

"Efkes op de fiets nár Hôrs ..........................."
Onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van mijn
lieve man, onze zorgzame pap en trotse opa

Frans de Haart
Jo de Haart-Te Baerts
* Asten, 4 juli 1932

De crematie heeft plaatsgevonden op woensdag 4 april j.l.

Woning Horst te koop!
Ideaal gelegen nabij centrum (van
Douverenstr). Zeer goed onderhouden.
Geschikt voor zowel starters als gezinnen. Incl. garage, tuin op zuiden, vrije
achterom. Meer info: 06 13 02 20 03
a.vanrengs@hotmail.com
Praktijk Constance in Horst
voor pedicure, voetreflex en facial.
Na een pedicure-behandeling mogen
uw voeten weer gezien worden. Info:
www.bijconstance.nl
Pluimhortensia (kleinblijvend)
3 voor € 10,00 (op=op)
Hortensia’s (130 srt.), bomen (scherp
geprijsd), Buxus € 0.50, taxus v.a.
€ 1,50, laurier, coniferen, buddleja,
viburnum, rhodo, e.a. heesters ook op
stam. Bodembedekkers v.a. € 0.85
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Open: zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Te koop: rozen in pot, stamrozen,
tuinrozen, struikrozen.
Dagelijks tussen 10.00 en 19.00 uur.
Veenweg 5A America 06 20 53 03 90.
Stamroos € 10,00 p/st , 3 voor € 25,00
rozen € 3,00 p/st, 3 voor € 8,50.
leonora’s Yoga-Dance start nieuwe
lessen, elke woensdagavond in Horst
van 19.00-20.00 uur. Combinatie van
Aerobic-Dance-Yoga, neem gerust een
gratis proefles en ervaar wat dit met je
doet! Info: Léonie 06 46 13 52 25
gediplomeerd aerobic & yogadocente
www.yogastudioreuver.nl
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
Te koop: haagbeuk, 80 cm.
Tel. 06 10 46 68 52, bgg 06 55 35 80 30.

Gerrie
van den
Grafmonumenten
en restauratie

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

Te koop gevraagd alle merken
sloopauto’s (meteen vrijwaring),
eigen ophaalservice. Tel. 06 10 58 14 70.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 5 april 2012.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Te koop verse tulpen à € 2,- per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America 077 464 13 80.

Gratis proefpakket incl. begeleiding
voor meer energie e/o afslanken.
Meld u aan bij Team Herbalife Horst.
www.uwgratisproefpakket.nl
06 10 29 17 21.

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

Te koop haagplanten o.a. laurierstruik
40 cm tot 2 m, v.a. € 2,50 en Ligustrum
80 cm. Tel. 06 81 55 39 56.
Rolsteigers - ladders - trappen
06 12 37 66 95 Horst aan de Maas
www.hdl-klimmaterialen.nl

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

Valise Atelier & Natuur
Voor creatieve groepsworkshops met
families, vrienden of collega’s hebben
wij bij Valise verschillende mogelijkheden om een dagdeel te verzorgen.
Info Monique Kersten 06 12 69 79 35
of www.valise.nl
&
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

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

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

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

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

www.theoarts.com

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
Problemen met formulieren,
uitkering, aankoop of iets dergelijks?
Bel voor gratis hulp 06 34 91 00 43.

Familie de Haart, Broekhuizerdijk 26, 5962 NM Melderslo

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

† Melderslo, 30 maart 2012

Jo de Haart-Te Baerts
Anjo en Johan Vullings-de Haart
Rik en Petra
Marjon en Jeroen
Twan en Loes
Frank en Mirjam de Haart-Smits
Jordi, Stan*
Timo
Milan, Sander

Corr.adres: J.Kramer, Baron van Erplaan 14, 5991 BM Baarlo

Feestje? Communie? BBQ?
Wij verhuren koelkasten, tafels, stoelen,
gas-heaters, grote parasols, dans/tentvloeren, partykramen enz. enz.
Voor info www.hh-marktkramen.nl of
06 25 05 18 94.
EBronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.

echtgenoot van

Jetty Kramer
Robert-JanU - Wilbert.Gonnie.Job.Jeri - VincentU
Merijn.Roy.Beau.Valerie

Jeu & Ellie
40 jaar
getrouwd!!

Nieuw in Sevenum Kapsalon
Hair Design, Raadhuisstraat 28
tel. 077 767 62 99. Wij werken met en
zonder afspraak. Paasactie knippen en
kleuren voor € 40.- Deze actie is geldig
tot en met zat. 7 april.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.
Te huur o.b.v leegstandswet: ruim
appartement in centrum Sevenum,
beg.grond, loopafstand van winkels.
Ind.: hal, woonk.-keuken, badk. met
douche/toilet, 2 slaapk., tuin. Bouwjr.
2004. Voor info bel 06 55 76 81 40.

G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Uw koffietafel
onze zorg

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

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Hoera!

Geboren

Didi

24 maart 2012
Dochter van
Rob en Willeke
Vissers-Vervoort
Zusje van Janne en Loeke
Het Veldje 99
5961 LD Horst

nieuws 07

Grubbenvorst wacht gespannen af

Bouw winkelcentrum Op Santfort
nog steeds niet gestart
Midden in Grubbenvorst ligt één grote bouwput. Terwijl de werkzaamheden in volle gang zouden moeten zijn,
staat de bouw van een nieuw winkelcentrum reeds maanden stil. Een hoogbejaarde vrouw en haar familie tekenden bezwaar aan tegen de bouwplannen.

Zo lief, zo mooi, zo bijzonder

Rens

03 april 2012
Zoon van
Freek en Mieke
Brugmans-van Helden
Steegstraat 13
5962 AG Melderslo

noodzakelijke damwandplaten om
tijdens de bouw de overlast voor mevrouw zoveel mogelijk te beperken.”
Peter Sonnemans, projectmanager bij
Suydenstate vult hem aan: “Dat de
familie niet rechtstreeks met ons wil
praten maakt de situatie alleen maar
lastiger. Met als mogelijk resultaat dat
na de uitspraak van de Raad van State
het bestemmingsplan onherroepelijk
is en wij van start gaan met de bouw.
Dan gebeurt uiteindelijk toch waar de
familie Vercoulen voor vreest. Dat had
voorkomen kunnen worden als we met
hun om de tafel hadden gezeten om tot
passende oplossingen te komen.”

Deur wijd open

Renger Pennekamp: “ Het is er de
familie alles aan gelegen om de bouw
te voorkomen in het belang van oma.
Alhoewel wij begrijpen dat ook de
gemeente en de projectontwikkelaar
hun belangen hebben, zijn wij van
mening dat het bestemmingsplan niet
vastgesteld had mogen worden en de
bouwvergunning niet verleend had
mogen worden. Het bestemmingsplan
werd ter beoordeling aan de Raad van
State voorgelegd en de gemeente
De woning van mevrouw Vercoulen grenst aan bouwplaats winkelcentrum
kreeg te horen dat zij het huiswerk
de
wens
om
in
alle
rust
thuis
te
sterven.
kelaar
Suyderland
Venrode
toont
begrip
moest overdoen. De bouwvergunning
De
bouw
van
het
winkelcentrum
T 06 23 32 43 09
Als de gemeente vijf jaar geleden haar
voor de familie Vercoulen. “Wij hebben ligt ter beoordeling bij de rechtbank
Op Santfort in Grubbenvorst is nog
www.kdv-bambino.nl
woning had gekocht, had zij nog naar
van meet af aan omwonenden ingelicht in Roermond.” Leon Litjens hierover:
steeds niet van start gegaan. De stageen andere locatie overgebracht kunnen over de bouwplannen. Wat ons echter
“Dat is niet helemaal juist. De Raad van
natie is een gevolg van het bezwaar
Verloren op zaterdag 31 maart
worden. Toen vond de gemeente dat
bevreemdt, is dat de familie Vercoulen
State heeft ons over drie punten uit
dat de 93-jarige mevrouw Vercoulen
rijbewijs in het centrum van Horst
niet
nodig,
nu
is
dat
te
laat.”
bezwaar
aantekende
tegen
de
bouw
het bestemmingsplan vragen gesteld.
en
drie
van
haar
dochters
tegen
de
(omgeving Kruidvat).
Tel. 077 398 74 21 / 06 39 89 75 77.
en vervolgens alleen schriftelijk contact Deze vragen zijn beantwoord en wij
bouwplannen hebben aangetekend.
Breien en haken helemaal hip.
met ons wenste”, zegt Janssen.”
verwachten dat de Raad van State
De reden voor het bezwaar is volgens
Leuke lente-ideeën vind je bij:
Verscheidene pogingen om direct met
spoedig een uitspraak zal doen. Direct
Renger Pennekamp, een kleinzoon van
Wethouder Leon Litjens zegt hierbreimode en handwerken ‘t Schippertje,
hen
te
communiceren
zijn
mislukt.
Toch
daarna zal ook de rechter in Roermond
mevrouw
Vercoulen,
de
onacceptabele
over:
“Ik
heb
respect
voor
de
situatie
Schoolstraat 6, Horst.
Donderdag breiavond, zaterdagmiddag woonsituatie die zal ontstaan na, maar
houden wij rekening met de situatie
een beslissing nemen over de bouwvan de familie Vercoulen met betrekbreicafé. Voor informatie:
rond
mevrouw
Vercoulen.”
vergunning.” Marc Janssen kan ook niet
zeker
ook
tijdens
de
bouwwerkzaamking
tot
hun
moeder
en
grootmoeder.
www.schippertjehorst.com
wachten tot de bouw eindelijk van start
heden. “Het perceel van oma wordt
Wij hebben als gemeente echter van
Leuk speelgoed op uw feestje!
gaat. “Je moet je voorstellen dat een
aan
de
zijen
achterkant
volledig
meet
af
aan
contact
gezocht
met
de
Heeft u binnenkort een communie-,
kinder- of buurtfeestje?
aantal ondernemers uit Grubbenvorst
ingebouwd. Een muur van minimaal
familie. Daar is alleen schriftelijk op ge”Nota bene haar eigen zoon, die
Leen 5 stuks speelgoed uit ons
behoorlijke financiële schade oploopt
4,7
meter
hoog
en
circa
50
meter
lang
reageerd.
Wij
zouden
liever
rechtstreeks
overigens
geen
bezwaarmaker
is
en
feestarrangement. Ook voor niet-leden.
door deze situatie. Zij hebben inmiddels
op de erfgrens en een appartementenmet hen in gesprek gaan om tot een
naast haar woont, gaf tijdens een van
Kijk voor meer info op
www.speel-o-theek-sevenum.webklik.nl gebouw met zeventien appartementen, oplossing voor deze situatie te komen.
op allerlei manieren hun ongenoegen
de eerste vergaderingen aan dat hij
Tweede paasdag open dag
over de situatie kenbaar gemaakt. Wij
tot 15 meter hoog, op 4 meter afstand. Dat is tot op heden niet gebeurd en als niet blij was met een bepaalde muur
Hypnosecentrum Boxmeer. Voor alles
hopen in ieder geval begin juni van
Een
dakterras
voor
de
nieuwe
bewoners
je
niet
met
elkaar
kunt
praten,
weet
in
het
geplande
gebouw.
In
overleg
over hypnose & hypnotherapie.
start te gaan met de bouw. Daar is
tot aan haar perceel en vóór het huis
je nooit wat je mist. De gemeente wil
hebben wij een aanpassing in het
Info: www.hypnosecentrum.nl
heel Grubbenvorst bij gebaat. En wat
worden
zestig
parkeerplaatsen
aangevoor
alle
betrokken
partijen
tot
een
bouwplan
doorgevoerd,
waarmee
Te huur koelwagen
Verhaegh aanhangwagens Sevenum
ons betreft staat de deur nog steeds
legd. Wie zou hier niet tegen protestewin-winsituatie komen. De familie laat hij heeft ingestemd. Verder hebben
06 54 78 32 41.
wagenwijd open voor de familie
ren? Oma is aan haar laatste levensfase nu duidelijk kansen liggen.” Ook Marc
wij een kostbare investering gedaan
Noveen St Clara. Bidt 9 dagen het
Vercoulen.”
begonnen en de familie heeft voor haar Janssen, directeur van projectontwikvoor het trillingvrij aanbrengen van
WeesGegroet bij een brandende kaars.
Vraag 2 dingen die onmogelijk lijken
om verhoord te worden. Laat de 9e dag
de kaars geheel opbranden en plaats
dit bericht. T.H.

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

Kinderdagverblijf

Bambino

Win-winsituatie

Onherroepelijk

Het Maasdal busbedrijf zoekt
met spoed m/v buschauffeurs,
rijbewijs D noodzakelijk.
Bel voor meer info 06 50 24 47 76.
Te koop 6720m landbouwgrond
aan de Molengatweg in Horst,
voor veel doeleinden geschikt.
Tel. 06 21 55 38 67.
Te koop Opel Corsa 1.4,
bouwjaar 1995, apk tot maart 2013.
06 15 20 51 86.
Eenzaam? Persoonlijke, professionele
thuisbegeleiding bij o.a. eenzaamheid,
rouw- en verliesverwerking.
Nadere informatie: www.denkwijzen.nl
06 11 27 48 10.
Koop goedkoop ex-verhuur-films
bij Ster Videotheek, Venloseweg 2,
Horst. Nu 50% korting op de koop van
5 of meer ex-verhuur-films!
Keuze uit meer dan 700 titels.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Buitengebied Kronenberg zonder glasvezel
Op meerdere plaatsen in Horst aan de Maas wordt druk gegraven om het glasvezelnetwerk aan te leggen. Maar niet overal. Ralph Schreurs woont
net buiten Kronenberg en heeft zich aangemeld voor glasvezel. Vooralsnog wacht hij tevergeefs op aansluiting.
“Het lijkt wel of het buitengebied van Kronenberg verstoken moet
blijven van moderne verbindingen”,
verzucht Ralph Schreurs. “Daarom
heb ik besloten een actie op touw
te zetten. Ik woon aan de Blaktdijk,
net buiten de bebouwde kom van
Kronenberg. Aan de Blaktdijk en aangrenzende straten staat een behoorlijk aantal woningen. Veel bewoners
zijn afgehaakt bij de aanmelding voor
glasvezel, simpelweg omdat bij de
aanvraag op internet in dit gebied
het netwerk niet beschikbaar zou zijn.
Zelf heb ik een aanvraag ingediend

via Lybrandt en ben daarvoor speciaal
naar de winkel van Reggefiber in Horst
gegaan.” Vervolgens werd het stil
en na verloop van tijd raakte Ralph´s
geduld op. “Toen ik de firma Lybrandt
belde, wisten ze van niets. Er was geen
aanmelding onder mijn naam en op
mijn adres bekend. Ik vond het een
vreemde zaak en nadat ik een scan van
mijn aanmelding had gestuurd, kwam
de zaak alsnog aan het rollen. Ik nam
vervolgens contact op met Reggefiber
en daar werd mij verteld dat werd
overwogen om in het buitengebied
glasvezel aan te leggen, als er vol-

doende animo voor was. Ik ben daarop
direct met een soort buurtonderzoek
gestart. Op de 76 brieven die ik in de
buurt heb verspreid heb ik inmiddels
meer dan de helft positieve reacties
gekregen.” Ralph zocht ook contact met
Gemeente Horst aan de Maas.

Buurtonderzoek
“Daar kreeg ik te horen dat ze mijn
actie een goed idee vonden, maar dat
er geen geld was om de zaak te ondersteunen. Ik kreeg alleen morele steun.
Persoonlijk ben ik best bereid om
mee te betalen voor mijn aansluiting.

Volgens de gemeente bedragen de
kosten voor het graafwerk zo´n 200
tot 300 euro per meter. Maar volgens
mij moet dat juist in het buitengebied
goedkoper kunnen. Je hoeft immers
geen stoepen open te breken. Het is
een sleuf graven, kabel leggen en de
boel weer dichtgooien.”
Ralph hoopt vooralsnog met zijn
actie te bereiken dat er toch glasvezel
in het buitengebied wordt aangelegd.
“Ik weet niet hoe het met andere buitengebieden in Horst aan de Maas zit,
maar ik hoop hiermee een voorbeeld
te stellen”, zegt Ralph tot besluit.
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Aandacht voor milieu en duurzaamheid

Zonnestroom nu voor
iedereen
Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten

In de regio Noord-Limburg wordt relatief veel aandacht besteed aan milieu en duurzaamheid. Denk aan de
wereldtentoonstelling Floriade, het begrip cradle to cradle, de energieneutrale gebouwen of aan tuinbouw- en landbouwclusters, die zelf energie opwekken. Ger Coenen uit Sevenum is ervan overtuigd dat de komende tien jaar een
energie-revolutie zal plaatsvinden.

Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

TE KOOP

MELDERSLO ST. ODASTRAAT 66

Zeer geschikte locatie
voor particulier met
behoefte aan veel
opslagruimte en/of
hobbyruimte!

Het betreft een vrijstaande woning uit c.a. 1935 met grote vrijliggende
opslagruimte, vrijliggende garage met inpandige overkapte zitruimte
en nog een opbergruimte, verder nog een hobbykasje.
Indeling: b.g.g. hal, slaapkamer, grote leefkeuken, woonkamer,
bijkeuken met inloopkasten, wc, badkamer, tevens entree achterzijde.
Verdieping: overloop met 4 slaapkamers, waarvan 2 dubbele royale
kamers.Perceeloppervlakte ca. 1.600m2. Vraagprijs 275.550 euro.
Eventueel meer grond mogelijk (6.680m2).
Informatie: Jo Camps tel. 0478-691413 of 06-42801629.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Hooikoorts (ook preventief!),
Voorjaarsmoeheid, Overgang
Tennisarm, Ischias, Migraine
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Wij heten u vanaf
20 april hartelijk
welkom in ons
hotel “De Ploeg”!

Kaarten zijn verkrijgbaar
via www.horsterrevue.nl
en bij het VVV kantoor, Steenstraat 2 in Horst
Entreeprijs €22,50*
* bij aankoop op VVV kantoor worden €0,50 administratiekosten in rekening gebracht

Na zijn actieve werkperiode op de
afdeling Research en Development bij
printer- en kopieermachinefabrikant
Océ in Venlo is Coenen met een stel
oud-collega’s bij elkaar gekomen om
na te denken over hoe zij als burger op
kleine schaal iets kunnen bijdragen aan
duurzaamheid en dan met name aan
duurzame energie. “De fossiele brandstoffen raken op, kernenergie wijzen
we af en de extra milieubelasting op
CO2-uitstoot komt eraan. En dan te
bedenken dat onze welvaart voor 75%
wordt bepaald door energie. Denk bijvoorbeeld aan elektriciteit, verwarming
van het huis en energie voor auto’s,
treinen en vliegtuigen. Het is spannend
hoe dit gaat verlopen”, zegt Coenen.
“Een belangrijke vraag is of de burger
dit proces kan beïnvloeden en zelf
duurzame elektriciteit kan opwekken.
Het antwoord is: ja”, aldus Coenen.

Binnen vijf à tien
jaar iedereen zonnepanelen op het dak
Processen om elektriciteit op te
wekken, zoals bijvoorbeeld windmolens of kolen- en gascentrales zijn niet
makkelijk op kleine schaal in te zetten.
“Met zonnepanelen is het mogelijk
om elektriciteit op te wekken, maar
het grote nadeel was tot nu toe dat ze
relatief duur zijn”, aldus Coenen. “De
ontwikkelingen gaan snel. De energieprijzen blijven stijgen, terwijl de prijs
van zonnepanelen blijft dalen. Dit komt
door de optimalisatie, automatisering
en verplaatsing van de productieprocessen naar lagelonenlanden, zoals China.
Conclusie: binnen vijf à tien jaar heeft
iedereen zonnepanelen op het dak.
Daarom is het belangrijk om nu te verkennen hoe ze werken en hoe we ze
kunnen inzetten voor stroomproductie”,
aldus Coenen.
Om de zonnepanelenmarkt van
dichtbij te ervaren heeft Ger Coenen
thuis enkele types geïnstalleerd.

“Het blijkt dat de opbrengst gelijk of
zelfs hoger is dan de fabrieksopgave.
Ook heb ik diverse omvormers in
gebruik, die de gelijkspanning van de
zonnepanelen omzetten in de wisselspanning van het elektriciteitsnet.”

Een subsidie van
minimaal 500 en
maximaal 1.000 euro
“In België en Duitsland worden al
veel grote bedrijfsmatige installaties
gebouwd en zijn er particulieren die
zelf hun totale verbruik aan elektriciteit
opwekken. In Nederland begint de bedrijfsmatige markt op gang te komen,
mede door fiscale voordelen en duurzame energie-investeringsaftrek. De particuliere markt aarzelt nog. Het grootste
struikelblok is de onbekendheid van de
zonnepanelen. Financieel is het al zeer
interessant vanwege de huidige lage
prijzen van de systemen in combinatie
met de Limburgse energiesubsidie. Zeer
zelden en plaatselijk is er in Nederland
subsidie op zonnepanelen. De provincie
Limburg verleent een subsidie van 30%
met minimaal 500 en maximaal 1.000
euro, dit is uniek in Nederland. Deze
subsidie is bedoeld om de particuliere
toepassing te ondersteunen. Een prima
zaak”, aldus Coenen.

Het inkopen van
goede panelen is niet
simpel
Op dit moment wordt de markt
overspoeld met zonnepanelen van
diverse fabrikanten. Ook komen veel
dumppartijen via internet op de markt,
vaak voor een scherpe prijs. Hier is het
oppassen met de kwaliteit en garantie. Toch zijn meerdere leveranciers
bekend met betrouwbare producten
en een zeer acceptabele prijs. Dus het
inkopen van goede panelen is niet
simpel. “Ik ken wel een aantal criteria

die belangrijk zijn zoals de fabrikant, de
levering, de garantie en de afwerking
van het paneel”, zegt Coenen.
“Ik zag onlangs een prima
aanbieding van goede producten, de
terugverdientijd is dan circa vijf jaar.
Over een periode van 25 jaar wekt
deze installatie ongeveer 86.000 kilowattuur (kwh) op. Bij een stroomprijsstijging van zeven procent genereert dit
systeem ongeveer 30.000 euro. Tevens
betekent dit 43.000 kilogram minder
aan CO2-uitstoot.”
“Wat nog ontbreekt is bekendheid
met de materie van zonnepanelen en
de wil om ook duurzame energie op
te wekken. Daarnaast ook de overtuiging dat er geld te verdienen is. De
argumenten van het verleden dat er
onvoldoende kwaliteit is en de installatie te duur is, gelden dan niet meer.
Het is dus duidelijk wat ik moet doen:
mensen informeren over de huidige
stand van zaken, uitleggen wat de
verwachtingen voor de komende tijd
zijn en de noodzaak, denk aan het
milieu om duurzame energie op te
wekken.”

Voordrachten over
zonnepanelen en zelf
elektriciteit opwekken
Regelmatig houdt Ger Coenen
voordrachten over zonnepanelen en
met name over het zelf elektriciteit
opwekken. “Ook bij mensen thuis met
een aantal geïnteresseerden werkt
deze formule perfect. Belangrijk is de
mond-op-mond-reclame. Het blijkt dat
mensen die een pv-systeem kopen hun
enthousiasme verder uitdragen. Dit
geeft bekendheid bij anderen en schept
vertrouwen, een soort sneeuwbaleffect. Ik geef uitleg over het ontstaan
van zonnecellen, de prijsontwikkeling,
de installatie van zonnepanelen en de
terugverdientijd van zonnepanelen.”
Geïnteresseerden kunnen een mail
sturen naar solar2010@tele2.nl
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Uurwerkverlichting
kerk Swolgen
vervangen
Donderdag 29 maart werd de uurwerkverlichting op de kerktoren van de
H. Lambertuskerk in Swolgen vervangen. De oude verlichting met gloeilampjes had zijn geraamde levensduur al ruimschoots overschreden en moest dus
vervangen worden.

Lentegevoel
Bloesem, lammetjes, zon…. Wat maakt het lentegevoel compleet? Juist. Een ooievaar. Dit fraaie
exemplaar streek neer in Meterik en bouwde daar het nest hoog in een boom.

Bronzen beelden van graf gestolen

Wie doet nu zoiets
Hans Pennings uit Horst overleed ruim zeven jaar geleden, twee dagen vóór Kerstmis aan de gevolgen van een
verkeersongeluk. Op zijn grafsteen werd een kunstwerk aangebracht ter nagedachtenis aan de veel te jong
gestorven Hans. De bronzen beeldjes, die onderdeel waren van het kunstwerk, zijn gestolen.

De laatste tijd begonnen meer en
meer lampjes uit te vallen. In plaats
van de defecte lampjes te vervangen, heeft het kerkbestuur van de
Swolgense Lambertuskerk er voor gekozen om alle wijzers en wijzerplaten
in een keer te voorzien van moderne,
energiezuinige LED-verlichting. Met een

speciale kraan die tot over de kerktoren kon reiken, hebben twee technici
van de Koninklijke Eijsbouts uit Asten
de klus weten te klaren. De nieuwe
LED-verlichting is helderder, heeft een
langere levensduur en verbruikt slechts
20% van de elektriciteit ten opzichte
van het oude systeem. (Foto: Erik Elbers)

Grote stroomstoring
Een stroomstoring die op dinsdag 3 april in de gemeente Venray
ontstond, heeft gevolgen voor een groot deel van Noord-Limburg gehad.
De stroomstoring trof delen van Bergen, Afferden, Boxmeer, Horst aan de
Maas en Venray.
De storing werd veroorzaakt door
een kabelbreuk. Toen deze leiding
losgekoppeld werd van het netwerk,
was de storing opgelost. Het gebied
dat getroffen is door de kabelbreuk
krijgt tijdelijk stroom via een ring-

leiding. Het ziekenhuis in Venray
draaide tijdelijk op noodstroom, de
Rooyse Wissel en de penitentiaire
inrichting in Evertsoord ondervonden
geen hinder van de storing. Er zijn
verder geen incidenten gebeurd.

“Hans had altijd graag mensen om
zich heen“, vertelt Marian Pennings,
moeder van Hans. “Vrienden, familie,
hij hield van de drukte. De halve cirkel
in het kunstwerk op zijn grafsteen staat
voor het abrupt afgebroken leven van
Hans. De beelden van brons staan om
de halve cirkel en symboliseren een
groep mensen. Ik was totaal verbijsterd
toen ik twee weken geleden op zondag
de gaten in de grafsteen zag. Ik kon
niet geloven dat de beeldjes gestolen
waren. Op zo´n moment denk je: ‘wie
doet nu zoiets?’” Aangegrepen door
de diefstal nam Marian contact op met
de politie om aangifte te doen. “Het
verliep voor mijn gevoel allemaal erg
vreemd. De agente vertelde mij aan
de telefoon, dat ik via internet aangifte
moest doen. Dat heb ik meteen gedaan. En daarna bleef het stil.” Marian
nam ook contact op met de kerkhofcommissie. “Ik vroeg hen of zij maatregelen gingen nemen om verdere
diefstallen van brons op het kerkhof te
voorkomen. Als antwoord kreeg ik te
horen dat het besproken zou worden in

de eerstvolgende vergadering.”
Het hele verhaal rond de diefstal
van de bronzen beelden maakte Marian
en haar familie kwaad en verdrietig.

Facebook
“Ik besloot actie te ondernemen
en zette mijn grieven op facebook. Tot
een van mijn kinderen zei dat ik mijn
verhaal op de facebookpagina van de
politie moest zetten. Dat heb ik gedaan
en een week later kreeg ik zowaar een
reactie. Een agent vertelde mij dat het
zo niet had mogen lopen. Hij nam mijn
gegevens op en vervolgens heb ik niets
meer gehoord. Ik krijg steeds meer het
gevoel dat ze je niet aan willen horen.”
Marian heeft niet de illusie dat de bronzen beeldjes ooit terugkomen. “Toen ik
het verhaal vertelde aan Anja van Rijen,
de kunstenares die het kunstwerk heeft
vervaardigd, was zij compleet verbouwereerd. Zij heeft zelf ook een kind
verloren en het kunstwerk voor Hans
met een speciaal gevoel gemaakt.”
“Wat ik niet begrijp is dat niemand
iets van de diefstal heeft gehoord of

gezien. Die bronzen beeldjes zijn behoorlijk zwaar, daar loop je niet zomaar
mee weg.” Ondanks het verdriet en
de boosheid laat Marian het er niet bij
zitten.

Geen brons meer
“Ik wil voorkomen dat meer
mensen het slachtoffer worden van
deze respectloze dieven. Daarom vraag
ik iedereen een oogje in het zeil te
houden rond het kerkhof. Voor je het
weet is het wederom raak. Verder
raad ik mensen aan om geen brons of
ander materiaal te gebruiken, wat voor
het dievengilde interessant is. Wat het
kunstwerk voor Hans betreft zijn wij als
familie ons nog aan het beraden. Maar
dat het geen brons meer wordt, moge
duidelijk zijn”, zegt Marian tot besluit.
De diefstal van de bronzen beelden
van het graf van Hans Pennings op
de algemene begraafplaats in Horst
heeft plaatsgevonden tussen woensdag 11 en zondag 15 maart. Getuigen
kunnen contact opnemen met de
politie-eenheid Horst.

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
Ron van Gool 06 202 88 600

GROLSCH 24 X 33 CL
CL, WARSTEINER EN GULPENER 24 X 30cl E 10,95

Pallet inkoop:
Voor de Floriade zijn een aantal borden langs de A73 vervangen
en voorzien van bewegwijzering naar de wereldtuinbouwtentoonstelling. Bij het overnemen van de oorspronkelijke tekst is er
echter een foutje in geslopen: Grubbenvorst moet op een aantal
borden zonder ‘n’ door het leven. Rijkswaterstaat heeft inmiddels
aangegeven de fout te gaan herstellen.

Pinot Blanc Reserve Hunawihr 2011
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Deze wijn hebben wij speciaal geselecteerd voor
de aspergetijd. Het is een traditionele Pinot Blanc
die heerlijk fris droog is met een lange afdronk.
Perfect in balans. Ook heerlijk als aperitief of
bij vis en gevogelte.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

6,45
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rijs E 32
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Starter in de Regio
Bij Suus bloem- en woondecoratie
Bedrijf

Bij Suus bloemen woondecoratie
Eigenaar Ge en Suus Versleyen
Adres
Kloosterstraat 17a
Plaats
Grubbenvorst
Telefoon 077 366 27 49
E-mail
verkoop@bijsuus.nl
Website www.bijsuus.com
Sector
Bloem- en
woondecoratie
Start
5-4-2012
Activiteiten
Bij Suus is het adres voor een
vers bloemetje in elke gewenste
kleur en heeft vele mogelijkheden voor bruids- en grafwerk.
Ook hebben zij binnen- en
buitenplanten en zijn er zeer
veel woonaccessoires voor jong
en oud. Bij Suus levert ook
relatiegeschenken en kerstpakketten die door de klanten zelf
samengesteld kunnen worden.
Ook voor advies voor in huis kan
een afspraak gemaakt worden.
Daarnaast is Bij Suus dealer van
Lampe Berger, een heerlijk
zelfbepalende geurlamp die
tegenwoordig bijna onmisbaar is
in elke woonkamer.

Voor een apart cadeau heeft
Bij Suus een uitgebreide Bastion
Collections.
Doelgroep
Voor jong en oud is er zeker
iets leuks te vinden, voor grote
en kleine prijsjes, alles is
mogelijk. Bij Suus is goed
toegankelijk voor validen en
mindervaliden. Is het voor
geïnteresseerden niet mogelijk
om langs te komen, dan kan Bij
Suus ook aan huis bezorgen.
Onderscheidend vermogen
Bij Suus vindt haar onderscheidend vermogen in het
productassortiment, de
presentaties en bijzondere
creaties. Bij Suus wil anders zijn
dan wat men op vele plaatsen
ziet. Het assortiment bevat vele
bijzondere producten en er
worden door Bij Suus steeds
weer nieuwe producten aan
toegevoegd. Bij Suus wil de
klanten verrassen en verbazen.
Dat is de kracht van exclusiviteit.
Als belangrijkste kenmerk ziet
Bij Suus de kwaliteit.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl
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Francis weer genomineerd
voor Coiffure Award
De Horsterse kapster Francis Schroembges van Francis Hairdesign uit Horst is opnieuw genomineerd voor de
felbegeerde Coiffure Award. Deze prijsuitreiking wordt jaarlijks door het vaktijdschrift Coiffure georganiseerd.
Duizenden kappers dingen mee
naar de Coiffure Award. Hiervoor
worden fotoshoots georganiseerd met
professionele visagisten, stylisten,
modellen en topfotografen. Sommige
teams reizen zelfs af naar zonnige
oorden voor het realiseren van de
fotoshoot.
Francis heeft door de jaren heen
een professioneel team om zich heen
verzameld waarmee ze veel samenwerkt voor shows en fotografie voor
magazines. Een team dat begrijpt wat
ze willen en kan vertalen naar fantastische fotoshoots en spectaculaire shows.
Francis Schroembges was winnares
van de Coiffure Award Herenkapsels
regio Zuid 2011 en is dit jaar opnieuw
genomineerd voor de categorieën
dameskapsels regio Limburg, NoordBrabant en Zeeland en herenkapsel
regio Zuid.
Op het Coiffure Award Gala op
zondag 13 mei, waar de topkappers
van Nederland en veel BN’ers verschijnen, worden de winnaars bekendgemaakt. “Genietend van mijn nominatie
en afwachten tot de bekendmaking,
maar met mijn team gaan we er
sowieso een memorabele avond van
maken”, laat Francis weten.

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

Eduard Camps
Vishandel

Rits Kapot???

stunt 3 lekkerbekken
E 7,50
prijs!
www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61

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

Ook hebben wij alles op het gebied van
zelfmaakmode en kledingreparatie!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

Proef de lente
de lekkerste magere kaas!

marktmerk 35+ GERIJPT kilo nu: 9,95
bij ons keuze uit 10 soorten magere kaas

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Nu in de aanbieding:

Op 10, 17 en 24 april:

5,-

Onze marktkraam is te vinden bij het gemeentehuis

✃

kilo elstar, kilo bananen, 1 bloemkool
en een zak mandarijnen
voor
Tegen inlevering van deze bon

rbouten
Tam konijn achte
0
7 stuks E 10,0

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

1 bout EXTRA!
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Beste Dagje Uit Limburg

Aardbeienland
genomineerd

winkel&bedrijf 11

Vullings Metaalbewerking B.V.

Vakkanjer in huis
Giel Bongers uit Roggel is derde geworden tijdens de VakkanjerWedstrijd 2012. De 21-jarige frezer en draaier
werkt bij Vullings Metaalbewerking B.V. in Horst.

Aardbeienland in Horst is door de redactie van Uitmetkorting.nl
genomineerd voor de verkiezing van Beste Dagje Uit. Aardbeienland kan
hierdoor uitgeroepen worden tot het Beste Dagje uit van provincie
Limburg of van heel Nederland.
De organisatie van de verkiezing heeft 257 Dagjes Uit in heel
Nederland genomineerd. Deze
worden aan de hand van publieksstemmen en een jury beoordeeld
op sfeer, prijs- kwaliteitsverhouding,
klantvriendelijkheid en attracties of
bezienswaardigheden.
Zowel in iedere provincie als landelijk zijn er aan het eind van de verkiezing twee winnaars: Beste Dagje
Uit met de meeste stemmen en Beste
Dagje Uit met de hoogste gemiddelde
waardering. Het publiek bepaalt wie

de publieksprijzen winnen. De vakjury
roept een genomineerde tot winnaar
uit van de Vakjury Award.
Alle winnaars worden begin juni
2012 bekendgemaakt. Publiek kan
ook stemmen op zijn favoriete dagje
uit. Per stem gaat er, via sponsoren,
5 cent naar een van de goede doelen.
Stemmen is gratis, waarna gekozen
kan worden voor een donatie aan
Villa Pardoes, Stichting Opkikker of
Spieren voor Spieren.
Voor meer informatie kijk op
www.bestedagjeuit.nl

Fresh & Food-zondag 22 april

Horst-centrum krijgt
foodevenement
Fresh & Food-zondag moet Horst op de kaart zetten als hét foodcentrum van de regio, vinden ondernemers uit het centrum van het dorp.
Meer dan twintig ondernemers organiseren daarom de eerste
Fresh & Food-zondag op 22 april.
Tijdens de Fresh & Food-zondag
slaan restaurants, bakkers, slagers,
groenteboeren, supermarkten en
bloemisten hun handen ineen om
hun specialiteiten uit eigen huis te
presenteren. De ondernemers vinden
dat Horst-centrum met vijf supermarkten, vijftien vers- en foodspeciaalzaken en meer dan vijfentwintig
cafés en restaurants op onderlinge
loopafstand het meest uitgebreide
en gevarieerde food-aanbod in de
regio heeft. Daarnaast worden veel

van de verkochte groenten, fruit,
zuivel, vlees, vis, bloemen en planten
ook nog eens in de eigen gemeente
geproduceerd.
Het Fresh & Food-evenement
is gratis toegankelijk en is bedoeld
als preuvenement voor het hele
gezin. Het publiek kan er uitgebreid
proeven, ruiken, doen en kijken.
De initiatiefnemers hopen dat de
Fresh & Food-zondag voortaan elk jaar
in het voorjaar wordt gehouden in het
centrum van Horst.

Watervergunning
gaat digitaal
Vanaf 1 april is het voor burgers mogelijk om via Omgevingsloket
Online een watervergunning aan te vragen of een melding te doen voor
een voorgenomen activiteit in, op of nabij water of dijken, zoals bouw- of
graafwerkzaamheden, het lozen van stoffen in oppervlaktewater, het
onttrekken van grondwater of het plaatsen van allerlei objecten zoals
steigers of beschoeiingen.
Wie twijfelt of een vergunning- of
meldplicht van toepassing is, kan dit
uitzoeken bij de vergunningcheck
van het loket. Deze check bevat ook
informatie over watervergunningen
en meldingen op grond van de lokale
regelgeving van alle waterschappen.
Erik Kraaij, directeur van de Unie
van Waterschappen: “De waterschappen hebben hard gewerkt om het
loket goed te regelen en staan nu
klaar om de eerste digitale aanvragen
te ontvangen. Omgevingsloket Online
vormt een uitgelezen mogelijkheid
voor waterschappen, gemeenten, provincies en Rijk om op een slagvaardige en creatieve wijze een front-office
aan te bieden voor hun klanten.”
Als voor een activiteit of handeling
zowel een omgevingsvergunning als

een watervergunning nodig is, kan
de burger daarvoor via het loket een
geïntegreerde aanvraag indienen.
Burgers en bedrijven hoeven niet
meer meerdere formulieren in te
vullen en niet meer bijlagen in
veelvoud aan te leveren. Alles kan nu
via één landelijk loket, waarachter
de verschillende overheden voor de
behandeling en beoordeling zorgen.
Door Omgevingsloket Online wordt
het aanvragen van een vergunning
een stuk eenvoudiger.
Voor vragen of meer informatie
kunnen burgers terecht bij
Waterschap Peel en Maasvallei
via 077 389 11 11,
vergunningen@wpm.nl,
www.wpm.nl of
www.omgevingsloket.nl

“Vroeger wilde ik timmerman
worden”, vertelt Giel. “Mijn vader
werkt bij een bouwbedrijf, maar hij
adviseerde mij de techniek in te gaan.
Aanvankelijk twijfelde ik, maar nu heb
ik geen spijt van de keuze.” Giel heeft
zich gespecialiseerd in CNC-draaien
en -frezen. “Ik werk vier dagen in de
week bij Vullings. Een dag per week
ga ik naar school. Ik volg de versnelde
opleiding techniek aan het Gilde in
Roermond.” Het deelnemen aan de
VakkanjerWedstrijd vond Giel net zo belangrijk als winnen. “Natuurlijk doe je
je uiterste best om zo hoog mogelijk te
eindigen. De opdrachten die ik moest
uitvoeren waren best pittig. Uiteindelijk

heb ik door technische problemen het
product niet af kunnen maken. Wat je
vooral leert tijdens zo´n wedstrijd is
werken onder grote druk.”

Kleine series
De dagelijkse werkzaamheden van
Giel bestaan uit het vervaardigen van
metalen producten. “Aan de hand van
een tekening wordt een programma
gemaakt voor de frees- of draaimachine. De ene keer gaat het om
300 producten, de andere keer om een
serie van vijf. Dat laatste doe ik het
liefst, afwisseling in mijn werk vind ik
belangrijk.” Het behalen van de derde
prijs in de VakkanjerWedstrijd staat

goed op het cv van de jonge technicus.
“Ik heb al diverse aanbiedingen gehad.
Maar ik blijf bij Vullings werken. Zij
hebben mij de kans geboden om een
combinatie van werken en leren te
doen.” Wat de toekomst betreft heeft
Giel een duidelijk beeld. “Ik wil mij
verder ontwikkelen in het werken met
mijn handen. Vooral door ervaring op
te doen, zodat ik nog gemakkelijker
producten kan vervaardigen.” Dat de
techniek hem buiten het werk ook niet
los laat blijkt wel uit het feit dat hij
thuis regelmatig ook draait en freest.
“Gewoon, omdat ik het leuk vind en
af en toe iemand uit de brand kan
helpen.”

PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK It’s Clean

KLEDINGADVIES AAN HUIS
Van je bestaande garderobe nieuwe combinaties maken
in je eigen stijl, eventueel aangevuld met accessoires
en make-up. Het is mogelijk!
Geïnteresseerd?
Bel of mail voor meer informatie of een afspraak
Agnes Hesen • tel. 06 22 25 57 41 • agnes_hesen@hotmail.com

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

is uw tuin al
klaar voor het

Voorjaar?
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Bierpresentatie in
de Gaper
Op vrijdag 6 april geven de brouwers van brouwerij De 7e Hemel een
presentatie over bierbrouwen bij Stapperij de Gaper in Sevenum.
Daarnaast zal een stukje historie van de Sevenumse brouwerijen de revue
passeren en wordt uitleg gegeven over ambachtelijk bierbrouwen.
Het theoretische gedeelte van de
presentatie zal worden ondersteund
met beelden via Powerpoint, maar
ook met de bieren van brouwerij
De 7e Hemel zelf met bijpassende

hapjes. Aanmelden voor de presentatie kan bij brouwerij De 7e
Hemel via 077 467 33 26 of info@
brouwerijde7dehemel.nl of bij de
Sevewaeg via 077 467 13 45.

Gebruiksgemak en scherpe aanbiedingen

Petra enthousiast over
HALLOaanbieding
Het aantal mensen dat de website HALLOaanbieding.nl bezoekt groeit
dagelijks. Steeds meer gebruikers weten het gebruiksgemak en de
scherpe aanbiedingen te waarderen. Zo ook Petra uit Sevenum.
Petra is een tevreden gebruiker
van HALLOaanbieding. “Ik kijk iedere
dondermorgen naar de nieuwste
aanbiedingen”, vertelt zij.

Echt een aanbieding
“Het is elke keer weer een verrassing welke aanbiedingen op de
website staan. Laatst heb ik gekozen
voor een kappersarrangement. Wat
mij opviel was het gemak, waarmee
je de aanbieding kunt bestellen en

betalen. Je gaat vervolgens met je
voucher naar de winkel of het bedrijf
waar je een product of dienst van
hebt aangeschaft.” Enthousiast geworden door de gebruiksvriendelijkheid, besloot Petra ook voor een diner
voor twee te kiezen.
“Echt een aanbieding, die ik niet
kon laten lopen. We hebben een
heerlijke avond gehad, helemaal met
het idee dat we maar de helft van de
prijs hoefden te betalen. Super.”

Open dag BSO en
Scouting
Scouting Horst en BSO Tienerbende van Spring Kinderopvang organiseren op zaterdag 14 april van 13.00 tot 16.00 uur een open dag in het
scoutinggebouw in Horst. Naast informatie over de buitenschoolse
opvang is er ook vanalles te zien over de scouting.
BSO Tienerbende is speciaal
bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar
en is een aanvulling op de bestaande
BSO-locaties van Spring in Horst.
De locatie draait nu enkele maanden.
BSO Tienerbende heeft een eigen
manier in omgang met de tieners en
ontwikkelen samen met de kinderen

tal van activiteiten. Tijdens de open
dag wordt er een demonstratie Free
Running gegeven waar kinderen aan
kunnen deelnemen. De scouting zal
de techniek ‘sjorren’ laten zien, er is
een kampvuur met marshmallows en
de scouting-leiding geeft informatie
over de scouting.
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Initiatief dat bij Rabobank past

Rabobank sponsort
verkiezing Zakenvrouw
Noord-Limburg
De Rabobanken Maashorst, Venlo, Venray en Peel en Maas trekken samen op als hoofdsponsor van de verkiezing
Zakenvrouw van Noord-Limburg. Op 22 mei wordt de meest inspirerende zakenvrouw van Noord-Limburg
uitgeroepen op de Floriade 2012.
De verkiezing is een initiatief van
Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg,
die als doel heeft om het ondernemerschap en management door
vrouwen meer in de schijnwerpers te
zetten. “Wij zien dat het vrouwelijk
ondernemerschap in een stijgende lijn
zit en wij vonden de verkiezing een
bijzonder initiatief”, aldus communicatiewoordvoerder Marion Peeters, die
namens de Rabobanken Maashorst,
Venlo, Venray en Peel en Maas
spreekt.

Groot gedeelte
starters is vrouw
“Wij merken dat een groot
gedeelte van de startende ondernemers vrouw is”, aldus Peeters.
“We waarderen dat de stichting

vrouwen belicht die het ondernemerschap combineren met hun gezinssituatie. Dat is meestal heel erg druk
en hectisch. Knap dat ze daarnaast een
succesvolle ondernemer zijn.”

Succes begint met
een goed startersplan
Twee van de initiatiefnemers van
Zakenvrouw Noord-Limburg, Carlijn
Verhaagh en Ingrid van Kempen, klopten bij Rabobank Maashorst aan voor
een financiële bijdrage. “Omdat we hier
over Noord-Limburg praten heb ik hun
voorstel meteen voorgelegd aan de
Rabobankcollega’s van Venlo, Venray en
Peel en Maas samen besloten we om
hoofdsponsor te worden”, zegt Peeters.
“Dit is een initiatief dat bij de Rabobank
past. Wij staan ook voor passie en

ondernemerschap.” Na de uitreiking
zullen de Rabobanken samen met
Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg
het evenement evalueren.
Op 17 april ontmoeten de
sponsoren de eerste kandidates voor
de verkiezing. “We volgen ze op hun
websites en lezen in de media wat er
over hen wordt geschreven. Het echte
gevoel krijgen we echter pas als we
zelf met de dames hebben kennisgemaakt”, aldus Peeters. “Als bank
zien we veel starters, maar het succes
begint vaak toch met een goed ondernemersplan en een gedegen marktonderzoek”, zegt Peeters. De uitreiking
van de onderscheiding Zakenvrouw
van het Jaar is op 22 mei op het
Floriadeterrein.
Voor meer informatie zie
www.zakenvrouwnoordlimburg.nl

40 zakenvrouwen voorgedragen

Kandidaten Zakenvrouw
Noord-Limburg bekend
Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg reikt op 22 mei in het Congrespaviljoen op het Floriadeterrein een
onderscheiding uit voor de meest inspirerende zakenvrouw van Noord-Limburg. De afgelopen weken werden
ruim 40 zakenvrouwen uit Noord-Limburg voorgedragen voor deze prijs. Uit alle aanmeldingen is een longlist
samengesteld.
De tien kandidaten voor de
titel Zakenvrouw Noord-Limburg
zijn: Marcia Adams van Synthese;
MaryLoes Baur-Murk van Bilderberg
Chateau Holtmuhle; Marjo Gielen –
Helder van Reinigingsproducten B.V.;
Maja Kateman-van Opbergen van
Reisbureau Vice Versa; Chantal van
Kessel van Interior by B.V.; Peggy
Leurs van Tuincentrum Leurs; Nicole
Litjens van Kwekerij Litjens B.V.;

Mieke Verhaegh van Trias B.V.; Yvonne
Welbers van Culinair Creatief Ruud
Welbers en Margot Zeevenhoven van
Olympia Uitzendbureau.

Netwerkborrel voor
sponsoren
Een deskundige jury onder leiding
van Carla Pluijmaekers, voorzitter van
Kamer van Koophandel Limburg, zal

uit de longlist van tien kandidaten drie
vrouwen kiezen die in aanmerking
komen voor de award. Op 17 april
worden tijdens een netwerkborrel
voor sponsoren de drie genomineerden bekendgemaakt. Op dinsdag 22
mei wordt tijdens een avondvullend
programma de winnaar bekendgemaakt. Meer informatie over de kandidaten is te vinden op
www.zakenvrouwnoordlimburg.nl

Tel. 06 22 54 41 32
marcelseurenstukadoor.nl

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl
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Wim Sijbers
rijdt adellijke Adler
Op de wegen in en rond Horst aan de Maas kom je regelmatig oldtimer auto´s tegen. De ene eigenaar rijdt
dagelijks met zijn ‘klassieker’, de ander haalt zijn of haar heilige koe alleen voor speciale gelegenheden uit de stal.
Wim Sijbers hoort met zijn uiterst zeldzame Adler Trumpf tot de laatste categorie.

AUTO
én met de juiste mensen een prachtige
auto weer tot leven te wekken.

kijken. “Wanneer je open rijdt, kun je
nauwelijks over het opgevouwen dak
heen kijken. Vandaar die spiegelconstructie. Het rijden met zo´n auto is ook
“Toen ik de auto kocht was deze in een aparte ervaring. Je mist natuurlijk
de souplesse en het comfort van een
een grijze kleur gespoten en waren er
moderne auto, maar als je eenmaal
sporen te zien van een soort opbouw,
onderweg bent, vergeet je dat snel
waarschijnlijk een groot rek, waarop
genoeg.” Dat Wim de auto heeft kunspullen zijn vervoerd. Verder moesten
nen kopen bleek een gelukstreffer. “De
motor en versnellingsbak grondig
onder handen genomen worden. Maar vorige eigenaar heeft de auto gekocht
van zijn baas. Hij had dertig jaar voor
het meest uitdagend was het herstelde firma gewerkt en al meerdere
len van het houtwerk. Normaal bouwt
malen belangstelling voor de Adler
een carrosseriebouwer de plaatwerkgetoond. Zijn baas vertelde hem dat
delen op het hout. Nu moesten de
hij de auto ‘mocht’ kopen als hij de
houten delen worden aangepast aan
Adler met respect zou behandelen en
de carrosseriedelen. En dat is perfect
restaureren. Door omstandigheden
gelukt.” Wim loopt met glanzende
is dat nooit gebeurd. En nu ben ik de
ogen en een voldane glimlach om het
eindresultaat heen. “Deze auto was zijn gelukkige eigenaar en doe de Adler
waarschijnlijk nooit meer van de
tijd ver vooruit. Voorwielaandrijving
hand.” Heeft Wim al een nieuwe wens,
was toen nog heel bijzonder en kijk
nu deze in vervulling is gegaan? “Nee,
eens naar de strakke vormgeving van
het logo, de adelaar. Schitterend toch?” niet echt. Ik ben een tevreden mens.
Maar als ik een droomauto moest noeDe Adler zit vol doordachte details,
men, dan zeg ik: een Horch. Maar die
zoals een opklapbare binnenspiegel,
is nog zeldzamer dan mijn Adler.”
waarmee je over de achterzijde kunt

Tijd ver vooruit

“Ik wilde iets bijzonders, iets wat
bij mij past”, vertelt Wim Sijbers, de
warme bakker uit Meerlo. “En dat is
gelukt, want sinds drie jaar ben ik de
trotse eigenaar van een prachtige Adler
Trumpf 1.7 cabriolet.” Wim praat vol
passie over zijn vooroorlogse en uiterst
zeldzame Adler uit 1936. Van de 700
exemplaren die zijn gebouwd, zijn er
wereldwijd nog maar een handvol over.
“Ik ben een groot liefhebber van motorfietsen en heb in de loop der jaren
een leuke verzameling opgebouwd.
Omdat mijn vrouw Wil en ik allebei
van motorrijden houden, heb ik van
elk soort motorfiets twee stuks. Samen
maakten wij de nodige toerritten en
beleefden veel plezier aan de klassieke
motorfietsen. Totdat bleek dat Wil een

beginnende hernia had en het voorlopig over was met de motorpret. Omdat
wij het toeren erg misten, bedacht ik
dat een mooie klassieke auto een leuk
alternatief kon zijn. Op internet vond ik
foto´s van de Adler en was direct verkocht. Ik vroeg een kennis van mij eens
uit te kijken naar een Adler Trumpf.”

Exact wat ik zocht
”Hij bezocht een treffen en kwam
terug met foto´s van exact de auto,
die ik zocht. En deze bleek ook nog te
koop te zijn.” Wim zocht contact met
de eigenaar in Duitsland en maakte
een afspraak om de auto te bekijken.
“Wat ik aantrof was een auto die
aan restauratie toe was. De verkoper
vertelde dat de auto weliswaar voor

www.bas4cars.nl

een groot deel uit elkaar lag, maar dat
alle onderdelen aanwezig waren. Ik
vertrouwde hem maar op zijn blauwe
ogen. Nadat de deal rond was, heb ik
de auto en de onderdelen meegenomen. De restauratie kon beginnen.”
Hoewel Wim een ruime ervaring
heeft op het gebied van motorfietsen
restaureren, was deze uitdaging voor
hem van een heel ander kaliber. “Het
moeilijkste was nog wel het vinden van
de juiste mensen om deze klus uit te
voeren. Bovendien moest ik nog maar
afwachten of de auto daadwerkelijk
compleet was en alles naar behoren
functioneerde. Onderdelen zijn voor
een dergelijke zeldzame auto lastig te
vinden.” Toch lukte het Wim om met
vallen en opstaan en met veel geduld

Bas4Cars
Jacob Poelsweg 15
5966 RA America (L)

Auto- en Motorrijschool

Tel: 077-4641120
Email: info@bas4cars.nl

Jacobs Meterik

Het totaal concept voor uw 4x4 of SUV !
Bovag bedrijf
APK keuring
Onderhoud luxe en bedrijfswagens
Landrover specialist
Hella Service partner
4x4 accessoires
Onderhoud & Service
Inkoop & Verkoopadvies
Restauratie & Preparatie
Lifestyle en outdoor accessoires

Tel. 077-3983762

AUTOBEDRIJF

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

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

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

Audi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
Audi A6 2.5 TDI Exclusive Multitronic Avant
Audi A6 3.0TDI Quattro Full-options
BMW 3-SERIE 335d Coupe High Executive Automaat
BMW X5 4.6IS automaat NAVI Leder
CHRYSLER Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
Fiat Doblo Cargo 1.9 D
Fiat Seicento 1.1
Fiat Seicento 1.1
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid
Hyundai Tucson 2.7I V6 Style Version 4wd autom.
Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive
MINI Cooper 1.6 16V 115 PK Automaat
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz A-klasse 200 Avantgarde
Mercedes-Benz E-klasse 290 Turbo Diesel Elegance Automaat
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Nissan X-Trail 2.5 Elegance Automaat
Opel Antara 2.0 CDTI Enjoy Automaat
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Twingo Cinetic 1.2 automaat
SAAB 9-5 Sedan 2.3t Vector
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Volkswagen Kever 1303 Karmann Cabriolet
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline

2006
2004
2004
2007
2002
2006
2004
1999
2000
2009
2005
2003
2005
2008
2004
1997
2002
1978
2004
2008
2003

139109 Km.
210815 Km.
277650 Km.
129500 Km.
165967 Km.
218652 Km.
103094 Km.
167346 Km.
140527 Km.
144459 Km.
68993 Km.
199400 Km.
67424 Km.
83662 Km.
62226 Km.
393149 Km.
273567 Km.
151723 Km.
92729 Km.
81469 Km.
184722 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Hybride
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine

€ 24.950
€ 8.000
€ 9.950
€ 32.500
€ 16.950
€ 11.950
€ 4.000
€ 1.250
€ 1.950
€ 10.950
€ 11.950
€ 8.500
€ 11.750
€ 17.750
€ 12.950
€ 2.500
€ 9.950
€ 12.500
€ 12.950
€ 17.950
€ 7.950

2005
2001
2001
2004
2004
2010
2004
1978
2008
2009

210000 Km. Diesel
€ 5.900
74762 Km.
Benzine € 3.500
240272 Km. Benzine € 4.250
115518 Km. Benzine € 4.950
iteit!
mob€il4.950
n
i
r
e
82775 Km.
Benzine
n
t
r
w pa voor uw complete
U
s
48510 H
Km.
et adreDiesel
eer! € 29.500
h
e
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r
a
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n
172206wKm.
€ 35.000
age Diesel
79179 Km.
Benzine € 9.500
164404 Km. Diesel
€ 16.950
32945 Vakgarage
Km. Gommans
Benzine
& de Wit € 10.950

Aixam Crossline Crossline
Ligier X-TOO R
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence Brommobiel

2010
2008
2007

9590 Km.
51263 Km.
3343 Km.

Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Diesel
Diesel
Diesel

€ 10.950
€ 8.250
€ 7.950

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL

it!
e
i
t
l
i
b
o
m
n
i
r
e
n
t
r
pa oor uw complete
adres v eh eer!
genpar kb

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

L

kies voor kwaliteit!

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

rage Gommans & de Wit
nbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
-541945 | E info@gommansendewit.nl
gommansendewit.nl

Al meer dan 15 jaar
een begrip in de regio!
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

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

AUTO
Verliefd op een
burgermansauto
Opel staat niet bepaald bekend als hét merk voor de echte autoliefhebber. Sterker nog, veel mensen associëren het met degelijkheid, een
burgermansauto. In de omgeving van Horst rijden echter een paar echte
Opel-fanaten rond. Eén van hen is Dennis Vergeldt.

Ieder voorjaar, begin juni,
stroomt het terrein van D’n Umswing
in Kronenberg vol met honderden
Opel-auto’s, van het type Kadett C om
precies te zijn: een uitvoering die in de
jaren zeventig werd gemaakt. Het is
het jaarlijkse internationale treffen van
de Opel Kadett C Club Nederland. De
kern van die vereniging bevindt zich in
Horst aan de Maas.
Dennis Vergeldt is een van de
Horster bestuursleden. Zijn liefde voor
de Opel Kadett C begon al voordat hij
zijn rijbewijs had. Als hij aan het werk
was, zag de jonge Dennis vaak een
Opel Kadett C voorbijrazen. Hij raakte
gefascineerd door de auto en toen hij
zijn rijbewijs op zak had, kon het niet
anders of Dennis kocht een C-Kadett.

Een herinnering
aan vroeger
Inmiddels heeft Dennis Vergeldt
twee Kadett C’s, of beter gezegd, anderhalf. In zijn garage in Lottum heeft
hij een geel-zwarte klassieker helemaal
uit elkaar gehaald, een restauratieproject met een meerjarenplan. Ook zijn
andere Kadett, een blauwe, staat altijd
in diezelfde garage. De auto rijdt prima,
maar Dennis durft het niet aan om hem
bij zijn huis in het centrum van Horst
te parkeren, bang dat iemand de auto
beschadigt. “Een keer heb ik hem bij
mijn huis geparkeerd. Die nacht heb ik
geen oog dichtgedaan. Ik ben de auto
‘s nachts zelfs nog een keer gaan verplaatsen, verder weg uit het centrum.”

Als het echter een beetje lekker
weer is, rijdt Dennis Vergeldt naar
Lottum om daar in zijn blauwe bolide
te stappen en een paar uurtjes te gaan
toeren. Wat er zo bijzonder is aan de
auto, kan Vergeldt moeilijk uitleggen.
“De Kadett C is technisch onverwoestbaar, het is gewoon een degelijke auto.
Als je je vroeger wilde onderscheiden,
kocht je geen Opel, maar als je verstandig was, deed je dat wel. Destijds reed
half Nederland met zo’n auto. Tijdens
het toeren tovert de auto daardoor
bij veel mensen een glimlach op het
gezicht. Voor veel mensen is het een
herinnering aan vroeger.”

De liefde voor de
Kadett C is een virus
Vergeldt heeft gelijkgestemden
gevonden in de Opel Kadett C Club
Nederland. Hij maakt het clubblad, rijdt
mee met toertochten en bivakkeert
samen met clubgenoten tijdens
het jaarlijkse treffen in Kronenberg.
Vergeldt: “Tijdens dat weekend
draait het om de gezelligheid.
Natuurlijk wordt er veel over auto’s
gepraat. De ene heeft net weer een
andere oplossing voor een bepaald
probleem gevonden, iemand kent een
nieuw poetsmiddel, we raken nooit
uitgepraat. Bij onze club zijn mensen
die de Opel Kadett C nieuw kochten
en er nog steeds in rijden. Dat is toch
geweldig. De liefde voor de Kadett C is
een virus. Het kruipt in je bloed en het
blijft er voor de rest van je leven in.”
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Meneer,
is dit een Rolls Royce?
Frans Gommans (64) heeft een mooie hobby. Deze rasechte Lottumer heeft namelijk een passie voor oldtimers.
Hij is in het bezit van een witte Citroën Traction Avant 11 BL uit het bouwjaar 1949.

AUTO
aan het bezit. “Het allermooiste wat
er is, is het rijden van schoolgala’s. Dat
doe ik zo graag. Als ik de auto aan de
weg zet, word ik hiervoor regelmatig
gevraagd. Ik rijd ongeveer duizend
kilometer per jaar. De witte Citroën is
ruim zestig jaar oud, deze heeft altijd
buiten gestaan. Nu staat hij binnen, dus
die moet makkelijk nog honderd jaar
mee kunnen gaan.”
Het bezitten van een Oldtimer
geeft niet alleen maar voordelen. Het
is namelijk ook een dure hobby. “Als
je een auto gerestaureerd koopt, is het
niet duur. Als je een auto helemaal zelf
opknapt, is het een dure hobby. Wat

“Daar geloof ik niks van”, waren
de eerste woorden van Ria Gommans,
de vrouw van Frans, toen hij acht jaar
geleden een witte Citroën Traction
Avant 11 BL kocht. De auto was een
stuk roest op wielen. Frans wilde deze
auto restaureren en dat is hem, tot
verbazing van zijn vrouw, gelukt.
Voordat hij begon met het restaureren van de roestbak had hij een zwarte
Citroën Traction Avant 11 BL gekocht
die in perfecte staat verkeerde. “Ik heb
deze gerestaureerde auto als voorbeeld
gebruikt om de andere op te knappen. Zo kon ik altijd kijken: hoe zit dat

nou?”, vertelt Frans. Hij had voorheen
nooit interesse getoond in auto’s, maar
toen hij op 55-jarige leeftijd stopte met
werken, ontdekte hij zijn passie voor
oldtimers.
Hij heeft in drie jaar tijd 2.000 uur
besteed aan het restaureren van de
witte Citroën. De auto is onder andere
voorzien van nieuw plaatwerk, een
nieuwe motor en versnellingsbak. Zijn
vrouw heeft de bekleding in de stijl
van 1949 gemaakt. Het was een grote
en zware klus, maar ze hebben dit
met veel plezier gedaan. “Ik dacht dat
als je er eenmaal aan begint, moet je
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je er allemaal aan nieuwe onderdelen
instopt, daar koop je een hele dure
auto voor”, vertelt Frans. Met de hulp
van de club Traction Avant Nederland
heeft Frans zijn auto helemaal in
originele staat kunnen herstellen. Door
middel van het opstellen van een lijst
met benodigdheden en kosten, helpt
deze op een na grootste Citroënclub
van Nederland liefhebbers met het
restaureren van een Citroën.
Voor beginnende restaurateurs
van Oldtimers heeft Frans de volgende
tip: “Bezint voor je begint. Als je daar
uit bent dan heb je een hele mooie
hobby.”

een hele collectie hebben. Mijn vrouw
vertelde mij dat je er wel tien kunt
hebben, maar je kunt er maar in één
rijden”, zegt hij.
Dat de auto opvalt, is te merken
aan de vele reacties die hij krijgt. “Je
kunt met een Mercedes van twee ton
bij een terrasje parkeren. Dan zullen de
mensen zeggen: Oh, dat is een mooie
auto. Maar als ik mijn auto daar neerzet, wordt er veel omheen gelopen.
Dan vragen mensen: Meneer, is dat een
Rolls Royce? Ik zeg dan: Ja, dat is een
Rolls Royce”, lacht Frans. Deze leuke
reacties zijn voor Frans niet het mooiste

Alles loslaten behalve het stuur
Vanaf een helling van 50 graden naar beneden rijden, door water rijden, waarbij het venijn in de staart zit en
een rit door de schitterende omgeving van Noord-Limburg. De Low Gear Experience is duidelijk niet bedoeld voor
mensen die alleen hun schoothondje en Prada-tas vervoeren.

“Ik kom op plekken waar ik nog
nooit ben geweest”, vertelt John
Schoeber, één van de deelnemers aan
de Low Gear Experience.” Terwijl ik
dacht dat ik de omgeving hier wel zo´n
beetje kende.” Deze uitspraak zegt veel
over de inventiviteit waarmee medeorganisator Bas van Driel de Low Gear
Experience voor het derde jaar op rij op
heeft gezet. “Ik rijd al vanaf mijn vijftiende met terreinauto´s”, vertelt de eigenaar van Bas4Cars uit America. “Om
eigenaren van 4x4´s, zoals ze in jargon
heten, toch te laten genieten van de

mogelijkheden van hun auto´s organiseer ik regelmatig leuke uitstapjes. De
Low Gear Experience is voor velen het
4x4-hoogtepunt van het jaar.”

Niet bang zijn voor
een krasje
Daarmee heeft Bas niets te veel
gezegd. Liefst 78 equipes, waarvan 20
uit België, nemen op deze zonovergoten, maar frisse zondag deel aan het
evenement.
“De deelnemers kunnen kiezen

uit drie mogelijkheden: een korte of
een lange toerrit door de omgeving
en Low Gear Adventure+. De toerritten zijn voor mensen die met hun 4x4
over onverharde wegen willen rijden,
maar niet voldoende ervaring hebben
met het zwaardere terreinwerk. De
Adventure+route is voor gevorderden
met geprepareerde auto´s. Daarbij moet
je niet bang zijn voor een krasje op
de auto.” Liefhebbers van natuur en
milieu zijn echter niet zo blij met de
Low Gear Experience. “We rijden over
openbare, naamloze wegen, die voor

iedereen toegankelijk zijn. Ik zeg altijd:
‘We verstoren wel, maar vernielen
niet’. Bovendien houden we heel goed
rekening met wandelaars en fietsers.”
Op een groot terrein waar normaal
gesproken zand wordt gewonnen
heeft Bas met de mede-organisatoren
een geweldig parcours uitgezet. Hier
kunnen ervaren en minder ervaren
bestuurders hun terreinwagens en hun
eigen kunnen op de proef stellen.
“We hebben echt voor elk wat
wils, de verschillende ´trials´ zijn net als
skipistes onderverdeeld in blauw voor
beginners, rood voor de meer ervaren
rijders en zwart voor de gevorderden.”
Dat sommigen hun ervaring overschatten blijkt uit de kuil, die wordt geflankeerd door twee bergen. De hellingshoek is zo´n 60 graden. “Ik ben er zelf
niet in een keer doorgekomen”, lacht
Bas. “Het vereist techniek en beheersing. Bij het dalen moet je alles loslaten, behalve het stuur. Net als bij het
rijden door het water.” Hij laat op zijn
telefoon een filmpje zien, waaruit blijkt
dat ook hij de voeten niet droog heeft
gehouden. “De auto bleef op de laatste
meters steken en moest met een tractor uit het water worden getrokken. Tja,
en dan loopt-ie langzaam vol…” Een eigenaar met een zwaar geprepareerde
Range Rover neemt de ´kuil´. Tot ieders
verbazing haalt hij hem in twee pogingen. Diverse eigenaren blijven echter
steken en moeten met behulp van een
lier uit hun benarde positie worden
bevrijd. “Dat is het mooie van zo´n dag,
iedereen helpt elkaar. Terreinwagen
rijden verbroedert.” Als deelnemer
John Schoeber aan het eind van een

indrukwekkende dag naar huis rijdt in
zijn Land Rover, krijgt hij een telefoontje. Of hij een gestrande Jeep van een
dorpsgenoot kan opslepen. “En zo zie
je maar, het venijn zit hem ook nu
weer in de staart”, verzucht hij met een
grote grijns.

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Autobedrijf

Fer van lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Luuk en Marco
op Innovation Day

Paaswandeltocht
voor jong en oud

Twee leerlingen van het Dendron College in Horst hebben 15 maart deelgenomen aan de Innovation Day aan
de Technische Universiteit in Eindhoven. Luuk Meijboom (18) uit Melderslo en Marco Teeuwen (17) uit
Kronenberg presenteerden hun profielwerkstuk over het opslaan van bliksemenergie . Helaas vielen ze net
buiten de prijzen.
in ons profielwerkstuk vermeld. Wat
echter wel interessant is, is de mogelijkheid om onweer te voorspellen en
te voorkomen.”

“De uitdaging van Innovation Day
was het bedenken of verbeteren van
een product voor 2020”, vertelt Luuk.
“Wij vonden in de Quest een stukje
over de mogelijkheid van opvangen
van energie die vrij komt, bij een
bliksem. Volgens Quest kon dat niet.
Het leek ons wel interessant om uit te
zoeken of dit klopte.” De twee leerlingen uit 6 VWO doken de mediatheek in
en struinden het internet af. “Voorlopig
konden wij concluderen dat het opvangen van de energie niet rendabel
is“, vertelt Marco. ”En dat hebben wij

Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray en omgeving organiseert op
zondag 8 april, eerste paasdag, een paaswandeltocht voor jong en oud.
Deze tocht vindt plaats rondom Kasteelpark Ter Horst.

Wat we wel ontdekt hebben is dat het
maken van het profielwerkstuk op de
TU in Eindhoven veel leuker is dan op
school. Het niveau ligt hoger en je krijgt
prima begeleiding. Bovendien kun je
alvast een beetje sfeer proeven op de
universiteit.” Op de vraag wat Luuk en
Marco willen worden als ze later nog
groter zijn, antwoordde Luuk: “Ik wil de
lucht- en ruimtevaarttechnologie in.”
En Marco: “Ik ga werktuigbouwkunde
studeren.” Geen Nobelprijswinnaars in
spé, maar wel twee heren die weten
wat ze willen.

Bliksem voorkomen
”Bijvoorbeeld tijdens een groot
openluchtfestijn of in de buurt van
gebouwen met gevoelige apparatuur.” Voor beide jongemannen is
de presentatie van hun werkstuk
geen aanleiding om zich verder in
de materie te verdiepen. “We liepen
toevallig tegen het onderwerp aan.

Dressoir ‘Nes’
2 Deuren, 2 laden.
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Horsterse AspergeWoonprogramma,
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koningin
2012
Een zeer uitgebreid programma, uitgevoerd
in gestoomd eiken. Leverbaar in diverse uitDianne voeringen
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180
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100
TV-meubel
koningin. Degene die benoemd wordt, is een jaar lang het visitekaartje van
de Nederlandse aspergebranche.
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Een zeer uitgebreid programma, uitgevoerd
in gestoomd eiken. Leverbaar in diverse uitvoeringen en kleuren.
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haas en Dutchy, de mascotte van het
Nederlands elftal. Ze hopen deze beide
in de middag te mogen ontmoeten. De
wandeltocht begint tussen 13.30 en
14.30 uur bij het clublokaal Trefhove in
Horst. Hier kan men zich ook inschrijven. De bekendmaking van de winnaars van deze tocht is tussen 16.30
en 17.00 uur. Deelname is gratis.

De paaswandeltocht staat in het
teken van puzzelen. De organisatie
heeft ervoor gezorgd dat de route
voor de jeugd hetzelfde is als voor de
volwassenen, maar de opdrachten zijn
aangepast. Voor de beste drie groepen
puzzelaars is er een kleine prijs te
winnen. De scheidsrechtersvereniging
is in onderhandeling met de paas-

B 230
D 50
H 82

Woonprogramma, ‘Nes’

2 Deuren, 2 laden.
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Dianne is het hele aspergeseizoen
bij verschillende aspergeactiviteiten
door het hele land aanwezig. “Ik kom
nu echt overal”, zegt ze. Ze denkt dat
ze is uitgekozen, omdat de aspergekoningin representatief moet zijn.
Dan begint ze te lachen. “Ik moet
gewoon de asperges promoten. Dat kan
ik wel.” Ze voert haar eerste taak uit als
aspergekoningin tijdens de landelijke
opening van het aspergeseizoen op
12 april op de Floriade in Venlo. Dan
voert ze samen met de aspergeambassadeur een officiële openingshandeling
uit. “De aspergeambassadeur is een
bekende Nederlander, maar ik mag nog

niet verklappen wie het is.”
Verder is Dianne aanwezig
tijdens het Floriade Kidsevent op het
Aspergepaviljoen. “Ik kom hierdoor op
veel plekken waar de meeste mensen
niet zomaar mogen komen.” Ze vertelt
dat ze er al zin in heeft. “Ik ga dan een
praatje houden waarbij ik de asperge
promoot.”
Degene die nog meer over
asperges willen weten, kunnen
op zondag 22 april naar Museum
De Locht komen. Daar zal Dianne op
de Aspergedag gaan uitleggen hoe
asperges geteeld, geoogst en gegeten
worden. (Foto: Marieta Fotografie)
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15 VRAGEN aan Milou Peeters

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

Milou Peeters
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik altijd samen met mijn tweelingbroer Kay was. Het is leuk om een
tweelingbroer te hebben, omdat ik
altijd iemand had om mee te spelen,
als we op vakantie waren bijvoorbeeld.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit
een echt grote leugen heb verteld, dus
ik denk niet dat ik er ooit een verteld
heb. Kleintjes wel, om iemand niet te
kwetsen bijvoorbeeld. Als iemand helemaal trots is op haar nieuwe tas, dan
ga ik niet zeggen dat ik de tas eigenlijk
hartstikke lelijk vind.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Communiefeest!!

Beleef samen een mooie,
rustige en gezellige dag
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Ik zou de gedachten van mensen wel
willen kunnen lezen. Als we bijvoorbeeld een toets hebben, dan zou ik
de antwoorden zo uit de hoofden van
de rest kunnen plukken, best handig.
Maar het is ook een erg handige kracht
als iemand niet wil vertellen wat er is,
terwijl ik weet dat er wel iets is. Ik ben
nogal nieuwsgierig, haha.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een mooi, groot, wit zandstrand met
palmbomen, een knalblauwe zee en
een hele grote zon natuurlijk.
Waarop ben je het meest trots?
Dat ik ambassadeur ben geworden voor
het Helpende Handen India-project.
Voor dit project ga ik binnenkort naar
India om daar mensen te helpen. Eerst
zamelen we hier in Nederland heel
veel geld in, om daar een heleboel
dromen te verwezenlijken. Dan moet je
denken aan de opbouw van tehuizen,
scholen of ziekenhuizen. Wij gaan daar

meehelpen met het uitdelen van eten,
draaien een dag mee op de school van
het project en we bekijken alle dingen
van het project, opvanghuizen voor
gehandicapte mensen die daar zo op
straat gedumpt worden bijvoorbeeld.
Welk liedje heeft de mooiste
tekst?
Roll away your stone van Mumford and
Sons. Ik vind het een mooi liedje, de
zanger kan goed zingen en er zit een
leuk tempo in.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Ik zou meedoen aan een lekker lompe
rugbywedstrijd. Ook zou ik wel eens
een etappe van de Tour de France willen fietsen. Ik wielren nu namelijk ook
al, ik doe al een tijdje triatlon.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Vroeger spaarde ik alles van Diddl.
Dan gingen we met vriendinnen hele

middagen Diddl-plaatjes ruilen. Best
grappig achteraf. Ik heb ze nu volgens
mij niet meer, een paar jaar geleden
heb ik ze afgegeven aan mijn achternichtje.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In Australië! Later wil ik daar gaan
wonen, het is er heerlijk weer en de
mensen kennen daar geen stress,
ideaal.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Ik heb met mijn vriendin meegedaan
aan de nieuwjaarsduik, gewoon voor
de lol. Het was koud, maar superleuk.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar een visrestaurant. Ik hou van vis,
ik eet veel liever vis dan vlees. Chinese
gerechten vind ik ook wel lekker.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik ben als de dood voor spinnen! Dat is
soms niet zo handig, als er bijvoorbeeld
een spin op mijn kamer zit, dan raak ik
echt in paniek. Die angst zou ik dus wel
willen overwinnen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Ik zou eerst lekker uitslapen en pas
wakker worden als het al lekker warm
is. Dan een flink stuk wielrennen in
de zon, ’s avonds wil ik graag met
mijn familie gaan uiteten en tenslotte
een filmavond met mijn vriendinnen
houden.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou niet zo snel een tatoeage
nemen, eigenlijk vind ik dat een beetje
zonde. Stel je voor dat je twintig jaar
nadat je hem hebt laten zetten er heel
veel spijt van hebt. Dat zou jammer zijn
van je huid.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik ben wel benieuwd naar hoe mijn
leven er over twintig jaar uitziet.
Waar ik woon, wat voor baan ik
heb, wie er dan nog allemaal is en
natuurlijk ook wie er dan allemaal bij
zijn gekomen.

Mies
Column
Opgeruimd
staat netjes
Dinsdagmorgen kwart voor
7 en ik werd ruw uit m’n slaap
verstoord. Dan hebben politieagenten nog zoveel te zeggen
in onze maatschappij en
verdienen ze ook, werkelijk
waar, respect, maar het recht
om me zo vroeg uit bed te
trommelen, dat gaat me dan
toch net iets te ver.
Het geluid van angstaanjagend geschreeuw door megafoons galmde door de straat zo
mijn slaapkamertje binnen: “Wil
iedereen van Javastraat nummer
72 tot en met 83 direct het pand
verlaten, wil iedereen van
Javastraat nummer 72 tot en met
83 direct het pand verlaten, dit is
de politie, anders wordt u
gearresteerd!” Ook aan het
geluid van de circulerende
helikopter was niet te ontkomen.
Oh jee, wat werkt dit goed als
wekker, ik stond meteen naast
m’n bed en twee seconden later
buiten op mijn balkon. Er even
niet bij stil gestaan dat ik op dat
moment voor de hele straat in
mijn zeer charmante, maar erg
fijne pyjama stond te poseren.
Dat maakte me op dat moment
niet zoveel uit want er was
paniek in de tent. De straat was
volledig ingenomen door
ME-agenten met bijbehorende
busjes. Criminelen of drugs bij de
buren? Help, ik ben onschuldig!
Wat was er in godsnaam aan de
hand zo op de vroege ochtend?
Natuurlijk kon ik het niet laten en
rende met m’n nieuwsgierig
karakter snel naar beneden om
het allemaal eens goed van
dichtbij te kunnen bekijken.
Op datzelfde moment
stormde een hele rij ME-ers het
pand van de buren binnen. Goh,
ik wil wel even mee hoor, ben
wel benieuwd wat daarbinnen
aan de hand is. Helaas viel mijn
knalrode met strikjes versierde
pyjama een beetje uit de toon bij
het stijve pak waar de agenten in
gehuld waren. Dat ging dus niet
werken en ik sloot me daarom
maar aan bij het groepje plaatselijke bewoners dat de hele
situatie al aan het bekijken en
analyseren was. Na wat research
kwam ik erachter dat het een
kraakpand betrof en dat ze bezig
waren met een inval om het
pand te ontruimen. Eh.. is dit
alles? Het gezelschap werd nota
bene behandeld alsof het een
stel zware criminelen was, in
plaats van een groepje onschuldige krakers. Mmm.. heb ik daar
zo vroeg m’n bed voor verlaten,
jammer.
Mies
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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.

Els Saris
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt de 55-jarige Els Saris uit Sevenum geplukt. Els is
getrouwd met Sjraar Saris en samen wonen ze al 33 jaar in Sevenum. Els
kent Sevenum goed, zij brengt er de post rond voor het op één na grootste
postbedrijf van Nederland.

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen van het
Parkhotel een recept samen
met goede en eerlijke producten
die onder andere uit de eigen
regio komen. Hiermee maakt u
de heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Citroenbavarois
Nagerecht voor vier personen
Benodigdheden
· 6 gelatineblaadjes
· 3 eieren
· 50 gram suiker
· 1,5 dl citroensap
· 1/8 liter slagroom
Bereiding:
· Week de gelatine 3 minuten in
ruim koud water tot de blaadjes
zacht zijn;
· splits ondertussen de eieren;
· klop de eidooiers met 2
eetlepels suiker met een mixer
of een garde in een grote kom
totdat het romig is;
· zet de kom met het eidooiermengsel op een pan met heet
water die op een laag vuur
staat;
· roer het citroensap er doorheen
en klop tot het mengsel glad en
gebonden is, haal de kom van
de pan af;
· roer de goed uitgeknepen
gelatineblaadjes door het
mengsel en laat de bak
afkoelen in een bak met water;
· blijf af en toe roeren;
· klop dan de slagroom stijf in
een kom tot yoghurtdikte;
· klop in een andere kom de
eiwitten met de rest van de
suiker stijf;
· spatel de room door de
afgekoelde citroenvla en schep
het mengsel op de eiwitten;
· spatel het luchtig door elkaar
heen;
· pak een paar vormpjes waar je
de bavarois in kan storten en
laat het 2 tot 3 uur opstijven in
de koeling.

De Sevenumse is voor haar werk
vaak in de buitenlucht te vinden. Ze
is een natuurliefhebster en heeft veel
hobby’s. Ze doet aan volksdansen, fietst
en wandelt graag. “Ik dans al twintig
jaar in Sevenum en sinds vorig jaar in
Kronenberg. Ook heb ik daarvoor nog
tien jaar lang in Horst aan volksdansen
meegedaan”, zegt ze.

Wandelen
en dansen
Haar meest favoriete hobby is
wandelen: genieten van de natuur en
even lekker uitwaaien. In de zomer
wandelt ze regelmatig met bewoners
van De Wietel, een verzorg- en verpleeghuis in Panningen. Els is iemand
die graag met mensen omgaat. De
Sevenumse is bestuurslid van Stichting
KnopenLopen, een actieve stichting
die wandelroutes in en rond Sevenum
uitzet. Na de uitverkiezing in 2010
tot Wandelgemeente van het Jaar in
Nederland, organiseerde de stichting in 2011 Culinair wandelen, een
wandeling waaraan meer dan 1.000
personen deelnamen. “Dit jaar staat
een verrassende route op de kalender
voor zondag 2 september”, aldus Els
Saris.
Alsof Els nog niet genoeg omhanden heeft, is ze ook nog vrijwilligster
bij een tussenschoolse opvang (TSO).
Tussen de middag eet ze samen met
de kinderen op school. Daarnaast is ze
ook nog één dag in de week de oppas
van haar kleinkinderen.
Ondanks al haar bezigheden vindt
Els toch nog tijd voor zichzelf en Sjraar.
“Onze laatste aanwinst is een lelijk

eendje, een Citroen 2CV, ons pronkstuk. Sjraar heeft een jaar aan de auto
gewerkt en op mooie dagen gaan we
daarmee toeren”, zegt ze.

Ik erger me aan
zwerfvuil
Maar er zijn ook dingen waar ze
zich aan ergert, zoals de overvolle
prullenbakken langs wandelroutes,
rust- en openbare plekken. Els: “Vol
is vol, al snapt niet iedereen dat.
Vervolgens ligt alle rommel op straat.
Maar dat zie je op meer plaatsen, niet
alleen in Sevenum hoor. Het zwerfvuil
neemt toe en daar stoor ik me aan.”
Gevraagd naar de mooiste plekjes zegt
ze: “Het gebied rond het Linderspaadje
en het Grote Veld in Sevenum, ongeacht het jaargetijde. Het is er prachtig
en geeft mij steeds weer een heerlijk
gevoel.” Tv-kijken doet Els regelmatig, met name praatprogramma’s
en Nederlandstalige series, maar ze
kijkt niet naar GTST. Horrorfilms of
enge thrillers gaan aan haar voorbij.
Eenmaal in bed slaapt ze graag door,
haar midden in de nacht ergens voor
wakker maken, ziet ze niet zitten. Els
Saris is een nuchtere vrouw, moeder,
pleegmoeder en oma, waar haar
kinderen en pleegkinderen trots op
mogen zijn.
Op de vraag wie ze ooit nog wel
eens zou willen ontmoeten, zegt
Els: “Ik zou ons pleegkind Nicolina
uit Rusland graag willen ontmoeten.
Ik haar al een hele poos niet meer
gezien en wil weten en zien wat er
van haar geworden is”, sluit ze het
interview af.

RIX LIMERICK
Het gezin Saris heeft vier biologische kinderen en zoals ze zelf zeggen:
”een heleboel pleegkinderen.”

Kinderen en
pleegkinderen
Frans is met 30 jaar hun oudste

kind gevolgd door Trudie (28), Jan
(27) en Gerdie die 25 is. Pleegkind
Denise (19) woont thuis bij Els en
Sjraar. “Wij hebben de afgelopen jaren
best veel pleegkinderen in ons gezin
opgenomen. Ik vertel daar voor de rest
niks over want er is ook nog zoiets als
privacy”, zegt Els.

PUZZEL

Sudoku

HALLO van afgelopen week: Experimenteren met hortensia’s

Hortensia’s gebroêke as speed,
Dá ziede ôw zelluf toch wál kwiët.
Snoêve aan bloome,
Ge môt d’r op koome,
Má ván dees kriede toch duchtig spiët.

NU VOLOP

VOORJAARZOMERJASSEN
voor haar en hem • ook in leuke kleurtjes

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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Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl
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Bespreking Poll week 12

De zorg voor de hulpbehoevende medemens is ook mijn taak
In week 12 stelde HALLO ‘De zorg voor de hulpbehoevende medemens is
ook mijn taak’. Een groot deel van de stemmers, 70%, was het eens met deze
stelling. Een kleine 30% was het niet eens. Zij zagen de zorg voor de hulpbehoevende medemens niet als hun taak.
De stelling werd geplaatst naar aanleiding van de overheidsbezuinigingen
op de zorg. Werknemers van zorginstellingen krijgen een hogere werkdruk en er
wordt steeds meer een beroep gedaan op mantelzorg. Mantelzorgers zijn familieleden of kennissen van een hulpbehoevende die een aantal zorgtaken op zich

nemen. Het plan hof te Berkel is bijvoorbeeld gebaseerd op deze veranderende
mentaliteit rond de zorg.
Een aantal bedrijven in Horst aan de Maas heeft inmiddels actie ondernomen om in te spelen op de veranderende situatie. Een groot deel van de stemmers kan zich vinden in deze aanpak van bedrijven en particulieren om mee
te werken aan de zorg voor hulpbehoevenden. Een krappe een derde van de
stemmers ziet hier echter niks in en vindt dat zorg aan professionals en anderen
overgelaten moet worden.

Computer

Pasen is nog steeds een religieus feest
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Komend weekend wordt in heel het land Pasen gevierd. Maandag,
tweede paasdag, is voor veel mensen een extra vrije dag. Pasen is een van
oorsprong religieus feest, waarbij gevierd werd dat Jezus na zijn dood op
Goede Vrijdag weer opgestaan is. In de loop van de jaren is het religieuze
verhaal van Pasen echter wat op de achtergrond gekomen en zijn veel nietreligieuze elementen toegevoegd aan het feest. Op eerste paasdag gaan
velen met hun familie lekker brunchen of uit eten. Tweede paasdag is een

dag waarop de woonboulevards en de tuincentra overspoeld worden met
enthousiastelingen die hun vrije dag graag hieraan spenderen. Steeds minder
mensen gaan met Pasen naar de kerk. Is de afname van het religieus belang
van Pasen voor de hand liggend of een probleem? Als mensen geen culturele
of religieuze waarde meer hechten aan de paasdagen, zou het dan nog een
nationale vrije dag moeten zijn? Of is de betekenis van Pasen helemaal niet zo
op de achtergrond geraakt? Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 13 ) > Lokale media moeten toegang krijgen tot de opening van de Floriade > eens 89% oneens 11%

Gordijnconfectie § Gordijnstoffen
Vouwgordijnen § Paneelgordijnen
Plissé -Duette § Jaloezieën
Rolgordijnen § Lamelgordijnen
Insectenwering

i n b r a a k • c a m e r a ’s • b r a n d • t e l e c o m
Mommesstraat 11, Sevenum
077- 467 2197 § www.salet-gordijnenatelier.nl

011120021

Bezoek ook onze showro
om

Lottumseweg 43 • Grubbenvorst

w w w. a s p s y s t e m s . n l

Lekker Pasen!

Kruiden en groenteplanten

p.st.
3,59

-20%
-20%
-20%
2,50

p.st.
17,99

12,50

Keuze uit een enorm assortiment!

Fruitbomen alle soorten

Laag- en hoogstam, zuil-, mini- en leifruit

Kleinfruit

alle maten
Bessen, druif, kiwi, framboos, braam etc. etc.

Lavendel- en
kruidenpotgrond
10 literzak POKON

Oleander

vol knop
80 cm hoog, super!
Aanbiedingen geldig t/m 10 april 2012
zolang de voorraad strekt.
Drukfouten voorbehouden.

Altijd

Zondagds!
geopenuur
7

van 9 tot 1

Openingstijden
ma. tot vr. 9.00-18.00 uur
za. 8.00-17.00 uur
zo. 9.00-17.00 uur
Vorstweg 60
5941 NV Velden
tel. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Cactus
Column

De problemen met de
computer, zakelijk of privé,
treffen bijna iedereen die
voortvarend mailt of met
internet bezig is. Soms kun je
dan zelf het probleem oplossen
maar dikwijls is de hulp van
deskundigen nodig. Deze kijken
even, drukken op een paar
knoppen en zeggen al gauw dat
het probleem is opgelost. Ter
lering ende vermaak gaat de
gebruiker weer over tot de orde
van de dag.
Maar zo langzamerhand
komen er zoveel nieuwe
elektronische grapjes als iPad,
iPod enzovoorts, dat het voor de
leek er niet overzichtelijker op
wordt. Voor senioren is er nu een
computermagazine dat probeert
om de leek dichter bij het
fenomeen te brengen en hoera,
dat werkt! Rustig gezeten in een
stoel, blad erbij en al lerend hoe
opa voor de kleinkinderen de
weg zoekt in de electronicawildernis. En dan komt er een
bepaald moment dat één van
die jongelui lachend binnenkomt
en de vraag stelt of opa nog hulp
nodig heeft. “Anders wil ik je
wel even helpen.” Het computertaalgebruik is voor de moderne
jeugd al net zo eenvoudig als de
gewone spreektaal. En dat is
maar goed ook, de toekomst is
volledig op de computer
afgestemd.
Voor de ouderen blijft het
een prachtig speeltje, zij het dat
dit speeltje goed en verstandig
moet worden gebruikt. De
mogelijkheden die internet
biedt, zijn voor nieuwe computergebruikers een kijkje in een
wereld die ze vooraf niet voor
mogelijk hadden gehouden. Het
Googlen is duidelijk weer heel
iets anders dan het gegoochel
van vroeger.
Inderdaad is de wereld
dichterbij gekomen, een wereld
die stikvol verrassingen zit en
waarbij met een verstandig
gebruik de hersens kunnen
worden geslepen. Het ouder
worden kan zo een feest
worden, een feest omdat er
weer op niveau gecommuniceerd
kan worden met kinderen en
kleinkinderen. En dat kwam toch
een beetje in de verdrukking?
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
05 april 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Persoonlijke afvalkalender
op internet

Discussieavond jeugd en
alcohol goed bezocht

Wilt u weten op welke dagen het afval bij u in de
straat wordt opgehaald? De gemeente Horst aan
de Maas biedt sinds januari een extra service: een
persoonlijke afvalkalender op internet. Kijk daarvoor op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.
Geef uw postcode en huisnummer (met eventuele toevoeging) in. U ziet vervolgens wanneer
welk afval bij u in de straat wordt opgehaald.
U kunt uw persoonlijke afvalkalender ook
uitprinten. Verder kunt u de ophaaldata opslaan
in uw elektronische agenda. Daarvoor wordt
gebruik gemaakt van iCal, de internetstandaard
voor het uitwisselen van kalenderinformatie.
iCal werkt met de meest gangbare kalenders
zoals Microsoft Outlook, Apple iCal en Google
Agenda.

Op uitnodiging van het Dendron College was
wethouder Loes Wijnhoven te gast bij een
bijeenkomst voor ouders met als onderwerp
jongeren en alcohol. Op deze discussieavond
waren ook het Vincent van Gogh Instituut en de
politie Limburg-Noord aanwezig om enerzijds
inhoudelijk iets te vertellen, maar anderzijds
ook om in gesprek te gaan met ouders over
jongeren en alcohol.

Daarnaast is de kalender ook via de smartphone
te raadplegen. Wanneer u via de smartphone de
website www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
bezoekt komt u automatisch uit op een vereenvoudigd opstartscherm.
Mocht u problemen ondervinden met het
inloggen op de site of ontdekt u fouten in de
gepresenteerde informatie, laat het ons dan
weten. U kunt dat doen door een mail te sturen
(gemeente@horstaandemaas.nl) of telefonisch
contact op te nemen met het callcenter van de
gemeente, telefoon 077 - 477 97 77.

Tijdens de druk bezochte avond – zo’n 60 ouders
waren aanwezig - kwamen thema’s als het
project ‘Lekker Friz!’, sluitingstijden en ‘keten’
aan de orde.
‘Lekker Friz!’ is een project over jongeren en
alcohol dat in 2009 is gestart en waarin het OM,
de politie, Koninklijke Horeca Nederland, de
GGD, het Vincent van Gogh Instituut en de
gemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de
Maas, Mook en Middelaar en Venray deelnemen.
Het uiteindelijke doel van ‘Lekker Friz!’ is om
jongeren bewust te maken van de negatieve
effecten van alcoholgebruik en daardoor het
gebruik op jonge leeftijd, maar ook in de leef-

tijdscategorie van 16 tot 25, af te laten nemen.
Over het onderwerp sluitingstijden werd uitvoerig
gediscussieerd. Veel ouders zijn van mening
dat het uiteindelijk voor alle partijen (ouders,
jongeren maar ook horeca) beter zou zijn als
deze tijden beperkt worden.
Met betrekking tot de ‘keten’ hadden de ouders
veel vragen. Zijn keten wel toegestaan? Kan de
gemeente keten verbieden? Kan de gemeente
een keet sluiten als men weet dat er beneden
16 jaar alcohol gedronken wordt? Deze en
andere vragen zijn samen met de ouders
besproken. Wethouder Wijnhoven gaf aan dat
de gemeente graag samen met de brandweer
keten bezoekt om ter plekke zaken als brandveiligheid en gezondheidsaspecten te bekijken
en om verbetertips te geven. Omdat het voor de
gemeente lastig is om in beeld te krijgen waar
de keten zich bevinden nodigt zij keeteigenaren
uit om van dit aanbod gebruik te maken.
Reageren kan via Nanneke van den Broek,
projectcoördinator ‘Lekker Friz!’
(telefoonnummer 077 - 477 97 77) of per e-mail:
friz@lekkerfriz.nl.

Kappen bomen in de Afhang
In week 15 wordt gestart met het kappen van enkele bomen in de Afhang. Het kappen is noodzakelijk om
toegang tot het terrein te krijgen voor de sloop van de loods achter de woning Schoolstraat 53a te Horst.

Extra openstelling Burgerzaken
door vervallen kinderbijschrijvingen
Per 26 juni 2012 komt de bijschrijving van
kinderen in het paspoort van de ouder(s) te
vervallen.
Elk kind heeft dan een eigen reisdocument
nodig om te kunnen reizen naar het buitenland.
De balies van Burgerzaken zijn op donderdag
12, 19 en 26 april van 16.00 tot 20.00 uur extra
geopend.
Aanvragen reisdocument voor bijgeschreven
kinderen jonger dan 14 jaar vóór 1 mei 2012
Vanwege het hoge aantal extra aanvragen
verwacht de overheid langere levertijden voor
aanvragen gedaan door kinderen jonger dan 14
jaar die nu staan bijgeschreven in het paspoort
van hun ouder(s). Vraagt uw kind het reisdocument aan na 1 mei, dan zal dit misschien niet
voor het einde van de zomervakantie

(1 september 2012) kunnen worden geleverd.
Dit geldt dus niet voor aanvragen door personen
vanaf 14 jaar en ouder of voor kinderen die niet
bijgeschreven staan.
Vraag zo spoedig mogelijk, in ieder geval
vóór 1 mei, een reisdocument aan indien uw
kind staat bijgeschreven in uw paspoort en vóór
1 september naar het buitenland gaat.
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september
2012 géén eigen reisdocument nodig, dan wordt
u vriendelijk verzocht om voor die tijd geen
reisdocument voor hem of haar aan te vragen.
Dit in verband met de verwachte drukte aan de
balies.
Denk eraan dat uw kind bij de aanvraag en het
afhalen van het reisdocument aanwezig moet
zijn en eventueel in het bezit hebbende reisdocumenten moet inleveren.

Ophalen afval vervroegd in verband met Pasen
De ophaalroute van Paasmaandag 9 april in de kernen Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Meerlo,
Swolgen en Tienray is vervroegd naar zaterdag 7 april, dit geldt voor blik, drankverpakkingen,
plastic en restafval. Er wordt zaterdag géén keukenafval opgehaald. Ook in de andere dorpen
wordt op Paasmaandag géén keukenafval opgehaald.

Raadsvergadering 10 april

Onderwijshuisvesting
nu en in de toekomst
Op dinsdag 10 april 2012 is er een openbare
raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda
voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
• Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een
presentatie houden over al of niet op de
agenda vermelde onderwerpen.
Wilt u gebruik maken van het burgerpodium,
neem dan vóór de vergadering contact op
met de griffier, de heer R. Poels,
tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51852891 of
email: griffier@horstaandemaas.nl.
• Bestemmingsplan Burgemeester
Cremersstraat, Grubbenvorst
• Bestemmingsplan De ZumpelKloosterstraat-Julianastraat
• Bezwaarschrift Ulfterhoek, Sevenum

• Huisvestingsplan onderwijs 2012 - 2022
De gemeente HadM moet zorgen voor goede
onderwijshuisvesting. HadM maakte – met
instemming van alle schoolbesturen – een
zogenaamd huisvestingsplan. Het voorstel aan
de raad is om het Huisvestingsplan onderwijs
2012 – 2022 vast te stellen.
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 10 april 2012
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.
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Horst aan de Maas en de Floriade
Zo’n negen jaar geleden werden de eerste stappen in de richting van Floriade 2012 gezet. Na intensieve
voorbereiding is Horst aan de Maas ook klaar voor de wereldtuinbouwexpositie. Onze gemeente is trots op de
Floriade en extra trots op de vertegenwoordiging van de instellingen en bedrijven uit Horst aan de Maas.

De ofﬁciële bekendmakingen van de

Kronenberg

gemeente Horst aan de Maas worden

Schorfvenweg 3

gepubliceerd in het elektronisch
gemeenteblad dat te raadplegen

Lottum

is op www.horstaandemaas.nl.

Horsterdijk 67

Publicaties in het elektronisch

Grubbenvorsterweg 44

gemeenteblad van deze week

Hombergerweg

hebben betrekking op het volgende.
Meerlo
America

Meerlo Sectie H perceel nummer 20

Midden Peelweg 8

Dorpbroekstraat 39

De komende zes maanden dragen
deze organisaties uit onze gemeente
het Horst aan de Maas-gevoel uit
aan de bezoekers van de Floriade,
wat volgens de algemeen directeur
een echt ‘belevingsevenement’ gaat
worden. De eerste Floriade buiten de
Randstad wordt dan ook gekenmerkt
door Noord-Limburgse inzendingen.
Om de bezoekers van de Floriade

uit Horst aan de Maas de gelegenheid
te geven alle lokale bedrijven en
instellingen te kunnen bewonderen,
zit bij deze HALLO een flyer gevoegd.
Deze geeft niet alleen een overzicht
van de gehele Floriade, maar is
ook handig om mee te nemen voor
bezoekers die graag Horster input op
de Floriade willen bezoeken. Bedrijven
en instellingen uit de gemeente zijn

aangeduid op de plattegrond, zodat
ze makkelijk te vinden zijn.
De meest actuele lijst van
deelnemers is te vinden op
www.horstaandemaas.nl/floriade
Gemeente Horst aan de Maas nodigt
dan ook alle inwoners van harte uit
om de Floriade, en in het bijzonder
de ondernemers uit onze gemeente,
te komen bezoeken.

Laagheideweg 20
Melderslo
Broekhuizen

St. Odastraat 9a

Gebied Marsstraat - passanten-

Lochtstraat ongenummerd

haven

Daniëlweg 60

Kees van Rooij:@LeonLitjens gehad over deelname bedrijven
#HorstadMaas aan Floriade. Geweldig dat zo’n 40 bedrijven
participeren. Inzet wordt beloond!

Koppertweg 5
Broekhuizenvorst
Mgr. Schravenstraat 14

Meterik
Hazenkampweg 18

Evertsoord

Kempweg 9c

Slenkenweg 10
Driekooienweg 24

Sevenum
Creemerhof

Grubbenvorst

Markt 3-7

Mercuriusplein 2

Deckersgoedtweg 5
De Weel ongenummerd

Hegelsom

Vlattenstraat 127

Kamplaan ongenummerd

Venloseweg 53

Horst

Tienray

Dijkerheideweg 4

Spoorstraat 3

Venrayseweg 2
Horst sectie M perceel nummer 3192
Schoolstraat ongenummerd

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming

Venrayseweg 2

Antidiscriminatiebeleid

Renée van Wegberg onder
indruk van Wereldpaviljoen
Horster zangeres en musicalactrice Renée van Wegberg heeft als ambassadrice op maandag 2 april het
Wereldpaviljoen op de Floriade bezocht. “Ik ben onder de indruk van deze kleurrijke, frisse en informatieve
inzending”, aldus de ambassadrice van Het Wereldpaviljoen. “Vooral de interactieve games, de postzuil en de
spannende wereldbol spreken me geweldig aan.”

Sluiting zwembad met Pasen
Op 1e en 2e Paasdag is het zwembad
de gehele dag gesloten.
Aquarobics op dinsdagavond van
20.45 tot 21.30 uur
Aquarobics is ﬁtness in borstdiep water

mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

op moderne swingende muziek. Tijdens
de lessen werkt u aan de versterking

Recreatief zwemrooster

van diverse spiergroepen en aan de

Voor het rooster recreatief zwemmen en

verbetering van uw uithoudingsvermo-

alle verdere informatie over onze activi-

gen. Het voordeel van Aquarobics is dat

teiten in het zwembad kunt u terecht op

de kans op blessures zeer klein is. Dit

de website van de gemeente Horst aan

komt doordat u in het water nauwelijks

de Maas, www.horstaandemaas.nl.

Renée van Wegberg nam poolshoogte in het Wereldpaviljoen
en liet zich informeren door de projectleiders Ton Dols en René Poels

gewicht heeft.
De kosten bedragen 4,35 euro per les.

Zwembad de Berkel, Kranestraat 14,

Voor meer informatie kunt u met ons

Horst. Tel: (077) 477 97 25.

contact opnemen: 077- 477 97 25 of

Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Informatieavond
woninginbraken Sevenum
Zoals u misschien uit de media heeft

kan duiden op een (poging tot) woning-

vernomen, is het aantal woninginbra-

inbraak.

ken in onze regio de laatste periode

De bijeenkomst wordt gehouden op

toegenomen.

donderdag 12 april in Zalencentrum

Renée van Wegberg liet zich
uitgebreid infomeren door de projectleiders van het Wereldpaviljoen, Ton
Dols en René Poels. De Floriade 2012
werd woensdag geopend door koningin
Beatrix en is donderdag voor het miljoenenpubliek open gegaan. Renée wilde
graag vooraf een kijkje nemen in de
Wereldpaviljoen-inzending in Villa Flora,
waarbij kinderen door beleving kennismaken met andere culturen, de millenniumdoelen, fairtrade en solidariteit.
Renée vindt het bijzonder om

samen te werken met de Limburgse
Stichting Wereldpaviljoen. Renée: ”Ik
ben ambassadrice geworden van het
Wereldpaviljoen omdat ik het belangrijk
vind dat kinderen in aanraking komen
met de vele mooie culturen in deze
wereld. Sociaal zijn naar je medemens,
begrip hebben voor elkaar en tolerant
zijn, zijn in deze maatschappij en in
deze tijd erg belangrijk.”
De musicalster vindt het ook
belangrijk dat het Wereldpaviljoen aandacht schenkt aan de acht millennium-

doelen. “De doelen van dit educatief
centrum voor mondiale vorming om alle
kinderen naar school te krijgen, minder
sterfte bij geboorte te realiseren en te
werken aan een eerlijkere wereld kan
ik alleen maar volledig steunen. Het
Wereldpaviljoen wil van onze jeugd
wereldburgers maken en ik vind het fijn
om hierbij betrokken te zijn en ik ben
er trots op dit te doen”, aldus Renée.
Stichting Wereldpaviljoen laat
weten trots te zijn op haar ambassadrice
Renée van Wegberg.

‘De Wingerd’, Maasbreeseweg 2 in
In de strijd tegen woninginbraken

Sevenum. De avond start om 19.30 uur

kunnen politie en gemeente niet zonder

en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

de hulp van haar inwoners. Omdat ook
in Sevenum een stijging van het aantal

In verband met de organisatie stellen

woninginbraken plaats heeft gevonden,

wij het op prijs als u zich vooraf

wordt er een voorlichtingsbijeenkomst in

aanmeldt via de website

Sevenum georganiseerd. Tijdens deze

www.waakvoorinbraak.nl.

FLORIADEAGENDA

bijeenkomst ontvangen de inwoners

do 5 april

do 12 april

van Sevenum tips van de politie om

Opening Floriade

verdachte situaties te herkennen. Ook

vr 6 april

Opening Aspergeseizoen en
Aspergetheater Aceera iedere woensdag en

geeft de politie instructies over hoe te

Fanfare Vriendenkring uit Swolgen

zaterdag tot eind juni

Regioticket: Nog te koop tot 10 april

www.horstaandemaas.nl/ﬂoriade

handelen als men iets waarneemt dat
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Kurstjens maakt de landkaart van de Floriade
Kurstjens BV is één van de ondernemingen die meewerkt aan de opbouw van de Floriade. Het bedrijf uit
Grubbenvorst zet onder meer mensen en machines in om de contouren van het landschap op de expo te realiseren.
“Wij hebben meegewerkt aan de landkaart van de Floriade”, aldus directeur Theo Heldens.

hemelsbreed maar enkele kilometers
verderop. “Wij zijn benaderd om te
komen helpen met de opbouw van
de Floriade. Kurstjens BV werkte al
eerder voor Arcadis en Dura Vermeer.
Zij hebben zich voor de opbouw van
de Wereldtuinbouwexpo verenigd in
Duoflora. Uiteraard zijn wij erg blij met
deze opdracht.”
Heldens en zijn medewerkers hebben een grote bijdrage geleverd aan
de totstandkoming van het landschap
op de Floriade. “Doordat wij over een
breed scala aan machines beschikken
en met onze specialisten veel expertise
in huis hebben, kunnen wij op allerlei
werkzaamheden worden ingezet. Of
het nu om de aanleg van de paden
gaat of het uitrijden van materiaal
uit containers voor de deelnemende
landen.”

Hartverwarmend

Theo Heldens is een man die
rust uitstraalt en overzicht heeft. De
medewerkers van zijn onderneming,

Kurstjens BV, lopen zijn kantoor in en
uit om de geplande werkzaamheden
van de dag door te nemen. Van iedere

opdracht lijkt Theo de details te kennen
en dat geldt dus ook voor de werkzaamheden op het Floriadeterrein,

Kees van Rooij: En fantastisch ook hoeveel optredens er gegeven
worden door organisaties uit #HorstadMaas. @ﬂoriade_2012 leeft
in onze gemeente.

De grote variatie aan klussen op
het Floriadeterrein spreekt Heldens
enorm aan. “Wij zijn steeds meer uitgegroeid tot vraagbaak voor de verschillende uitvoerders, die aan de opbouw
van de Floriade meewerken. Maar het
leukste is toch wel het verlenen van
medewerking aan de landen die hun
paviljoens opbouwen. Je maakt kennis
met andere culturen en andere manieren van werken.”
Een mooi voorbeeld is de
Afghaanse delegatie, die met beperkte

middelen een paviljoen heeft opgebouwd. “De Afghanen zijn niet gewend
een stoep te leggen. Wij hebben ze
daarbij een handje geholpen. En als je
ziet hoe dankbaar ze jou dan zijn, dat is
echt hartverwarmend.”
Theo Heldens en zijn zoon Sander
zijn dagelijks op de Floriade te vinden.
“Geen dag is hier hetzelfde. Er is continu
werk voor ons. We maken waar wat
we beloven, wij zijn altijd bereikbaar.
Ik denk dat het onze kracht is dat wij
met beide benen op de grond staan.
Wij gebruiken ons boerenverstand
ofwel we denken niet in problemen,
maar in oplossingen.”
Het enthousiasme waarmee Theo
Heldens op de Floriade aan het werk is,
steekt hij niet onder stoelen of banken.
“Ik beleef er enorm veel plezier aan
en het resultaat mag er zijn. Het is een
schitterend park geworden, en ik raad
de mensen aan om een seizoenskaart
te kopen. Eigenlijk is het een geweldig
dagje vakantievertier dicht bij huis.
Trouwens, ik ga straks zelf ook regelmatig een kijkje nemen. Want om heel
eerlijk te zijn: ik ga de sfeer rond de
opbouw erg missen.”

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

groenteplanten
en kruiden
vanaf

€ 0.10
Groot assortiment
Italiaanse planten

super
voordelig

€ 10.00

leibomen,
plataan linde
200cm stam
10-12

Lavendel
Hidcote

€ 49.00

Winterharde
palmen

grote viooltjes
12 st. voor

€ 0.79
in grote maten
2.25 meter hoog

Karren actie!!!
6 vaste planten
voor

Viooltjes en
Primula’s

€ 135.00
alle maten
scherp
geprijsd

€ 4.50
5 vetplanten
voor

€ 5.00

Pachysandra
bodembedekker

€ 0.79

Klimop
aan stok
100 cm lang
3 ranken

€ 1.49

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.0
0 uur

St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Vragen aan het College van B&W
inzake artikel HALLO van 15 maart
In de HALLO van 15 maart stond onder de kop ‘Factor73 zet in op actie’
een verslag over een bijeenkomst waarin wethouder Birgit Op de Laak
gezegd zou hebben (citaat uit bedoeld artikel): “Birgit Op de Laak meldde
dat de WWNV politiek gezien een brede ondersteuning geniet. Volgens Op
de Laak zijn de politieke partijen van links tot rechts het eens met de
nieuwe wet, met name omdat gekeken wordt naar de capaciteiten van
mensen met een beperking in plaats van naar hun gebreken. Zij sprak de
hoop uit dat werkgevers in Horst aan de Maas dankzij de nieuwe wet de
mensen met een beperking gemakkelijker aan een werkplek konden
helpen.” Deze opmerking roept bij de SP Horst aan de Maas vragen op. Die
vragen heeft ze voorgelegd aan het College van B&W.
De SP vraagt zich af, indien
de wethouder in het artikel juist

geciteerd is, waar zij de stelling op
baseert dat politiek gezien brede

ondersteuning bestaat voor de Wet
Werken Naar Vermogen (WWNV). Er
bestaat immers flinke kritiek op deze
wet, juist omdat de wet er voor gaat
zorgen dat veel mensen, die nu nog
werken in de WSW, straks werkloos
zullen worden. Naast de SP heeft ook
de PvdA, de partij van mevrouw Op de
Laak, felle kritiek op deze wet. De SP
wijst op de grote demonstratie eind
vorig jaar, die mee georganiseerd is
door de PvdA, waar meer dan zesduizend mensen demonstreerden en
forse kritiek geuit werd op de nieuwe

wet en vooral de gevolgen van deze
wet.
In de gemeenteraadsvergadering
van 24 mei 2011 is onder andere door
de SP bij de wethouder erop aangedrongen dat zij tijdens het congres
van de VNG, dat kort na deze raadsvergadering plaatsvond, een afwijzend
standpunt zou innemen ten aanzien
van de afspraken die de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG)
gemaakt had met de minister, onder
andere inzake de WWNV. En aan
de wethouder werd gevraagd dat

standpunt ook actief uit te dragen
op de bijeenkomst van de VNG. De
wethouder heeft dat toegezegd. In
het overleg over deze nieuwe wet
hebben de gemeenten uiteindelijk in
meerderheid medewerking afgewezen. De SP vraagt aan het college
of de wethouder haar toezegging
nagekomen is en indien dat het
geval is hoe dat dan in verhouding
staat tot de uitspraken die ze nu
gedaan heeft.
Linda Hogema,
gemeenteraadslid voor de SP

Wat doen we in Horst aan de Maas aan het grote graaien?
Het grote graaien is volgens de Limburgse bestuurders het
grootste onbehagen onder de Limburgse bevolking. Dat is de uitslag
van een onderzoek dat in februari is gehouden onder de Limburgse
bestuurders. Mede daardoor wil een meerderheid van de
Provinciale Staten de subsidies aan instellingen, waarvan de
directeuren meer verdienen dan de Balkenendenorm, intrekken.
Dat vinden wij een prima maatregel, maar wat doen we hieraan in
Horst aan de Maas?

Camping De Kooy ligt in het fraaie Limburgse land, direct aan rivier de
Maas. De gemeente Venray, in welke gemeente het park zich bevindt, is
momenteel bezig het natuurgebied, waar Camping De Kooy midden in
ligt, te herstructureren, zodat het park een uniek gelegen schiereilandje
wordt, omgeven door water en natuur. Alle kavels liggen direct aan het
water en kunnen voorzien worden van zogenaamde bootslips waar u
een boot kunt afmeren tot 15 meter. Steden als Nijmegen en Venlo zijn
in zo’n 20 autominuten bereikbaar. Binnen drie kwartier bent u in Dusseldorf. Het is ook mogelijk om een chalet of luxe toercaravan inclusief
bootslip te huren.

D66 heeft in de raad een paar
keer aandacht gevraagd voor dit
probleem, maar tot nu toe geen steun
gekregen van de andere fracties. Maar
wij blijven het proberen. Tijdens de
komende raadsvergadering zullen wij
een motie indienen, waarin wij het
College oproepen echt iets te doen
aan dit maatschappelijke probleem.

Wij zullen voorstellen om het inkomen
van functionarissen bij organisaties,
waar de gemeente invloed heeft als
aandeelhouder of via de Raad van
Commissarissen, te beperken tot het
gemiddelde inkomen van de wethouders van de gemeenten, waarvoor de
organisatie werkt. Wij zijn benieuwd
wat de andere fracties daarvan vinden.

Als u hierover en over andere politieke kwesties met ons wilt praten,
dan kan dat. Wij zitten elke eerste
zaterdag van de maand en dus ook op
zaterdag 7 april van 11.00 tot 12.00
uur in de bibliotheek van Horst weer
klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

2e Paasdag Open dag
Camping De Kooy Wanssum

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

VAST
RENT E
E

Investeringsmogelijkheden en rendementen
Perfect Parken Nederland B.V. biedt
u een breed scala aan mogelijkheden
om de door u te verrichten investering
optimaal te laten renderen. Basis van al
deze beleggingsvormen is dat de door
u aangekochte recreatiegrond en chalet dan wel woning, via onze organisatie worden verhuurd. Dit kan ook voor
een deel van elk jaar zodat u uiteraard
ook zelf met uw gezin gebruik kunt
maken en kunt recreëren. Alles wordt
in onderling overleg met u geheel afgestemd op uw persoonlijke behoeften en wensen.

Het zou te ver voeren alle mogelijkheden in deze
advertentie aan u voor te leggen en voor u in detail uit te werken. Vandaar dat u hieronder enkele
belangrijke voordelen/aspecten aantreft.
- Uw eigendom wordt optimaal verhuurd via door
ons in te schakelen, gerenommeerde verhuurorganisaties specifiek toegelegd op de recreatiebranche.
- Wij regelen het gehele traject van verhuur vanaf
het moment van reserveren tot aan de eindschoonmaak toe. U heeft nergens omkijken naar.
- U krijgt de opbrengst maandelijks uitgekeerd.
- Wij rekenen voor dit alles een vergoeding van
20% van de bruto huurinkomsten.
- U dient wel jaarlijks een parkbijdrage te voldoen.
Uit deze bedragen wordt het park het hele jaar
piekfijn onderhouden. U kunt hierbij denken aan
onderhoud van de groenvoorzieningen, wegen

7,3%

en paden, speelaccomodaties en andere algemene voorzieningen. Hierdoor blijft het park te allen
tijde up to date.
- De recreatieve markt qua verkoop en verhuur
is bijna de enige vastgoedmarkt welke zich nog
steeds positief ontwikkeld.
- U bepaalt zelf hoeveel u gebruik maakt van uw
woning.
- U kunt de door u betaalde BTW van 19% terugvorderen.
- U draagt de eerste 10 jaren slechts 6% BTW over
de ontvangen huurpenningen af.
- Uw inkomsten vallen in box 3. Er wordt dus geen
inkomstenbelasting geheven. U krijgt te maken
met een heffing Vermogensbelasting van 1,2%
over de waarde van uw object minus de schulden.
- Vaste rente van 7,3%.

Camping de Kooy is onderdeel van:

Rendementsberekening
Aankoop chalet

52.500

Aankoop grond

45.000

Totale investering

97.500

Huuropbrengst

10.800

Verhuurprovisie 20%

2.160

Kosten parkbijdrage

1.500

Netto huuropbrengsten

7.140

Bruto rendement

9,02%

Vaste rente

7,3%
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Rabobank Maashorst
America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

Beste-Wensen-Boom-actie nu écht van start!
In december 2011 vertelde Nikki Minkenberg van Rabobank Maashorst u
over de unieke Maashorstactie: de Beste-Wensen-Boom. Iedereen mocht
een wens doen voor een ander. Inwoners uit de gemeente Horst aan de Maas
maakten van onze uitnodiging gebruik en hingen hun wensen voor anderen
in de Beste-Wensen-Bomen in onze kantoren. De uitvoering van de meest
aansprekende (en uitvoerbare) wensen is vorige week van start gegaan!
Speciale wens voor een ander
Op zaterdag 24 maart was het zover. De
eerste wens uit de Beste-Wensen-Boom
van Rabobank Maashorst ging in
vervulling. En niet zo maar een. Maar liefst
negen wensindieners wensten een
opknapbeurt voor de woonkamer van de
familie Tielen uit America. Deze familie
kent enorm veel tegenslag. Vader Karel is
heel ziek, hulpbehoevend en verblijft
momenteel in de woonkamer. De
wensindieners (veelal buurtgenoten van
de familie Tielen) gingen samen met
collega’s van team Particulieren aan de slag
met het verven van plafond en wanden
van de woonkamer. In totaal stonden er 18
mensen klaar om de handen uit de
mouwen te steken tijdens deze prachtig
zonnige dag. Het eindresultaat mag er zijn:

de kamer werd helemaal schoon en fris
opgeleverd. Deze inzet werd oprecht
gewaardeerd door de familie Tielen!

Sportieve wens voor jongeren
Ook collega’s van het team Bedrijven &
Instellingen vervulden vorige week een
wens. Sef Janssen uit Sevenum wenste een
sportieve middag samen met ‘zijn’ groep
jongeren van ‘t Raayke uit Tienray.
Wellnesscentre ANCO maakte dit initiatief
mogelijk door de groep een gratis fitnesssessie aan te bieden. De collega’s gaan
binnenkort tevens aan de slag met een
andere wens: het opknappen van een tuin.
De Beste-Wensen-Boom-actie kent
nog meer ‘winnaars’!
• Bewoners van de groepsverzorging van
Verzorgingshuis de Sevenheijm uit
Sevenum
• Bewoners van Woongroep Octopus
Zonnedauw uit Sevenum
• Vrijwilligers van Dagverzorging de
Zwingel uit Melderslo
• Vrijwilligers van een afdeling in
Verzorgingshuis Elzenhorst uit Horst
• Logees van Stichting de Naobere uit
Grubbenvorst
• Bewoners van een gesloten afdeling van

Verzorgingshuis Elzenhorst uit Horst
• Schoolverlaters van RK Basisschool
De Driehoek uit Griendtsveen
• Personeel en vrijwilligers van Dagopvang
de Twinkeling uit Horst
• Familie Cox uit Venray
• Familie van Zadelhoff uit Melderslo
• Familie Baken uit Leunen.
Wilt u op de hoogte blijven van de
uitvoering van de verschillende wensen?
Lees dan regelmatig onze Rabo-advertentie
in HALLO Horst aan de Maas.

iale ledenwebsite:

Kijk op onze spec

en.nl

www.maashorstled

Bedankt!
Hartverwarmend! Dat waren de 218
ingeleverde wensen voor anderen. Het was
erg moeilijk om hieruit een keuze te maken.
Na uitvoerig overleg hebben de
Maashorstmedewerkers de meest
aansprekende (en uitvoerbare) wensen
uitgekozen. Alle mensen die een wens
hebben ingediend voor een ander,
ontvangen deze week een klein presentje.

Alle smaken onder één dak
op Regioproduct.nl!

Alfons Verstegen vierde in verkiezing
‘Hypotheekadviseur van het jaar’

Op deze nieuwe website vindt u informatie over regionale
voedselproducten. De website inspireert om producten en diensten direct
uit de omgeving te ervaren en te gebruiken. Met vanzelfsprekende
aandacht voor consument, landschap en natuurwaarde.

In maart 2012 informeerden wij u over de nominatie van Alfons Verstegen,
accountmanager Private Banking, voor de titel Hypotheekadviseur van het jaar.
Een verkiezing die door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) werd
georganiseerd.

Dagelijks in de keuken of in een restaurant
en voor leuke uitjes in het weekend of op
school. Samen met ondernemers laat de
Foodculture Group zien welke regionale
producten in eigen streek worden gezaaid,
geoogst en gegeten. De volgende
kernwaarden vormen het fundament:
oorspronkelijk, van eigen bodem, duurzaam,
vriendelijk en zinnenprikkelend. Maar vooral:
gezond en lekker eten om van te genieten.

Bij deze stichting zijn circa
14.000 adviseurs ingeschreven. Op dinsdag 6
maart 2012 werd aan
Alfons en de 19 andere
genomineerde adviseurs
in Zeist een casus voorgelegd. Op basis van uitwerking van deze casus behaalde Alfons Verstegen
de vierde plaats in deze
verkiezing van ‘Hypo-theekadviseur van het jaar’.
Alfons werd daarmee de beste Rabobankhypotheekadviseur en tevens de
beste hypotheekadviseur van Limburg.
We feliciteren Alfons met de behaalde vierde plaats, een fantastische
prestatie op nationaal niveau!

De website regioproduct.nl werd officieel
gelanceerd tijdens een bijeenkomst op
maandagavond 26 maart in het kantoor van
Rabobank Maashorst. Diverse ondernemers
vertelden hun verhaal over het telen en
vervaardigen van producten maar ook de
vermarkting kwam aan bod.

Met deze lancering kregen producenten
van streekproducten in Limburg de
primeur. Binnenkort zijn bedrijven uit
andere provincies ook te vinden op deze
website.
Rabobank Maashorst voelt zich betrokken
bij de provincie Limburg en specifiek bij de
regio Horst aan de Maas. Die betrokkenheid
uit zich in de ondersteuning van tal van
regionale initiatieven en dus ook bij
producenten die unieke streekproducten
op de kaart zetten. Daarom hebben wij een
bijdrage geleverd aan de totstandkoming
van deze website, die samenwerking
creëert tussen producenten.

www.regioproduct.nl

Als accountmanager Private Banking is
Alfons Verstegen niet uitsluitend gecertificeerd voor het verstrekken van hypo-

Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en
Swolgen.

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

theken. Onze klanten
verwachten immers een
breed financieel advies,
gebaseerd op inhoudelijke
vakkennis en -kunde. Onze
accountmanagers Private
Banking zijn FFP of DSI gecertificeerd.
Zij hebben daarvoor een
intensieve studie gevolgd
en moeten jaarlijks hun
kennis op peil houden
door permanente educatie.
Voor u betekent dit dat zij voldoen aan de
hoge kwaliteitseisen van FFP of DSI.
Voor vragen over uw financiële situatie
nu en in de toekomst kunt u terecht bij de
accountmanagers Private Banking van
Rabobank Maashorst: Hildegard Bücker,
René Achten, John Duijkers, Ed Faessen
en Alfons Verstegen.

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank. Een bank met ideeën.
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De dorpsraad stelt zich voor

Geloven in eigen kracht
Het beeld van wijze mannen die in een rokerig café het dagelijks reilen en zeilen van hun dorp bespreken en zich
dorpsraad hebben genoemd is allang achterhaald. De hedendaagse dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners van een
dorp en is dagelijks actief bezig met onderwerpen als leefbaarheid, behoud van het dorpskarakter en omgeving.
HALLO maakt de komende weken een ronde langs de dorpsraden van Horst aan de Maas. Deze week: Kronenberg.

door het gebied rond het dorp loopt.”
Kronenberg is een levendige gemeenschap met een actieve dorpsraad.
“We zijn trots op ons dorp. Kijk naar de
karakteristieke kerk. Om het aanzicht
van het gebied rond de kerk te verfraaien hebben wij onlangs een plan ingediend. Dat plan is gepresenteerd onder
de noemer Blauwdruk Kern Kronenberg
en vloeit voort uit het DOP. Vooral het
plein voor de kerk moet toegankelijker
en gezelliger worden. Om de presentatie extra kracht bij te zetten hebben wij

professionele hulp ingeroepen, maar de
werkgroep die het plan heeft uitgewerkt heeft het meeste zelf gedaan.
Nu is het aan het College van B&W om
een besluit over het plan te nemen.
Wij hopen dat het dan binnen vijf jaar
gerealiseerd kan worden.”
Tot slot hebben de leden van de
dorpsraad een advies voor de andere
dorpsraden in Horst aan de Maas:
“Geloof in je eigen kracht en realiseer
je plannen samen met de mensen uit
je dorp.”

Culinaire ﬁetstocht
Toer- en Wielerclub Oranje uit Horst organiseert op 28 april een
fietstocht met culinaire stops. Samen met restaurants uit de regio zijn er
tochten gemaakt waarbij deelnemers van restaurant naar restaurant
fietsen en zij bij elk restaurant een gerecht aangeboden krijgen.

De dorpsraad van Kronenberg
bestaat deze maand 18 jaar. Aanleiding
voor de oprichting in 1994 was het
ter ziele gaan van de verenigingsraad.
Vanaf dag één heeft de dorpsraad zich
sterk gemaakt voor de belangen van
Kronenberg en haar inwoners. “De
Kronenbergers zijn behoorlijk eigenwijs en laten zich niet in een hoekje
zetten”, vertelt Piet Selen, een van de
dorpsraadsleden. “Dat kwam vooral
tot uiting in de strijd voor een eigen
gemeenschapshuis. Toen we na dertig
jaar nog niets hadden, zijn wij in 1997
met het halve dorp naar Sevenum
gegaan om te demonstreren voor het
toenmalige gemeentehuis. Met een
positief resultaat: in 2002 was gemeenschapshuis de Torrekoel een feit.”
Trots zijn de Kronenbergers vooral
op de gemeenschapszin in het dorp
aan de rand van de Peel. “We zijn
als kleine kern gewend om voor ons
eigen belang op te komen”, vertelt
Piet Kurvers, waarnemend voorzitter.
“Bij de gemeente Sevenum wisten ze

dat al. Een duidelijk verschil met de
huidige gemeente is dat je destijds in
Sevenum veel directer contact had met
de wethouders. Bij de gemeente Horst
aan de Maas gaat men daarentegen
veel professioneler aan de slag. De
contacten verlopen goed en je hebt
voor verschillende onderwerpen een
vast aanspreekpunt.”

Ontmoeting
stimuleren
In Kronenberg loopt een aantal
projecten waar de dorpsraad trots op is.
“We zijn door de gemeente benaderd
om als pilot te fungeren voor het
project gebiedsgericht werken. Dat is
een project waarbij de inwoners van
Kronenberg meer betrokken worden
bij de verbetering van de leefbaarheid
in het dorp. Centraal thema daarbij is
het stimuleren van het ontmoeten.
Om te peilen hoe de inwoners van
Kronenberg hierover denken en om
hen de gelegenheid te geven zelf

ideeën voor het project aan te dragen
hebben wij 31 januari jongstleden een
informatieavond georganiseerd. Op
27 maart hebben we de resultaten van
die avond besproken”, aldus Piet Selen.
Andere projecten die in Kronenberg
in de koker zitten of reeds zijn
gerealiseerd zijn het noodpalenproject,
de collectieve collecte en de plaatsing
van AED´s in het dorp. Kronenberg ligt
midden in een uitgestrekt gebied met
veel variatie in natuur. Om snel en
adequaat hulpverlening te bieden bij
een calamiteit, is vorig jaar een aantal
noodpalen geplaatst. Mensen die een
calamiteit willen melden, kunnen de
aanduiding op de noodpaal doorgeven
aan hulpdiensten die vervolgens snel
ter plaatse zijn.

Dorpsommetje
“Een project dat binnenkort van
start gaat is het Dorpsommetje,
dat in samenwerking met het IKL is
gerealiseerd”, vertelt Piet. “Het is een
wandelroute vanuit Kronenberg die

Deelnemers kunnen kiezen
tussen drie afstanden: 30, 45 of 60
kilometer. De 30- en 45-kilometerroutes vertrekken bij het Parkhotel in
Horst en De Wingerd in Sevenum. De
60-kilometer-route vertrekt in Horst
ook bij het Parkhotel en in Sevenum
bij De Sevewaeg. Restaurants die
kunnen worden aangedaan zijn onder

andere De Witte Dame en Clevers
in Grubbenvorst, de Theetuin in
Broekhuizen, het Brugeind in Meerlo
en de Morgenstond in Griendtsveen.
Voor meer restaurants of aanmelding
voor de toertocht kijk op
www.twcoranje.nl Vooraf aanmelden
is nodig voor de restaurants en kan
tot 14 april.

Jubileum Quintus
OSV Quintus, de duikvereniging van de gemeente Horst aan de Maas
bestaat dit jaar 35 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op zaterdag
14 april een evenement georganiseerd in de Kasteelse Bossen.
Dit evenement zal zowel boven als onder water plaatsvinden.
Het evenement begint met een
traditionele openingsduik, tevens de
opening van het duikseizoen. Er is een
speurtocht voor kinderen en nietduikers. Aansluitend houden zij een
grandioze feestavond met barbecue
en de eigen Quintus-band, samengesteld uit duikers van de vereniging.
De duik en de speurtochtactiviteiten
beginnen om 15.00 uur. De feestavond sluit om 23.00 uur af.
OSV Quintus heeft als vereniging
zo’n 85 leden, waaronder zowel
jongeren als oudere leden, mannen
en vrouwen. Behalve duiken houden

zij zich ook met andere dingen
bezig: zo hebben zij bijvoorbeeld
in samenspraak met de gemeente
onder water in de Kasteelse Bossen
een heus onderwaterpark aangelegd.
Regelmatig organiseert de vereniging
clubactiviteiten zoals ijsduiken of op
de Noordzee wrakduiken, waarbij de
vereniging zijn eigen clubboot zoveel
mogelijk inzet. Jaarlijks worden er
buitenlandse duikvakanties gepland,
waaraan leden deel kunnen nemen.
Hun beschermheilige is Neptunus.
Voor meer informatie over de vereniging kijk op www.osvquintus.nl

Een slimme koper kiest voor de beste SERVICE
AEG CONDENSDROGER

ZANUSSI WASMACHINE

LAVATHERM T55840

ZWF 5140 P

SAMSUNG LED TV
UE40D5720

1400 TOEREN
UITGESTELDE START

ENERGIEKLASSE A+

ENERGIEKLASSE B

GEERT REPAREERT

FULL HD LED TECHNIEK

- GEEN VOORRIJKOSTEN

TROMMELINHOUD 7KG

- GRATIS INMETEN
INBOUWAPPARATUUR

102 CM BEELDSCHERM
RVS TROMMEL

TROMMELINHOUD 5KG

- REPARATIES ALLE MERKEN
WITGOED

100HZ,SMART TV,
ZIGGO GECERTIFICEERD

- SERVICE À LA CARTE

077-3988000
Laagste prijs kieskeurig.nl € 538,95

Bij ons voor
ENERGIEKLASSE A

525,-

Laagste prijs kieskeurig.nl € 448,-

Bij ons voor

399,-

Hoofdstraat 30 Horst - Telefoon 077-3988000

Laagste prijs kieskeurig.nl € 297,-

Bij ons voor

289,-

www.wittehal.com
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Vlooienmarkt
Griendtsveen
Carnaval Stichting De Klotbultjes
en KBO Griendtsveen organiseren
een vlooienmarkt op zondag 15 april.
De vlooienmarkt begint om 11.00 en

duurt tot 14.00 uur. De markt wordt
gehouden in gemeenschapshuis
De Zaal aan de Lavendellaan in
Griendtsveen.
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Rode Kruis-vrijwilligers
onderscheiden
De actieve kern Horst van het Rode Kruis vierde op 31 maart groot feest. Burgemeester Kees van Rooij was op
bezoek om vijftien vrijwilligers te huldigen. Bij de afdeling Horst aan de Maas/Venray is het een goede gewoonte
om de jubilea van haar vrijwilligers uitbundig te vieren. In aanwezigheid van voorzitter Joop de Hoon reikte de
burgemeester onderscheidingen uit aan vijftien jubilarissen.

Gedachteniskapel
Broekhuizenvorst
Op 9 oktober is het 75 jaar geleden dat de in Lottum geboren en in
Broekhuizenvorst opgegroeide bisschop Frank Schraven in China werd
vermoord. Broekhuizenvorst richt op die datum om zijn gedachteniskapel
af te hebben. De Mgr. Schraven Stichting zet zich hier al jarenlang voor in.
Dankzij medewerking van het kerkbestuur wordt de kapel nu in een
zijbeuk van de parochiekerk ondergebracht.
Kunstenaar Jan Haen, pater
redemptorist, heeft een wandschildering voor de kapel ontworpen. In de
vroegere ‘kinderkapel’ van de kerk
van Broekhuizenvorst gaat hij in de
maanden juli en augustus aan de slag.
Het levensverhaal van bisschop Frans
Schraven en zijn inzet voor het behoud
van de waardigheid van de vrouw
worden uitgebeeld. Vooral de kleuren
vallen in het ontwerp op. Haen kiest
voor kleuren die kenmerkend zijn voor
China. Het bijzondere van de werkwijze van pater Jan Haen is het col-

lectief karakter. Hij werkt samen met
een groep vrijwilligers. Daarom zoekt
hij vrijwilligers uit Broekhuizenvorst
en omgeving om samen met hem van
deze gedachtenisruimte een bijzonder
kunstwerk te maken. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag
in de periode van 23 juli tot en met
31 augustus. Daarnaast zoeken Jan
Haen en zijn vrijwilligers onderdak tijdens hun verblijf in Broekhuizenvorst.
Voor meer informatie of opgave, mail
naar info@mgrschraven.nl of bel
045 544 54 19.

Marie-José Erprath werd onderscheiden als Lid van Verdienste bij haar veertigjarig jubileum. Voor 30 jaar trouwe
dienst werden Jan Clabbers, Inge Hesen,
Annelies Hilgenga-Beelen, Nico Philipsen
en Wiel van Rens gehuldigd. Het eerbetoon voor 20 jaar trouwe dienst viel ten
deel aan Maria Derks-Sillekens, Erwin
Vervoort, Patricia Wijers-Holys, Krista
Philipsen-van Heijster, Sander Wijers, Rob
Clabbers, Monique Bosboom-Clabbers en
Ger Weijs. Nel Houben-Spreeuwenberg

(10 jaar), Mia Vullings-Mooren (20 jaar),
Marièl Walraven-Lemmen en Mia BootsPoels (30 jaar) konden er helaas niet bij
zijn. De jubilarissen zijn allen jaren voor
het Rode Kruis actief geweest op allerlei
terreinen. Sommigen zijn vrijwilliger bij
eerste hulp, anderen bij sociale hulp in
de gemeenschap van Horst. Er zijn er
onder hen die instructeur zijn bij eerste
hulp of bij het leren omgaan met de
AED-apparatuur. Ook is er een begeleider
van nieuwe vrijwilligers, een redacteur

!

van het tijdschrift ‘Kruispunt’, een Lotusmedewerker en een coördinator voor
opvang en verzorging bij noodhulp. Door
het uitreiken van onderscheidingen wil
de afdeling van het Rode Kruis laten zien
dat de betekenis van de afdeling voor
de volle honderd procent wordt bepaald
door de inspanning van vrijwilligers.
Met de aanwezigheid van de burgemeester wordt benadrukt dat de kern
Horst van het Rode Kruis van belang is
voor de gemeenschap.

Modecentrum Frans Theelen is jarig en wie jarig is trakteert!

HAPPY ‘BEURS’ DAY
GELDIG IN WEEK 14 EN 15

Wij beëindigen ons
dealerschap met VINGINO

TOTALE UITVERKOOP
Nú 50% KORTING
op de nieuwe lenteen zomercollecties!

1A3A5R

Jappy Beurs
H

Day!

HORST

St. Lambertusplein 12
T 077 - 3986464
Voor koopzondagen zie onze website.
Modecentrum Frans Theelen te Roggel is
elke zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
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Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte organiseert dit jaar één gezamenlijke collecte voor dertien
landelijke fondsen voor goede doelen. Zo’n vijftig vrijwilligers zijn afgelopen week al huis aan huis langs geweest
om de collecte-enveloppen te bezorgen.
Bij de envelop zit een invullijst
waarop de deelnemende landelijke
fondsen vermeld staan. Mensen kunnen hierop aangeven aan welk doel
ze welk bedrag willen schenken.
Daarna gaan honderd vrijwilligers op
pad om deze enveloppen weer op
te halen. Dit gebeurt tussen dinsdag

10 en zaterdag 14 april. De stichting
zorgt ervoor, dat de bijdragen worden overgemaakt aan de betreffende
fondsen. Zij hopen ongeveer 20.000
euro voor de goede doelen op te halen
en dat de inwoners van Grubbenvorst
tijdens het lange Paasweekend
aandacht willen schenken aan de

m
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Collecte in Grubbenvorst
Uw bloembak specialist

fondsen die wetenschappelijk onderzoek bevorderen en die de belangen
behartigen van chronische patiënten en
mensen met een beperking.
Voor vragen neem contact op
met voorzitter Willy Gommans op
077 366 28 42 of met secretaris
Leny Vissers op 077 366 20 54.

Kiwanis en voedselbank
danken publiek

Hardhout • CorTen staal • Aluminium • Kunststof

Óók maatwerk
Melderslo • T 06 52 54 58 17 • www.bloembakxxl.nl

Zaterdag 31 maart hield Kiwanis Horst aan de Maas een winkelwagenactie bij diverse supermarkten in de
gemeente. Doel was om een flinke voorraad voedsel bij elkaar te krijgen voor de dependance van de voedselbank
in Horst Het winkelend publiek werd gevraagd tijdens het boodschappen doen een extra product voor de voedselbank te kopen.
Volgens Kiwanis Horst aan de Maas
en de voedselbank werd de actie een
daverend succes. Meer dan 95 kratten
met voedsel werd ingezameld en
afgeleverd aan de voedselbank. De producten varieerden van pasta tot shampoos, van soep tot koek en van rijst tot
knakworst. De voedselbank kan hier

door maandenlang gezinnen uit Horst
en omstreken iets extra’s geven. Vooral
voor de gezinnen met kinderen is de
voedselbank belangrijk als de situatie
moeilijk is. De hulp aan kinderen is een
extra stimulans voor de Kiwanis-club
om deze actie aan het eind van dit jaar
nog eens over te doen.

Kiwanis en de voedselbank danken
alle gulle gevers hartelijk voor de giften
en voor de mondelinge ondersteuning
en de aanmoediging om met de actie
door te gaan. Kiwanis Horst aan de
Maas blijft de voedselbank ondersteunen.

Scheidsrechters voeren
actie
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray en omstreken wil dat er meer amateur-voetbalwedstrijden op zaterdagen en zondagen geleid worden door gekwalificeerde scheidsrechters. Zij proberen hiervoor leden te werven.
Daarnaast houden ze in het paasweekend ook een verenigingsactie in samenwerking met Albert Heijn.
Albert Heijn Horst stelt in totaal 10.000 euro aan ingeschreven
verenigingen beschikbaar. De scheidsrechtersvereniging heeft een eigen
clublokaal in Horst en wordt niet
gesubsidieerd zoals de meeste
verenigingen. Om het clubgebouw
betaalbaar te houden doen ze graag
aan deze actie mee.
AH geeft klanten bij elke besteding
van 10 euro een voucher. Met deze
vouchers kan men de scheidsrechters
ondersteunen. Om dit kracht bij te
zetten hebben de scheidsrechters medewerking van Jeffrey Leiwakabessy en
Niels Fleuren van VVV-Venlo en Dutchy,
de mascotte van het Nederlands
elftal gekregen. De VVV-spelers zijn

op vrijdagmiddag 6 april in de winkel
aanwezig. Dutchy, de mascotte van
het Nederlands elftal, is vrijdag en ook
zaterdag 7 april in de winkel. Op vrijdag
kunnen klanten met de spelers of de
mascotte op de foto. Dutchy geeft deze
op zaterdag 14 april tussen 14.00 en
16.00 uur weer terug.
De wervingsactie richt zich op
mensen die als verenigingsscheidsrechter bij de plaatselijke voetbalclub of als
KNVB-scheidsrechter bij de jeugd en of
senioren actief willen zijn. Jongens en
meisjes kunnen zich al vanaf hun 12e
aanmelden voor een pupillencursus.
Daarnaast is er een juniorencursus
voor het leiden van C- en D-elftallen,
bestemd voor jongeren van 15 tot

en met 18 jaar. De Basis Opleiding
Scheidsrechters (BOS) is bedoeld
voor het leiden van A- en B-jeugd en
voor senioren van de eigen voetbalvereniging of KNVB.
De KNVB kan bij voldoende
aanmeldingen de cursus bij voetbalverenigingen ‘thuis’ geven. In overleg
met de KNVB kan ook de BOS-cursus
bij voldoende deelname bij voetbalverenigingen op locatie of in het eigen
clubgebouw van de scheidsrechtersvereniging gegeven worden. Een voorbeeld hiervan is de pupillencursussen
bij Wittenhorst de afgelopen seizoenen.
Deze vereniging heeft ruim vijftig
jongens en meisjes op laten leiden tot
pupillenscheidsrechter.

Horster acties voor
Serious Request

2e Paasdag geopend
12.00 - 17.00 uur

Grote Keuze uit: struik, klim -en stamrozen

Tuincentrum “De Panneschop”
Grubbenvorsterweg 46
5973 NB Lottum
tel: 077-3661908
www.seurenroses.nl
panneschop@planet.nl

Openingstijden:

Maandag:
Dinsdag t/m Vrijdag:
13.00 - 17.30 uur 10.00 - 12.00 uur
13.00 - 17.30 uur

Zaterdag:
9.00 - 16.30 uur

2e paasdaG Geopend
10.00 tot 16.00 uur

met kookdemonstratie
van aeG
vraaG naar
onze speciale
actie!

In 2012 willen de Beursschuivers met de ondersteuning van de gemeente Horst aan de Maas een grote manifestatie organiseren voor het goede doel. Met zoveel mogelijk steun uit de gemeente willen zij een geldbedrag
inzamelen voor 3FM Serious Request.
De Beursschuivers is een jonge club
mensen die er een hobby van heeft
gemaakt om één keer per jaar iets
leuks te organiseren voor alle inwoners van Horst aan de Maas. Zij willen
zoveel mogelijk scholen, verenigingen,
vriendenclubs, bedrijven en andere
enthousiastelingen binnen Horst aan
de Maas samen een zo groot mogelijk
geldbedrag in laten zamelen voor 3FM

Serious Request.
“Meedoen met deze manifestatie is
een steentje bijdragen aan het goede
doel én jezelf op een positieve manier
in het nieuws brengen. Daarnaast
krijgen alle inwoners van Horst aan de
Maas hiermee de mogelijkheid om, uiteraard tegen betaling, deel te nemen
aan de activiteiten”, laten ze weten.
Hun 3FM Serious Request-

manifestatie staat gepland van vrijdag
21 tot en met zondag 23 december in
en rondom de Mèrthal en café De Beurs
in Horst. De Beursschuivers nodigen
alle geïnteresseerden uit voor de
informatieavond op donderdag 12 april
om 20.30 uur bij café De Beurs.
Voor meer informatie of
aanmelding mail naar
horstvoorseriousrequest@gmail.com

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

maatwerk
Úw specialist in

Hoofdstraat 23 • 5757 AJ LIESSEL • T 0493 342583 • www.mennenkeukens.nl
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Zuur gelijkspel voor
GRATIS! Melderslo

Op uw verjaardag all-in arrangement
*

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

BOUWBEGELEIDING EN ADVIES
NIEUW

BO U W
RENOV
ATIE
ONDE R
H OU D

T
M
E
W

077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

Door: Alex de Swart
Voetbalclub RKSV Melderslo heeft afgelopen zondag in en tegen Egchel onnodig punten verspeeld. De hele
wedstrijd heeft Melderslo gedicteerd. Uitgerekend een minuut voor het einde van de wedstrijd kreeg Egchel een
vrije trap op het middenveld toegekend waaruit de bal tergend langzaam achter Ruud Hoeymakers verdween.
Uitslag 1-1.
Hoe anders was het vorig jaar rond
deze tijd. De Rood-Witten speelden
toen de kampioenswedstrijd tegen
Egchel in de 5e klasse. Een jaar later
vecht Egchel tegen degradatie en
Melderslo heeft zich zo goed als zeker
veilig gespeeld in de 4e klasse.
Melderslo was deze middag veel
te sterk voor Egchel. Helaas werd deze
overmacht niet in doelpunten uitgedrukt. Vooral Rob Driessen en Bart
Verheijen waren ongrijpbaar voor de
oranjehemden. In de eerste helft kreeg
Melderslo via deze spelers ook de beste

kansen. Een schot van Rob Driessen
belandde op de paal terwijl een inzet
van Bart Verheijen door de keeper werd
gestopt.
Scheidsrechter De Bruyn uit
Panningen keurde een goal van
Melderslo af doordat er een botsing
met de keeper aan voorafging. In de
laatste minuut van de eerste helft werd
uiteindelijk een goede voorzet van Bart
Verheijen door aanvoerder Rob Driessen
binnengekopt. Ruststand 0-1.
In de tweede helft was er bijna
eenzelfde spelbeeld als de eerste helft.

Egchel probeerde het spel te forceren
maar het ontbrak hen aan kwaliteit.
Melderslo probeerde de wedstrijd
voortijdig te beslissen maar de keeper
van Egchel voorkwam erger. Het was
uiteindelijk de ploeg van Egchel die kon
juichen. Via een vrije trap kwam de bal
bij Jeroen Thiesen op het hoofd terecht.
Deze kopbal werd door Jeroen Kallen
van richting veranderd. Doelman Ruud
Hoeymakers stond op het verkeerde
been stond. Teleurgesteld dropen de
mannen van Gé Ummenthun het,
overigens slechte, veld af.

Uw specialist in garagedeuren
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

zondag 8 april 1e paasdag

DE CORONAS
sTand Up pop

Sponsor geeft Dames Sporting ST
nieuwe shirts
De dames van Sporting ST hebben nieuwe tenues in ontvangst mogen nemen van Maatschap
Martens van Disseldorp Asperge. Deze sponsor is ook de sponsor van het vijfde elftal.
De 24 dames van Sporting ST maken deel uit van de selectie die onder leiding staat van trainer
Toon Knoops met assistentie van Eef Pingen en Erik van de Brandt. Dit seizoen neemt het team voor het eerst
aan de competitie deel en de resultaten overtreffen vele verwachtingen. Op de ranglijst van de lopende
competitie van de zesde klasse nemen de dames momenteel een tweede plaats in en blijven zodoende in de
race voor het kampioenschap.

EASTER APRES SKI IN JAKS
eNtree 8 euro | geopeNd vAN 21.30 tot 04.00 uur

Sporting ST handhaaft
zich in 4e klasse
Door: Dave van Rijswick
Op zondag 1 april stond de voetbalwedstrijd tussen Sporting ST uit Swolgen en Tienray tegen Venlo op het
programma. Het was geen grap dat er deze wedstrijd voor beide partijen veel op het spel stond. Als Sporting zou
winnen, waren ze veilig en handhaafden ze zich in de 4e klasse F en als Venlo zou winnen, hadden ze nog kans om
uit de degradatiezone te komen.
Het spel ging in de eerste minuten
op en neer maar na 17 minuten wist
Robin Thissen de bal achter de verdediging te leggen in de voeten van Sander
Thijssen. Deze schoof de bal keurig
onder de keeper door.
Sander kreeg in de 23e minuut
weer de bal onder zijn voeten, van
Ralph na een kaats uit een corner. Hij
krulde de bal over de keeper in de
lange hoek. Nog geen minuut na deze
goal wist Venlo het net te vinden. De
bal kwam uit een voorzet in de voeten
van Thierry Roderigorama en hij zette

de stand voor rust op 2-1.
Na de thee kwamen de Sportingmannen snel uit de startblokken.
Wederom wist de goed spelende
Sander Thijssen het net van Venlo te
bollen. Na een goede actie kwam hij
voorbij de verdediging en schoof de bal
langs de keeper in de buitenhoek.
Venlo gaf niet op en deed in de 57e
minuut wat terug. Uit een corner kwam
de bal voor het Sporting-doel. Hij werd
niet goed weg gewerkt waardoor Mario
Cuypers kon scoren. Acht minuten
daarna kreeg de thuisploeg een vrije

trap. Robin Thijssen stond achter de bal
en zette Sander weer alleen voor het
doel. Sander Thijssen had hier de hele
wedstrijd al geen problemen mee en
ook nu niet. Hij zette de stand op 4-2.
In de 75e minuut kregen de
Venlonaren ook een vrije trap. Deze
zetten ze hoog voor en Toon Kroos
kopte de bal in. In diezelfde minuut
gooide Tim van Rijswick de wedstrijd
op slot. Sander gaf de bal aan Lionel
van Rijswick. Lionel had een solo door
de verdediging en rondde bekwaam af.
Het doelpuntrijk duel eindigde in 5-3.
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Wittenhorst kent
totale offday
Door: Piet Nabben
Wittenhorst bewees zichzelf in de thuiswedstrijd tegen SVC 2000 een
slechte dienst. De belangrijke uitvoering ontbrak volledig. Zo trakteerde
het sterk spelende team uit Roermond Wittenhorst op een gevoelige en
pijnlijke 0-3 nederlaag.
Het was meteen te zien na het
eerste fluitsignaal van de goedleidende scheidsrechter dat SVC 2000
veel beter aan de wedstrijd begon.
Er zat veel meer beweging in deze
ploeg en daarbij was het positiespel ook stukken beter. Nadat SVC
2000 even schrok bij een verkeerde
terugspeelbal, die net naast het
verlaten doel ging, was het niet
onverwacht dat zij de leiding konden
nemen. Stefan Hagens kon namens de
Roermondenaren wel heel simpel vrij
inschieten, 0-1. De achterhoede van de
Horstenaren was niet attent genoeg en
dit herhaalde zich in het verloop van
de wedstrijd nog enkele keren.

vraag was of de oranjemannen nog
iets terug konden doen.
Dit had na de rust toch meteen
gekund. Gijs Hagens werd voor de
eerste maal de diepte ingestuurd.
Vrij voor de doelman kreeg hij wat
ruzie met de bal. Het beslissende
schot bleef hierdoor achterwege.
De wedstrijd bleef zo voortkabbelen
zonder dat de thuisclub gevaarlijk kon
worden. Tussen deze bedrijven door
schoot Jan Burhenne namens SVC
2000 nog makkelijk de 0-3 binnen.
De wedstrijd was hiermee duidelijk
gespeeld. Een grote mogelijkheid was
er tot slot voor Rob Zanders. In een
kansrijke positie schoot hij langs.

Uitstel van executie

Hele ploeg stelde
teleur

Tim Vaessen kon even later vrij
opduiken, maar de Horster doelman
Sjors Witt redde naar behoren. Dit was
echter uitstel van executie, want toen
Max Huybregts via een mooie steekbal opeens opdook voor de doelman
was het voor deze speler niet moeilijk
om de 0-2 binnen te schieten. Dit was
de laatste opwindende actie voor de
pauze. Wittenhorst kon nu de ernst
van de situatie gaan overdenken. De

Dit was inherent aan het spel van
Wittenhorst. Het geloof in eigen kunnen was deze middag totaal zoek. De
hele ploeg stelde teleur. Wittenhorst
kon geen revanche nemen voor
de onverdiende 3-2 nederlaag in
Roermond. SVC 2000 kan nu met deze
mooie winst een optie nemen voor
de 3e periodetitel.

Teampresentatie
Kevin van Leuven
Op maandag 9 april, tweede paasdag, gaat het seizoen wegracen in
het Open Nederlands Kampioenschap van start op het TT-circuit van
Assen. Een van de coureurs in de Dutch Supersport is de 21-jarige Kevin
van Leuven uit Swolgen. Hij presenteerde zondagmiddag, in samenwerking met zijn zeer actieve fanclub, zijn nieuwe team.
Sponsoren, fans, pers en andere
belangstellenden waren op de teampresentatie in Swolgen afgekomen.
Hier werd het nieuwe team, waarvoor
Van Leuven het komend seizoen
uitkomt, gepresenteerd. Na vier jaren
Start-Racing maakte hij in de winter
de overstap naar Van der Sleen/
Gebben Racing.

Na enkele gesprekken
waren we er snel uit
Volgens Kevin was de verandering
van team een logische keuze: “Als je
in de top van de Dutch Supersport wilt
rijden dan kom je bij Van der Sleen/
Gebben Racing uit. Ik kende het team
natuurlijk al langer en het viel mij
steeds weer op dat het een goed
georganiseerd racingteam was. Zij namen afscheid van hun coureur en ik
was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Na enkele gesprekken waren we
er snel uit.”
Kevin maakte voor het eerst
echt kennis met zijn team tijdens
voorjaarstrainingen in Spanje. “Ik heb
echt een stap voorwaarts gemaakt.
Het is een team dat zeer veel kennis herbergt. Nieuw voor mij is dat
er veel met data gewerkt wordt.

Bovendien hebben de Dunlop-banden
mij positief verrast. In de afgelopen
jaren reed ik op Pirelli.”
Vorig jaar maakte Van Leuven
een uitstapje richting het IDM, het
open Duitse kampioenschap. Dit jaar
rijdt hij weer mee in het Nederlands
kampioenschap. De verwachtingen
zijn hooggespannen, van Kevin wordt
verwacht dat hij meedoet in de top.
Toch voelt hij weinig druk. “Zowel
Van der Sleen/Gebben Racing als
ik willen naar de top. Dan moet
je daar ook voor gaan en je niet
verstoppen.”

Stap voorwaarts
maken met Kevin
Ook chef-monteur Harry van der
Sleen, een van de oprichters van het
team uit Hoogeveen, wil zich richten
op de topklassering. “Afgelopen
seizoen zijn we vijfde in het eindklassement geworden en nu willen we
een stap voorwaarts maken en met
Kevin denken we de juiste coureur
daarvoor aangetrokken te hebben.”
Aan het eind van de teampresentatie werden de twee Yamaha
’s R6, waarover Van Leuven in 2012
de beschikking heeft, onthuld.

Sparta ’18
nu al kampioen
Door: Bobby Minten
Na een bizarre ontknoping is het voetbalclub Sparta ’18 uit Sevenum zondag al gelukt om de titel binnen te
slepen. Uit bij VCH in Blerick werd knap en op karakter met 1-3 gewonnen. De thuisclub was echter niet van plan om
het Sparta makkelijk te maken.

VCH zette vroeg druk waardoor
Sparta in de eerste helft bijna niet
tot goede combinaties kon komen.
VCH hanteerde vaak de lange bal op
aanvoerder Steegh en andere rappe
aanvallers. De beste kansen waren ook
voor VCH, maar er moest een penalty
aan te pas komen om de 1-0 te scoren.
Na de pauze gooide Sparta alle
schroom van zich af en leek er een
ander team op het veld te staan. Sparta
kwam verdiend op 1-1 door een benutte strafschop van Jan Mertens. VCH

wankelde en Sparta probeerde hierop
door te drukken. Een pegel op de lat
was het enige gevaar dat er nog van de
thuisclub uitkwam in de tweede helft.
Sparta was de betere ploeg en
het was topscorer Roy Vullings die
de 1-2 maakte. Een lange bal van
Thijs Mertens leek een prooi te worden
voor de doelman, maar die aarzelde
waarna Roy met een verwoestend
schot scoorde. Toen Jeroen Vissers een
corner van Erik Minten binnenknikte,
was de wedstrijd beslist en was het

Voor een
‘werelds’ cadeau

afwachten op de resultaten van de
tegenstanders.
Al gauw werd duidelijk dat MVC
gelijk had gespeeld tegen Leunen.
Toen kwam het bericht dat VOS met 2-1
achterstond tegen HBSV, maar dat de
wedstrijd vlak voor tijd was stilgelegd.
Op een bijna verlaten sportpark duurde
het lang voordat duidelijk werd dat
HBSV met 3-1 de winnaar was van
die wedstrijd, waarna de mannen van
Sparta ’18 eindelijk hun kampioenschap
konden vieren. (Foto: Sjaak Verstegen)
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VOOR PBIEADSINEGEN
ONZE AAN

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

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

sdagen!

Prettige paa

Varkenshaas

van het Belgische scharrelvarken

500 gram

Varkens(paas)haas op stok 100 gram
Heerlijke ragout uit eigen keuken 100 gram
Voor broodje of pasteitje

€ 8,25
€ 2,15
€ 1,55

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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SVEB wint voor het eerst thuis
Door: Herman Hendrix
Op de eerste thuis zege voor voetbalclub SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst van dit seizoen hebben ze
lang moeten wachten, maar hij is er. In een matige wedstrijd werd het op de voorlaatste plaats staande DESM uit
Weert verslagen met 2-1.
Vanaf het begin werd vrij snel
duidelijk dat beide ploegen in de
onderste regionen van de ranglijst
verkeren. Er ging bij beiden vaak teveel
mis. Zodoende ontspon zich een echte

degradatiestrijd. Scheidsrechter Peters
voelde dit niet altijd even goed aan,
hij strooide erg veel met gele kaarten.
Gelukkig accepteerden beide ploegen
dit uitstekend en gingen ze zelden

echt over de schreef. DESM had de
eerste helft het meeste balbezit zonder
echt gevaarlijk te worden. De SVEBachterhoede had het daardoor niet erg
moeilijk, maar door vaak onnauwkeu-

rig uitverdedigen kwam de druk toch
achterin bij SVEB te liggen.
SVEB’s eerste gevaarlijke uitbraak
kwam in de 20e minuut en het was
onverwachts ook meteen raak. Met een
perfecte aanval via Dean Crompvoets
en Maik Vermazeren kwam Robert van
Dijk in het midden vrij voor doel en
schoot direct en snoeihard binnen, 1-0.
Tot aan de rust gebeurde er echt
veel te weinig en SVEB ging de pauze
in met deze kleine voorsprong. Zij
begonnen de tweede helft veel beter
en in hun aanvalsopzet school nu meer
gevaar. Rick Tissen stond net in het

veld en was er in de 69e minuut als de
kippen bij om een schot van Joris de
Mulder in de rebound binnen te tikken,
2-0.
DESM moest risico’s gaan nemen
en deed dat ook. Hierdoor kreeg de
SVEB-voorhoede wat meer ruimte en
vooral door de verre uittrappen van
John Tissen hadden zij de strijd kunnen
afmaken. Dat gebeurde niet, en toen
DESM in de 89e minuut toch nog tot
scoren kwam, werd het nog onnodig
spannend. Zonder moeite haalde SVEB
echter het einde en daarmee was de
eerste thuiszege dit seizoen een feit.

Olsredlem-dames
weer bekerﬁnalist
Door: Ton Sanders
De volleybalsters van volleybalvereniging Olsredlem uit Melderslo
denderen maar voort in het bekertoernooi van Nevobo-zuid. Zondag 1 april
stond de halve finale tegen Havoc uit Haps op het programma voor de
regiobeker Zuid-Nederland. De dameshoofdmacht van de Melderslose club
staat nu door de winst voor de tweede maal in drie jaar in de finale van het
bekertoernooi.

Thijs de Mulder in de verdediging (Foto: Thijs Janssen)

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie heeft in
25 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche. Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan klanten door geheel
Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van graafmachines en wielladers.
In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team van 40 medewerkers geheel in
eigen huis en met behulp van de modernste machines enkel stuks en kleine series ontwikkeld
en gefabriceerd.
Voor de productieafdeling zoeken wij een enthousiaste en gemotiveerde:

Operator plasma en
autogeen snijmachine M/V
Fulltime

Takenpakket:
• snijden van stalen platen op een nieuwe
SAF snijmachine met 2x plasma 260A en
2x autogeen;
• afruimen en nummeren van de snijdelen;
• lossen en inruimen van aangeleverd materiaal.

Functie-eisen:
• diploma VMBO/LTS;
• zelfstandig kunnen werken;
• kwaliteitsbewust en nauwkeurig;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een aantrekkelijk salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
conform de CAO voor de klein metaal. Collegialiteit en een goede werksfeer staan bij
Eurosteel voorop. Na gebleken geschiktheid een vast arbeidscontract.
Sollicitaties:
Voor informatie omtrent deze functies kunt u zich wenden tot Dhr T. Vercoulen.
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV kunt U binnen 10 dagen richten aan:
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077-3876060
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl

De wedstrijd tegen Havoc was
een ouderwetse kraker met veel mooi
volleybal, lange rally’s, prachtige
servicedruk en mooie aanvallen vanuit
alle posities. Beide teams waren echt
aan elkaar gewaagd en dat resulteerde
dan ook in een mooi schouwspel voor
het publiek dat massaal was meegereisd naar Noord-Brabant. Coach Huub
Willemsen had vooraf duidelijk gemaakt
dat de dames tegen het kampioensteam uit Haps niet makkelijk zouden
krijgen. In de eerste set werd meteen
de toon gezet dat Melderslo niet van
plan was om met lege handen naar huis
te gaan. De servicedruk en de beleving
van het spel waren erg goed. Dit resulteerde in een voorsprong van 5 punten
gedurende bijna de hele set (20-25).
Set twee was een spannende en
lange set met lange rally’s, mooie
aanvallen en goed verdedigend spel

aan beide zijden. Havoc was beter in
het afmaken van de kansen en nam de
winst (25-18).
Tijdens de derde en vierde set
waren beide teams erg aan elkaar
gewaagd en had de scheidrechter de
grootste moeite om de juiste beslissingen te nemen. De rally’s werden steeds
langer en het positiespel steeds beter.
Het resulteerde voor Melderslo in een
verlies van de derde set en winst van
de vierde set (18-25 en 25-20).
Een snel opgelopen achterstand
van 9-5 in de beslissende vijfde set
werd net op tijd omgebogen tot 9-10.
De dames gingen erg goed met de druk
om en met een paar mooie aanvallen
werd de set verdiend gewonnen door
Olsredlem (10-15).
De finale wordt op 13 mei gespeeld
in Meijel. Tegenstander is net als 2 jaar
geleden Civitas uit Venlo.
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Horster Mannenkoor en
Egelsheim bij voorjaarsconcert
Het Horster Mannenkoor en het gemengd koor Egelsheim uit Hegelsom verzorgen op maandag 9 april,
tweede paasdag, het voorjaarsconcert. Beide koren hebben een gevarieerd repertoire, maar alle twee brengen
ze liederen die qua stijl en sfeer passen bij de voorjaarstijd.
Het voorjaarsconcert staat naast
de liederen die de zangkoren ten
gehore brengen ook in het teken van
het afscheid van Jan Mertens, de dirigent van het Horster Mannenkoor. Na

ruim elf jaar gaat hij het dirigentschap
overdragen. De werken die het Horster
Mannenkoor tijdens dit concert zingt,
zijn speciaal uitgezocht door Jan. Tijdens
het concert draagt Jan de dirigentenstok
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Birdman Festival
verplaatst
De organisatie van het Birdman Festival vindt de nazomer het meest
geschikte moment voor een cross-over festival, en daarom wordt het festival
verplaatst naar het eerste weekend van september.

over aan Tim Schulteis, die als laatste
het werk When The Saints van D.
Hood zal dirigeren. Het concert begin
om 11.00 uur in ’t Gasthoes in Horst.
De entree is gratis.

Folkband Timbershop De Gaper
Al voor de vijfde keer op rij speelt folkband Timbershop op maandag 9 april in café De Gaper in Sevenum.
Timbershop speelt covers van Ierse folkmuziek. Ze halen hun inspiratie uit de Ierse band The Dubliners.
Met prachtige ballads en opzwepende polka’s belooft het een sfeervolle Ierse middag te worden. Ook
hun onlangs uitgebrachte cd is tijdens

hun optreden verkrijgbaar. Hierop is te
horen hoe de muzikanten ieder hun eigen invulling aan de folknummers hebben gegeven. Met name Luuk Lenders

kon hier zijn conservatoriumopleiding
goed tot uitdrukking laten komen.
De middag begint om 16.00 uur en
de entree is gratis.

Afterparties OJC Niks
Donderdag 5 april wordt het eerste optreden ooit van de band Afterparties, een collectief bestaande uit
bandleden van The Schmucks, Hermse House Band en de Melderse. Zij staan in OJC Niks in Horst.
De muziek van Afterparties wordt
door muziekkenners beschreven
als post-modernistische alternative

lo-fi indie rock met een vleugje newwave en garage. Het unieke aan deze
band is de bassist, die de band zijn

L!nQ Events laat weten dat het
Birdman Festival, wat vorig jaar nog
plaatsvond in het eerste weekend van
juni, voortaan in het nazomerseizoen
plaats zal gaan vinden, in het eerste
weekend van september. Het festival
kende vorig jaar zijn vuurdoop en werd

goed ontvangen. De organisatie wilde
dit jaar op zoek gaan naar meer verbreding en diversiteit. Vanaf half april
gaat de pre-website online en is het
Birdman Festival te volgen via de social
media. Voor meer informatie, zie www.
birdmanfestival.nl

unieke sound geeft. OJC Niks gaat om
21.00 uur open.

Wij zoeken een
junior

webdeveloper

m/v

Kempen Communicatie is op zoek naar een bekwame en enthousiaste
webdeveloper ter ondersteuning van ons team interactief. Het gaat om een
fulltime vacature van 36-40 uur per week.
Onze perfecte kandidaat ziet er als volgt uit:
• heeft een passie voor webdevelopment;
• is een teamspeler;
• werkt zelfstandig en is niet bang om initiatief te nemen;
• beheerst en begrijpt HTML(5), CSS, PHP/ASP, MYSQL, JAVASCRIPT;
• kennis van o.a. .NET, jQUERY, AJAX is een pré;
• minimaal 1-2 jaar werkervaring is een pré.
Je gaat werken aan uitdagende B2B en B2C projecten en wordt betrokken bij het
ontwikkelen van zowel front-end als back-end web applicaties.
Ben jij de webdeveloper die we zoeken, stuur dan je sollicitatie met CV naar:
vacature@kempencommunicatie.nl ter attentie van mevr. I. van Kempen,
onder vermelding van junior webdeveloper.

Kempen Communicatie b.v. Handelstraat 17 5961 PV Horst
T 077 396 13 50, kempencommunicatie.nl

Op dinsdag 3 en woensdag 4 april bracht Nederlands Nationaal
Circus Herman Renz een bezoek aan Horst aan de Maas. Zij sloegen
hun tenten op het ruiterterrein van Kasteelpark ter Horst op.
Hun nieuwe show Sensations is gebaseerd op de traditionele
circussfeer met kroonluchters, rood fluweel en de geur van zand en
zaagsel. Er speelde een live circusorkest en onder anderen het duo
Axt, het duo Lumei, The Skating Jasters, Michel Jarz met zijn zes
witte Arabische hengsten en duivenfluisteraar Andrejs Fjodorovs
brachten het publiek in vervoering. Tijgers, witte leeuwen en
ligers, een kruising tussen een leeuw en een tijger, gaven de show
een gevaarlijk tintje.
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Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

TW

in april 6% B

Ratelen op paaszaterdag
Traditiegetrouw gaan de jongens van Broekhuizen en Broekhuizenvorst op paaszaterdag de huizen langs om
ratelend eieren en geld op te halen. Het ontstaan van deze traditie moet gezocht worden in het verre verleden en
staat in verband met de kerkelijke plechtigheden van de Goede Week.

TEN!

N LOONKOS

SANITAIR E
OP TEGELS,

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.

25
jaar

nieuw kronenbergerschuur

2 restaurants Voor ieder wat wils!

Kronenbergweg 19, 5976 NV Kronenberg Tel: 077 467 01 76
www.nieuwkronenbergerhof.nl
www.nieuwkronenbergerschuur.nl

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

Echtscheiding
Arbeidsrecht
Alimentatie
Letselschade
Omgangsregeling
Overeenkomstenrecht
GRATIS kennismakingsgesprek!
Venray

tel 0478 - 52 10 70

Volgens Stichting Historische Kring
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
komt het ratelen uit een lange traditie.
In de kerk luiden op Witte Donderdag
de klokken en rinkelen de bellen.
Daarna is het stil tot paaszaterdag.
Vroeger werd verteld dat de klokken
naar Rome gingen en dat zij op paaszaterdag eieren strooiend terugkeerden.
De klokken en altaarbellen werden
gedurende deze dagen door de ratel
vervangen.
Maar wanneer de klokken niet
luidden, betekende dit dat men niet

wist wanneer er met werken opgehouden kon worden. Waarschijnlijk op het
verzoek van de kasteelheren ontstond
de gewoonte dat op donderdag en
vrijdag van de Goede Week de misdienaars naar de kastelen toe trokken om
met ratels het begin van de middagpauze aan te geven en een half uur na
zonsondergang gingen zij weer op pad
om het einde van de werkdag aan te
kondigen.
Op paaszaterdag trokken de koster
en de misdienaars naar de kastelen
om de beloning voor de bewezen

diensten in ontvangst te nemen. Toen
het ratelen geen echte functie meer
had bleef het toch de gewoonte om op
paaszaterdag naar de kastelen te gaan.
Later sloten ook niet-misdienaars zich
aan en tenslotte was het de mannelijke
schooljeugd die op pad ging en alle
huizen van het dorp bezocht.
De traditie bestaat nog steeds, en
Stichting Historische Kring Broekhuizen
en Broekhuizenvorst hoopt dat ook dit
jaar weer vele jongens met ratel aan
de tocht deelnemen en deze vrij zeldzame traditie in ere houden.

www.julicher-meijer.nl

donderdag vrijdag zaterdag

★ Paasbloembrood
voor E 2,50
★ Paasadvokaat
bavaroisevlaai voor E 6,60

Jaarlijkse goeden doelendag

Horizon’s got Talent
Basisschool De Horizon uit Sevenum organiseert op woensdagavond 11 april hun jaarlijkse goede doelendag.
Vorig jaar bracht dit 1.680 euro op.

Wij wensen iedereen een vrolijk Pasen!
dinsdag woensdag

★ Abrikozenvlaai met slagroom
van E 9,95 voor E 8,75
★ Mueslibollen 4+1 Gratis

Emotioneel Evenwicht Workshop
Door deze workshop kun je werkelijke doorbraken in je leven
bereiken. Emotioneel Evenwicht bevat snel werkende methodes
die jou laten zien:
• hoe je emoties in kracht kunt omzetten;
• hoe je negatieve overtuigingen kunt omzetten in positief zelfbeeld;
• hoe je makkelijk kunt omgaan met stress, emoties en conflicten;
• hoe je het verleden kunt loslaten;
• hoe je de werkelijke oorzaak van ziektes kunt opsporen en aanpakken.
Deze methodes zijn ook geschikt voor de behandeling van (posttraumatische) stress, angsten, burn-out, depressies, allergieën, pijn en
chronische aandoeningen. In deze 4 dagdelen leer je hoe je je
onderbewustzijn en je bewuste mind op één lijn kunt brengen
waardoor je, dat wat je wilt, kunt manifesteren.
Startdata: 17 en 18 april ’s ochtends, 19 april ’s avonds.
Locatie: Meterik.
Privé afspraken en sessies met kinderen ook mogelijk.

Voor info en aanmelding bel: 06 – 53364164

Sinds carnaval zijn de kinderen van
basisschool De Horizon in Sevenum al
bezig om hun act in te studeren. Dit
jaar staat alles in het teken van muziek.
De kinderen verzorgen onder andere

optredens in rap, smartlappen, (body)
percussie, lipdub en musical. Alle kinderen krijgen twee workshops van een
echte artiest en de rest wordt onder
leiding van de leerkracht ingestudeerd.

Tijdens de goede doelendag presenteren zij hun acts.
De opbrengst van deze avond is
voor hun goede doel, de Pallum-school
in Berending in Gambia.
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Setokids maken samen
één voorstelling
Twee voorstellingen voor de prijs van één, de Setokids 1 en 2 maken samen een voorstelling. Deze wordt op
zaterdag 21 april om 19.30 uur en op zondag 22 april om 14.30 uur in de Wingerd in Sevenum ten tonele gebracht.
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Tumblin’ Dice
in d’n Toerstop
Zaterdag 7 april staat de Belgische Band Tumblin’ Dice op het podium in
het café van motorcamping D’n Toerstop in Melderslo. De rock ‘n rollband
bestaat dit jaar 25 jaar en hun optreden begint om 21.30 uur. Toegang is
gratis.
Zo’n 25 jaar geleden richtten
David en Frank de band Tumblin’ Dice
op, met een vette knipoog naar één
van hun toenmalige favoriete bands,
de Rolling Stones. Door de jaren heen
en in wisselende bezettingen werd er
gespeeld in honderden clubs en tal
van festivals in België en Nederland.
Centrale figuur binnen Tumblin’
Dice is David Ronaldo, ook bekend
van Circus Ronaldo. Wanneer hij niet
op tour is met zijn theatergezelschap
bestaat er voor hem maar één ding:
het spelen van rock ’n roll muziek.

Ondertussen is Tumblin’ Dice
meer dan een hobbyclubje van
vier muzikanten. De groep staat
voor Good Times-muziek, dansbare
authentieke jaren 70-glorie, gebracht
met veel aandacht voor het vintage
geluid.
Dylan, Hendrix, Stones,
Neil Young, Led Zeppelin, The Who
zijn slechts enkelen van de grootheden in het repertoire van de band.
Deze worden niet klakkeloos nagespeeld maar op een originele manier
en met een eigentijdse aanpak.

30 jaar Prilpop
Het Prilpop-festival in Sevenum viert tijdens het paasweekend van 6
tot en met 9 april haar 30-jarig jubileum. Ver terug in het jaar 1972
kwam een groepje ‘langharig tuig’ met het idee om een festivalletje te
organiseren. Het idee was om beginnende, veelal ‘boetederpse’ bandjes
onder het genot van de prille lente een kans te geven op een podium te
spelen.

De Setokids zijn kinderen van 8 tot
en met 16 jaar die het erg leuk vinden
om toneel te spelen. Er zijn twee
leeftijdsgroepen. Tijdens de voorstelling
spelen de Setokids 1 een voorstelling
genaamd Opa’s vishut gekraakt! Het
gaat over Opa Tinus die z’n huis uit
moet want de hele buurt wordt gerenoveerd. Hij is nog maar net de deur uit
of het huis word gekraakt door een stel

punk-grieten. Hun feestje is maar van
korte duur, want de slopers staan voor
de deur.
De Setokids 2 spelen een aantal
korte stukjes met als titel: Herkenbaar?!
Zij spelen fragmenten die voor tieners
zeer herkenbaar zijn: te strenge ouders
die het nooit met je eens zijn, tieners
die alleen maar merkkleding willen
dragen, ruzies op de middelbare school,

naar de film gaan zonder toestemming,
nieuwe vrienden die niet geaccepteerd
worden. Doordat sommige stukjes
lekker overtrokken worden, zorgen de
Setokids voor grappig, eigenwijs maar
ook confronterend toneelspel.
Door middel van enkele verbindende stukjes wordt dit alles tot een grote
speciale voorstelling gemaakt. Voor
meer informatie zie www.setovera.nl

Huisvesting gezocHt!

(web)winkel voor

natuurvoeding, homeopathie,
dieetvoeding, voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica en
lichaamsverzorging.

Enthousiaste mensen die het leuk vinden om een student uit
Zuid Korea, die stage komt lopen op een tuinbouwbedrijf te Meterik,
te huisvesten –tegen vergoeding uiteraard- voor een periode van
zes maanden, (vanaf half/eind april t/m eind oktober 2012).
informatie bij stichting uitwisseling; 072-5896144

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

In de loop der jaren begonnen
bands als Miep Miep, Wortelstemp,
Snikkeldrift, Eddy and the Ugly’s,
Cockroach en de Vettige Matjes op
Prilpop hun glansrijke carièrre. Andere
bandjes uit de regio speelden hier
aan het begin van hun muzikale
kruistocht, denk aan de Heideroosjes
en Rowwen Hèze.
Na 30 jaar sneeuw, regen, brand,
zon en liters bier is er nu een jubileum te vieren voor de organisatie
van Prilpop. Dit betekent kaarsjes
uitblazen en perenvlaaien bestellen.

Dit jaar, tijdens de paasdagen, staat
heel Sevenum in het teken van het
30-jarig jubileum tijdens Prilpop.
Van bloeddorstige metalband
tot jankende singer-songwriters, alle
genres passeren de revue. Enkele te
verwachten hoogtepunten zijn the
Pikeys, Young Man Wayne, Brugklas
Metal en Christopher Green.
In het kader van het 30-jarig
jubileum organiseert Prilpop dit jaar
een aantal bijzondere activiteiten,
waaronder een frikandelleneetwedstrijd.

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

www.uitwisseling.nl

H ET M E E ST CO M PLETE TU I N H U I SJ E S C E NTRU M

Tuinhuisjes
Prieeltjes
Schuurtjes
Garages
Carports
2e paasdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur
Bezoek ons showterrein met zeker 50 showmodellen!

Schansweg 13 • Neerkant • T (077) 466 14 43 • www.tuinhuisjescentrum.nl

Kies je voor glasvezel dan kies je

‘Lijbrandt,
JaVu Computers,
klaar.’
JaVu Computers is Lijbrandt dealer voor

Horst aan de Maas e.o.
Voor gratis advies: 077-3745285 / 06-10072193

www.javucomputers.nl
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Brommers maken van oude mensen weer
kleine kinderen
Wie in gesprek met Wien van Mullekom het woord ’brommers’ in de mond neemt, is voorlopig nog niet van hem
af. De Griendtsvener kan namelijk uren vertellen over zijn passie voor klassieke tweewielers die niet harder mogen
dan 45 kilometer per uur.

Griendtsvener een brommer van het
merk NSU, maar niet het type dat hij nu
thuis heeft staan. “Veel bromfietsliefhebbers vinden dat een mooie brommer, maar ik heb er vroeger zoveel
pech mee gehad, dat type hoef ik niet
meer”, aldus Van Mullekom.

Alleen voor jongens
van de zoutmijnen

In zijn schuur staan vijf klassieke
brommers keurig op een rij: drie van
het merk NSU en twee Royal Nords,

allemaal uit de jaren vijftig en zestig.
“Het is heel simpel: het is gewoon
jeugdsentiment”, moet Van Mullekom

bekennen. De bromfietsen brengen
hem weer terug naar vroeger, toen hij
zelf zestien jaar was. In die tijd had de

Een van de twee Royal Nordbromfietsen die hij heeft staan, is een
soort goedmakertje uit zijn jeugd. “Het
is een mooi model, maar hij was vroeger ook erg duur. Alleen de jongens die
in Duitsland in de zoutmijnen werkten,
verdienden bergen met geld en konden
zo’n ding betalen.”
De liefde voor de bromfiets
heeft er bij Van Mullekom niet altijd
ingezeten. Jarenlang reed hij alleen
motor. Pas toen hij vijftien jaar geleden
aan het werk was in zijn cafetaria in
Griendtsveen en er enkele klassieke
bromfietsen voorbij kwamen, werd de
liefde aangewakkerd. Hij ging naar een
bijeenkomst van een brommerclub uit
Deurne en kocht een oude Royal Nord
over van een andere liefhebber. Zo
werd een nieuwe hobby geboren.
Nu trekt Wien van Mullekom er
regelmatig op uit om een paar uurtjes
op zijn bromfiets te gaan toeren. Van
Mullekom: “Ook al ben ik inmiddels

Voor een compleet verzorgd diner,
kofﬁetafel of feest bent u bij ons
aan het juiste adres!

De Vonkel
stzaal

café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

Painting the Past krijtverf
verkrijgbaar bij:

Laat u inspireren in onze showroom.

2 Paasdag geoPend van 12.00-17.00 uur.
StationSweg 86 • ooStrum • www.Stoffelhoeve.nl
e

Ik ben Iris van der Sterren en ik ben 14 jaar.
Ik heb een aangeboren hartafwijking en ik
ben hieraan in 2005 en 2008 geopereerd.
Ik heb ook vele hartkatheterisaties gehad.
Nu gaat het goed met mij en ga ik lopen
voor andere hartekinderen.
Sponsorloop voor het goede doel
Ik loop van Rotterdam naar Amsterdam in 8 dagen.
Iedere dag tussen de 10 en 15 kilometer en ik heb
1 rustdag. Ik hoop hiermee veel geld op te halen voor
de hartstichting. Ik start op 1 juli 2012 en eindig op
8 juli op de Dam in Amsterdam.

Wil jij deze actie steunen?
Dat kan.Via de website www.hartstichting.nl
en www.mijnactie.hartstichting.nl
kun je geld doneren.

Startdatum 20-1-2012
Datum prestatie 1-8-2012
Streefbedrag 1.000,00 euro

met pensioen, ik ben nog net zo druk
als vroeger. Maar als ik met de brommer op pad ben, vallen alle zorgen van
mijn schouders.”

Al die verhalen
die dan weer
naar boven komen
De gepensioneerde frietbakker rijdt
ook nog motor, toch pakt hij voor het
toeren vaak de brommer. “Het gaat me
niet om het scheuren, ik doe het rustig
aan, en dat gaat bij een bromfiets
automatisch. Op een motor moet je
constant op je maximumsnelheid letten. Met de brommer heb je tenminste
tijd om rond te kijken en van de natuur
te genieten. Bovendien kom ik als ik
ergens stop voor een drankje altijd wel
iemand tegen die vroeger ook zo’n
brommer heeft gehad. Al die verhalen
die dan weer naar boven komen, dat
vind ik mooi.”
De Griendtsveense bromfietsfanaat
zit bij diverse brommerclubs, zoals
‘t Brummerke uit Melderslo. “Ik vind
het leuk om tochten te rijden met die
clubs. Zeker de Hemelrit in Kronenberg.
Daar doen altijd meer dan 300 mensen
mee, dat is prachtig om te zien. Alle
deelnemers hebben mooie verhalen
over hun brommer. Het maakt van
oude mensen weer kleine kinderen.”
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OJC Merlin

Merlinpop 2012
Het jaarlijks terugkerende Merlinpop vindt op zondag 8 april, eerste
paasdag, plaats. Er is een gevarieerd programma samengesteld voor deze
dag.

Zaterdagavond 31 maart werd in café-zaal Wilhelmina in Swolgen voor de vierde keer Swolgen Rocks
gehouden. Tijdens de rockavond waren er optredens van twee bands. De avond werd geopend met een
optreden van de Swolgense band CRE8. De Joint Strike Fighters verzorgden het tweede optreden.
Voor meer foto’s van Swolgen Rocks, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

De jonge regionale poprockband
No Dice opent Merlinpop. Na deze
opening treedt Cherry Darling op,
die onlangs nog in de finale stond
van Nu of Nooit, een wedstrijd voor
Limburgse popartiesten. Verder treden
de rock-, rap- en dubstepband Sexual
Reproductive Systems, de rockband

KOZIJNEN

Komatsu en de electropopband Kids
with Guns op. De afsluiting wordt dit
jaar verzorgd door de rave-, rock-,
electroband Resistor.
Het festivalterrein is open vanaf
14.30 uur. Om 16.00 uur is de opening.
Kijk voor meer informatie op
www.ojcmerlin.nl

Grootste glasschildering van
Nederland in Grubbenvorst
Zo’n 500 basisschoolleerlingen hebben donderdag 29 maart een 340 meter lange zijwand van de kas van Wijnen
Square Crops in Grubbenvorst van een kleurige glasschildering voorzien.

ramen en deuren
terrasoverkappingen
zeer goed isolatie

r
ZONWERING
.00-17.00 uu
diverse
en 12kleuren
dag op
as
Tweede Pa

ROLLUIKEN

service en garantie

altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Meld je aan voor de
TWC Oranje “proefrit”
Een culinaire fietstocht voor fietsers
van elk niveau langs de culinaire
hoogtepunten van Horst aan de Maas
Datum: zaterdag 28 april 2012
Start:

van 10.00 tot 12.00 uur
vanaf diverse locaties

Routes: 30, 45 of 60 km
aanme
ld
via we en
bsite
kan tot
14 apr
il

www.twcoranje.nl • 06-25 21 89 14

De kinderen kregen van tevoren
een persoonlijke rondleiding door de
innovatieve paprikakas van Wijnen
Square Crops. Daar leerden ze bijvoorbeeld hoe de beestjes in de kas
bestreden werden. De meeste interesse
vraag kwam toen er een kistje vol met
hommels tevoorschijn kwam. “Zijn ze
niet gevaarlijk?” riep een van de leerlingen. Vervolgens kregen ze uitleg van
een expert die hun precies vertelde hoe
het allemaal werkte in de kas.
Na de rondleiding werden de kinderen verdeeld over de lange kaswand.
De kinderen wilden meteen aan de
slag, maar moesten nog even geduld
hebben. Nadat het startsein door locoburgemeester Litjens van Gemeente
Horst aan de Maas en Flora en Florian,
de mascottes van Floriade Kids, geven

was, renden de kinderen naar de wand
toe en stortten ze zich op de verf.

Verbinding kinderen
en tuinbouw
Locoburgemeester Litjens vond
het prachtig om te zien. “Die verbinding die ontstaat tussen de kinderen
en de tuinbouw, dat is toch gewoon
geweldig.” Twan Wijnen, een van de
eigenaren van de kas, hoopt dat de
verf er het hele Floriadeseizoen op blijft
zitten. “Het is van verre te zien en het
is gewoon mooi.”
Om elf uur waren alle 476 glasruiten beschilderd en mochten de
kinderen met een groentepakketje en
een Kom in de kas-T-shirt weer terug
naar school. De glasschildering was de

kick-off van het landelijke Kom in de
kas-evenement, dat afgelopen weekend gehouden werd.

Enorm geslaagd
“Het was een enorm geslaagde
dag, zowel de opening met alle schoolkinderen, als afgelopen zondag”, stelt
Bas van Leeuwen, tomatenteler. Frank
van Lipzig, komkommerteler vult hem
aan: “Er zijn zo ontzettend veel mensen
komen kijken, ik heb geen idee hoeveel precies. Ergens tussen de 5.000 en
10.000 mensen? Zeg het maar. In mijn
beleving was het drukker dan bij andere Kom in de kas-edities. Het mooie
vond ik vooral ook de nieuwsgierigheid
van de kinderen. Vooral die in de leeftijd van 12, 13 jaar. Er waren er bij die
wilden echt alles weten, prachtig!”
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Appelboom enten
IKL, Groengroep Sevenum en Horster Landschap hebben in voorgaande jaren al vele hoogstamboomgaarden
aangeplant. Al deze fruitbomen zijn geënt op een onderstam. Enten is een veel gebruikte methode in de
fruitteelt. Op 15 april geeft het Pomologische Genootschap Limburg een demonstratie.
Vruchtbomen worden bijna altijd
geënt op een onderstam van een
gastheer. Ook rozen zijn vaak geënt
op een onderstam. Bij deze vorm van
vermeerderen heb je een onderstam nodig van een zaailing en een

ent van een fruitboom die je graag wilt
vermeerderen. Deze beide worden door
een speciale techniek afgesneden en
aan elkaar gebonden met ent-elastiek.
Het Pomologische Genootschap
Limburg zal de demonstratie begelei-

den met de mogelijkheid tot aankoop
van de geënte appelboom. Deze
activiteit vindt plaats tijdens de bijenen natuurmarkt in ’t Zoemhukske
in Horst op 15 april van 09.00 tot
13.00 uur.

Geluid van kuikentjes in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo staat op eerste en tweede paasdag een
speciale broedmachine opgesteld voor kuikentjes die pas uit het ei tevoorschijn zijn gekomen. Dit past bij het thema Een nieuwe lente, een nieuw
geluid. Op tweede paasdag is ook de smederij in gebruik.

Motorzegening Grubbenvorst
Motorclub ’t Murke uit Grubbenvorst organiseert op 15 april haar 26e motorzegening. Vanaf 10.00 uur is
iedereen welkom. Deelname aan de traditionele motorzegening en de bijbehorende toertocht is gratis.
Voorafgaand aan de motorzegening op het Pastoor
Vullinghsplein in Grubbenvorst wordt

er een mis gehouden op het plein bij
de kiosk. De heilige mis begint om
13.30 uur.

Voor meer informatie over de
motorzegening of de motorclub, kijk
op www.mc-murke.nl

Naast de vaste collectie biedt
Museum De Locht ook nog enkele
exposities. Van woensdag 4 tot en
met maandag 9 april is er een kleine
tentoonstelling over de Goede Week
met devotionalia en uitleg door de
samensteller.
De tentoonstelling over de
maatschappelijke en economische
ontwikkelingen in Noord-Limburg
vanaf 1800 tot 1950 loopt nog tot
november. Vele facetten worden
hierbij belicht, zoals het boerenleven,

Lente!

iedereen aan de (zonne)bril

GRATIS
ZONNEBRIL?

de vakbonden en het onderwijs.
Tot donderdag 3 mei is het
mogelijk om de tentoonstelling over de
Eerste Heilige Communie in grootmoeders tijd te bezoeken. Hierbij zijn
prentjes, foto’s, attributen en cadeautjes te bekijken.
Het museum is alle dagen
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
De demonstraties en bijzondere
activiteiten beginnen om 13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Grikon speelt
Het spaarvarken

Bij aankoop van een complete
correctiebril ontvangt u een
gratis* monofocale zonnebril
op uw eigen sterkte. Of een
multifocale zonnebril voor
slechts 50 euro!*

foto: © DR Serengeti

Toneelvereniging Grikon uit Griendtsveen speelt van vrijdag 6 tot en met
maandag 9 april de voorstelling Het spaarvarken. Het stuk is geschreven
door de Fransman Eugène Labiche. Gerrie Abels heeft het bewerkt en doet
de regie.

Deze actie is geldig in onze vestigingen
Venray en Horst van 3 april t/m 26 mei 2012

Vestiging Venray

Vestiging Boxmeer

Vestiging Horst

Grotestraat 48

Steenstraat 120

St. Lambertusplein 2

telefoon (0478) 58 24 09

telefoon (0485) 57 18 12

telefoon (077) 820 02 62

info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl

De voorstelling Het spaarvarken
gaat over een kaartclub van La Ferté
Sous Jouare. Deze speelt al jaren elke
maandagavond hun spelletje bouillotte,
een Frans gokspel. Met het gewonnen
geld wordt het spaarvarken vetgemest.
Op een maandagavond is dan eindelijk
het varken vol en wordt het geslacht.
Maar hoe gaan ze die vette buit verbrassen? Ze besluiten om naar Parijs
te gaan. Wordt de geplande reis een
succes of een fiasco?

Gri-endtsveens Kon-takt, waar
Grikon voor staat, is in 1977 opgericht.
De doelstelling was om het dorp dichter
bij elkaar te brengen. Vele mensen
uit het dorp hebben een of meerdere
malen rollen gespeeld. Grikon is een
toneelvereniging die werkt met professionele of semiprofessionele regisseurs.
Het spaarvarken begint alle dagen
om 20.15 uur in het gemeenschapshuis
De Zaal in Griendtsveen. Voor meer
informatie kijk op www.grikon.nl
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Solistenconcours Wethouder Van Rensch
in Meterik
opent Mieke and Friends
In het weekend van 14 en 15 april vindt het jaarlijkse solistenconcours
van Horst aan de Maas plaats. Het solistenconcours dient als platform voor
de jongste leden van de muziekverenigingen uit de gemeente Horst aan de
Maas.

Wethouder Ger van Rensch van Gemeente Horst aan de Maas heeft zondagmiddag 1 april in het Parkhotel Horst
de expositie Mieke and Friends geopend. De wethouder sprak van een zeer bijzonder project waaraan 54 kunstenaars belangeloos hebben meegewerkt ten behoeve van het SOS Meerlo-Wanssum project voor een mobiele
schoolklas in Chennai in India.

Wethouder Ger van Rensch en kunstenares
Mieke van Uden voor twee van de 54 beelden in Parkhotel Horst

Tijdens het solistenconcours van 2011
Van de allerjongste deelnemers die
voor het eerst het podium zullen betreden tot aan de meer ervaren solisten
die op zoek gaan naar hun allerbeste
kunnen, alle niveaus en instrumenten
komen aan bod.
In totaal maken meer dan 150
solisten hun opwachting. De deelnemers besteden vele uren aan de
voorbereiding van hun solo en worden
op 14 en 15 april beoordeeld door een

deskundige jury. Er wordt gemusiceerd
in verschillende divisies met ieder een
eigen prijsuitreiking.
Dit jaar viert het solistenconcours
zijn 25-jarige jubileum. Het concours is
in het MFC De Meulewiek in Meterik.
Het programma begint beide dagen
om 09.00 uur. Familie en vrienden van
deelnemers, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De
toegang is gratis.

De 54 kunstwerken waaruit de
expositie bestaat, staan in het hotel
in Horst en zijn voor iedereen gratis te
bezichtigen en voor de vele hotelgasten
een aangename verrassing. Wethouder
Van Rensch memoreerde dat hij Pappa
Steven van het Indiase project vorig
jaar in Meerlo heeft ontmoet en onder
de indruk is van zijn projecten en zijn
manier van werken. Bovendien is hij
enorm onder de indruk van het kunstproject Mieke and Friends.
Het project ontstond twee jaar
geleden rondom de kunstmanifestatie

in Geijsteren toen kunstenares Mieke
van Uden 54 internationale kunstenaars vroeg een beeld van haar in hun
eigen discipline te verwerken of te
bewerken. Ze nodigde de kunstenaars
uit om materiaal en tijd kosteloos in
te zetten en de beelden beschikbaar
te stellen voor verkoop ten behoeve
van het SOS Meerlo-Wanssum project.
De opbrengst van het project wordt
tijdens het wereldfestival op zondag
2 september in Meerlo bekendgemaakt.
Mieke van Uden werd door de

SOS-voorzitter in het zonnetje gezet
voor haar inzet voor dit project terwijl
troubadour Luuk Lenders uit Meerlo
speciaal voor haar een muzieknummer
had gecomponeerd en speelde.
Gedurende de expositie is ook het
kunstboek Mieke and Friends te koop.
Daarin staan foto’s en beschrijvingen
van alle kunstwerken en is ook een dvd
van filmmaker Marijn Poels ingesloten
over dit kunstproject. De kunstwerken zijn tijdens de openingsuren te
bezichtigen in de openbare ruimtes van
het hotel.

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Hagelkruisweg 9, 5971 EA Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

wonen, welzijn en zorg

2e Paasdag open
T: 0493 670910
E: info@wiegersxl.nl

2

Industrielaan 4
5721 BC Asten

Verrassend lage prijzen, xl kwaliteit!

www.proteion.nl

mzier
00ple
20woon

Meubels en Tuinmeubelen
Meubels en Tuinmeubelen

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit

van 12.00 tot 17.00 uur

www.wiegersxl.nl

VOORJAARSOPRUIMING!
SHOWROOM & MAGAZIJN
Nu van E 995,-

Kwaliteit en de scherpste prijs

Lounge set
New Orleans

Uit voorraad leverbaar

Uit voorraad leverbaar

voor

Voor al uw binnen- en buitenmeubelen

e699,-

Kom kijk en vergelijk de prijs en kwaliteit! Industrielaan 4 Asten T 0493 67 09 10 www.wiegersxl.nl

10-70% KORTING
2 T/M 14 APRIL

Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum

Telefoon: 077-398 80 37  info@hagrokantoormeubelen.nl

WWW.HAGROKANTOORMEUBELEN.NL
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 18.00 uur zaterdag van 8.30 - 16.00 uur
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Line-up
Alcatrazz
bekend
Op zaterdag 9 juni vindt de
6e editie van het Alcatrazz Festival
plaats bij de kasteelruïne in Horst.
In vijf zones zal een mix van
regionaal en nationaal talent zijn
kunsten vertonen naast de
internationale top. De organisatie
van Alcatrazz heeft deze week de
line-up bekendgemaakt.

Een mix
van regionaal en
nationaal talent
In zone The Rock, die gehost
wordt door Fusion, staan ondere
anderen Profite, Code Black, The
Pitcher en mc DV8. Bij de ruïne staan
Angerfist, Noize Suppressor, Distorted
Revelation, Miss Kate, Ruffryder,
Sceletor, System Overload en mc Da
Hustla op het podium.

The Corridor
Bij de zone die The Corridor
genoemd wordt, komen Richie Gee,
Mindustries, Igneon System, The DJ
Producer, Armageddon project en
Stormtrooper voor publiek te staan.
In The Forest, gehost door
Theracords, kan het publiek onder anderen Prefix & Density, Deetox, Mind.
Illusion en San Miquel verwachten.

The Waterside
In zone The Waterside zijn onder
anderen D’Cepticon, Mitta, Rapid
Rodge en Audio Attack te zien.
Voor meer informatie kijk op
www.alcatrazz.nl

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

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

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83
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Kerkdiensten

zaterdag 7 april
zondag 8 april
maandag 9 april

America
vrijdag 6 april
zondag 8 april

15.00 Gelegenheid tot het samen bidden van de kruisweg
11.00 eerste paasdag Eucharistieviering

Broekhuizen
zondag 8 april

zondag 8 april

zondag 8 april

maandag 2 april
vrijdag 6 april

11.00 eerste paasdag Eucharistieviering

maandag 8 april

Griendtsveen

Melderslo

donderdag 5 april 19.00 Witte donderdag Eucharistieviering
vrijdag 6 april
Goede vrijdag De kerk is de hele dag open
voor gebed en stille meditatie
zaterdag 7 april
21.00 Paaswake Eucharistieviering
zondag 8 april
09.45 eerste paasdag Eucharistieviering
maandag 9 april 09.45 tweede paasdag Eucharistieviering

vrijdag 6 april
zondag 8 april

Grubbenvorst

Sevenum

donderdag 5 april 14.45
16.30
vrijdag 6 april
15.00
15.00
zaterdag 7 april
16.30
19.00
zondag 8 april
09.30
11.15
maandag 9 april 11.15

10.00 eerste paasdag Eucharistieviering

19.00
15.00
19.00
10.30

Eucharistieviering, aansluitend boeteviering
Gelegenheid tot het samen bidden van de kruisweg
Kruishulde (cluster Tienray-Meerlo-Swolgen)
Eucharistieviering 1ste Paasdag

15.00 Gelegenheid tot het samen bidden van de kruisweg
09.30 eerste paasdag Eucharistieviering

Meterik
vrijdag 6 april
zondag 8 april

Witte donderdag Schoolviering
Eucharistieviering La Providence
Overweging en gebed bij de kruisweg
Viering lijden en dood van Jezus La Providence
Paaswake Eucharistieviering La Providence
Paaswake Eucharistieviering
eerste paasdag Eucharistieviering
Woord- en Communiedienst La Providence
tweede paasdag Eucharistieviering La Providence

Hegelsom
vrijdag 6 april
zondag 8 april

11.00 eerste paasdag Eucharistieviering

Meerlo

11.00 eerste paasdag Eucharistieviering

Evertsoord
zondag 8 april

Kronenberg
Lottum

11.00 eerste paasdag Eucharistieviering

Broekhuizenvorst
zondag 8 april

20.00 Paaswake Eucharistieviering (cluster Horst)
11.00 eerste paasdag Woorddienst
10.30 tweede paasdag Eucharistieviering

15.00 Gelegenheid tot het samen bidden van de kruisweg
11.00 eerste paasdag Eucharistieviering

donderdag 5 april 18.30 Eucharistieviering
aansluitend uitstelling Allerheiligste in bovenzaal
vrijdag 6 april
09.00 (einde nachtelijke aanbidding)
15.00 Gelegenheid tot het samen bidden van de kruisweg
18.30 Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer
zaterdag 7 april
20.00 Paaswake Eucharistieviering
(cluster Sevenum-Kronenberg-Evertsoord)
zondag 8 april 09.30
eerste paasdag Eucharistieviering
maandag 9 april 10.30 Jongerenviering; kleuterkerk in parochiehuis

Swolgen
15.00 Gelegenheid tot het samen bidden van de kruisweg
09.30 eerste paasdag Eucharistieviering

Horst
maandag 2 april

18.30 Eucharistieviering
aansluitend boeteviering (cluster Horst)
dinsdag 3 april
09.00 Eucharistieviering
aansluitend Diaconie Nu en Aanbidding
12.00 Zegen met Allerheiligste
aansluitend gezongen middaggebed
woensdag 4 april 18.30 Eucharistieviering
donderdag 5 april 18.30 Witte donderdag Eucharistieviering
vrijdag 6 april
15.00 Kinderkruisweg door kinderen van kinderclub
18.30 Kruisverheffing

Rommelmarkt
Carbootsale
Horst
maandag 9 april

Tienray
woensdag 4 april
vrijdag 6 april
zaterdag 7 april
maandag 9 april

19.00 Eucharistieviering, aansluitend boeteviering
15.00 Gelegenheid tot het samen bidden van de kruisweg
(Bij goed weer kruisweg buiten)
19.00 Paaswake Eucharistieviering
(cluster Tienray-Meerlo-Swolgen)
10.30 tweede paasdag Eucharistieviering
(cluster Tienray-Meerlo-Swolgen)

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

van 8.30/15.30 uur

Kasteellaan A73-afrit 10
www.carbootsalehorst.nl

dinsdag 3 april
19.00 Eucharistieviering, aansluitend boeteviering
donderdag 5 april 19.00 Eucharistieviering, aansluitend Aanbidding
(cluster Tienray-Meerlo-Swolgen)
vrijdag 6 april
15.00 Gelegenheid tot het samen bidden van de kruisweg
zondag 8 april
09.00 Eucharistieviering 1ste Paasdag

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

Vloeren Voordeel
Duoplank 20 mm (top 6 mm) 18 cm
breed Eiken Rustiek met vellingkant
Geolied in diverse kleuren
Inclusief leggen én Silencio ondervloer
vanaf € 67,00 per m² (incl. BTW)

Aluminium en kunststof ramen ■ deuren ■ schuifpuien
vouwwanden ■ vliesgevels ■ balkonbeglazing ■ serres
overkappingen ■ lichtstraten ■ zonweringen en horren
Compleet vervaardigd,
alle productie en montage geheel in eigen huis!
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OPEN DAG
van 11.00 t/m 16.00 uur

Keizersveld 8 Venray ■ Tel. (0478) 584417 ■ www.vanlipzig.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

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

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
6 t/m 12 april
Tandarts Spiertz
Haamakerstraat 8 Horst
T 077 398 58 81

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Gezamenlijke collecte
di 10 t/m do 12 april

Horst

wo 11 april 18.00-20.00 uur

vr 6 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Openbare dorpsraadvergadering

Paaswandeltocht

za 7 april
Org: Stichting Historische Kring
Locatie: Broekhuizen en
Broekhuizenvorst

Broekhuizenvorst
Dorpsraadvergadering
met B&W

do 12 april 20.30 uur
Organisatie: Dorpsraad
Broekhuizen/ Broekhuizenvorst
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Griendtsveen
Toneelvoorstelling

vr 6 t/m ma 9 april 20.15 uur
Org: Toneelvereniging Grikon
Locatie: Gemeenschapshuis
De Zaal

za 7 april 13.30-17.00 uur
Org: Scheidsrechtersvereniging
Horst/ Venray
Locatie: clublokaal Trefhove

Grubbenvorst
Gezamenlijke collecte

di 10 t/m za 14 april
Org: Stichting Gezamenlijke
Grubbenvorster Collecte

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Afscheidsfeest Joekskapel
Kloar Taal
za 7 april 20.00 uur
Locatie: MFC De Zwingel

za 7 april 21.30 uur
Locatie: D’n Toerstop

Flessenparty

Pasen, de kuikentjes zijn
uit het ei

za 7 april 22.00-03.00 uur
Locatie: café De Lange

zo 8 en ma 9 april 13.00 uur
Locatie: Streekmuseum De Locht

Singer Songwriter avond
zo 8 april 21.00 uur
Locatie: Blok10

Meterik

Presentatie Proteion
Rommelmarkt kofferbakverkoop
ma 9 april 08.30-15.30 uur
Locatie: Kasteellaan

Vogelwandeling
met gidsen
ma 9 april 09.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: parkeerplaats
Hesselenweg

Voorjaarsconcert
ma 9 april 11.00 uur
Organisatie: Horster
Mannenkoor en Egelsheim
Locatie: ‘t Gasthoes

Kronenberg

Openbare
dorpsraadvergadering
wo 11 april 19.30 uur
Locatie: Torrekoel

wo 11 april 20.00 uur
Organisatie: Zij-Actief
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum
Prilpop

vr 6 t/m ma 9 april 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Pokertoernooi
zo 8 april 15.00 uur
Organisatie: Pokerclub Ruiten 7
Locatie: Stapperij de Gaper

Optreden Timbershop
ma 9 april 16.00 uur
Locatie: Stapperij de Gaper

Goede doelendag en
Horizon’s got Talent
wo 11 april 18.00 uur
Locatie: basisschool De Horizon

Toneelvoorstelling
wo 11 april 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging
Mariposa
Locatie: Theater de Baersdonck

Hegelsom

Lottum

Dauwtrappen
ma 9 april 07.00 uur
Locatie: OJC Canix

Winterverbranding

2e Accordeon- & Harmonica
Festival

vr 6 april 15.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

ma 9 april 13.00 uur
Locatie: café Den Hook

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

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

112

do 5 t/m ma 9 april 13.00 uur
Locatie: Streekmuseum De Locht

Optreden Tumblin’ Dice

Verloskundige zorg

Brand, ongeval of misdrijf

Tentoonstelling
Goede Week

za 7 april 22.00 uur
Locatie: Blok10

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

Melderslo

Dutch battle of
the coverbands

Concert
ma 9 april
Organisatie: Fanfare Renantia
en vrienden
Locatie: De Zaal

zo 8 april 16.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Week van de Goede Doelen

Kantkloscafé

Ratelen

Merlinpop

do 5 april 21.00 uur
Locatie: OJC Niks

wo 11 april 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizen

Meerlo

Optreden Afterparties

Openstelling

wo 11 april 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

service 39

WWW.PASSIEVOORVIS.NL
Vanaf donderdag 12 april zijn ons terras en proeverij weer geopend!
winkel en terras open: donderdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur, en op afspraak.

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

40

nieuws

499,-

299,-

05
04

29,95

24,95

2369,-

2199,-

19,95

14,95

