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Als het niet stopt kap ik
Vandalen hebben de afgelopen maanden regelmatig
vernielingen aangericht bij dierenweide De Wendelweide in Horst. Voor de drie vrijwilligers, die dagelijks
de dieren voeren en de weide onderhouden is de maat
vol. “Als het zo door gaat, hoeft het voor mij niet meer”,
verzucht Jeu Heldens.

Al vijftien jaar verzorgt hij de dieren
van De Wendelweide in Horst. “Iedere
week kunnen wij hier reparaties uitvoeren aan de kooien. Vandalen trappen
het gaas kapot, waardoor dieren kunnen
ontsnappen. Zo is er laatst een prachtige

Bestemmingsplannen en
overschrijdingen
De raadsvergadering van Horst aan de Maas van dinsdag 10 april was kort maar krachtig. De raad stemde
unaniem in met het ene bestemmingsplan in Grubbenvorst, terwijl het andere kon rekenen op een tegenstem
van de SP. Het CDA zette vraagtekens bij financiële tekorten bij de renovatie van Horster wijk In de Riet.
Voordat er over het bestemmingsplan ‘Woningbouw Burgemeester
Cremersstraat’ in Grubbenvorst werd
gestemd nam de heer Danckaert het
woord op het burgerpodium. Hij pleitte
dat de omwonenden niet tegen
woningbouw op het perceel zijn, maar
dat zij vrezen dat een groot bouwvolume, dus meerdere woningen, hun
woongenot zou aantasten. “Dit kan
toch niet de manier zijn waarop de
Beste Limburgse Woongemeente 2011
met zijn burgers omgaat?” vroeg hij

zich af. Ondanks zijn betoog stemde
een meerderheid van de raad in met
de plannen waar één en mogelijk twee
woningen op staan. De SP stemde tegen.
Hierna werd het bestemmingsplan
in Grubbenvorst waar HALLO vorige week
nog een artikel aan wijdde, besproken.
De raad stond positief tegenover dit
plan, maar maakte wel kanttekeningen. Zo wilden ze dat het College in
gesprek zou blijven met de omwonenden. Wethouder Litjens gaf aan dat de
procedure prima verlopen was en dat

er slechts één bezwaarmaker was,
waarmee de gemeente nog steeds
in gesprek wil. “Maar it takes two to
tango”, verwees hij naar de moeizame
contacten. Het CDA stelde vragen
aan de wethouder over de kredietoverschrijding die zou ontstaan als er
door wordt gegaan met de tweede
fase van de renovatie van wijk In
De Riet. De wethouder legde uit waar
het tekort zou ontstaan, maar gaf
aan dat het project medio april weer
opgepakt gaat worden.

fazanthaan verdwenen.” Somberheid
overheerst, ook bij collegavrijwilligers
Wiel van der Sterren en Hay Peeters.
“Vorige week hebben ze de doppen van
de waterverdelers voor de konijnen verwijderd”, vertelt Hay. “Dat is toch te gek
voor woorden. Dieren hebben net als
mensen water nodig. Op deze manier
gaan ze dood van de dorst.” Volgens
Hay zijn de vandalen via de begraafplaats, waaraan de weide grenst, binnengekomen. Jeu: “We hebben aangifte
gedaan bij de politie, maar die kunnen
weinig doen. De dienstdoende agent
wist niet eens waar de weide ligt. Een
buurtbewoner heeft inmiddels brieven
verspreid. Hij vraagt aan de mensen
extra oplettend te zijn. Veel meer kun je

niet doen.”
Dat het niet alleen bij materiële
schade blijft, blijkt uit het verhaal van
Wiel van der Sterren. “Laatst lag een van
de cavia´s dood in de kooi. We vonden
ook een stok met bloed. Het dier is
hoogstwaarschijnlijk doodgeslagen.” De
vrijwilligers hebben geen idee wie de
daders zijn. “Opvallend genoeg vinden
we hier bij het huisje regelmatig van die
zakjes waar drugs in heeft gezeten. En ik
weet heel zeker dat de kinderen die hier
dagelijks naar de dieren komen kijken
die hier niet achter hebben gelaten”,
zegt Jeu. “Ik doe dit vrijwilligerswerk nu
vijftien jaar en de vernielingen zijn nog
nooit zo erg geweest als de laatste tijd.
Als het niet stopt, dan kap ik er mee.”
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Paaseieren zoeken

Integraal huisvestingsplan

De Zorggroep organiseerde op tweede paasdag, 9 april, een activiteit voor bewoners met dementie van de
woningen aan de Sevenumse Schoutstraat en Maasbreeseweg. Zij gingen met kinderen op zoek naar paaseieren.
Bewoners van de groepswoningen
en bewoners van het naastgelegen
verzorgingshuis Sevenheym hebben
met hun kleinkinderen en achterkleinkinderen naar paaseieren gezocht in
de tuin van de groepswoningen.
Ongeveer vijftien kinderen namen deel
aan de activiteit.
De ouderen met dementie genieten van de aandacht en het contact
met kinderen. De Zorggroep laat weten dat zij heeft gemerkt, dat dit een
positief effect heeft op het welbevinden van de anderen. Daarnaast hopen

zij hiermee vooroordelen en taboes
ten aanzien van oudere mensen en

dementie te doorbreken. (Foto: Helma
Michels van De Zorggroep)

De gemeenteraad Horst aan de Maas heeft op dinsdag 10 april het
Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs vastgesteld. Hierin staat
voor een periode van 10 jaar vastgesteld wat er met de huisvesting van
de scholen in de gemeente gaat gebeuren.
Het huisvestingsplan werd in consensus met de schoolbesturen opgezet
en de gemeenteraad was daar dan
ook erg over te spreken. “Het is een
goed doordacht plan. Aan de slag”,
klonk het uit het CDA. Wethouder Van
Rensch legt uit dat het plan een tijdlijn van 10 jaar bestrijkt. Op de vraag
of de toekomstige leegstand van het
Dendron College, dat over 10 jaar een
afname in het leerlingenaantal van
zo’n 550 kinderen verwacht, geen
oplossing was voor andere scholen,
was Van Rensch duidelijk. “We praten
dan over een periode van 8 tot 10
jaar. De huidige situatie kan niet zo
lang gerekt worden.”

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

Klimaat en exploitatie

Website
www.hallohorstaandemaas.nl

De Pvda-PK benadrukte dat de
wethouder moest kijken naar meer
win-winsituaties bij de unilocatie in
Grubbenvorst, maar daar leek Van
Rensch niet veel voor te voelen.

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

Tienjarenplan
scholen
Daarnaast werden door D66 vragen
gesteld over de oorzaak van veel
achterstallig onderhoud.

Top10 slechtste
gebouwen
Het klimaat van de scholen werd
door Essentie aangestipt: “We hebben
in Horst aan de Maas scholen in de
top 10 van beste gebouwen en in
de top10 van slechtste gebouwen.”
Over het binnenklimaat van sommige
scholen wordt in het plan dan ook
gesproken. Daarnaast wil de raad dat
er gekeken wordt naar de exploitatie
van scholen. “Ze zeggen te weinig
subsidie te krijgen, maar misschien
zijn hun lasten wel te hoog?” De raad
stemde na debat unaniem in met het
IHP. Met het hele plan om de huisvesting van scholen de komende 10 jaar
te verbeteren en bij te houden is zo’n
650.000 euro per jaar gemoeid.

Rix Limerick
stopt
Culinair Italiaans
3 gangen-diner
voor twee personen
Geen tijd voor uw tuin?

Koop een hoveniersarrangement!

€79,80

€39,90
€166,60

€83,30

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

Na 130 keer een originele limerick te bedenken staat vandaag de
allerlaatste versie van Rix Limerick in nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas. Bedenker en samensteller Richard Derix geeft aan dat het tijd is
om ermee te stoppen.
Per toeval ontdekte directeur
Eric van Kempen van Kempen
Communicatie B.V. en onder andere
uitgever van dit nieuwsblad dat
Richard leuke teksten kon schrijven.
“We zaten samen in een
kookclub en een van de vaste
momenten was om je eigen recept
te presenteren. Richard deed het
in de vorm van een limerick. Dat
vonden wij zo leuk en origineel,
dat we hem de ruimte hebben

gegeven in HALLO”, aldus Eric van
Kempen.

Nog geen vervanging
“Ik vind het jammer dat
de limerick stopt. We hebben
vooralsnog geen vervanging, maar
wellicht dat we in de toekomst
eenzelfde taalkunstenaar vinden.
De limerick was een mooie
toevoeging aan ons blad”, zegt
hoofdredacteur Herman van Aalst.

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.

Wij zoeken een

commercieel adviseur
m/v

In deze functie ondersteun je het huidige verkoopteam.

Het betreft een fulltime zelfstandige buitendienstfunctie

Je benadert potentiële zakelijke klanten en informeert ze

met veel ruimte voor eigen initiatief.

over de vele online en offline advertentiemogelijkheden en
wat deze voor hun bedrijf kunnen betekenen.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Voor meer informatie kijk op www.kempencommunicatie.nl/vacatures
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Opening Floriade

Koningin op bezoek bij
Wereldpaviljoen
De opening van Floriade 2012 was voor de mensen achter het Wereldpaviljoen en de scholieren van het
Citaverde College Horst een bijzondere gebeurtenis. Koningin Beatrix had namelijk hun inzending,
het Wereldpaviljoen in Villa Flora, uitgekozen als een van de vier paviljoens die ze wilde bezoeken tijdens de
openingsplechtigheid.

Aardbeien
vlaai
HORST • GRUBBENVORST

Voorzitter René Poels legt de koningin uit waar het Wereldpaviljoen voor staat
terwijl de scholieren van Citaverde College de games demonstreren. (Foto: Kino Linders Venlo)
De koningin was vol bewondering
over de kleurrijke stand, die speciaal
bedoeld is voor kinderen en jongeren
om op interactieve wijze te leren
over de millenniumdoelen en eerlijke handel. Koningin Beatrix toonde
bewondering voor het initiatief waarmee kinderen en jongeren elkaars
culturen leren kennen.

ren van Citaverde College de games
en de postzuil demonstreerden.
“Dit maken wij maar een keer in ons
leven mee”, zeiden de scholieren.

Alle kinderen
naar school

Het Wereldpaviljoen is een
initiatief van de mondiale groepen
waaronder het Mondiaal Platform
Horst aan de Maas en COS Limburg
in samenwerking met de gemeente
Horst aan de Maas, Hivos en het
De koningin liet zich vergezelLandelijk Beraad Stedenbanden
len door directeuren Sven Stimac en
Nederland-Nicaragua (LBSNN).
Paul Beck van Floriade 2012, gouTijdens de Floriade schenkt het
verneur Theo Bovens van Limburg,
Wereldpaviljoen aandacht aan de
burgemeester Hubert Bruls van
millenniumdoelen ‘alle kinderen naar
Venlo, staatssecretaris Henk Bleker
school’ en ‘eerlijke handel’. Aan de
en de voorzitter van de Nederlandse
tuinbouwraad Nico Koomen. Voorzitter hand van video’s en speciaal ontwikkelde interactieve games wordt een
van Stichting Wereldpaviljoen, René
Poels, legde Hare Majesteit uit wat het kijkje gegeven in het leven van twee
kinderen in Nicaragua. Scholieren van
Wereldpaviljoen is terwijl de scholie-

Dit maken we maar
één keer mee

het Citaverde College Horst aan de
Maas demonstreerden de koningin
de games en hoe je het beste kunt
scoren op de Eerlijke Meter die in het
spel zit.
René Poels vertelde de koningin
dat het Wereldpaviljoen kinderen en
jongeren bagage wil meegeven voor
het wereldburgerschap door ze onder
te dompelen in het leven van andere
culturen.

Bij aankoop Van
een complete bril
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Een ideaal dat de
moeite waard is

Boxmeer Horst Venray

gratis
zonnebril

Vraag naar de Voorwaarden

“Onderwijs daar en gedragsverandering hier kan het leven van
de kinderen in andere landen in
positieve zin veranderen”, aldus de
voorzitter. Volgens de koningin is
het een ideaal dat zeer de moeite
waard is om je voor in te zetten. Zij
complimenteerde de mensen achter
het Wereldpaviljoen.
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Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl

i

04

nieuws

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

Meer dan alleen cijfers

Gun uw administratie kwaliteit!

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Bestuursovereenkomst getekend

Auto Lenders B.V.

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

service

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

EL
UW VOOERZEDWEEEK
BIJ ONS D

Franse stooflapjes

500 gram

€ 7,90

per stuk

€ 3,95

100 gram

€ 1,15

Kant en klaar voor in de oven

Rösti met gehaktschijven
Proevertje van de week

Lihanboutjes met ham en kaas

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

Nabuurs Therapeutische Elastische kousen is specialist in
aanmeten en leveren van medische compressiekousen.
Aanmeetlocaties zijn in Venray, Horst-Sevenum, Boxmeer
en Overloon. Zie ook www.nabuurskousen.nl.
Wegens groei van de organisatie zoeken we een parttime

ENTHOUSIASTE BANDAGISTE
(± 20 uur p/wk)

Werkzaamheden:
• Aanmeten van elastische kousen
• Aanleggen van dossiers en deze bijhouden in een
geautomatiseerd systeem
• Contacten met patiënten, artsen, leveranciers, collega’s
Functie-eisen:
• Een opleiding op minimaal MBO -4 niveau:
bijvoorkeur als Bandagist, A-Verpleegkundige of Huidtherapeut
• Kennis van medische terminologie is een must
• Bereidheid tot volgen opleiding Bandagist
Interesse?
Mail je sollicitatie naar: Judith Broeren van Invent P&O.
Zij verzorgt de selectie.
E-mailadres: jb@invent-personeel.nl. Telefoon: 0485-576264

De vijftien Noord- en Midden-Limburgse gemeenten en de provincie hebben op donderdag 5 april
een overeenkomst ondertekend om een regionale uitvoeringsdienst (RUD) te vormen. Hiermee bundelen ze hun milieu- en handhavingstaken.
In Noord-Limburg is gekozen voor een netwerkvariant. De RUD Limburg-Noord is de eerste netwerkvariant
in Nederland met een bestuurlijke overeenkomst. Een RUD voert milieutaken uit voor provincies en gemeenten
en bouwtaken voor provincies, met als doel een efficiënter en kwalitatief betere vergunningverlening, toezicht
en handhaving te realiseren. Uiterlijk op 1 januari 2013 moeten de regionale uitvoeringsdiensten draaien.

Samenwerkingsproject Anykšciai en Dynamiek

Litouws bezoek in Horst

Van 14 tot en met 21 april zijn 14 Litouwse gasten in Horst in verband met een samenwerkingsproject tussen de
Gemeente Anykšciai in Litouwen en Dynamiek scholengroep. Beide instanties zijn voor twee schooljaren een
samenwerkingsverband aangegaan, gesubsidieerd door de Europese Unie.
Tijdens de bezoeken die over en
weer afgelegd worden komen onder
andere de leerlingenzorg, een pestprotocol en schoolmaatschappelijk werk
aan de orde.
Het eerste bezoek is in november
2011 afgelegd. Vijf medewerkers van
Dynamiek scholengroep gingen naar
de gemeente Anykšciai in Litouwen.
Tijdens dit bezoek is onze manier van
werken op de basisschool in Horst aan
de orde geweest. Ook hebben ze een
lezing verzorgd over het speciaal onderwijs in Nederland.

Vanaf 14 april komen er veertien bezoekers uit Anykšciai naar Horst.
Er komen niet alleen leerkrachten,
maar ook een aantal medewerkers van
de gemeente met de burgemeester.

Pestprotocol en
Floriade
Op maandag ontvangt Dynamiek
scholengroep en de gemeente de
gasten. ’s Middags is er een workshop
over schoolmaatschappelijk werk op de
scholen in Anykšciai.

Dinsdag 17 april is er een
workshop over het pestprotocol op
basisschool Weisterbeek en een klassenbezoek. Op woensdag gaan de
gasten naar de Doolgaardschool en
het Limburgs Museum in Venlo. Ook
het Dendron College en de Peelhorst
worden bezocht. Daarnaast gaat de
groep naar de Floriade.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Bert Meesters,
coördinator van de werkgroep in Horst,
telefoon 06 53 40 68 80 of via de
e-mail lmeesters@planet.nl

Grubbenvorstenaar verbod op Wilhelminaplein

Gebiedsontzegging
uitgelegd

Begin maart werd een man uit Grubbenvorst door de politie in Horst een gebiedsontzegging opgelegd. De
maatregel werd voor het eerst toegepast. Directe aanleiding was een tweede geweldsdelict dat de man binnen
korte tijd had gepleegd.
Een gebiedsontzegging is een
zware maatregel, die door de burgemeester wordt toegepast als er
voldoende aanleiding voor is. De
Grubbenvorstenaar mag zich in ieder
geval gedurende een maand niet op of
rond het Wilhelminaplein in Horst begeven. Een woordvoerder van de politie
meldt dat de man tot tweemaal toe
een geweldsdelict in het horecagebied
heeft gepleegd. In een convenant,
dat is opgesteld door Gemeente Horst
aan de Maas, de politie en horecaondernemers is een aantal spelregels
vastgelegd om de gezelligheid en

veiligheid in het centrum van Horst te
waarborgen. “De gebiedsontzegging is
een zwaar ingrijpend middel”, vertelt
de woordvoerder. “Maar omdat iemand
tot twee keer toe werd opgepakt voor
geweldpleging is het toch ingezet.
Mocht de man zich binnen de gestelde
termijn van een maand in het centrum
van Horst bevinden, dan wordt hij
aangehouden en wordt proces verbaal
tegen hem opgemaakt. Bovendien
wordt hem dan voor een langere
termijn de toegang tot het gebied
ontzegd.” De kans dat aangifte wordt
gedaan als de man de gebiedsontzeg-

ging negeert is vrij groot. “Dankzij het
convenant kunnen personalia en foto´s
van de overtreder worden uitgewisseld.
Zodoende belandt iemand op de Wall of
Fame van de horecagelegenheden. Als
een persoon met een ontzegging wordt
gesignaleerd, wordt direct de politie
ingeschakeld.” Het is voor het eerst dat
de maatregel in Horst is toegepast. “Wij
hopen natuurlijk dat deze gebiedsontzegging een preventieve werking heeft.
Het is er de horecaondernemers en de
politie alles aan gelegen om het gezellig en veilig te houden in het centrum
van Horst”, aldus de woordvoerder.
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Aanrijding Grubbenvorst
Bij een aanrijding op de Californischeweg in Grubbenvorst zijn zondagmorgen 8 april rond half 12 twee
gewonden gevallen. Een 67-jarige automobilist uit Grubbenvorst verleende bij het afslaan geen voorrang aan
een auto die rechtdoor ging. Dit leidde tot een ernstige aanrijding tussen de twee personenauto’s.
In de rechtdoorgaande auto zaten
moeder en dochter uit Evertsoord. De
auto met de twee vrouwen werd aangereden door de andere auto, waardoor
de eerste auto tegen een lantaarnpaal
en een boom botste en vervolgens

over de kop sloeg. Beide vrouwen zijn
per ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. De dochter heeft een hoofdwond en de moeder een hoofdwond
en beenletstel opgelopen. De man uit
Grubbenvorst raakte niet gewond.

De opgeroepen traumahelikopter
bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.
Naast de traumahelikopter zijn onder
andere diverse politievoertuigen, de
ambulancedienst en de brandweer
ingezet.

Gewonde bij vechtpartij Horst
Bij een vechtpartij paaszondag op maandagnacht op het Wilhelminaplein in Horst is een 21-jarige Horstenaar
gewond geraakt. Hij is per ambulance met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog
wie verantwoordelijk is voor deze mishandeling.
Toen agenten ter plaatse kwamen
troffen ze het slachtoffer en nog
een paar anderen aan. Een van die
personen was een 20-jarige man uit
Sevenum, waarvan bij controle bleek,

dat hij werd gezocht door de politie
Limburg-Zuid voor diefstal bij inbraak.
Hij is aangehouden en overgedragen
aan de Zuid-Limburgse agenten. De
politie Horst heeft de vechtpartij en

mishandeling nog in onderzoek.
Eventuele getuigen worden verzocht
contact op te nemen met de politie
Horst, dit kan onder andere via
0900 88 44.

Afronding America in het Groen

Aanplant van beukenhaag langs spoorlijn
Met de aanplant van een beukenhaag langs de spoorlijn achter de Pastoor Jeukenstraat in America werd op
donderdag 5 april het laatste deelproject van America in het Groen volbracht. De aanleg van 150 meter haag werd
uitgevoerd door leden van de werkgroep en de aanwonenden, die ook een belangrijke taak hebben in het onderhoud.

DINSDAG 17 APRIL

In 2008 werd America uitgekozen
voor het provinciale project Dorpen in
het Groen, dat al snel onder z’n eigen
naam verder ging. De werkgroep, ging
aan de slag om America een groener
karakter te geven. De afgelopen
vier jaar werkte de dorpsraad van
America met Gemeente Horst aan de
Maas en de stichting Instandhouding
Kleine Landschapselementen (IKL)
intensief samen aan de opwaardering
van de kwaliteit van landschap en de
natuur in en rond het dorp.
Hay Engels, voorzitter van
de werkgroep: “In samenwerking met bewoners en vrijwilligers
uit het dorp werden er een aantal grote deelprojecten opgepakt,
zoals het verfraaien van de Gerard
Smuldersstraat. Ook werd het
Kabroeks Ommetje gerealiseerd,

het 2,5 kilometer lange laarzenpad. Het Kerkbos werd in onderhoud genomen door jeugdleden
en vrijwilligers van Jong Nederland
America en het IKL. Ook werden
particulieren betrokken in dit project.
Enkele kleinere projecten waar de
werkgroep ook mee aan de slag is
gegaan, zijn de aanplant van enkele bomen langs onder andere de
Sleutelbloem, Jacob Poelsweg en
Hoebertweg. Ook de aanplant rondom
D’n Turfstèker en de beukenhaag langs
de spoorlijn mogen bijgeschreven
worden op het lijstje van America in
het Groen.”
Graag zou de werkgroep ook
gezien hebben dat de Kabroeksebeek
in de kern van America verfraaid zou
worden. Dit is ook een lang gekoesterde wens van de dorpsraad. Marco

Hesp, voorzitter Dorpsraad America:
“Het verfraaiingsplan van de
Kabroeksebeek is een groot project,
hiervoor hebben ‘we’ de benodigde
financiële middelen nog niet bij elkaar
gekregen. Ook moeten de neuzen van
alle betrokken partijen dezelfde kant
op wijzen. Daar blijven we dan ook
geduldig op wachten, tot die tijd blijft
het plan in de ijskast liggen.”
Een project dat ook op het lijstje
stond van America in het Groen is
de aanplant van het voormalige
Benegasterrein. Dit wordt binnenkort
opgepakt door de gemeente in het
kader van een compensatieregeling.
Met de beukenhaag langs de spoorlijn
en een afsluitende presentatie van
voorzitter Hay Engels van de werkgroep kwam er een officieel einde aan
het project.

Geachte

Geachte

De Gerry Weber Edition broeken hebben diverse pasvormen

Op
27draagcomfort.
maart a.s. vanWilt
10.00
tot 16:30
uur
presenteren
metdinsdag
een extra
u graag
weten
welke
pasvormprofessionele
mannequin(s)
nieuwe
bij uw figuur de
past?
Dat lentekan! en zomercollectie van Frank Walder.

Onze
is op
vrijdag
13 april
10.00
tot
Om
in deadviseuse
sfeer van het
voorjaar
te komen
hebbenvan
wij een
heerlijke
17.00 uurlentewijn
aanwezig
u vrijblijvend
te uadviseren
over de een
Vernissage
voorom
u klaar
staan. Komt
langs? U ontvangt
Editiontrendy
broeken.
gratis
Frank Walder armband* tegen inlevering van deze uitnodiging.
En bij een minimale besteding van € 99,95 aan Frank Walder kleding krijgt
En…
u van ons ook nog eens een prachtige luxe Frank Walder collier* kado.
• U krijgt uw persoonlijk pasvormadvies op een handig
kaartje mee

Bovendien maakt u tegen inlevering van deze uitnodiging automatisch kans op
• Maak met uw persoonlijke geluksbarcode kans op een
een compleet wijnarrangement én een*exclusieve wijnreis voor 2 personen!

gratis Gerry Weber Edition broek , modekorting of een
verassende attentie*
• Bij aankoop van een Edition broek krijgt u een modieuze
shawl cadeau*

Dus graag tot ziens op dinsdag 27 maart van 10.00 tot 16:30 uur!
Met vriendelijke groet,
Het
Modehuis
Cruysberg
Wijteam
zienvan
u graag
op vrijdag
13 april!

*Deze actie is alleen geldig op de Gerry Weber Edition Adviesdag, artikelen van
Gerry Weber Edition en zolang de voorraad strekt.

Spoorstraat 1,
Spoorstraat
1,Tienray
Tienray

SPOORSTRAAT
www.modehuiscruysberg.nl1, TIENRAY
WWW.MODEHUISCRUYSBERG.NL
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Karel Tielen
En toen waas ut stil achter op De Plak,
carnaval zal noeït mier ut zelfde ziên,
Joare same met ow met dun optocht meij gedoan,
deze wèg zulde alliën motte goan. Hoije wah!

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij eenieder,
die op welke manier ook, zijn steun heeft betuigd
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Hoera! Geboren

Gijs

Geboren
31 maart 2012

5 april 2012

geboren 31 maart 2012,
weegt 3325 gram
en is 49 cm lang.

Coen

Hendrik Lambertus

Elona, Rens, Bart, Linda, weej zulle dur vur jullie ziên.
Carnavalsgroep de Zwarte Plak, America

Pim en Kaj
hebben een broertje!

Dankbaar en gelukkig
zijn wij met de geboorte
van ons derde wonder

Lief broertje van Joost en Lotte
Trotse ouders:
Henk en Carla Vissers-Hopman
Julianastraat 61
5864 AP Meerlo

Mack Marcus
Nelleke en Frank
Theuerzeit-Clabbers
Winterheide 4
5971 GD Grubbenvorst

“Basisonderwijs en Kinderopvang 0 tot 13 jaar onder één dak:
Een gezamenlijk aanbod, Nieuw, maar toch heel vertrouwd”

Lilian Hafmans
oprecht hartelijk danken.
De leegte blijft, maar ieders steun en
medeleven geven ons kracht dit verlies te verwerken.

Dankbetuuging

Zoveul kaarte
Zoveul meense
Zoveul witte roëze
Zoveul moëie würd
Zoveul wermte
Zoveul rillinge
tijdens ut gigantische applaus noa de afscheidsdinst
Weej wille ow allemoal hiël erg bedanke vur alles wat geej
vur ös hed gedoan rond um ut afscheid van

Carin Jacobs-Wilbers
Henk Jacobs
Jeffrey en Nikki
Mike en Marlon

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

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Rolsteigers - ladders - trappen
06 12 37 66 95 Horst aan de Maas
www.hdl-klimmaterialen.nl

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

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

*Dagopvang
In
de kernen America,
*Peuterspeelzaal
Griendtsveen,
Hegelsom,
*Buitenschoolse opvang
Meterik, Swolgen

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Hôrst April 2012

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

* Dagopvang
* Peuterspeelzaal
*Onze
Buitenschoolse
deuren zijn geopend!
opvang

Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.

Ut hêd ös zô onbeschriëfelik good gedoan.

&
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

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.
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
Te koop verse tulpen à € 2,- per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America 077 464 13 80.
Boerengolven met familie, vrienden
of collega’s. Ook voor kinderfeestjes.
Kijk op: www.maria-hoeveamerica.nl
T 077 464 12 16 of 06 55 82 12 76.
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.
Twee cursussen “Ontspanning &
Meditatie” van elk 9 avonden starten
op maandagavond 16 april en op
woensdagavond 18 april.
Inlichtingen: 0478 58 73 64
Praktijk Lichaamsgerichte (Psycho)
therapie; www.dorje.nl

Dag en nacht bereikbaar

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

Zoon van
Bart Knoops en
Jolien Theeuwen
Ringovenhof 6
5865 BM Tienray

Vrouw (41) wil alleen gaan backpacken in N-Z. Wie heeft hier ervaring
mee? strekel71@gmail.com
T.k. goed onderhouden halfvrijst. huis,
Dkn. Creemersstr. 47, nabij centrum
Horst, rustige straat. Zeer ruime garage,
3 slaapk., 2 wc’s, ligbad/douche,
281m3. Scherpe prijs in overleg,
tot juli 2% belasting. Info@peeters.it
077 398 08 60.
Te koop grote pakken onkruidvrij
voordroog. Ideaal voor paarden.
Tel. 077 467 08 16.

HORST
AAN DE MAAS
HORST

Marcel Heijer
Melanie, Jennifer

Sven

Heilgymnastiek & TAI CHI Horst
Voorkomen van vele ziektes.
Een Taoistische methode in
gezondheidsleer Tai Chi, Ching I.
Gediplomeerd leraar ROC 06 19 58 59 04.
Tot ziens op één van
Tot ziens op
onze Kindcentra!

één van onze

Kindcentrum
Doolgaardkindcentra
in
Kindcentrum Meuleveldde
regio!
Kindcentrum Weistebeek

www.theoarts.com

Te koop: haagbeuk, 80 cm.
Tel. 06 10 46 68 52, bgg 06 55 35 80 30.
Gevraagd poetshulp voor 3 uur per
week in Horst. Tel. 06 13 07 98 39.

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.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Nieuw! Tomaat (au)Tomaat.
Elke dag verse trostomaten uit de
(au)Tomaat. Bij Mts. Bouten-Sijbers,
Americaanseweg 50 in Kronenberg.
Vanaf half april t/m mei ook verse
aardbeien uit de (au)Tomaat.
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.

vloerreiniging
en

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

Het Maasdal busbedrijf zoekt
met spoed m/v buschauffeurs,
rijbewijs D noodzakelijk.
Bel voor meer info 06 50 24 47 76.

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

Te huur koelwagen
Verhaegh aanhangwagens Sevenum
06 54 78 32 41.
Open dag Steyl-sieraden op zondag
22 april aanstaande van 12.00 tot
17.00 uur. Kloosterstaat 18 in Horst.
Tel. 077 398 25 28
www.steyl-sieraden.nl
Hortensia’s (130 srt.) Buxus à € 0,50,
laurier, bomen, 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

Uw koffietafel
onze zorg

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

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.

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

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

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
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De wondere onderwaterwereld

Duikvereniging viert jubileum
Duikvereniging OSV Quintus uit Horst bestaat 35 jaar. Dit viert de vereniging op zaterdag 14 april met een
boven- en onderwaterevent bij de vijver van de Kasteelse Bossen, bij de kasteelboerderij in Horst. Diezelfde middag
wordt ook het duikseizoen geopend met een openingsduik.

Onder water ademhalen is met een
duikersuitrusting mogelijk. Het is een
kwestie van een knopje omdraaien in
je hersenen.

Knopje omdraaien

Dennis Holthuijsen en Roel de Jong
voor een duik bij de Zeelandbrug op paasmaandag

Informatieavond Zuringspeel
Op woensdag 18 april organiseert de dorpsraad America in samenwerking met Bodemzorg Limburg en De
Golfhorst een informatieavond over de bodemgesteldheid rondom de voormalige vuilstortplaats De Zuringspeel
in America.
In 1991 is De Zuringspeel gesloten
en afgedicht. Bodemzorg Limburg is
sindsdien verantwoordelijk voor de
monitoring van de bodemgesteldheid.

Na ruim 20 jaar zijn de dorpsraad en de
omwonenden benieuwd naar hoe het
er nu voor staat met De Zuringspeel en
de omgeving hiervan.

Geïnteresseerden zijn op
woensdag 18 april om 19.30 uur
welkom op Golfcomplex De Golfhorst
in America.

Bijeenkomst Leren van elkaar
Match steunpunt vrijwilligerswerk Venray en Synthese steunpunt jong en oud Horst aan de Maas organiseren
op donderdag 31 mei een bijeenkomst Leren van elkaar voor (bestuurs)leden van vrijwilligersorganisaties.
De bijeenkomst Leren van elkaar
is gericht op het opdoen van kennis
en delen van ervaringen over het
werven en behouden van vrijwilligers
in een organisatie. Dit gebeurt door
middel van uitwisseling van kennis en

praktische tips tussen de deelnemers.
Ook wordt de kennis van onderzoekers
van het Verwey-Jonker instituut hierbij
betrokken. Centraal deze avond staat
het leren van elkaar.
Om deel te kunnen nemen aan

deze bijeenkomst is aanmelden
verplicht. Dit kan tot dinsdag 1 mei
bij info@vrijwilligerswerkvenray.nl
of telefonisch via 0478 52 69 95. De
bijeenkomst wordt gehouden in Horst
of Venray van 19.00 tot 21.30 uur.

Goede Doelenactie 2012 Broekhuizen-Broekhuizenvorst

Resultaat gezamenlijke collecte
“De gezamenlijke collecte voor
de goede doelen in Broekhuizen en
Broekhuizenvorst is afgesloten. En we
mogen rustig zeggen met een prachtresultaat”, aldus Jan Huys, lid van de
werkgroep Gezamenlijke collecte.
“Alle deelnemende organisaties

willen de gulle gevers dan ook van
harte bedanken. Tijdens de collecte is
maar liefst 10.915,86 euro opgehaald.
We zijn dus voor de eerste keer de
10.000 euro gepasseerd. Het is vooral
mooi om te zien dat beide dorpen zich
weer eens van hun beste zijde hebben

laten zien als het er op aankomt de
medemens te helpen.” Het totaalbedrag van de collecte is gestort op
de rekening van de dorpsraad. Deze
zorgt er voor dat ieder fonds zijn
toekomend deel krijgt in de week van
de landelijke collecte.

Volgens Henk van Leendert, voorzitter van de Horster duikvereniging,
is dat de eerste stap die men moet
zetten om van de onderwaterwereld
te kunnen genieten. Want er valt
volgens hem veel te genieten onder
de waterspiegel. Niet alleen in Horst
maar vooral ook in de wateren van de
Oosterschelde, het Grevelingenmeer in
Zeeland. De woorden van de voorzitter
worden kracht bijgezet door secretaris
Dennis Holthuijsen.
“Het is onvoorstelbaar hoeveel
moois er onder water te zien is in
Nederland. Je hoeft daarvoor echt niet
naar de subtropische wateren in verre
landen. In Zeeland wordt in 2015 zelfs
het wereldkampioenschap onderwaterfotografie gehouden”, zegt Holthuijsen.
Roel de Jong, opleidingscoördinator
binnen de Horster duikvereniging: “Met
name de kleurrijke wereld van planten
en dieren onder water is groot. Flitsen
of extra verlichting is wel wenselijk,
maar je ziet de meest fantastische
kleuren. Niet alleen in de zee, maar
ook in onze regio waar we alleen maar
zoetwater hebben.”
Alle drie de duikers van Quintus
delen hun passie voor de onderwater-

wereld. De absolute rust, de kalmte en
het gevoel van gewichtloosheid spelen
daarbij een rol. “Maar ook het avontuur
en de spanning. Het geeft je een gevoel
van vrijheid. Bij goed zicht ben je in
een paradijselijke wereld waar je deel
uitmaakt van alle leven onder water.
Pas wanneer je weer boven water bent,
besef je hoe luidruchtig en gehaast
onze eigen wereld in elkaar steekt”,
vertelt Dennis. “Oh ja, en we duiken altijd met z’n tweetjes waarbij we via een
zogeheten buddylijn aan elkaar gekoppeld zijn. Dat is voor de veiligheid”, vult
Roel de Jong de secretaris aan.

Introductieduik
Bij Quintus is momenteel de helft
van de 80 leden actief in de duiksport.
Het oudste lid is 73 jaar oud en het
jongste lid 16. Er zijn net zoveel mannen als vrouwen bij de vereniging. De
Horster duikvereniging heeft eigen
clublokaal inclusief bar in ‘t Gasthoes
in Horst. “Geïnteresseerden kunnen op
www.osvquintus.nl alles vinden over
onze club. Naast onderwaterhockey,
duikopleidingen en alle andere activiteiten, vindt je ook het kostenplaatje
terug van een duikerspak”, aldus
Dennis. De Jong vult aan: “Wie een
introductieduik wil doen is van harte
welkom en dat is bovendien gratis. Zich
hiervoor aanmelden kan via dennis@
osvquintus.nl of door te bellen met
Dennis Holthuijsen op 06 21 55 88 54.”

Meer betrokkenheid bedrijfsleven

De Locht zoekt
nieuwe vrienden
Museum De Locht wil MKB-bedrijven meer betrekken bij de activiteiten
van het streekmuseum. Jan Huys, voorzitter van Stichting Vrienden van
De Locht legt uit welke voordelen de vriendschap ondernemers biedt.
“Eigenlijk zou iedere inwoner van
Horst aan de Maas Vriend van De Locht
moeten zijn”, lacht Jan Huys. “Maar
wij realiseren ons dat dat er niet in
zit. Toch willen wij zo veel mogelijk
mensen betrekken bij Museum De
Locht. Het is per slot van rekening
een prachtig stuk cultureel erfgoed,
dat hier gepresenteerd wordt.” Als de
uitbreiding straks klaar is, verwacht het
museum rond de 40.000 bezoekers per
jaar. De accommodaties die momenteel gebouwd worden, bieden meer
mogelijkheden voor bedrijven om zich
te presenteren. “Iedere MKB-er die het
museum een warm hart toedraagt kan
Vriend van De Locht worden. Om MKBvriend van De Locht te worden betaalt
de ondernemer 150 euro per jaar.
Daarvoor krijgt hij of zij vier jaarkaarten

op naam van het bedrijf. Daarnaast
organiseert Stichting Vrienden van
De Locht ieder jaar een netwerkdag
voor bedrijven. Tijdens evenementen
zoals de aspergedag, champignondag
en oogstdag kunnen MKB-vrienden
gratis reclame voor het bedrijf maken,
bijvoorbeeld door middel van een
vlag of een banner.” Naast de speciale
privileges genieten MKB-vrienden dezelfde voordelen als jaarkaarthouders.
“De ondernemers kunnen bovendien
tegen een gereduceerde prijs ruimtes
in het museum huren, bijvoorbeeld
voor een vergadering of een bedrijfspresentatie.” Inmiddels heeft
Stichting Vrienden van De Locht ruim
150 bedrijven benaderd. “We hopen
uiteraard op een warme respons”, zegt
Jan Huys tot besluit.

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

Pallet inkoop:

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
€
s
e
ﬂ
r
e
P
,50
rijs € 32
Doosp

“ Uw risico’s: wij maken
ze beheersbaar.”
mr. Erik Vannisselroy

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Beginspraakboom aangeplant
met wethouder Driessen
Uw erkend installateur in de regio!

Groengroep Sevenum voert in het Sevenumse deel van Horst aan de Maas projecten uit en denkt mee om samen
mooie dingen te bereiken voor het landschap en de natuurlijke omgeving. Wethouder Driessen kwam hen meehelpen.

www.elektrokusters.nl

Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo
T 0478 69 14 73 F 0478 69 26 45 E info@elektrokusters.nl

Groengroep Sevenum en wethouder Driessen
proosten op het inzegenen van de Beginspraakboom

Crist Coppens
3 heerlijke kogelbiefstukken
€ 6.95
Lekker verse Satérolletjes 4de gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Om de samenwerking tussen
de Groengroep en de gemeente te
bekrachtigen hebben ze samen met
wethouder Paul Driessen op de oude
gemeentegrens een ‘Beginspraak’boom aangeplant.
De term beginspraak komt vanuit
de gemeente Eindhoven, waar is
gebleken dat door vroegtijdig overleg
bij plannen er meer groene kwaliteit
behaald kan worden. Daarnaast is het
voorkomen van achteraf overleg of
een zienswijze voor een gemeente

kostenbesparend. De wethouder
onderschreef de samenwerkende visie
van de Groengroep en wilde dit graag
onderstrepen door de aanplant van
deze boom. Ook de verrijkende samenwerkingen en het wederzijds enthousiasme zijn volgens hem goed om ook in
de nieuwe gemeente een fraai dorp en
landelijk gebied te behouden en verder
te ontwikkelen.
Deze boom op de oude gemeentegrens, een Tilia Amurese, is de vroegst
uitlopende linde en heeft als doel

dat de term beginspraak in de rest
van Horst aan de Maas door groene
organisaties toegepast gaat worden. Zo
doet goed voorbeeld, goed volgen en
dit voorbeeld wordt dan ook door de
koepel Landschap Horst aan de Maas
gevolgd.
De Groengroep vond het een erg
mooi gebaar en kreeg in een uurtje
met de wethouder veel inspiratie om
vele nieuwe dingen in het Sevenumse,
Kronenbergse en Evertsoordse gebied
op te pakken.

Geslaagden EHBO-cursus
Grubbenvorst
Maandag 2 april deden de zeven cursisten van EHBO-vereniging Grubbenvorst examen. Door de zenuwen duurde
het examen voor sommigen wat langer dan gebruikelijk. Tot grote vreugde van de cursisten en de instructrice
waren aan het eind van de avond allen geslaagd.

15% KORTING
op de gehele bécé collectie
VANAF 21 APRIL T/M 19 MEI

De geslaagden, de examencommissie en enkele bestuursleden

Beatrixstraat 3a
5864 AG Meerlo
Telefoon: 0478 - 691278
info@woninginrichtingpeters.nl
www.woninginrichtingpeters.nl

De nieuwe Grubbenvorster
EHBO’ers zijn Devri Adibelli, Rob
Crommentuijn, Marcel Hermans, Sita
Omezi, Edith Reek, Purrie Roeffen,
en Manuela IJzerman. De trotse
instructrice Jolanda Titulaer kreeg na
afloop van de cursisten een boeket
overhandigd.

De kersverse EHBO’ers kregen
namens EHBO-vereniging Grubbenvorst
een gratis lidmaatschapsjaar aangeboden zodat zij de herhalingslessen die
de vereniging aanbiedt in ’t Haeren in
Grubbenvorst kunnen bijwonen.
EHBO-vereniging Grubbenvorst gaat
eind dit jaar weer een EHBO-cursus

organiseren. Op maandag 7 mei start
een kinder-EHBO-cursus. Deze drie
avonden durende cursus geeft na een
positieve afsluiting recht op een extra
aantekening op het EHBO-diploma.
Voor meer informatie, bel de heer
W. Roeffen, voorzitter van de EHBO op
077 366 17 49 of 06 38 51 52 76.

verenigingen 09
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De dorpsraad stelt zich voor

Werk aan de winkel in Grubbenvorst
“Wij hebben als dorpsraad opvallend dikke dossiers”, zegt Ruud Meijers, voorzitter van de dorpsraad
Grubbenvorst. “Mensen beseffen nauwelijks wat er allemaal gebeurt in en om ons dorp.” Daarmee slaat hij de
spijker op de kop. ”We hebben nogal wat op ons bordje liggen. Kijk maar eens naar het centrumplan, de ontwikkelingen op het LOG Witveld en Klavertje Vier, om maar eens drie van de dertien onderwerpen te noemen, die wij
momenteel in behandeling hebben.” Met twee vrouwen en zes mannen is de dorpsraad Grubbenvorst niet de
grootste in Horst aan de Maas. Volgens de voorzitter is versterking dan ook bijzonder welkom.

Meer naar de Maas
richten

Staand: Louis van de Pasch, Ruud Meyers, Jos Jacobs, Pim de Bekker.
Zittend: Jean Gielen en Riek Hermsen. Niet aanwezig zijn Jan Hermans en Math Vilain
“We zijn in 2001 met vijftien
leden gestart, vlak na de herindeling”,
vertelt Jos Jacobs, lid van het eerste
uur. “In het begin liep de informatievoorziening tussen de dorpsraad en de
gemeente niet erg soepel. Dat is nu
wel anders.” Het eerste grote project
waar de kersverse dorpsraad mee
aan de slag kon was het centrumplan.
Onder de naam Triangel presenteerde
de toenmalige dorpsraad een nieuwe
visie op de centrumontwikkeling. “Dit

als reactie op een plan rond de boerenbondlocatie, waar een projectontwikkelaar en de toenmalige wethouder
Knops wél, maar de ondernemers in
het dorp en de dorpsraad geen brood
in zagen”, vertelt dorpsraadslid Louis
van de Pasch. “Nu, ruim tien jaar
later, gaat eindelijk de bouw van het
winkelcentrum even verderop aan de
Kloosterstraat van start. Daar hebben
wij als dorpsraad hard voor moeten
knokken. We hopen dat de huidige

het LOG Witveld, het kassengebied
Californië, het zand- en grindverwerkingsbedrijf CVI bij het Raaieind en de
steeds drukker wordende A73”, vertelt
secretaris Pim de Bekker. “Een aantal
huisartsen uit Grubbenvorst en omgeving heeft aan de bel getrokken om
aandacht te vragen voor de gevolgen
voor de gezondheid van de inwoners
in de regio. Naar onze mening had de
politiek veel te weinig aandacht voor
deze problematiek. Daarom hebben
wij de gemeente in 2007 gevraagd om
een 0-meting van fijnstof, zodat er in
de toekomst objectieve gegevens zijn
over de fijnstofontwikkeling rondom
Grubbenvorst. Het heeft een aantal
jaren geduurd, maar nu staat aan de
Hoogheideweg toch een meetpunt.
De metingen zijn inmiddels gestart en
worden gepubliceerd op de website
van de provincie. We volgen deze metingen en zijn van plan om op gezette
tijden met de gemeente, de provincie
en deskundigen te bekijken welke
invloed de bestaande en geplande activiteiten rondom Grubbenvorst hebben
op milieu en gezondheid.”

stagnatie van de bouw snel de wereld
uit is, want dit gaat ten koste van de
leefbaarheid in het dorp én van het
ondernemersbestand.”

Zorgen om
gezondheid
“Wij maken ons al jaren grote
zorgen over de ontwikkelingen rondom
het dorp, zoals onder meer de bouw
van een Nieuw Gemengd Bedrijf in

Door de geografische ligging is in
Grubbenvorst een splitsing ontstaan
tussen inwoners die op Venlo of op
Horst georiënteerd zijn. Jos Jacobs:
“Vooral forenzen trekken meer naar
Venlo, terwijl de oorspronkelijke
Grubbenvorstenaar zich prima thuis
voelt bij Horst. Grubbenvorst ligt aan
de Maas maar door de bebouwing
bij de kerk lijkt de rivier als het ware
buitengesloten van het dorp. In de
Dorpsontwikkelingsvisie (DOV), die
met inbreng van een paar honderd

inwoners tot stand is gekomen en aan
de gemeente is aangeboden, hebben
we hiervoor suggesties gedaan. De concept-structuurvisie Grubbenvorst was
de pilot voor een nieuwe structuurvisie
voor de gemeente Horst aan de Maas.
De dertien deelprojecten in de visie zijn
afgeleid uit de DOV. Naar onze mening
een prima resultaat van samenwerken
tussen dorp en gemeente.” Louis van
de Pasch: “Inmiddels bestaan in het
kader van het provinciale Zandmaasproject plannen om een overstroombassin te maken bij Grubbenvorst.
Daar kunnen mensen aan weerszijden
langs wandelen en fietsen. Er zijn
overigens tal van mogelijkheden tot
wandelen en genieten. Het dorp is
een toeristische trekpleister met een
prachtig dorpsplein, het Pieterpad en
diverse horecagelegenheden.” Waar de
raadsleden trots op zijn is de zelfwerkzaamheid van de Grubbenvorstenaren
en het actieve verenigingsleven. “Van
Gewoën Grubbevors tot Revue, Battle
en OLS, zelfs in tijd van crisis gaan wij
gewoon door met ontwikkelen. Kijk
maar eens naar de ‘poortwachters‘
die bij de entrees van het dorp staan,
de herinrichting van het plein en de
bouw van het nieuwe winkelcentrum.
Op welzijnsgebied is de dorpsraad intensief betrokken bij nieuwe ontwikkelingen zoals ‘We gaan het anders doen’.
In Grubbenvorst wonen tal van mensen
waar je altijd een beroep op kunt doen
als er iets georganiseerd moet worden.
Hopelijk zijn daar mensen bij die onze
dorpsraad willen komen versterken. Dat
is hard nodig en iedereen is daarom
van harte welkom. Een tip voor andere
dorpsraden? Iedereen moet het op zijn
eigen manier doen, als je de hoofdzaken maar scherp in de gaten houdt”,
aldus Ruud Meijers.

www.hoorcentrumhorst.nl

Als we een beetje
ondersteuning de normaalste
zaak van de wereld vinden...
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Veemarkt 1b
5361 ER HORST
t. (077) 398 02 53
info@hoorcentrumhorst.nl
www.hoorcentrumhorst.nl

...waarom dan niet voor uw oren?
?
Hoorcentrum Horst loopt voorop
als het gaat om persoonlijke
hoorzorg. Wij informeren over
de nieuwste ontwikkelingen op

het gebied van hooroplossingen.
U zult versteld staan van de
hedendaagse mogelijkheden.

Nieuwsgierig geworden?
Wij nodigen u graag uit voor een
gratis en vrijblijvende hoortest.
Loopt u gerust binnen of maak
telefonisch een afspraak.

OPENINGSTIJDEN
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:
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:
:
:
:
:

gesloten
09.00 - 17.30 u
09.00 - 17.30 u
09.00 - 17.30 u
09.00 - 17.30 u
09.00 - 17.00 u
gesloten
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Fanfare Vriendenkring
geeft concert op Floriade

Voorlichtingsavond
chronische
aandoeningen

Op vrijdagmiddag 6 april heeft Fanfare Vriendenkring uit Swolgen als eerste orkest uit de gemeente Horst aan
de Maas een concert gegeven op het Floriadeterrein. De Swolgense fanfare bracht, onder leiding van John Gubbels,
samen met de zangeressen Jolanda en Anita een verrassend programma ten gehore.

De werkgroep Horst/Venray van de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging, Diabetes Vereniging Nederland regio Limburg en Hart &
Vaatgroep regio Limburg organiseert een voorlichtingsavond voor mensen
met een chronische aandoening op maandag 23 april van 19.30 tot 22.00
uur in De Kemphaan in Venray.
Het doel van de voorlichtingsavond is om mensen met een
chronische aandoening op een leuke
manier met elkaar in contact te laten
komen en om informatie uit te wisselen. Op deze avond zal gesproken

worden over chronische aandoening
en reizen of vakantie. De entree is
gratis.
Voor deelname, neem contact op
met Hans Hagens via 077 398 54 92
of hans.hagens@hetnet.nl

Geslaagde collecte
Horst
De gezamenlijke collecte vond dit jaar voor de tweede keer plaats in
de kern Horst. Volgens de organisatie verliep de inzameling zeer goed,
dankzij enkele kleine aanpassingen en veranderingen waarmee de
organisatie werd verfijnd.

De muzikanten zaten in een
heerlijk lentezonnetje aan de voet van
de Innovatoren hun muziek te blazen,
maar vanwege de wind moest de bladmuziek met wasknijpers op hun muziekstandaarden vastgezet worden. Het

publiek kon genieten van popmuziek,
fanfaremarsen en het ontroerende
Halleluja.
George Smeets wist het geheel
op internationale wijze aan elkaar te
praten, in het Nederlands en Engels.

Op 2, 3 en 4 april werd door een
grote groep vrijwilligers aangebeld
bij alle voordeuren om de gevulde
enveloppen op te halen voor de twaalf
goede doelen. Dit resulteerde in totaal
in 31.095,95 euro aan donaties. De
organisatie dankt alle gulle gevers en

Als klap op de vuurpijl bracht George,
onder begeleiding van de fanfare, een
Tom Jones-medley ten gehore. Voor de
fanfare en voor de aanwezige bezoekers was het een leuke middag om op
terug te kijken. (Foto: Erik Elbers)

hun collectanten voor dit resultaat.
Voor mensen die de collectant gemist
hebben, is er nog een kans om de envelop in te leveren. Dit kan bij familie
Droog, Loevestraat 3 in Horst. Voor
meer informatie over de gezamenlijke
collecte, kijk op www.dorpsraadhorst.nl

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige
mediterrane planten voor uw tuin
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen
gratis tuinontwerp • ad
vies • graszoden

Tuinplanten
tot wel

50%
goedkoper
dan ergens
anders
Groot assortiment
Italiaanse planten

super
voordelig

€ 10.00

Groot
assortiment

Lavendel
Hidcote

leibomen,
plataan linde
200cm stam
10-12

groenteplanten
en kruiden

€ 49.00

€ 0.10

Winterharde
palmen

grote viooltjes
12 st. voor

€ 0.79
2.50 meter hoog

Karren actie!!!
6 vaste planten
grote pot

Viooltjes en
Primula’s

€ 139.00
alle maten
scherp
geprijsd

€ 4.50
5 vetplanten
voor

€ 5.00

vanaf

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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winkel&bedrijf 11
Starters in de regio
Lente Lente
Bedrijf
Lente Lente
Eigenaar Fraukje
Classen-Mulder
Adres
Leopold
Haffmansstraat 14
Plaats
Horst
Telefoon 06 39 22 23 17
contact@lente-lente.nl
E-mail
Website www.lente-lente.nl
Sector
Sport- en recreatie
onderwijs
Start
01-01-2012

Kinderyoga

Jansen-Noy geeft scooter weg
De afgelopen vier weken maakten klanten van kledingwinkel Jansen-Noy in Sevenum kans op een
Vespa-scooter. Dit hippe retro-model was tijdens de Fashion Weeks te bewonderen in de winkel, om
daarna verloot te worden onder de klanten die na hun aankoop hun kassabon ingeleverd hadden.
Met het verloten van de scooter wilde Jansen-Noy het nieuwe modeseizoen samen met alle klanten
goed beginnen. Volgens hen past een Vespa helemaal bij de trend van nu: ‘Italian ice cream coulours’. De
gelukkige winnaar was de heer Philipsen uit Meijel. Hij werd door medewerkers van Jansen-Noy persoonlijk
benaderd en kon de sleutels van zijn nieuwe aanwinst in ontvangst komen nemen.

Activiteiten
Sinds kort is Fraukje onder de
bedrijfsnaam Lente Lente gestart
met het geven van kinderyoga in
yogacentrum L’Espoir. Daarnaast
verzorgt ze kinderyoga aan
groepen op locatie, zoals aan
basisscholen en de buitenschoolse opvang. Verder geeft Fraukje
ook individuele kinderyoga aan
kinderen die vanwege diverse
redenen niet aan groepslessen
deel kunnen nemen. Ook dit kan
op locatie.

Doelgroep
Kinderen in de leeftijd van
4 tot en met 12 jaar.
Onderscheidend vermogen
Lente Lente geeft
sprankelende vrolijke yogalessen
waarin plezier voorop staat.
Fraukje heeft door haar ervaring
in het werken met kinderen een
hele eigen stijl ontwikkeld,
waardoor zij veel kinderen
geboeid en vol enthousiasme
een les kan laten volgen.

Vooropgezet plan
met een doel
Het is mogelijk om een
lessenserie of een les te doen
vanuit een vooropgezet plan met
een doel, bijvoorbeeld het
bevorderen van de groepssfeer.
Daarnaast is Fraukje als
leerkracht bevoegd om gymlessen te geven binnen het
basisonderwijs en kan een
kinderyogales dus ook in plaats
van of als aanvulling op de
gymles gegeven worden.

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

Galerie Lireva gaat stoppen
Na ongeveer 14 jaar stopt galerie Lireva aan de Kleefsedijk in Sevenum. Lies van Aarle, eigenaresse, vertelt:
“Na 14 jaren mijn hobby met veel plezier uitgeoefend te hebben, wil ik er nu mee gaan stoppen, het wordt me
te zwaar.”
De galerie en beeldentuinen in
Sevenum zijn voorlopig nog op de normale tijden, iedere zaterdag van 13.00
tot 17.00 uur en de eerste en derde
zondag van de maand van 11.00 tot

17.00 uur geopend. Zaterdag 15 april
om 13.00 uur begint de uitverkoop. Alle
beelden in keramiek en brons, vogels,
schalen en sokkels zijn sterk afgeprijsd.
Lies: “Ik nodig iedereen uit de komende

weekeinden te komen kijken. Verder
bedank ik iedereen voor de in al die
jaren getoonde belangstelling en het
gestelde vertrouwen.”

Hardloopcursussen LoopCentrum
Het LoopCentrum in Hegelsom gaat in het voorjaar twee beginnerscursussen hardlopen organiseren.
Ook organiseert het op verschillende zaterdagen cursussen en clinics over kracht en rompstabiliteit, nordic walking,
loopscholing en minimalistisch lopen.
De beginnerscursussen gaan op
zaterdagochtend 14 april en woensdagochtend 18 april van start. De cursussen
duren 12 weken. Tijdens deze weken
wordt een goede looptechniek aangeleerd en bouwt men verstandig de
trainingsbelasting op. Eens in de week

wordt er getraind onder leiding van een
Atletiekunie-gecertificeerde trainer en
twee keer per week kunnen de cursisten thuis op schema trainen. Na 12
weken kunnen de cursisten, afhankelijk
van hun belastbaarheid, ongeveer 30
minuten hardlopen.

Op woensdagavond 11 april om
19.30 uur is er voor belangstellenden
een informatieavond. Hier wordt uitleg
over de beginnerscursus en de positieve effecten van hardlopen gegeven.

Galerie Judy Straten in Horst opent op zondag 15 april een nieuwe expositie. Deze expositie is tot en met
zaterdag 26 mei te bezichtigen.
spottende en soms ontroerende kijk op
het leven. Hond uit de ruimte, Happy
man in auto en Meisjes op schildpad zijn enkele titels van haar werk.
Nieuw zijn de schoenensculpturen: een
ironische kijk op de modewereld. De
schoenontwerpen van designers zoals
Christian Louboutin, Vivienne Westwood
en andere modeontwerpers zijn de inspiratiebron voor de schoensculpturen.
Door speelse en ironische toevoegingen
ondergaan de schoenen een metamorfose onder andere met gesmolten

Wij zijn op zoek naar:

Kassamedewerker m/v
Dagen: tenminste zaterdag
hele dag, donderdagavond
Minimum leeftijd: 16 jaar

Verkoopmedewerker vers m/v

Nieuwe expositie in galerie
Judy Straten
In de eerste ruimte zijn er
schilderijen van Peter Willemse en
beelden van Joyce de Gruiter te zien.
De schilderijen van Peter zijn geïnspireerd op de zogenaamde Disneycultuur:
film, muziek, speelgoed, videogames,
internet en subculturen zoals tatoeagekunst. De schilderijen zijn lieflijk, maar
tegelijk intrigerend, ironisch, spottend
en ontroerend.
De sculpturen van hout en mixed
media van Joyce de Gruiter geven
blijk van een intrigerende, ironische,

...meer banen

ijs en een sculpturen met bloemen. In
de tweede ruimte worden schilderijen
van Jean Guillaume tentoongesteld.
Hij voelt zich verwant met Dick Bruna,
Yoshimoto Nara en Liu Ye. Hij zoekt
naar vereenvoudiging van de vorm.
Hij leeft op Bali en is slechts af en toe
bereid om inzicht in zijn wereld te
verschaffen.
De galerie is geopend op woensdag
tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00
uur en op zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur.

24-32 uur
Minimum leeftijd: 18 jaar Werkplek: AGF, Vers

• Weet je van aanpakken en zit
klantvriendelijkheid in je genen?
• Wil je werken in een leuk en resultaatgericht team?
• Dan ben jij misschien onze nieuwe collega.

Inlichtingen:
Wil Lucassen, Directeur Personeelszaken
Tel. 077 - 396 13 94 / b.g.g. 077 - 396 13 93

Sollicitatiebrieven richten aan:
VOF P. en W. Lucassen, Patronaat 13c, 5961 TD Horst
Per e-mail: plus.horst@planet.nl
Of haal een formulier bij de servicebalie

Meer info is beschikbaar op www.plushorst.nl
Svp zo spoedig mogelijk inzenden en tenminste vóór 30 april 2012
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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.

Ger Gooren
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Tijdens de Meerlose kermis in 1981 leerde de nu 52-jarige Ger Gooren uit
Meerlo zijn grote liefde Gerda ‘van de kapper’ kennen. Inmiddels zijn ze iets
meer dan 30 jaar getrouwd en vier kinderen rijker. Ger is geboren in
Blitterswijck en woonde van zijn 3e tot zijn 21e in Velden. Ger Gooren wordt
deze week geplukt.

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.

Yoghurtpudding met
aardbeien
Nagerecht voor 4 personen
Benodigdheden:
· 6 blaadjes gelatine
· 250 gram aardbeien
· 1 eetlepel citroensap
· 2 eetlepels suiker
· Halve liter yoghurt
Bereiding:
· Week de gelatine ongeveer 3
minuten in ruim koud water;
· maak de aardbeien schoon en
houd 6 mooie aardbeien over
om te garneren;
· verhit twee eetlepels water
met citroensap en de suiker in
een pannetje tot de suiker is
opgelost;
· los hierin, van het vuur af, de
goed uitgeknepen gelatine
blaadjes op;
· roer het gelatinemengsel en de
in stukjes gesneden aardbeien
door de yoghurt en laat het
geheel in de koeling dik en
lobbig worden;
· schep het yoghurtmengsel in
een koud omgespoelde vorm
en laat het 3 tot 4 uur opstijven
in de koelkast;
· stort de pudding op een platte
schaal, en garneer het gerecht
met de aardbeien.
Variatietip:
Vervang de aardbeien door
andere verse vruchten, gebruik
geen verse mango, papaja,
ananas of kiwi.

het Leger des Heils ging werken,
vroeg mijn omgeving meteen of ik
dan ook zo’n uniform moest dragen.”
Hij begint te lachen en vervolgt: “Dat
is niet het geval. Het Leger des Heils
is meer dan alleen maar de collectebus en de uniformen. Het onderdeel
waar ik voor werk heeft landelijk al
5.000 ongeüniformeerde medewerkers.”

Alle zorg in voormalig
gemeentehuis
In zijn vrije tijd is voetbal zijn
grootste hobby. De Meerlonaar is zelf
geen actief voetballer meer. “Toen onze
jongens gingen voetballen ben ik
jeugdleider geworden en daarna wedstrijdsecretaris bij de jeugd in Meerlo.
Tijdens deze periode is ook de jeugdsamenwerking met Wanssum tot stand
gekomen. Uiteindelijk heeft dit geleid
tot een algehele fusie van zowel jeugd
als senioren van voetbalclub Meerlo en
Wanssum tot SV United”, aldus Gooren.
Tegenwoordig is de voetballiefhebber
secretaris binnen het bestuur van
SV United. Naast de lokale voetballerij,
kijkt Ger graag naar de verrichtingen
van de Nederlandse profclubs waarvan
PSV zijn favoriete elftal is. Met een seizoenskaart op zak slaat hij zelden een
thuiswedstrijd van de Eindhovenaren
over. De voetballiefhebber woont graag
in het rustige Meerlo waar iedereen
kan zijn wie hij is. Hij hoopt vurig dat
er binnen het dorp één plek komt
waar een totaalaanbod van zorg komt.
“Het voormalig gemeentehuis staat
sinds de fusie met Horst aan de Maas
leeg. Het is een ideaal gebouw om alle
zorgverleners zoals dokter, tandarts,

fysio en apotheek te huisvesten”, zegt
Gooren.

Gerda werkt
inspirerend
Geïnspireerd door zijn echtgenote
Gerda, is Ger steeds vaker in de tuin te
vinden of maakt hij boswandelingen in
Meerlo. Over zijn echtgenote zegt hij:
“Gerda is een bezige bij, die het liefst
in de tuin bezig is. Zij is bovendien erg
handig in huis. Een voorbeeld voor
de kinderen en mijn grote steun en
toeverlaat”, aldus de Meerlonaar.
Ger Gooren volgt graag het journaal
en documentaires die betrekking
hebben op een actueel probleem. Van
de politieserie Flikken is hij gecharmeerd en uiteraard volgt hij graag
voetbalwedstrijden op Eredivisie Live.
Aan buitenlandse soaps, reality- en
talentenprogramma’s heeft hij een
hekel. Hem midden in de nacht wakker
maken, hoeft wat hem betreft niet.
“Als er iets is hoor ik dat de volgende
morgen wel.”
De Meerlonaar beperkt zijn uitgaansleven tot samen met Gerda en
de kinderen ergens lekker gaan eten.
Ger is een nuchtere man en zou William
Booth, die het Leger des Heils in 1865
oprichtte, graag willen ontmoeten.
Hij weet dat dit niet kan. “Al is het
maar omdat zijn gedachtegoed tegenwoordig nog steeds actueel is”, zegt
Gooren. Het interview zit erop en Ger
gaat voor de tv zitten. PSV speelt de
bekerfinale tegen Heracles Almelo in
de Rotterdamse Kuip. Een mooi einde
van de dag voor Ger want PSV wint
met 3-0.

RIX LIMERICK
Na jarenlang binnen het Vincent
van Gogh-instituut te hebben gewerkt,
is Ger momenteel werkzaam bij het
Leger des Heils. Hij is verantwoordelijk
voor de intakes, opnames en de uitvoering van de trajectplannen binnen
de organisatie. Hij helpt mensen binnen

een woonvoorziening die dakloos zijn,
verslavings- en psychiatrische problemen hebben en veelvuldig met justitie
in aanraking zijn geweest.

Leger des Heils
Ger: “Toen ik vertelde dat ik bij

PUZZEL
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Veul schaele wazel, soms mit en sneer,
Zoë schreef Rix limericks op pepeer.
Viëf regels op moat,
Haj ’t soms wát kwoad,
Vur ôw as laezer mit veul plezeer!

DE 3VROUWEN
Winkel de 3Vrouwen is per 1 mei op zoek naar een
enthousiaste en zelfstandige

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
+/- 16 uur per week (in overleg)

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

5

HALLO van afgelopen week: Rix Limerick stopt

3

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Wij vragen:
• gediplomeerde schoonheidsspecialiste
• aﬃniteit met natuurlijke producten
• iemand die niet rookt
Wij bieden:
• leuke baan met doorgroeimogelijkheden
• ruimte voor opleidingen en trainingen
Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door je brief met CV te sturen naar:
Bloesem Remedies Nederland
Tessa Opheij
Sint Jansstraat 3, 5964 AA Meterik
info@bloesem-remedies.com
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opinie 13

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

SP: geen steun provincie voor bouw
megastal Sevenum
In Sevenum is veel verzet tegen de plannen voor de bouw van een
varkensstal voor bijna 16.000 dieren. Zowel de omwonenden als de
gemeente Horst aan de Maas hebben zich uitgesproken tegen de bouw
van de stal. Desondanks staat de provincie Limburg achter het nieuwe
varkensbedrijf. De SP vindt deze steun opmerkelijk en heeft het
provinciebestuur inmiddels om opheldering gevraagd.
De plannen voor het nieuwe
varkensbedrijf passen niet in het be-

stemmingsplan van de gemeente Horst
aan de Maas. Daarnaast werden in

een onderzoek dat in opdracht van de
Raad van State is uitgevoerd een aantal
kanttekeningen bij de door de provincie
verleende milieuvergunning geplaatst.
“Het is opvallend dat zelfs
Gemeente Horst aan de Maas tegen
de komst van dit gigantische bedrijf is,
terwijl de provincie gewoon doorzet.
Wij willen van het provinciebestuur

weten waarom Klevar toch steun van
de provincie krijgt en de provincie de
gemeente zelfs wil dwingen om toch
de bouw van het bedrijf mogelijk te
maken. Als het aan de SP ligt dan
komt het bedrijf er niet”, aldus SP
Statenlid Thijs Coppus.
Thijs Coppus,
SP Statenlid

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

Ingezonden brief

Stichting Onderhoud Veldkruisen
en -kapellen houdt jaarlijks
een inspectietocht langs alle
monumentjes om te bekijken of
hier en daar onderhoud of reparatie
nodig is. Het is dan steeds weer
zeer hartverwarmend te zien, dat
veel mensen de oude traditie in ere
houden om ter gelegenheid van
de Goede Week een monumentje
eens extra op te poetsen en van een
bloemetje te voorzien. Namens de
stichting hartelijk bedankt.
A. Veuger

Bespreking Poll week 13

Lokale media moeten toegang krijgen tot de opening van de Floriade
De stelling van week 13 dat lokale media ook toegang moeten krijgen
tot de opening van de Floriade werd door 89% van de stemmers met ‘eens’
beantwoord. Slechts 11% was het niet eens met de stelling. Op woensdag
4 april werd de Floriade 2012 met een groot spektakel geopend, in het
bijzijn van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Uit het hele land hadden media
zich aangemeld om bij deze opening te zijn. De organisatie van de Floriade
heeft hierdoor een selectie moeten maken van welke media ze toelieten bij
de opening. Lokale bladen en andere media, zoals bijvoorbeeld nieuwsblad

HALLO Horst aan de Maas, Omroep Reindonk en Peel en Maas uit Venray,
vielen buiten de boot. Een stemmer uit Horst vindt: “lokale evenementen
moeten in eerste instantie toegankelijk zijn voor iedereen in de regio waar ze
zijn.”
Een andere stemmer wijst HALLO Horst aan de Maas op het foutje in de
stelling die oorspronkelijk luidde ’lokale media moet toegang krijgen.’ Hij
wees de redactie terecht op het meervoud van het woord ‘media’ met de
ludieke woorden “Ik zijn het niet eens met de stelling.”

Gebiedsontzegging is een prima maatregel
tegen overlast en geweldpleging
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Onlangs heeft de politie in Horst een inwoner van Grubbenvorst een
gebiedsontzegging opgelegd. De man mag zich gedurende een maand niet meer
op en rond het Wilhelminaplein in Horst vertonen. De maatregel vloeit voort uit
een samenwerkingsverband tussen de gemeente Horst aan de Maas, de politie
en de horecaondernemers in het centrum van Horst. De Grubbenvorstenaar
heeft de gebiedsontzegging opgelegd gekregen omdat hij tot tweemaal toe
een geweldsdelict op het horecaplein had gepleegd. Volgens een woordvoerder
van de politie is de bedoeling van het samenwerkingsverband om uitgaan

Kan mij het
schelen
Ach, wat maakt het uit, een
paar kapotte bloemen, een
vernield bushokje of een
doodgeknuppelde cavia. Is toch
leuk? De mensen moeten niet zo
zeuren. De gemeente ruimt de
zooi wel op en de
belastingbetaler betaalt. Die
financiert toch ook mijn biertje
en mijn joint, en daar zegt ook
niemand iets van. Mijn vrienden?
Die vinden het keistoer. Want
anders zijn het mijn vrienden
niet meer. Nee, dan blijft er van
mij eigenlijk niks meer over,
zonder hun. Mijn ouders? Nee,
die hebben het te druk. Onze
pap werkt 80 uur per week en
ons mam moet de hele dag
winkelen. Leraren, hoezo?
Hahaha, die waren er alleen
maar om mij te pesten. Nee, laat
mij gewoon lekker overlast
veroorzaken. Een beetje herrie
maken met mijn scooter, of
bierglazen kapot gooien op het
fietspad. Anders moet een ander
dat allemaal doen. Ik ben wel
een béétje sociaal, hoor. Weet je
trouwens hoe vermoeiend
vernielen en overlast
veroorzaken is? En dan moet je
ook nog uit handen blijven van
de wouten. Mensen, jullie
hebben er echt geen idee hoe
zwaar het bestaan van een
vandaal is. Weet je hoeveel
kracht het kost om een
verkeersbord uit de grond te
rukken? Of wat het met je lijf
doet als je continu moet kotsen
door je kater? Ze moesten er een
betaalde baan van maken. Dat is
wat ik vind. Maar eh, is het
verhaal nu klaar? Ik moet
namelijk weg. Om half twaalf
melden voor mijn taakstraf. Wat
ik moet doen? Oh, eh, ja…
toiletpotten schoon krabben in
het bejaardentehuis. Viezeriken
hoor, die oudjes. En dat wordt
dan wel door de staat betaald.
Begrijp jij daar nou iets van. Hé,
ik ga er van door hè. Mijn
vrienden wachten en ik kan ze
niet bellen want mijn beltegoed
is op. Trouwens, mooi mobieltje,
hè? Heb ik helemaal zelf gejat.
Hoije wah!
Cactus

in het centrum gezellig en veilig te houden. Het wordt raddraaiers dus lastig
gemaakt om zich te misdragen in en rond de kroegen van Horst. Mensen die
desondanks de sollicitatie naar een gebiedsontzegging beloond zien, komen op
de Wall of Fame van de verschillende horecagelegenheden terecht. Zodra hij of
zij zich gedurende de ontzegging binnen het gebied begeeft, wordt de politie
ingeschakeld. Een zwaar middel tegen een delict dat vrijwel wekelijks plaatsvindt
of een waarschuwing aan iedereen die van plan was de rust in het centrum van
Horst te verstoren? Wat vindt u?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 14) > Pasen is nog steeds een religieus feest > eens 46% oneens 54%

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Themabijeenkomst 17 april

Inzet vrijwilligers in noodsituaties

Wilt u meer weten over
Gemeenschapsdenken
Regelmatig vinden er themabijeenkomsten
voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas
(HadM) plaats. Doel daarvan is dat de gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt over
diverse uiteenlopende onderwerpen.
Dinsdag 17 april 2012 om 20.00 uur is er
een themabijeenkomst in de raadzaal over
Gemeenschapsdenken.
In het begin van deze raadsperiode (januari / februari 2010) vond de eerste bijeenkomst plaats
over het onderwerp Gemeenschapsdenken.
Toen werd het nieuwe logo van de nieuwe
gemeente HadM gepresenteerd. En werd stilgestaan bij de vraag hoe we de zestien kernen
– afkomstig uit drie verschillende gemeenten –
met elkaar kunnen verbinden.

AED’s in de openbare ruimte

Intussen houdt Gemeenschapsdenken meer
in dan alleen deze maatschappelijke ontwikkeling. Daarover wordt de gemeenteraad deze
dinsdagavond bijgepraat.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen? Kom dan luisteren op dinsdag
17 april 2012 om 20.00 uur. U bent van harte
welkom! Overigens kunt u deze themabijeenkomst ook beluisteren via internet.
Meer informatie
De agenda van deze themabijeenkomst kunt
u inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op
www.horstaandemaas.nl.

Afgelopen week
werden er 103
nieuwe parkeerplaatsen opgeleverd
bij Station Horst –
Sevenum. Het totale
aantal bedraagt
hierdoor nu 296. De
extra plaatsen zijn
gefinancierd door
het Ministerie van
I&M, de Provincie
Limburg, de NS
en de gemeente
Horst aan de Maas.
Wethouder Driessen
was bij de oplevering
aanwezig.

Regels voor gebruik van de tuinkorf
Het voorjaar begint. Tijdens de eerste zonnige dagen krijgen veel mensen zin om in de
tuin te werken. Dat merkt de gemeente aan de
hoeveelheid tuinafval die wordt aangeboden in
de korven.
Drie keer per week worden de korven geleegd.
In het buitengebied gebeurt dit twee keer per
week. Dan nog kan het in deze drukke tijd een
enkele keer gebeuren dat u een volle tuinkorf aantreft. Om dit te voorkomen, gelden de volgende
regels voor het gebruik van de tuinkorven:
• in de korven mag alléén fijn tuinafval. Dat is
tuinafval dat niet langer is dan 50 centimeter,
zoals bladeren, snoeiafval, planten, grasmaaisel
en heggensnoeisel. Langer tuinafval zorgt ervoor
dat de korven niet goed kunnen worden geleegd;

Vorige week heeft wethouder Birgit op de Laak een van de onlangs in de gemeente opgehangen AED-kasten in gebruik genomen. Deze kasten zijn nodig om een aantal Automatische
Externe Defibrillatoren (AED’s) buiten te kunnen plaatsen. Hierdoor zijn ze voor iedereen
toegankelijk. De kasten zijn door bedrijven in Horst aan de Maas ter beschikking gesteld aan
de gemeenschap.

• grote hoeveelheden tuinafval en grof tuinafval
(zoals boomstronken en lange takken) mogen
niet in de korf. U kunt deze elke zaterdag
van 12.00 tot 16.00 uur gratis inleveren bij de
gemeentewerf aan de Americaanseweg 43 in
Horst;
• grote partijen tuinafval en grof tuinafval kunnen ook op afroep bij u aan huis opgehaald
worden, tegen betaling van de transportkosten. U kunt hiervoor een afspraak maken via
het callcenter van de gemeente, telefoon
077 - 477 97 77;
• houd de omgeving van de tuinkorf schoon: het
is niet toegestaan tuinafval naast de korven te
deponeren;
• gebruik de korf ‘sociaal’: uw buren willen hun
tuinafval ook graag kwijt!

Noodzaak
In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme, vaak als
gevolg van een acuut hartinfarct, zeer ernstig
verstoord. Het gevolg is dat het hart geen bloed
meer door het lichaam pompt. Het slachtoffer
is bewusteloos en zal overlijden als er niets
gedaan wordt.
Wanneer bij een circulatiestilstand direct 112
wordt gebeld, binnen drie minuten gestart wordt
met reanimatie en (indien nodig) binnen zes
minuten wordt gedefibrilleerd (toedienen elektroshock) met een AED, zijn de kansen op herstel
van hartritme groot, ongeveer 35-40%. Na deze
zes minuten blijven reanimatie en defibrillatie
natuurlijk nodig, maar de kansen nemen met
iedere minuut sterk af, tot minder dan 10% kans
na twaalf minuten.
De ambulancediensten hebben een defibrillator, maar kunnen in de praktijk, o.a. door het
steeds drukker wordende verkeer, meestal niet
sneller dan acht tot tien minuten na de melding
ter plaatse zijn. Er gaat dus veel kostbare tijd
verloren.
Inzet vrijwilligers
De meldkamer van de RAVLN zal bij een 112
melding van een ‘mogelijke’ reanimatie niet
alleen twee ambulances naar het slachtoffer
sturen, maar ook twee soorten sms’jes naar een
groep van (burger)vrijwilligers die in de buurt
van het slachtoffer woonachtig of werkzaam
zijn. Eén groep vrijwilligers krijgt een tekstbericht om direct naar het slachtoffer te gaan en
te beginnen met reanimatie. De andere groep
krijgt een bericht om de dichtstbijzijnde AED
op te halen en dan direct naar het slachtoffer te
gaan. Vanwege het feit dat een vrijwilliger verhinderd kan zijn, zullen uit beide hulpgroepen
meerdere mensen tegelijkertijd een tekstbericht
ontvangen.

Stand van zaken
Hieronder ziet u een overzicht van het aantal
(in het alarmeringssysteem) aangemelde
vrijwilligers per dorpskern.
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord

12
3
7
12

Griendtsveen

4

Grubbenvorst

10

Hegelsom

5

Horst

47

Kronenberg

16

Lottum

18

Meerlo

18

Melderslo
Meterik

7
7

Sevenum

32

Swolgen

16

Tienray

17
233

Bent u een van deze 233 vrijwilligers? Log dan
eens in op www.burgerhulpverleninglimburg.
nl om te kijken waar bij u in de buurt (nieuwe)
AED’s aangemeld zijn bij het alarmeringssysteem.
Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u
kijken op www.burgerhulpverleninglimburg.nl
of volg ons op twitter via
www.twitter.com/bhlravln.
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Floriade 15

Uiteindelijk komen we allemaal terug
Als een van de eersten stonden ze voor de poort van de Floriade: 32 dames van de vrouwenbeweging uit
Griendtsveen hadden hun jaarlijkse uitje met opzet gepland op de eerste dag dat de wereldtuinbouwtentoonstelling voor publiek geopend was. HALLO Horst aan de Maas liep een dagje met de dames mee.

FLORIADEAGENDA
Zaterdag 14 april

Zondag 15 april

Shantygroep De Maashave uit Grubbenvorst

The Company uit Grubbenvorst
www.horstaandemaas.nl/ﬂoriade

Het programma van de dag begon
met koffie en gebak in het groepsrestaurant. Wie daar met de dames
had afgesproken, werd direct op het
verkeerde been gezet. Het eerste wat
opvalt in de grote hal is een grote
groep van vrouwen in traditionele
klederdracht. Uit Staphorst, blijkt
later. “Zullen wij dat voortaan ook
doen?” wordt er gegrapt aan de
Griendtsveense tafel.
Tijdens de koffie wordt voor
de dames direct duidelijk dat het
de eerste Floriadedag is, want het
groepsrestaurant blijkt nog niet
echt ingesteld op de ontvangst van
grote groepen. Het personeel en de
organisatie moeten er duidelijk nog
even inkomen, zoals ook op andere
plekken van de Floriade valt op te
merken.
Na de koffie is iedereen vrij om
te gaan en staan waar men wil. Veel
dames lopen eerst Villa Flora binnen
en vergapen zich in de enorme hal
aan de prachtige bloemen en stands
uit alle windstreken. Daarna gaan de
meesten verder het park in. In de middag verzamelt iedereen zich weer voor
een rondleiding langs de ’highlights’
van de Floriade. Tijd om tijdens de
rondleiding ook enkele paviljoenen
binnen te gaan, is er helaas niet, tot
frustratie van sommigen. “Het was de
bedoeling dat we die rondleiding aan
het begin van de dag zouden hebben”,
vertelt bestuurslid Carla Vossen. “Dan

kon iedereen zelf bepalen waar zij
graag naartoe zou gaan. Helaas waren
alle gidsen voor vanochtend al bezet.”

Alles ziet
er prachtig uit
Aan het eind van het dagje
Floriade hebben de Griendtsveense
vrouwen gemengde gevoelens over
het park. Dien Poels is enthousiast:
“Ik ben ook op de vorige Floriade
geweest, in de Haarlemmermeer,
maar deze editie is veel mooier.
Alles ziet er prachtig uit.” Ria Smeets
sluit zich daarbij aan: “Het park is zo
uitgestrekt. Het is eigenlijk allemaal
veel te veel om op een dag te bekijken. Je moet bijna wel nog een keer
terugkomen om alles mee te krijgen.
Ik kom zeker nog een keer terug met
mijn kleinkinderen.”

Over twee maanden
staat alles in bloei
“Ik denk dat we te vroeg zijn”, vertelt Fien van den Einden. “Over twee
maanden staan alle planten in bloei en
is het weer veel beter. Nu is het nog
behoorlijk koud en dat maakt dat er
nog weinig sfeer op de Floriade hangt.
En over een tijdje is alles ongetwijfeld
ook wat beter geregeld. Dus, uiteindelijk komen we allemaal nog een
keer terug, schrijf dat maar op”, voegt
ze er nog snel aan toe.

Nationale Sportweek
In de week van 21 tot en met 28 april vindt
de plaats. In deze sportweek willen gemeenten het belang van ‘sport en bewegen’ met
allerlei activiteiten uitdragen onder hun
inwoners. Sport en bewegen is immers niet
alleen goed voor lijf en geest, maar is vooral
ook leuk om (samen) te doen!
In de gemeente Horst aan de Maas willen we
dit jaar in de Nationale Sportweek bijzondere
aandacht schenken aan sport voor ouderen.
Sporten kun je immers op jonge leeftijd, maar
ook op oudere leeftijd, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau.
In verband hiermee nodigen wij alle ouderen
uit Horst aan de Maas uit voor een gezellige
en sportieve middag.

Uiteraard mag u deze middag, als u dat wilt, zelf
aan een of meerdere activiteiten deelnemen,
om zo te ervaren of deze activiteit misschien
voor u geschikt is.
Behalve deze demonstraties op zondag 22 april,
wordt u ook de mogelijkheid geboden om op
een ander tijdstip in de Nationale Sportweek,

Zwembad De Berkel,
Kranestraat 14 in Horst

Maandag 23 april
Dinsdag 24 april
Woensdag 25 april
Vrijdag 27 april

08.45 tot 09.30 uur
13.30 tot 14.15 uur
09.45 tot 10.30 uur
10.00 tot 10.45 uur
10.45 tot 11.30 uur

Wellness Centre Anco, Venrayseweg 114 in Horst (gratis parkeren)
van 13.30 – 15.00 uur
Feestzaal Froxx,
Venrayseweg 116 in Horst
van 15.00 – 17.00 uur
Wanneer: zondag 22 april
Toegang: gratis

Na de fitness activiteiten willen wij u aan de
hand van diverse demonstraties kennis laten
maken met een aantal andere sportieve activiteiten, die bijzonder geschikt zijn voor ouderen
om aan deel te nemen. U kunt hierbij denken
aan volksdansen, zitgymnastiek, line-dance,
activiteiten in het kader van Beweeg Bewust en
stijldansen. Deze activiteiten worden gedemonstreerd in de naast Anco gelegen feestzaal van
Feesterij Froxx.

Hieronder ziet u het overzicht waarop de zwemactiviteiten plaatsvinden. Ook hier geldt dat u
gratis en zonder verplichting op een van deze
tijdstippen mag deelnemen.

Zwemmen,
Meer bewegen voor ouderen

Waar:

De middag start met een kennismaking met diverse vormen van fitness die specifiek geschikt
zijn voor ouderen. Dit vindt plaats in Wellness
Centre Anco waar fitnessactiviteiten door
ouderen worden gedemonstreerd. Het Wellness
Centre staat voor u open. U kunt dan ook kijkje
nemen bij het zwembad en de sauna.

geheel vrijblijvend een kijkje te nemen bij zwemactiviteiten voor ouderen.

Meimaand, sportmaand!
Onder dit motto bieden alle aanbieders van de
sportieve activiteiten die aan deze Nationale
Sportweek meewerken, u de gelegenheid
om in de maand mei, kosteloos en zonder
verplichting aan hun activiteit deel te nemen.
Meer informatie over deze mogelijkheden wordt
verstrekt tijdens de sportieve middag op zondag
22 april. Voor meer informatie over de Nationale
Sportweek kunt u contact opnemen met Loek
Logister van de gemeente Horst aan de Maas,
telefoonnummer 077 – 477 97 77.
Wij hopen u allemaal op deze sportieve middag
te mogen begroeten!

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad
dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben
betrekking op het volgende.
America
Nusseleinstraat 11a
Pastoor Jeukenstraat ongenummerd
Broekhuizenvorst
Broekhuizerweg 20
Grubbenvorst
LOG Witveldweg
Kloosterstraat 21
Broekeindweg 12
Hegelsom
Veldlaan 1
Stationsstraat

Horst
Kreuzelweg 27
Op de Vlis 7
Groenewoudstraat 1
Tuinderslaan 38
Prinses Irenestraat 26
Prinses Irenestraat 12
Venloseweg 102
Kronenberg
Kempkesstraat 29

Meterik
Crommentuynstraat 43
Sevenum
Schatbroekdijk 5
Raadhuisplein 1a
Van Vlattenstraat 104
Van Vlattenstraat 106
Toverland 2
Molenstraat 37

Lottum
Horsterdijk 103

Swolgen
Jan van Swolgenstraat 44
Legert 6

Melderslo
Herenbosweg 32

Horst aan de Maas
Herziening bestemmingsplan Buitengebied 2011
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Vijftien ondernemers bundelen krachten in podium Horst aan de Maas Ondernemend

Samen sterk op de Floriade
Wat is de overeenkomst tussen Aarts Conserven, Aceera, B-Berry, Californië BV, Clabbers Communicatie, Hotraco
Group, Loonbedrijf Jenniskens, Lutèce BV, Mertens BV, Minichamp BV, Prime Champ, Toeristisch Platform, Verstappen
Verpakkingen, Vissers Olie en Vullings Metaalbewerking & Systemen? Deze vijftien bedrijven en instellingen zijn
present op de Floriade.
Ze bundelen hun krachten in het po- hele regio is. In het Huis van de Smaak
dium ‘Horst aan de Maas Ondernemend’ tonen ze een half jaar hun producten en
om te laten zien dat de Floriade van de innovatiekracht.

Een Chinese overheidsdelegatie bezocht woensdag 4 april verschillende bedrijven. Wethouder Litjens gaf een presentatie over Greenport
Venlo aan de delegatie van Chinese overheidsvertegenwoordigers, die
ter gelegenheid van de opening van de Floriade hier te gast waren.
Zij kregen onder andere een rondleiding bij Rötjes Young Plants en
boomkwekerijen Vergeldt & Bouten en Ruud Vosbeek uit Lottum.

De Floriade is van start en verwacht het komende half jaar minimaal
2 miljoen mensen die een bezoek
brengen aan de Floriade en de omliggende regio. Dat biedt geweldige
kansen, onder meer voor ondernemers
in de regio. Maar hoe zorg je dat je
als ondernemer uit Horst aan de Maas
zichtbaar bent op de wereldtuinbouwtentoonstelling? Gemeente Horst aan
de Maas sprong hierop in en realiseerde, in samenwerking met Agrarisch
marketingbureau Drops, het ‘Horst aan
de Maas Ondernemend’ podium. Dit
podium staat voor de verbindingen
tussen Gemeente Horst aan de Maas,
veertien innovatieve ondernemers en
het Toeristisch Platform. Trots presenteren de partijen zich tijdens de Floriade
2012 aan het publiek.
Het podium heeft een plaats in het
‘Huis van de Smaak’, en geeft uiting
aan de speerpunten van Gemeente
Horst aan de Maas: agribusiness,
toerisme en leefbaarheid. De ondernemers hoeven zelf niet 6 maanden lang
iedere dag aanwezig te zijn, maar door
nieuwe media kunnen de bezoekers
toch de sfeer proeven van de bedrijven.
In korte bedrijfsfilmpjes presenteren

7. Tell-Prod adv VB Mulitroom 297x210

Haal de toekomst in huis
Internet nu al supersnel
met z’n allen tegelijk
Je kunt steeds meer met KPN. Nu en in de toekomst. Met KPN Glasvezel kun je nu al supersnel
internetten op meerdere computers tegelijk. In de toekomst zal de vraag naar meer capaciteit
alleen nog maar groeien. Eén ding is zeker: met KPN Glasvezel ben je er klaar voor.

AD 10996/09-11 Horst

kpn winkel Venlo | kpn.com /glasvezel

KPN Glasvezel

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen

de ondernemers trots hun bedrijf en
innovatieve activiteiten. Daarnaast kunt
u door middel van een virtuele tour
beleven wat de gemeente Horst aan de
Maas u te bieden heeft. De deelnemende ondernemers worden niet
alleen op het podium extra onder de
aandacht gebracht, er wordt ook extra
promotie gemaakt in de regio.
Het podium ‘Horst aan de Maas
Ondernemend’ is gesitueerd binnen de
belevingswereld ‘De Meesterwerken
van Moeder Natuur’ in ‘Het Huis van de
Smaak’, de inzending van de sectoren groenten, fruit en champignons.
‘Het Huis van de Smaak’ staat in het

themaveld ‘Education & Innovation’.
Laat u verrassen door datgene wat
Horst aan de Maas u te bieden
heeft. Kijk voor meer informatie over
‘Horst aan de Maas Ondernemend’,
de deelnemende bedrijven en het
laatste nieuws over het podium op
www.horstaandemaasondernemend.nl
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15 VRAGEN aan Dominique Hazeleger Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Dominique Hazeleger
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik met mijn fiets achter ons huis in
de sloot viel. Ik riep dat er helemaal
geen krokodillen in zaten, mijn ouders
zeiden namelijk altijd dat er krokodillen
in zwommen.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik liep samen met mijn broertje en mijn
moeder de Hema in. Ik was een jaar
of 6,5 en mijn broertje en ik wilden
dierenvingerpoppetjes hebben, die
zaten op een fles met snoep erin. Ik
heb ze gepakt en in mijn zak gestopt.
Thuis kregen mijn broertje en ik ruzie,
hij vertelde toen tegen mijn moeder

One X

dat ik het gepakt had. Mama kwam
boos naar boven en vroeg het, maar ik
loog dat het helemaal niet waar was.
Uiteindelijk heb ik de poppetjes toch
gepakt en hebben we ze terug naar de
winkel gebracht.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou wel willen kunnen vliegen. Als ik
dan uitga, kan ik mijn vriendinnen gewoon meenemen, dan zijn we er heel
snel. Ook lijkt het me een heel apart
gevoel om te kunnen vliegen.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Wat heel veel meiden wel zouden
willen denk ik: zon, zee en een strand
met lekkere jongens, haha.
Waarop ben je het meest trots?
Ik ben het meest trots op mijn familie,
omdat ze er altijd het beste van kunnen

maken, al zit het niet altijd mee.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Er zijn heel veel liedjes waarvan ik
denk ’dat is nou een mooie tekst’, maar
ik vind What hurts the most van Rascal
Flatss mooi omdat je soms dingen niet
kan tegenhouden en daar gaat het
liedje over. Hou me vast van Volumia
vind ik ook mooi, er worden veel vragen in gesteld waar je eigenlijk geen
antwoord op kunt geven.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Ik zou over vrouwen gaan praten, om
te kijken hoe jongens daarover praten.
En staand plassen, dat lijkt me toch wel
heel raar, dus dat zou ik ook uit willen
proberen, haha.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Diddl en Pokémon. Spullen daarvan

Gezocht

NIEUW
!

• Android 4.0 met HTC Sense 4.0
• 8 MP camera met autofocus, led-flitser en
BSI-sensor (betere resultaten bij weinig licht)
• 4,7 inch scherm
• in wit en zwart verkrijgbaar

in combinatie met:
2-jarig Hi Messaging
Medium 500MB
+ 150 minuten
+ Hi ToetselLease *
Geen bijbetaling

25 mannen en/of vrouwen
die 5 kilo of meer willen afvallen.
Met een medisch verantwoorde
voedingsmethode 1 tot 2 kilo
per week afvallen!
Voor aanmeldingen of informatie:
bel 06-4208 7809 of e-mail naar:
anbise@mylifeslim.com
My-Life Slim Sevenum
Molenstraat 26, 5975 AG Sevenum
Uitsluitend op afspraak
Opgeven kan t/m 22 april

van € 45,- voor

*Zie toestellease voorwaarden op hi.nl

spaarden en ruilden we en als we
iets nieuws hadden, bijvoorbeeld een
nieuwe Diddl-blok of nieuwe Pokémonkaarten, waren we daar heel blij en
voorzichtig mee.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan in Hawaii geboren willen
zijn, omdat ze daar zo relaxed zijn. Dan
zou ik lekker de hele dag surfen en in
het zonnetje liggen.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Na het gala van groep 8 heb ik gezegd
dat iedereen bij mij in de achtertuin
kon komen zwemmen. De vaders die
mee waren gekomen hebben we er
toen in geduwd, haha.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Johnny’s of Hart van Horst, dat ligt er
maar net aan waar we zin in hebben.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Hmm.. Ik heb eigenlijk niet echt
angsten die ik wil overwinnen. Ik ben
bijna nergens bang voor.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Ik zou samen met mijn vrienden en
vriendinnen wakker willen worden in
een lekker warm land. Daarna met een
mega-ontbijt met taart enzo ontbijten, na het eten parachutespringen of
bungeejumpen en dan naar een strand
mooie jongens spotten en tenslotte
’s avonds feesten op een strandfeest.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik heb al een tatoeage, drie sterren bij
mijn heup. Ik gaf dit als moederdagcadeau aan mijn moeder, we hebben
deze tattoo samen. Ik wilde geen
ketting geven, die raak je zo kwijt. De
tattoo staat ervoor dat als een van ons
dood zou gaan je aan die sterren altijd
een herinnering hebt.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik weet niet of ik wel wil weten wat er
allemaal gaat gebeuren. Ik hou ervan
om verrast te worden. Maar misschien
zou ik wel willen vragen of ik gelukkig
zal worden later.

€ 22,50
p/mnd

KIJK SNEL OP WWW.WELCOMBIJKIVITS.NL!
Welcom bij Kivits • De Bleek 58-60 • 5801 MD Venray • Tel. 0478 - 58 11 60 •

@welcombijkivits •

Welcom bij Kivits

www.mylifeslim.com

Column

Hoezo
crisis?
Shoppen met manden die
je normaal alleen voor
boodschappen in de
supermarkt gebruikt, meer
dan twintig kassa’s open
waarvoor zich een complete
zigzag-rij heeft opgesteld en je
pas aan de beurt bent als jouw
nummertje wordt afgeroepen
en paskamers waarvoor de rij
tot achter in de winkel
doorloopt: ik ging een
middagje shoppen.
Een conjunctuurgolf met een
neerwaartse beweging: de crisis.
Yeah right, ik merk er niets van.
Overvolle winkels met
hongerige oer-Hollanders die
zich gretig grijpend door de
winkel bewegen en die zich met
een uitpuilende tas weer
richting uitgang verplaatsen. Een
economische crisis kan ik hier
niet in ontdekken, het
consumentengedrag vertoont
eerder symptomen van Gouden
Tijden.
Ook voor de creativiteit
trouwens. Niet alleen actief
shopgedrag, ook briljante
ideeën borrelen op. Een uur in
de rij staan om te passen is
namelijk geen optie, tijd is
immers geld en het is nu
eenmaal crisis, tenminste dat
zeggen ze. Zomaar meenemen
kan ook niet, geld uitgeven kan,
maar dan wel alleen
noodzakelijke en bruikbare
producten: hallo crisis. Een
oplossing was snel en creatief
bedacht. Passen in de lift,
waarom niet? Hartstikke veel
ruimte, geen last van andere,
zwetende passers, een grote
spiegel, geen wachttijd en
(bijna) niemand die hem anders
gebruikt. Die enkeling die een
keer binnen komt en een
verdieping hoger of lager wil
heeft vast en zeker wel eens
eerder iemand in ondergoed
gezien, niet iets om druk over te
maken dus. Hartstikke
tijdbesparend deze oplossing, in
deze crisistijd is creatief denken
dus een waardevol wapen.
Terwijl ik in de lift stond
bedacht ik me dat die opwaartse
en neergaande beweging van
die paskamer-lift misschien wel
precies een spiegel van onze
economische wereld en de
reactie daarop is. Een crisis is het
zeker, al leek de economische
gesteldheid van Nederland deze
middag toch in een opwaartse
lift te zitten.
Mies
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Golf- en Countryclub Geijsteren
Het Spekt 2, 5862 AZ te Geijsteren

SCHRIJF NU IN VIA ONZE WEBSITE!
www.golfclubgeijsteren.nl

ZATERdAG 21 ApRIl

aanvang 13.00 tot 16.00 uur

Opening seizoen 2012
voor ’t Löbke
Sinds de opening in augustus 2011 hebben vele recreatieve tennissers de weg naar de nieuwe sportaccommodatie Kerkebos, gelegen tussen Swolgen en Tienray, gevonden. Tennisvereniging ’t Löbke uit Swolgen nodigt toeschouwers en geïnteresseerden nu uit om kennis te maken met de vereniging.

Wilt u zelf eens proberen hoe het is om te golfen?
Wilt u de sfeer proeven op onze golfbaan?
Wil uw kind golfen? Wij hanteren kindvriendelijke tarieven.
Wilt u alles horen over de vele lidmaatschapsmogelijkheden?
Wilt u gewoon een gezellige middag hebben?

Dan kom naar golfclub Geijsteren!!

Het eerste jeugdteam van tennisvereniging ‘t Löbke

Ze zijn er weer!
Heerlijke aardbeienvlaai
van hollandse aardbeien

5 Duitse snitbroodjes halen,
4 betalen en ook voorgebakken
Heerlijke

Volgens de tennisvereniging beginnen de spelers nu te wennen aan de
nieuwe smashcourtbanen. Het bestuur
van de vereniging is druk in de weer
om de tennisbanen te verfraaien met
mooie winddoeken en sponsorborden.
De eerst sponsoruitingen zijn vorige
week aangebracht.
Het jaarlijks terugkerende

openingstoernooi is gehouden op 1
april. Dit was ook het startsein voor
een nieuw seizoen vol toernooien,
tennisplezier en gezelligheid voor de
leden uit Swolgen en onder andere uit
Tienray, Meerlo en Melderslo.
Op 9 april start het eerste jeugdteam van tennisvereniging ‘t Löbke
in de voorjaarscompetitie van de

KNLTB. Vanaf 13 april start voor twee
seniorenteams ook de voorjaarscompetitie. De competitiewedstrijden
zijn voor iedereen gratis te bezoeken.
Raadpleeg voor begintijden van de
thuiswedstrijden de site.
Geïnteresseerden kunnen voor
meer informatie kijken op
www.lobke-swolgen.nl

Vijf keer kampioen
voor Hovoc

biologisch brood

ook voorgebakken
www.bakkerijgerards.nl
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl

Kleurenpracht
voor tuin en terras!

Volleybalvereniging Hovoc uit Horst viert een vijfdubbel kampioenschap dit seizoen. De vereniging laat weten
supertrots te zijn op hun kampioenen, de teams N4.3, N4.5, N5.3 en N5.4 bij de jeugd en bij de dames recreanten 3.

Het grootste
g
assortiment planten van Limburg!

altijd

Zondagds!
geopen uur
van 9 tot 17

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

Klimplanten alle soorten en maten
Clematis, Hedera, Kamperfoelie, etc. etc.

Solanum hangpot vol bloem en knop
Uit eigen kwekerij, absolute topkwaliteit!

Oleander

vol knop!
80 cm hoog, super!

Spaanse margriet op stam

Osteospermum
Paars, wit of rose bloeiend, vol knop

p.st.
17,99
p.st.
11,99

-20%
-20%
12,99
12,50
7,99

Aanbiedingen geldig t/m 17 april 2012 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

De jongens van Hovoc N5.3
De meisjes van Hovoc N4.3, het
CMV-team in de klasse niveau 4 laag,
zijn zondag 4 maart in de Dendronsporthal kampioen geworden. Zij
waren de eerste kampioenen van dit
volleybalseizoen. Het team bestaat uit
Joyce Janssen, Lenn Hesen, Kim van
Osch, Femke Gooren en Fleur Martens.
De coaches zijn Ilse Martens en Roger
van Osch.
De meisjes van Hovoc N4.5 zijn
zondag 1 april in Neerkant kampioen

geworden. Dit team bestaat uit Tessa
Poels, Pleun Majoor, Renske Reijnen, Jill
Geurts en Britt Thijssen.
De jongens van Hovoc N5.3, in de
klasse niveau 5 hoog, zijn zondag 18
maart in de Dendron-sporthal kampioen geworden. Zij worden getraind
door Ria van de Bekerom en Janine
Wethly en gecoached door Hans Vloet.
Het team bestaat uit Bas Vloet, Mike
van den Hoef, Ward Peeters, Jorn
Hermsen en Kris Welles.

De meisjes van Hovoc N5.4, in de
klasse niveau 5 laag, werden zondag
1 april in Broekhuizenvorst door coach
Angela Hoeijmakers naar het kampioenschap geleid. Dit team wordt
gevormd door Fleur van Velzen, Amber
Baak, Joyce Hoeijmakers, Romeé Derix
en Tamara van der Sterren.
De dames recreanten 3 spelen in
de 3e klasse. Zij werden op woensdag 4
april in de Dendron-sporthal kampioen.
Zij worden getraind door Bert Suman.
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Uw bloembak specialist

Hardhout • CorTen staal • Aluminium • Kunststof
Wittenhorst B3 is dankzij sponsoring van Sumarbox in het nieuw gestoken. Dankzij hun sponsor kon het
B3-elftal van de Horster voetbalclub nieuwe outfits aanschaffen. Wittenhorst B3 speelt in de derde klasse.

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

IJzersterke inhaalrace Kevin
eindigt in grindbak
Door: Van der Sleen/Gebben Racing
Een halve ronde voor het einde van de eerste ONK Dutch Supersport-race van het seizoen 2012 leek Kevin van
Leuven uit Swolgen zijn nieuwe team, Van der Sleen/Gebben Racing, een passend paasgeschenk te bezorgen. In
Assen wist hij zich na een matige start halverwege de race onder druilerige omstandigheden naar de vierde
plaats te rijden.
Toch kwam die vierde plaats er
niet: even in aanraking komen met
de gladde witte lijn betekende een
dikke streep door Kevins plannen.
Een beslagen helmvizier gooide roet
in het eten. Gaandeweg de race kreeg
Van Leuven daar steeds meer last
van. Daardoor werd hem het zicht
gedeeltelijk ontnomen en kon hij de
gladde witte streep aan de zijkant van
de baan niet meer ontwijken. “Erg
jammer”, concludeerde de 21-jarige
coureur. “Tijdens de race bleek ik
sneller te zijn dan Twan van Poppel.
In de laatste ronde wilde ik toeslaan
om mijn nieuwe team een podium-

plaats te bezorgen.”
Tijdens de kwalificaties deed de
Yamaha-coureur al van zich spreken
met een vijfde startplaats. Na het
doven van de rode lichten ging Van
Leuven matig van start en moest aardig
wat plaatsen inleveren zodat hij na een
ronde als twaalfde doorkwam. Daarna
volgde een indrukwekkende inhaalrace.
Voskamp en Schacht waren al binnen
twee ronden voorbij gereden.
Op de helft van de race wist Van
Leuven zich op de vierde plaats te
nestelen door onder andere Leon Bovee
voorbij te stevenen. Van Poppel leek
het volgende slachtoffer te worden van

de ontketende Van Leuven. Vooral op
het rechte stuk liep Van Leuven
op hem in. Vanwege het mindere
zicht nam Kevin wat afstand van zijn
naaste opponent om vervolgens op
het eind van de race definitief te
willen toeslaan, maar zover kwam
het niet.
Ondanks de deceptie keek
Van Leuven tevreden terug op het
eerste raceweekend. “We hebben
laten zien dat er onder alle omstandigheden rekening met ons gehouden
moet worden. Het stond als een huis.
Dat geeft vertrouwen richting de
komende wedstrijden.”

Wittenhorst genomineerd
voor Rinus Michels Award
De jeugdafdeling van voetbalclub Wittenhorst uit Horst is door het district Zuid 2 van de KNVB genomineerd
voor de titel beste jeugdopleiding in het Nederlandse amateurvoetbal. Wittenhorst maakt hiermee kans op de
Rinus Michels Award, een prestigieuze nationale aanmoedigingsprijsprijs. De concurrenten van Wittenhorst zijn
Zeelandia Middelburg, BFC Bussum, RKDEO Nootdorp en HHC Hardenberg.
Jeugdvoorzitter Gerard Lok geeft
antwoord op de vraag waarom
Wittenhorst is genomineerd: de
KNVB betrok bij zijn keuze een aantal
ontwikkelingen, zoals de ledenontwikkeling, actief clubbeleid, de vele
ontwikkelingskansen voor de diverse
doelgroepen en het vrijwilligersbeleid. Verder wordt de ontwikkeling
van het meisjesvoetbal als succes
genoemd.
Daarnaast heeft de KNVB aangegeven dat Wittenhorst beschikt over
een sterk en daadkrachtig bestuur.
Ook de gewonnen verkiezing voor
Sportploeg van het jaar in Horst
aan de Maas speelde een rol bij de
nominatie en een aparte vermelding
werd gemaakt van de ontwikkeling
van Dominique Jansen, die deze week

haar succesvolle debuut maakte in het
Nederlands dameselftal onder 19 jaar.
Zij is hiermee in Horst aan de Maas een
treffend voorbeeld voor het meisjesvoetbal.
De succesvolle organisatie en
ontwikkeling van de Mini F-competitie
voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar
wordt apart vermeld. “De Wittenhorst
jeugdopleiding heeft een gezonde toekomst”, aldus Gerard Lok, die de wens
uitspreekt dat ook voor het nieuwe seizoen weer veel nieuwe jeugdleden hun
weg zullen vinden naar de club. “Zeker
ook omdat de Wittenhorst jeugdopleiding komend seizoen een behoorlijke
niveauverhoging zal ondergaan”, aldus
Lok.
Voorzitter Ton Hagens benadrukt
dat deze nominatie wordt opgedragen

aan alle vrijwilligers van de club,
die er vol enthousiasme en met een
tomeloze inzet aan bijdragen dat
het Wittenhorst goed gaat. “Zonder
enthousiaste vrijwilligers kan een
amateurclub immers niet functioneren. Daarmee is deze nominatie een
bevestiging voor iedereen die zich
inzet voor de club. We mogen daarbij
zeker niet voorbij gaan aan de personen die in het verleden de jeugdopleiding gestalte hebben gegeven.
We ervaren deze nominatie als een
grote eer”, aldus Hagens.
De uitreiking van de Rinus Michel
Awards vindt plaats op 18 mei. In het
stadion van FC Zwolle zullen ook de
Awards worden uitgereikt aan de trainer van het jaar en de jeugdopleiding
van de betaald voetbalclubs.

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

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen
diverse kleuren
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

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
GUN 16 SWOLGEN
TEL. 0478-691669
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www.tcinterieurbouw.nl | (077) 464 18 44

AL
SINDS
1990

• (schuifdeur-/inloop)kasten • keukens • keukenrenovatie • advisering • ﬁjntimmerwerk •
wandbetimmeringen • badkamermeubels • interieur (winkel/kantoor/horeca) • voor particulieren én bedrijven •

STANDAARD OF MAATWERK:
PROFESSIONELE KWALITEIT, OOK VOOR U!

Tijdens het paasweekend werden in Cuijk de Nederlandse, internationale en worldcupwedstrijden rolstoeldansen gehouden. Deelnemers uit maar liefst 21 landen deden mee.
Op zaterdag haalden Kimberly
(10) en Jolanda Vermeulen uit
Broekhuizen in de ballroom-klasse
duo amateur 2 zilver. Zij werden
tweede van Nederland en eindigden
internationaal als vierde. Hiermee

promoveerden ze naar de hoofdklasse.
Met Jolanda’s nieuwe danspartner
Michel Akkermans werd ze Nederlands
kampioen en internationaal kampioen.
Zij won twee keer goud in de combiamateurklasse 2. Op zondag werden

Kimberly en Jolanda in de latindansen
klasse duo tweede van Nederland en
zevende internationaal. Met Michel
haalde Jolanda de zondag in de
latindansen een zilveren medaille op
het NK.

Zelf mennen in Horst

dat’s pas High-Tea
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233
PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

Zilver en goud voor
rolstoeldansers

weekend!

Belangstellenden die willen ervaren hoe het is om in een koets achter een paard te zitten, kunnen dit
ervaren op zondag 29 april in Horst. Tijdens de jaarlijkse Nationale Menwedstrijden, die van zaterdag 28 tot en
met maandag 30 april op het terrein van Kasteelpark Ter Horst worden gehouden, verzorgt Elbert Koelewijn op
zondag menclinics.
De Nationale Samengestelde
Menwedstrijden is een gratis evenement dat meer biedt dan alleen mensport. Er worden diverse activiteiten
georganiseerd, zoals de Kids Carrousel
en een demonstratie van Horseball.
Kinderen kunnen zich laten schminken en ponyrijden. Verder is er een

springkussen en kinderboerderij.
In 1984 is besloten om een
Nationale wedstrijd voor de huidige
klasse vier te organiseren. Deze werd
gehouden op het evenemententerrein
in Sevenum, maar werd later verplaatst
naar Kasteelpark Ter Horst. De wedstrijd
groeide en werd zo groot dat er een

aparte stichting is opgezet voor de
organisatie van de wedstrijd. Dit jaar
is de 28e editie van dit evenement. Er
zijn drie onderdelen die de deelnemers rijden. Deze onderdelen zijn een
dressuurproef, vaardigheidsproef en
de marathon. Voor meer informatie
kijk op www.menwedstrijdenhorst.nl

tandprothetische praktijk

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

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

Uitzonderlijke prestatie
Budoclub Horst
Door: Berry Bartels
Op zaterdag 31 maart waren in Roermond de Limburgse kampioenschappen judo kata. Bij kata demonstreren
twee judoka’s een aantal voorschreven worpen op een zo technisch correct mogelijke manier. Het kata wordt
vervolgens door vijf juryleden beoordeeld. Budoclub Horst deed met drie koppels aan deze wedstrijden mee,
allen in de kyu-klasse ingeschreven.

Zie voor openingstijden

www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077 465 17 94
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HÔRS ZUÛT STERRE
20 april 2012 - 30 april 2012
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

Luuk Zanders en Jeroen Lek (2e en 3e), trainer Jan Peters, Patrick Mooren en Daan Reinders (1e)
Daan Reinders en Patrick Mooren
mochten de spits afbijten, waarbij Daan
de werper was. Ze hadden van tevoren
aangegeven toch wel zenuwachtig te
zijn. Toen de jongens op de mat hun
kata lieten zien was er van deze zenuwen niks meer te merken. Ze voelden
elkaar perfect aan, dit was ook goed te
zien bij de perfecte veeg bij de dubbele
voetveeg. Daan en Patrick scoorden bij
de jury 251,5 punten.
Enkele duo’s later kwamen Jeroen

Lek en Luuk Zanders op de mat, waarbij
Jeroen de werper was. De jongens waren vanaf het begin gefocust en lieten
meteen zien dat ze gekomen waren
voor een podiumplek. Jeroen wist zijn
werptechnieken foutloos te maken. Ze
scoorden dan ook zeer keurig 232,5
punten, en stonden hiermee nog op de
tweede plaats.
Iets later kwamen beide heren
weer op de mat, ditmaal was Luuk
de werper. Het kata liep ook nu zeer

keurig. Luuk sloot af met misschien wel
de beste Uchi-mata van de hele dag. Ze
zetten nu 231,5 punten op de scorekaart, wat nog steeds de derde plek
van de dag betekende. Nadat iedereen
aan de beurt geweest was bleek dat de
Horster judoka’s nog steeds de nummers één, twee en drie waren. Hun
trainer Jan Peters had het viertal goed
voorbereid en was dan ook beretrots op
zijn mannen.
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SVEB speelt gelijk tegen
Mifano
Door: Herman Hendrix
Verdienstelijk gelijkspel van voetbalclub SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst, nadat Tom Aerts het veld
had moeten verlaten terwijl de stand op dat moment 3-2 in het voordeel van Mifano uit Mierlo stond. Een mooi
resultaat, maar uiteindelijk schoten beide teams er bitter weinig mee op.

Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdag 18 april wordt voor de vierde keer het schoolkorfbaltoernooi Horst aan de Maas georganiseerd.
Het toernooi vindt plaats op
het sportpark in Horst en duurt van
13.30 tot 17.00 uur. De organisatie
hoopt op meer dan 350 deelnemers.

Opgave gaat via de scholen in de
gemeente. Informatie is te verkrijgen
via schoolkorfbalhorstaandemaas@
hotmail.com

donderdag vrijdag zaterdag

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

★ Vers fruitvlaai van
E 10,50 voor E 9,50
★ Kwarkbollen 4+1 Gratis

START VERKOOP
RA
BIJ KWEKERIJ DE eLIF

Rick Tissen wordt op de hakken getrapt (Foto: Thijs Janssen)
beter in hun spel en de 2-2 in de 33e
minuut werd fraai uitgevoerd. Tom
Aerts bediende Joris de Mulder met een
slim balletje in de zestien meter. Dit
was de ruststand.

Feller uit
de startblokken
De thee had Mifano goed gedaan
want ze kwamen veel feller uit de
startblokken. SVEB stond een half uur
lang flink onder druk en met wat geluk
bleven ze toch nog redelijk overeind.
Mifano kreeg twee kansen maar doelman John Tissen had in die periode een

engeltje op de lat. In de 49e minuut
stond de Mifano-spits vrij maar schoot
rakelings over en in de 54e minuut
bracht de lat de redding. In de 63e min
was het toch raak. Eerst verwerkte John
Tissen een hard schot tot hoekschop,
maar uit de corner kopte spits Koen van
den Boogaart snoeihard binnen. Mifano
dacht de winst binnen te hebben, zeker
nadat SVEB met tien man kwam te
staan. SVEB toonde echter een enorme
wilskracht en de gelijkmaker in de 87e
minuut, weer van Joris de Mulder op
aangeven van Erik van Rijswick, was
verdiend. Het eindsignaal kwam dan
ook met dit 3-3 gelijkspel.

Dubbel paasprogramma
voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben
Het dubbele programma tijdens het paasweekend leverde voetbalclub Wittenhorst uit Horst uiteindelijk vier
punten op. Nadat in Helden een goede tweede helft werd gespeeld en een 2-3 overwinning werd behaald leek
de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Achates, voor Wittenhorst toch een angstgegner, een formaliteit te worden.
Het treffen in Helden leverde
een mooie zege op. De eerste helft
was nog van mindere kwaliteit.
Dit werd in de tweede helft totaal
anders. Met goed spel werd de
verdediging van Helden soms totaal
zoek gespeeld. Na een 0-2 en 1-3
tussenstand werd de einduitslag zeer
verdiend 2-3. Doelpuntenmakers
waren Thom Derks, Bram Rubie en
Rob Zanders.
Met goede moed werd voor
beide partijen aan het belangrijke
tweede duel begonnen. Achates uit
Ottersum, dat de laatste weken veel
puntjes binnensmokkelde, was naar
Horst gekomen om ook hier zeker
één punt weg te kapen. Zij begonnen met veel spelers achter de bal

loerend op een counter. Deze strijdwijze leek direct succes te hebben. In
de 7e minuut moest doelman Sjors
Witt van Wittenhorst alert zijn bij een
doorbraak van Freek Kerkhoff.

Het spel liep van
geen meter
Wittenhorst stelde hier in het
eerste bedrijf weinig tegenover. Het
spel liep voor geen meter. Er zat geen
rust in de ploeg. Vanuit de verdediging
werd er slordig gespeeld en voorin was
niemand bij de les om iets te forceren.
De bezieling ontbrak volledig. Gek
gezien de stand op de ranglijst.
Vlak voor de pauze kwam Achates
toch verdiend aan de leiding. Met

wat geluk viel de bal via een
Wittenhorst-speler achter de verbouwererende Horster doelman in de
goal, 0-1.
Na de pauze was Wittenhorst
even aandringend en dat had gelijk
succes. Via een corner van Daan
Hendriks kwam de bal op het hoofd
van Dennis van den Bekerom en dat
betekende de 1-1. Wie nu gedacht
zou hebben dat Wittenhorst hierop
verderging kwam bedrogen uit. Er
werd veel te onrustig gespeeld om
de aanval in goede banen te leiden.
Achates bleef makkelijk overeind.
Wittenhorst liep hierdoor averij op en
de bezoekers konden zo een belangrijk puntje om degradatie te ontlopen
binnenhalen.

alle soorten bloemen en planten voor de tuin.
SPAANSE MARGRIETEN, GERANIUMS, BACOPA, SURFINIA
ENZ ENZ, alle soorten perkplanten

NU perkplanten vanaf 12 VOOR € 1,50
KUIPPLANTEN EN NATUURLIJK DE BESTE POTGROND!
NU OOK NIEUWE SOORTEN VETPLANTEN GEEN WATER.
KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A,VEULEN nabij Center Parcs Het Meerdal
T: 06 14 21 76 97
Open: ma t/m za 9:00 tot 18:00 uur

LENTEPRIMEURS

De wedstrijd was amper twee
minuten oud toen Joris de Mulder vlak
voor de zestien meter werd vastgehouden. Joris zelf nam de penalty en
schoot fraai binnen. Lang plezier had
SVEB niet van deze voorsprong: een
ongelukkig moment achterin bracht de
spits van Mifano vrij voor John Tissen en
het was raak. SVEB was daardoor toch
wat aangeslagen en Mifano profiteerde
daar met een knap doelpunt van in de
20e minuut: 2-1.
Met een fraaie kopbal van Mifano,
die rakelings over het doel ging, had
SVEB geluk dat de marge niet groter
werd. Hierna kwamen ze toch wat
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
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Kostuums ontwerpen
in de Kantfabriek
Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

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

Voor een
‘werelds’ cadeau
Vrijdag 13 april
TEaM UlTra rOCKET
danCE, alTErnaTiVE,
ElECTrO
ZaTErdag 14 april
rOCKnigHT EdiTiOn
dOg WaSHErS
30 paST 7
MOn*STar

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616
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WiE KOMT OnS TEaM
VErSTErKEn?

WE HEbbEn plEK
VOOr fUllTiME
En parTTiME
bEdiEning!
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Op zaterdag 14 en zondag
15 april van 14.00 tot 17.00 uur
organiseert Museum de Kantfabriek
in Horst een activiteit voor
amateurkostuumontwerpers, in het
kader van het museumweekend.
Tijdens Campaign for Drawing
kunnen bezoekers hun eigen
theaterkostuum ontwerpen.

Als voorbeeld en
inspiratiebron
Net als de theaterkostuumontwerpers kunnen bezoekers aan het
museumweekend een moulage op
een paspop maken. In het museum
staat een aantal bijzondere kostuums,
die een rol speelden in bekende
theaterproducties en die als voorbeeld
en inspiratiebron kunnen dienen.
Een topstuk in de collectie is de jas
van Joseph uit de bekende musical
Joseph and the Amazing Technocolor
Dreamcoat. Materiaal en deskundige
hulp zijn aanwezig voor een
ontdekking van de mogelijkheden in
de theaterwereld.
Tijdens het museumweekend is
de entree gratis.
Voor meer informatie bel naar
077 398 16 50 of kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Truckrun brengt meer kleur
De Truckrun Horst wordt op zondag 15 april voor de dertiende keer georganiseerd voor mensen met een
beperking uit Horst aan de Maas en omgeving. In het bijzondere jaar van de Floriade brengt de Truckrun nog
meer kleur in de omgeving. Er rijden ruim 325 trucks mee.

www.partyverhuurvangent.nl
0478-515011

VERKOOP van SIERen STRAATSTENEN
Onze showtuin is 24 uur per dag te bezichtigen!
Tel. (077) 464 17 55 WWW.VANRENGSBESTRATINGEN.NL

Bouw en hout
in goede handen!

Dit jaar is de start van de
Truckrun live te volgen via internet vanaf ongeveer 10.30 uur.
Dit wordt gedaan in samenwerking
met jongerensite Dreksbak.nl Ook
is er deze dag een grote tombola.
Verder zijn de Peelkabouters met
de Peelkabouterbus en kabouter
Wijsneus aanwezig. Nieuw dit jaar
is een optreden van Magic M. Hij
vertoont deze ochtend onder andere
vingervlugge trucs.
Joekskapel Gister ging ut
beater uit Broekhuizen verzorgt de

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

muzikale omlijsting vanaf 11.00 uur.
Burgemeester Kees van Rooij van
Gemeente Horst aan de Maas verricht
om 12.45 uur het startschot.

57 kilometer run
Dan zal de dertiende Truckrun
langzaam in beweging komen voor
de 57 kilometer lange run die door
de kerkdorpen van de gemeentes
Horst aan Maas en Venray trekt.
De verwachtte terugkomst op het
industrieterrein Hoogveld Horst is
rond 16.15 uur.

Na terugkomst zijn er nog
enkele optredens. De Boem Box
Band brengt hun eigen repertoire
en meezingers ten gehore. Verder
treedt de Zingende Schilder uit
Venray op. Deze kleurenmaker
zingt al jarenlang bekende nummers. Ook verzorgt Ramon Barents
een optreden. Hij zingt nummers
van Frans Bauer tot Earth, Wind &
Fire.
Voor meer informatie kijk op
www.truckrun.nl of bel voorzitter
Jan Poels op 06 48 62 51 40.

Lezing over veldtocht Napoleon
naar Moskou
Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring Ter Horst organiseert op woensdag
18 april een lezing over de Nederlandse jongens die werden gedwongen toe te treden tot het leger van
Napoleon. Centraal staat de veldtocht naar Moskou. Joost Welten is deze avond de spreker.
Joseph Abbeel (1786-1866)
was een Vlaamse soldaat en heeft
vanaf 1806 tien jaar in het leger van
Napoleon gediend.

De buikloop werd
met de dag erger
De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

De dreamcoat van Joseph,
ontworpen door Cocky van Huijkelom

Hij schreef over zijn tocht naar het
Poolse Stargard op 18 januari 1813
het volgende: “De buikloop werd met
de dag erger en ik raakte hoe langer
hoe meer uitgeput. Eten kon ik alleen

als ik iets kreeg van goede mensen,
want geld om iets te kopen had ik niet.
Ik liep zonder schoeisel, met enkel
een paar lappen om mijn voeten, met
koorts en met vijf open wonden.”
Na zijn diensttijd werd Abbeel
onderwijzer. Al snel begint hij notities
over zijn belevenissen in de militaire
dienst te maken. In 1817 heeft hij de
notities gebundeld tot een boekwerk.
Joost Welten en de Vlaamse filoloog
Johan de Wilde hebben dit boekwerk in
2011 in modern Nederlands vertaald en

van commentaar voorzien.
Joost Welten bracht zijn jeugd
door in Weert. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van
Utrecht. In oktober 2007 promoveerde
hij op het proefschrift ’In dienst
van Napoleons Europese droom.
De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert’. De lezing
begint om 20.00 uur en vindt plaats
in zaal De Leste Geulde in Horst.
Voor meer informatie kijk op
www.lgogterhorst.nl
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Vierde Horster revue voor Marie-Anne Mittelmeijer

De regisseur heeft het totaaloverzicht
Het achterste gedeelte van het podium mag wat meer in de spotlight, het geluid van de eerste zanggroep staat
iets te hard en het orkest kan iets sneller inzetten. Regisseur Marie-Anne Mittelmeijer heeft ook bij de vierde
Horster revue de touwtjes weer stevig in handen. Na een voorbereiding van bijna drie jaar beginnen de voorstellingen van de vierde Horster revue op 20 april.

en leg dit vast in de draaiboeken.”

Overzicht houden en
knopen doorhakken
Tijdens de voorstelling zit MarieAnne achterin de zaal, naast de lichttechnici. “Ik heb een koptelefoon op,
waarmee ik verbinding heb met de
regie-assistentie en de toneelmeester.
Ook bedien ik knopjes om de zanggroepen en het orkest groen licht te
geven. Dat lampje staat bij de drummer, aangezien hij het ritme aangeeft.
Het is belangrijk dat er geen gaten vallen in de voorstelling. Als ik weet dat
de acteurs over vijf seconden klaar zijn
met het stuk, dan geef ik een seintje
aan de drummer zodat hij kan aftikken. Als het goed is, sluit het allemaal
naadloos aan. Het is belangrijk om
als regisseur het overzicht te houden
en knopen door te hakken. Dat vindt
iedereen prettig werken.”

Waslijsten vol
deelnemers

Het is voor Marie-Anne Mittelmeijer
ook de vierde keer dat ze meedoet aan
de Horster revue.

Draaiboeken als
goede basis
“Misschien dat ze me nog vragen
voor een vijfde keer, maar daarna is

het toch echt afgelopen. Dan is het
tijd voor een nieuwe lichting”, aldus
Mittelmeijer. “In 2009 begonnen we
met de eerste brainstormsessies over
deze revue, waarna de schrijvers snel
aan de slag gingen. Ondertussen
stel je verschillende werkgroepen in,
bijvoorbeeld voor zang en muziek, en
zoek je daarbij geschikte coördinatoren.

Bij deze editie van de Horster revue
bleek het niet moeilijk om voldoende
en geschikte mensen te casten. “We
We hebben gelukkig een goed dagelijks hebben waslijsten vol met mensen
bestuur en ook de vorige draaiboeken
die aangeven mee te willen doen
vormen een goede basis voor deze
als er iets beschikbaar was. Ook de
productie”, zegt Mittelmeijer. “Als de
figuranten vinden het geweldig als ze
tekstschrijvers klaar zijn, dan begin je
ook maar een enkel zinnetje mogen
met casten. In het grote aanbod van
zeggen. Ook hebben we een geweldige
amateurspelers ga je een keuze maken, groep zangers onder leiding van Jeroen
wie wat speelt. Ook kijk ik wat ik voor
Verberkt”, aldus Mittelmeijer. Net na de
de rest nodig heb aan geluid en decor
kerstvakantie is Marie-Anne begonnen

met het samenvoegen van verschillende spelersgroepen, zoals de dansen zanggroepen. “Dan zien ze van
elkaar hoe fanatiek ze aan de slag zijn
geweest de afgelopen maanden. Dat is
mooi om te zien. Net zoals je voor het
eerst het podium kunt aanschouwen.
Je kent de maquette, maar nu zie je
megagrote panelen. Fantastisch.”

Stuk dat uitblinkt in
woordgrappen
De Horster revue in 2012 is een
uitvergrote klucht met veel zang en
dans en Marie-Anne geeft aan dat
het stuk uitblinkt in woordgrappen.
“Dat vind ik heel knap gedaan in het
Horster dialect. Alles is tot in de puntjes
geregisseerd, maar wat me nooit zal
lukken is het publiek te regisseren. Die
zijn eerlijk in hun applaus. Maar dan
zegt mijn gevoel na afloop ook niet alles. In het verleden had ik wel eens het
idee dat een voorstelling niet zo goed
werd ontvangen, bleek het publiek het
hilarisch te hebben gevonden. Het was
gewoon niet zo’n luidruchtige zaal”,
aldus Mittelmeijer. “Overigens ben ik
nog een taak vergeten te vertellen. Het
verhaal speelt zich af in een hotel met
een receptie en aan de balie staat een
telefoon. De geluidsman heeft het tot
de vijfde voorstelling heel erg druk,
vandaar ik ervoor gekozen heb om
zelf op het juiste moment middels een
knop de telefoon over te laten gaan.
Om het niet te vergeten, heb ik met
koeienletters in het draaiboek geschreven: Triiiiiiiiiing!”

OJC Niks zaterdag 14 april

I love Techniks
Zaterdag 14 april vindt in OJC Niks in Horst I Love Techniks plaats,
een ode aan de elektronische muziek door dj’s uit de regio. De avond
zal volzitten met tributes aan grootheden als Justice, Daft Punk en
2ManyDjs.
Het motto van de avond is Electrotitanen door regionale helden. De
line-up van de avond bestaat uit Just
Ice, Chemical Broeders, Messenfeest,
2manytestosteron, Geswaffelstein en
Deft Funk.

Mengelmoes electro
en drum ’n bass
Festival Prilpop werd afgelopen weekend in Sevenum gehouden. Toegang tot dit vierdaagse
muziekfestival was gratis en de ruim 40 optredens van bands en dj’s werden dan ook goed bezocht.
Het festival werd gehouden rondom OJC Walhalla. Verrassing dit jaar was een optreden van
de Heideroosjes uit Horst. Zij stonden niet op het programma maar kwamen in hun afscheidsjaar de
maandagavond van het festival muzikaal opluisteren.
Voor een sfeerimpressie van de zondag van het festival, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

stoffen, breiwol, fournituren, handwerk
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RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

Just Ice bestaat uit Randy Thijssen
en Roel Vennekens, deze zaterdag de
belichaming van het Franse electroduo Justice. De Chemical Broeders is
het dj-duo AJ & Chester. Messenfeest,
een mengelmoes tussen electro en
drum ’n bass, wordt door Jim Zeelen

en Max Douven voor hun rekening
genomen.
2manytestosteron bestaat uit
Bram Vermeulen en Robbert Hesen.
Zij treden in de voetsporen van de
Dawaele broeders. Als opkomend
mannetje in de electrowereld durft
Gesaffelstein wat meer de duistere
kanten van de electro op te zoeken.
Jim Cox zal deze plaatjes aan elkaar
mixen. Kees Sanders en Bas Nellen
sluiten de avond af met een Daft
Punk-tribute. Herkenbaar aan de helmen en de computerbliepjes maken
zij het programma compleet.
I love Techniks is gratis en is vanaf
21.30 uur te bezoeken.

honden

s

Tel. 06 22 54 41 32
marcelseurenstukadoor.nl

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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Egelsheim wint korenwedstrijd

Blok10 zaterdag 14 april

Rocknight Edition

Gemengde zangvereniging Egelsheim uit Hegelsom won de voorronde van het Nederlands Koor Festival van
Hapert op 31 maart. Het koor wist beslag te leggen op de eerste plaats door 251,5 punten te scoren. Daarmee lieten
ze de concurrentie ver achter zich.

Zaterdag 14 april staan drie bands op de programmering van de
Rocknight Edition in Blok10. Als eerste band verzorgt Mon*Star de
kick-off. Deze jonge energieke band uit Swolgen, Lottum en Venlo brengt
onder andere werk van Velvet Revolver, Alter Bridge en Black Crowes.
Daarna is het de beurt aan
30 past 7, een jonge band uit Horst
en Lottum die al diverse keren op het
podium stond. Op hun setlist staat
muziek van bands als de Foo Fighters,
Greenday, Metallica en Black Sabbath.
Het publiek is na deze twee optredens

opgewarmd voor de hoofdact van de
avond, Dog Washers. Dit trio met
bandleden uit Laberinto speelt
voornamelijk het stevige werk van
M.O.D, The Sex Pistols, Ozzy Osborne,
The Ramones, en Metallica. De avond
begint om 22.30 uur.

60 jaar schilderen, etsen en tekenen

Museumweekend bij
Bert Coppus
Museum Bert Coppus in Horst is tijdens het museumweekend op
14 en 15 april geopend van 11.00 tot 17.00 uur. In het museum kan men
het resultaat bekijken van 60 jaar schilderen, etsen en tekenen: meer
dan 200 werken van beeldend kunstenaar Bert Coppus zijn te zien.

De jury van het Nederlandse
Koor Festival was onder meer erg
te spreken over de opbouw van het
repertoire van Egelsheim, dat tijdens
het concours werd gebracht.
Het jurycommentaar luidde:
“zo hoort de opbouw van het

repertoire voor een wedstrijd eruit
te zien.” Met dit aantal punten
bemachtigde Egelsheim een ‘wildcard’
die wellicht toegang geeft tot de
finale van het NKF van vrijdag 15
tot en met 17 juni in Haarlem.
Om rechtstreeks door te stoten naar

de finale waren 255 punten vereist.
Naast de mogelijke finaleplek
is Egelsheim als winnaar van dit
concours uitgenodigd om een concert
te geven in de Laat-Middelseeuwse
Oosterkerk in Hoorn op 1 juni.

Museumweekend en
plantenmarkt

!
s
a
g
t
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Ook Museum De Locht in Melderslo neemt deel aan het nationale
museumweekend op 14 en 15 april. Tijdens dat weekend is de toegangsprijs verlaagd en zijn er speciale activiteiten, waaronder een grote
plantenmarkt in samenwerking met Groei en Bloei.
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en tuinbenodigdheden en er zijn
kwekers van biologisch kruiden en
groenten, die uitleg en adviezen
geven over hun manier van telen.
Er is een plantendokter, die
bezoekers informeert over plantenziekten en andere afwijkingen aan
bomen en planten. Een tuinarchitect
geeft adviezen over de inrichting van
tuinen en de uitwerking van tuinplannen. Deskundigen geven advies over
onderhoud en gebruik van tuingereedschap en docenten van Groei
en Bloei geven demonstraties en
Op zondag 15 april is er een grote workshops bloemschikken, waaraan
ook kinderen kunnen meedoen.
plantenmarkt. Die begint zaterdag
Met de originele veilingklok
al een beetje met enkele kramen
kunnen planten en bloemstukken
vol planten en heesters, maar komt
gekocht worden. Het museum is
zondag pas echt tot bloei. In samenbeide dagen open van 11.00 tot
werking met Groei en Bloei is er dan
een festijn met kramen vol planten en 17.00 uur. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur. Voor meer informatie
heesters, maar ook met demonstrakijk op www.museumdelocht.nl of bel
ties bloemschikken. Er zijn standhouders met bloembakken, tuindecoraties 077 398 73 20.
In verband met het museumweekend zijn er in Museum De Locht
twee speciale activiteiten. Zo is er, in
samenwerking met het Huis voor de
Kunsten en andere Limburgse musea,
op beide dagen een project genaamd
Campaign for Drawing. Dit project, dat
is begonnen in Engeland en inmiddels is uitgewaaierd naar vele landen
en regio’s, is bedoeld om met name
kinderen enthousiast te maken voor
het tekenen.

Groei en Bloei

10,5 kg
vulling

5 kg

vulling

n
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uu
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Ook in het
weekend

r

Gas ruilen
tot 21.00 uur

* Deze actie duurt t/m 22 april 2012

museum zijn ook kartons, ontwerpen
op ware grootte voor gebrandschilderd glas-in-lood, te zien. Toegang tot
het museum aan de Meterikseweg in
Horst is gratis. Voor meer informatie
bel 077 398 14 87.

Museum De Locht Melderslo

E
I
L
O
S
VISSER
Geschikt voor:
• BBQ
• Terrasverwarming
• Camping
• Caravan
• Boot

Onder de werken zijn onder
andere portretten, landschappen en
stadsgezichten te bekijken. Nieuw in
het museum is een overzicht van 50
tekeningen en aquarellen uit de vele
schetsboeken van Bert Coppus. In het

ion

22
open tot

www.vissersolie.nl

Esso Vissers Horst Stationsstraat 90 Horst (077) 39 99 205

Voorjaarsconcert
Mannenkoor
Op tweede paasdag vond in het
Gasthoes in Horst het voorjaarsconcert
van het Horster Mannenkoor plaats.
Na afloop werd afscheid genomen
van dirigent Jan Mertens, onder wiens
leiding het Horster Mannenkoor de

afgelopen elf jaar heeft gestaan.
Hij overhandigde symbolisch de
dirigentstok aan zijn opvolger Tim
Schulteis. Ook Ben Sanders nam na
9 jaar afscheid als voorzitter. Hij werd
opgevolgd door Ger Hermans.
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De fluit is mijn hobby, studie en werk

De passie van ﬂuitiste Marjolein Vermeeren
Op zaterdag 21 april wordt in de Sevenumse kerk een concert gegeven door het Euregio Jeugd Orkest (EJO). Eén
van de muzikanten van het negentig leden tellende orkest is de 20-jarige Marjolein Vermeeren uit Sevenum. Zij
speelt fluit en piccolo, zit in het derde jaar van het conservatorium in Tilburg en speelt al bijna drie jaar in het EJO.

baan als solofluitist in een goed orkest
hebben. Marjoleins grote voorbeelden
in het fluitspelen zijn William Bennett
en Emily Beynon.

Pure emotie
Volgens Marjolein is de fluit een
bijzonder instrument. “Het is een
instrument om je muzikaliteit te uiten.
Het geluid van een fluit is mooi, zacht
en rond. Goede fluitisten hebben
een zuivere, rijke en zingende toon.
Afhankelijk van het karakter van het
muziekstuk heeft de fluit alles in zich
en is het bespelen ervan pure emotie.
Van liefdevol en gelukzalig naar een
romantisch fluitconcert, tot intense
woede en wanhoop in bijvoorbeeld
een symfonie van Shostakovich. Dat is
geweldig, je kunt het vergelijken met
een soort universele taal die iedereen
begrijpt. Je kunt er ontzettend veel mee
uitdrukken en overbrengen naar andere

mensen. Het leuke van de fluitklank
is, dat je er als het ware alle kleuren
op het pallet mee kan laten horen.
Een goede fluitist kan een zowel een
donkere volle toon als ook een lichte
toon laten horen, een penetrant geluid
maar ook iets wat lijkt op de klank van
een bamboefluit.”

Laten horen wat mijn
passie echt is
Wie de jonge Sevenumse zelf wil
horen spelen, kan op zaterdag 21 april
in de Sevenumse kerk terecht. Daar zal
Marjolein optreden voor eigen publiek.
“Ik wil aan al mijn vrienden, bekenden en andere geïnteresseerden laten
horen wat mijn passie echt is. Spelen in
een symfonieorkest is mijn grote hobby, studie, en werk”, aldus Marjolein.
Meer informatie over het concert is op
www.harmonieunie.nl te vinden.

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

De liefde voor de muziek kreeg
Marjolein al op jonge leeftijd.

Springen voor de tv
Marjolein: “Zolang als ik me kan
herinneren vond ik muziek leuk. Als
kind stond ik voor de televisie te springen als André Rieu op tv was. Omdat
mijn vader actief betrokken is bij de
Sevenumse harmonie, kreeg ik het al
van jongs af aan mee. Zoals de meeste
kinderen die een opleiding volgen via
de harmonie, ben ik begonnen met

basislessen op blokfluit. Na een jaar
mag je dan een instrument kiezen,
voor mij werd dat dwarsfluit en anders
niets. Toen ik bij de grote harmonie
kwam ben ik er al vrij snel piccolo bij
gaan spelen, het kleine broertje van
de dwarsfluit”, aldus Vermeeren. Haar
muzikale aanleg kreeg een vervolg bij
Harmonie Unie in Sevenum en ze is
later ook lid geweest van de Harmonie
van Horst. Ze viel regelmatig in bij
regio-orkesten en speelde een tijd lang
piccolo bij de harmonie van Blerick.

Momenteel volgt Marjolein aan het
conservatorium in Tilburg twee hoofdvakken: dwarsfluit en HaFa-directie.

Bewondering
“Mijn grote ambitie is om een
orkestfluitiste te worden. Dat wil zeggen: een auditie winnen en vervolgens
in een professioneel symfonieorkest
spelen als mijn baan.” De Sevenumse
heeft grote bewondering voor haar
docenten Edith Van Dyck en Leon
Berendse, twee mensen die allebei een

Bijen- en natuurmarkt
In ’t Zoemhukskse in Horst wordt op zondag 15 april de jaarlijkse bijen- en natuurmarkt gehouden. Op deze
markt wordt informatie gegeven over het wel en wee van de honingbij, een belangrijk insect voor de bestuiving
van bloemen, planten en fruit.

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

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

GRAND OPENING
ANYTIME FITNESS SEVENUM
15 APRIL VAN 13:00 TOT 16:00

BELEEF DIT FEEST SAMEN MET ONS!
Op de bijen- en natuurmarkt is
honing te koop en godendrank, een
drank op basis van honing. Ook kan
men er terecht voor de aanschaf van
diverse biologische streekproducten,
blauwe besproducten en diverse jamsoorten. Verder zijn er imkerproducten

te koop, zoals bijenvolken, bijenkasten,
kaarsen en honingbonbons.
Tijdens de markt wordt er een
demonstratie korfvlechten gegeven.
IVN de Maasdorpen geeft uitleg over
nestkastjes en andere zaken met
betrekking tot de natuur. Stichting

Landschap Horst aan de Maas maalt
koren en van het meel worden pannenkoeken gemaakt die geproefd kunnen
worden.
De markt is te bezoeken van
09.00 tot 13.00 uur. Voor meer informatie kijk op www.zoemhukske.nl

Maak kans op een gratis jaarlidmaatschap voor een
kennis of familielid!
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Maarten Ebbers
Maarten Ebbers, de winnaar van het VARA Leidscabaretfestival 2009,
staat op 22 april in het Gasthoes in Horst. De avond wordt georganiseerd
door Kukeleku. Maarten Ebbers is ooit begonnen als gitarist in de band Nina
De La Croix. Van het vertellen van verhalen en het spelen van liedjes, heeft
Maarten zich ontpopt tot komiek.

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

wo 18 april 20.30 uur
Locatie: ‘t Haeren

za 14 april 19.00 uur
Organisatie: Gemengd koor
Cantaremos
Locatie: Bondszaal

Koninginnedag
in Hegelsom
Op Koninginnedag, maandag 30 april, organiseert het Oranje Comité
Hegelsom het jaarlijkse Oranjefeest in de dorpskern van Hegelsom. Van
10.30 tot 12.00 uur is er een kindermarkt waar altijd interessante spulletjes
te vinden zijn en verzorgt de jeugdfanfare een optreden.

Horst

Optreden Michael Weston
King Trio
di 17 april 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Scholenkorfbaltoernooi

Optreden Leif Erickson

wo 18 april 13.30-17.00 uur
Locatie: sportpark Horst

za 14 april 21.00 uur
Locatie: Station America

Filamaas muziekconcours

Lezing over Napoleon

za 14 en zo 15 april
Locatie: ’t Gasthoes

wo 18 april 20.00-22.00 uur
Org: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: De Leste Geulde

wo 18 april 19.30 uur
Organisatie: dorpsraad en
Bodemzorg Limburg
Locatie: De Golfhorst

Museumweekend
za 14, zo 15 april 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum Bert Coppus

Stand-up comedy
wo 18 april 20.30 – 22.30 uur
Locatie: Station America

Broekhuizenvorst
Dorpsraadvergadering
met B&W

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

za 14 april 13.00-16.00 uur
Organisatie: BSO Tienerbende
en Scouting Horst
Locatie: Scoutinggebouw

Meerlo

Week van de goede doelen
do 12 /m zo 15 april

za 14, zo 15 april 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Melderslo
Open avond

35-jarig jubileum
za 14 april 15.00-23.00 uur
Organisatie: OSV Quintus
Locatie: Kasteelse Bossen

vr 13 april 20.30 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel

Plantenmarkt
I Love Techniks

zo 15 april 11.00-14.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
en KBO Griendtsveen
Locatie: De Zaal

za 14 april 21.30 uur
Locatie: OJC Niks

Club Du Longue
za 14 april 22.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Gezamenlijke collecte

Rocknight Edition

t/m za 14 april
Organisatie: St. Gezamenlijke
Grubbenvorster Collecte

za 14 april 22.30 uur
Locatie: Blok10

Bijen- en natuurmarkt
vr 13 en za 14 april 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging
Mariposa
Locatie: Theater de Baersdonck

zo 15 april 10.00-14.00 uur
Locatie: kerk en café-zaal De
Harmonie

Ontwerpen theaterkostuums

Vlooienmarkt

Toneelvoorstelling

Lottum

Receptie Pastoor van Hoef
Open dag

Grubbenvorst

De coverband Motion verzorgt vanaf
17.00 uur een spetterend optreden.
Alle activiteiten vinden buiten
plaats voor zaal Debije. Er wordt een
grote parachute geplaatst waaronder de
lange tafels en stoelen, het podium en
de tap komen te staan. Opgeven voor
het open podium kan bij Susan Knops,
Reysenbeckstraat 33.
Voor meer informatie kijk op
home.zonnet.nl/oranjefeesthegelsom

ma 16 april 19.30 uur
Org: RAVLN en gemeente
Locatie: Gemeentehuis

vr 13 april 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Griendtsveen

’s Middags start de jeugd met het
versieren van hun fiets, waarna ze
een route door het dorp fietsen met
aansluitend het defilé. Om 14.15 uur
begint het spellencircuit waar alle
kinderen gratis aan mee kunnen doen.
Dj Mike verzorgt hierbij de muziek en in
de pauzes is er voor de kinderen open
podium. Om 16.00 uur staat een optreden van Clown Japie op het programma en om 17.45 is de prijsuitreiking.

Informatiebijeenkomst
Burgerhulpverlening

Breicafé

Informatieavond
De Zuringspeel

beweging is. Maarten Ebbers heeft een
komische blik en verrassende grappen
waar hij, samen met zijn gitaar, zijn
show, Laat mij maar zitten, goed weet
te vullen.

zo 15 april 14.00 uur
Organisatie: MC ‘t Murke
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Dorpsraadvergadering

America
Lenteconcert

In verscheidende voorstellingen
heeft hij het publiek doen lachen met
zijn fantasierijke gedachtes. In zijn
voorstelling staat hij stil bij zijn eigen
passiviteit in een wereld die volop in

26e motorzegening

zo 15 april 09.00-13.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

Truckrun
zo 15 april 10.30 uur
Locatie: start Expeditiestraat 5

Workshop vlechten met
wilgentenen

Optreden Eric Tessmer Band

vr 13 april 09.30 – 16.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

zo 15 april 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Van Leeuwen Bloemen BV
Van Leeuwen Bloemen houdt zich bezig met het telen
van vaste planten en zomerbloemen. Daarnaast worden er
’s winters tulpen gebroeid.
Nu zoeken wij voor ons bedrijf op korte termijn een

Fulltime Medewerker/
Schoolverlater m/v
Leeftijd 16-25 jaar.
De werkzaamheden bestaan uit het oogsten van bloemen, het poten
van planten en andere voorkomende werkzaamheden.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die enthousiast en gemotiveerd
is en geen negen-tot-vijfmentaliteit heeft. Ervaring is niet vereist.
Sollicitaties kunt u richten aan:
Van leeuwen Bloemen B.V. • Denenweg 21, 5962 NC Melderslo (Horst)
Tel. 06 10 16 01 42 • e-mail: Janphlox@hetnet.nl

zo 15 april 13.00 uur
Locatie: Streekmuseum De Locht

Meterik

Solistenconcours
za 14 en zo 15 april 09.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek

Dorpsraadsvergadering
do 19 april
Locatie: café ‘t Hukske

Sevenum

Excursie naar
Krickenbecker Seeen
zo 15 april 08.00-12.00 uur
Organisatie: Vogelwerkgroep
‘t Hokske
Locatie: vertrek kerkplein

Ristorante/ Pizzeria

‘La Rondine’
Proef onze:
• Italiaanse catering
• Italiaanse lunch
• groepsarrangementen

Proef...
n
se keuke
n
a
ia
l
ta
de I
Meterikseweg 84, Horst
077-3989089
www.larondine.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

Kerkdiensten
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

Heilige mis

Heilige mis

zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

U vindt de vanBree Store in:

09.45

woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

10.00

zaterdag

5r
2a
a
j

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

Meterik

vrijdag

T

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

N!

LOONKOSTE

Lottum

Spoedgevallendienst
13 t/m 19 april
Tandarts Beurskens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27
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TW OP

in april 6% B

NITAIR EN
TEGELS, SA

Kronenberg

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

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

09.30

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

Bladel - Horst - Valkenswaard - Veldhoven

Voorwaarden:
Deze actie is geldig per persoon, op alle broeken vanaf € 29,95 en loopt tot 30 juni 2012.
Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of afprijzingen.
Bij het retourneren van één of meerdere actie artikelen, vervalt de gehele korting.
Wijzigingen voorbehouden.

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Op iedere volgende broek
ontvangt u ook € 5,- korting!

(aan het parkeerterrein)

Hegelsom

zaterdag
woensdag

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

HOOFDSTRAAT 12
HORST

Griendtsveen

Melderslo

Verloskundige zorg

19.15

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

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

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

bij aankoop van 2 broeken!

09.45

Grubbenvorst

Venlo

Venray

€ 10,- KORTING

11.00

Broekhuizenvorst

zaterdag
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

ontvangt u tot 30 juni 2012

Broekhuizen

zaterdag

TIJDELIJKE ACTIE!
om onze naamswijziging te vieren

America

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

Heet voortaan...

ZORG
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of
The power

innovation

Hotraco is in ruim 35 jaar tijd uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf voor de ontwikkeling en productie van
computergestuurde meet- en regeltechniek ten behoeve van de agrarische-, industriële- en utiliteitsmarkt. De in
al deze jaren opgebouwde kennis, gecombineerd met de nieuwste technologieën, staat garant voor “state of the
art” producten. Onze innovatief gedreven medewerkers maken ons tot een ideale strategische partner. Wereldwijd
maken duizenden tevreden klanten succesvol gebruik van onze producten.
Onze succesformule staat garant voor een verdere gestage groei. Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar
nieuwe en enthousiaste collega’s voor diverse groepsmaatschappijen.

Commercieel Technisch
medewerker Binnendienst

Technisch Commercieel
medewerker Binnendienst

Helpdesk Service
medewerker

Hotraco Horticulture

Hotraco Agri B.V.

Hotraco Agri B.V.

Taken en verantwoordelijkheden
In deze afwisselende, zelfstandige functie ben je
o.a. verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning van de Accountmanager Horticulture. Je neemt
offertes aan voor schakelpanelen, werkt deze uit
en hebt contact met klanten en prospects over de
status van de offertes. Je koopt onderdelen in en maakt
zelfstandig standaard calculaties en verwerkt deze in
offertes. Je beantwoordt 1e lijns technische vragen en
verzorgt technische producttrainingen bij klanten en
voor interne medewerkers.

Taken en verantwoordelijkheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het aannemen van offerte aanvragen en het verwerken van de
offertes op administratief correcte wijze. Je calculeert
zelfstandig offertes van standaard producten. Je zorgt
voor onderlinge afstemming met diverse leveranciers
voor de inkoop van onderdelen m.b.t. prijsbepaling
en levertijden. Je houdt de klanten en prospects op
de hoogte van de status van hun geplaatste orders. Je
vraagt eventueel ontbrekende informatie op bij klanten
en prospects teneinde optimale afstemming van het
geleverde product op de behoefte van de klant.

Taken en verantwoordelijkheden
Als helpdesk medewerker ben je o.a. verantwoordelijk
voor het beantwoorden van technische vragen m.b.t.
Hotraco producten van met name dealers en eindgebruikers, eventueel met behulp van collega’s van R&D,
programmeurs en/of simulatieproducten. Je registreert
op een nauwkeurige en accurate wijze de klantvraag,
de aard van het probleem en de aangeboden oplossing.
Overige werkzaamheden zijn het instellen van panelen
die gereed zijn voor de verzending naar klanten, het
oplossen van storingen bij onze klanten wereldwijd,
het installeren van nieuwe installaties bij onze klanten
wereldwijd. Daarnaast ben je ook interne vraagbaak
voor collega’s.

Profiel
• MBO/HBO Elektrotechniek
• Ervaring in een soortgelijke functie is een pré
• Je beschikt over goede kennis van de Nederlandse,
Duitse en Engelse taal in woord en geschrift
• Je hebt een klantgerichte instelling, beschikt over
goed probleemoplossend vermogen en kunt goed
zelfstandig werken

Profiel
• MBO/HBO Elektrotechniek
• Ervaring in een soortgelijke functie is een pré
• Je beschikt over goede kennis van de Nederlandse,
Duitse en Engelse taal in woord en geschrift
• Je hebt een klantgerichte instelling, beschikt over
goed probleemoplossend vermogen en kunt goed
zelfstandig werken
• Je hebt affiniteit met de agrarische sector

Profiel
• MBO-Elektro opleiding niveau 4
• Eventueel aangevuld met een klantgerichte
communicatietraining
• Goed (technisch) probleemoplossend vermogen
• Goede beheersing van Nederlandse, Engelse en
Duitse taal in woord en geschrift
• Bereidheid tot reizen en het draaien van
storingsdiensten

Leerling elektro monteur
Paneelbouw

Documentalist/
Technisch Auteur

Elektro monteur
Paneelbouw

Hotraco Emware B.V.

Hotraco Agri B.V.

Hotraco Emware B.V.

Taken en verantwoordelijkheden
Hotraco biedt jou de kans om jezelf te ontwikkelen tot
een vakbekwaam technicus. Werken en leren kun je
combineren middels de BBL-route (werken en school).
Als monteur paneelbouwer leer je geheel zelfstandig
schakelkasten bouwen en aftesten. Je moet hierbij
tekeningen kunnen lezen. Bij Hotraco leer jij alles wat
je moet weten en kunnen om je werk efficiënt en veilig
uit te voeren.

Taken en verantwoordelijkheden
Als documentalist ben je verantwoordelijk voor het
opzetten, genereren en onderhouden en aanpassen van alle voorkomende (product)documenten zoals handleidingen en eventuele technische schema’s.
De handleiding zal zich ontwikkelen tot een hulpmiddel voor de eindgebruiker. In deze functie is het erg
belangrijk dat je je goed in kunt leven in de eindgebruiker en de technische kennis kunt vertalen in begrijpbare en duidelijke tekst.

Taken en verantwoordelijkheden
De Elektro monteur paneelbouw hoeven wij niets meer
uit te leggen over het bouwen en aftesten van een
schakelpaneel. Je vertaalt moeiteloos een tekening
naar een kant-en-klaar paneel.

Profiel
• Elektro opleiding op VMBO niveau
• Ambitieus en leergierig
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen
functioneren

Profiel
• MBO/HBO werk- en denkniveau aangevuld met
elektro-technische kennis
• Zeer goede kennis van MS Office
• Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse
en Duitse taal in woord en geschrift;
• Goede kennis van Auto CAD, Frame maken en
Adobe Illustrator
• Je hebt affiniteit met de agrarische sector

Profiel
• Elektrotechnische opleiding op MBO niveau
• Meerdere jaren ervaring als paneelbouwer
• Zelfstandig en resultaatgericht
• Gestructureerde houding en aanpak
• Neemt initiatief en heeft pro-actieve instelling
• Goede communicatieve eigenschappen

Wij bieden
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie
• Goede arbeidsvoorwaarden conform cao voor het
metaalbewerkingsbedrijf
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
Hotraco Group
• Prettige werksfeer in een hecht team

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV met begeleidend schrijven sturen naar Hotraco Group BV, t.a.v. mevrouw S. Verheggen, Postbus 6086, 5960 AB te Horst of
per e-mail: s.verheggen@hotraco.com. Meer informatie
over Hotraco kunt u vinden op www.hotraco.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld!

