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Van grond tot mond
De molenaars van de Meterikse molen Eendracht maakt Macht starten in
mei een educatief project genaamd Van grond tot mond, waarbij de jeugd
betrokken wordt bij het proces van graankorrel tot brood.

Ook andere sectoren getroffen

Tuinders en kwekers vrezen
economische schade
Het gemis aan zacht, zonnig lenteweer tekent zich af. De gevolgen van zware nachtvorst en een stevige,
schrale noordoostenwind zijn groot. De economische en financiële schade voor tuinders en kwekers is groter dan
velen denken: er wordt een maand groei gemist.
Ton Besouw, aspergeteler uit
Grubbenvorst en voorzitter van de
vakgroep Open Teelten (LLTB): “Dit
voorjaar missen we eigenlijk een
maand groei door te koud en bewolkt
weer en een schrale oostenwind. De
vraag naar asperges vanuit de markt is
gebaat met een geleidelijke temperatuurstijging en een evenredige groei
in het aanbod van asperges. Als het nu
snel warm wordt, vallen de aanvoer-

piek van asperges van de koude teelt
en die van de verwarmde teelt samen.
Wat de aspergeprijs dan doet, laat zich
raden. Kom 24 juni maar eens terug, de
balans wordt dan pas opgemaakt.”

Vroege Pasen,
dure asperges
“Asperges voor 21 euro per kilo is
veel, maar niet extreem, zeker niet als

Pasen vroeg valt”, zegt Ton Besouw.
Hij schrikt niet van die prijs. “Pasen
viel erg vroeg dit jaar en daarvan
profiteren aspergetelers die het ‘witte
goud’ oogsten uit verwarmde aspergebedden of tunnels. Meestal valt
Pasen later en is het voorjaar warmer
en zonniger, zodat er ook al asperges
van de koude, onverwarmde grond
komen.”
Lees verder op pagina 07

De wieken van de Meterikse
molen draaien op topsnelheid wanneer
molenaar Thijs van Rens en zijn jonge
collega Sef Coppers uitleg geven over
hun project. De grond rondom de
molen is weer vrij doordat alle bomen
gekapt zijn en de hagen en velden
zijn gezaaid. Alles wordt in het werk
gesteld om de molen terug te brengen
in oude staat. Maar de plannen gaan
verder dan dat.

Breder plan opstellen
“Om mensen te bereiken moet
je een breder plan opstellen waarbij
je allerlei groepen betrekt,” legt
Sef Coppers uit. “Mensen, en vooral
kinderen, zijn tegenwoordig heel
visueel ingesteld. Het laten draaien van
de molen op zaterdagen is dan niet
genoeg.”

Molenaar Thijs van Rens zag
communicanten komen en gaan.
Toch gaven de jaarlijkse rondleidingen
aan deze kinderen hem niet genoeg
voldoening.

De hele voedselketen
Hij dacht na over een manier
om de jeugd uit de regio inzicht te
geven in het hele proces, “de hele
voedselketen.” Hierbij worden tarwe
en spelt geplant en gemalen, tot meel
gemaakt en vervolgens verwerkt
tot brood en pannenkoeken in een
Bakhuisje, dat dit jaar ontworpen en
gebouwd wordt door leerlingen van het
Bouw Opleiding Centrum (BOC) Horst.
Het project Van grond tot mond
start tijdens de nationale molendagen
op 11 en 12 mei.
Lees verder op pagina 04
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Vormfout zorgt voor vertraging

Procedure NGB moet opnieuw
De Raad van State heeft de milieuvergunning voor het Nieuw Gemengd
Bedrijf (NGB) vernietigd. Dat werd woensdag 3 april bekend. Provincie
Limburg heeft inwoners van Grubbenvorst niet voldoende op de hoogte
gesteld over de ter inzage legging van de vergunning voor het NGB,
zegt de Raad.
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas beschrijft hoe
het volgens hen fout is gegaan: “De
ontwerp milieuvergunningen zijn op
30 november 2012 gepubliceerd in de
Trompetter, editie Venray. Deze editie
bestrijkt de gehele gemeente Horst
aan de Maas, met uitzondering van
Grubbenvorst. Grubbenvorst krijgt de
editie Venlo.” Hierdoor werden inwoners van Grubbenvorst, die mogelijk
bezwaar wilden maken, niet bereikt.
De Raad van State stelt dat de kennisgeving op deze manier in strijd is
met de Algemene Wet bestuursrecht.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Stichting Peelmuseum America
flyer

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jessy van de Ven
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

De milieuvergunningen voor zowel het
kippengedeelte als het varkensdeel van
het NGB zijn vernietigd. “De provincie
zal de procedure daarom vanaf de
ontwerpfase weer moeten hervatten”,
aldus een gemeentewoordvoerder.

Tegenstanders NGB
vieren overwinning
Stichting Wakker Dier en
belangenorganisatie Behoud de Parel
zijn blij met de uitspraak. Zij hopen
dat de gemeente en provincie in de
nieuwe aanvraag rekening houden

met technologische vooruitgang.
“Deze vergunningaanvraag is jaren
geleden gedaan. Ondertussen heeft
de tijd niet stilgestaan en zijn er
met betrekking tot de techniek
ontwikkelingen geweest.” Behoud
de Parel wil dan ook bij gemeente en
provincie aandringen op “strengere
eisen die uitmonden in een geheel
vernieuwde vergunningaanvraag,
met als uitgangspunt het toepassen
van de nieuwste technieken en een
bedrijfsaanpak die aansluit bij de
normen die heden ten dage gelden bij
de consumenten.”
Zij zien het besluit van de Raad van
State hoe dan ook als winst. Het project
zal volgens Behoud de Parel zo’n half
jaar tot een jaar vertraging oplopen
door de uitspraak. “De bouwvergunning van de gemeente is voorlopig niks

waard zonder milieuvergunning. Het
is een heel mooie opsteker. De tijd is
onze vriend. Het NGB kan dit niet lang
meer volhouden en zal uiteindelijk
zwichten. Dat is onze overtuiging.”

NGB: Wij gaan door
Knowhouse-projectleider Ruud
Pothoven kijkt daar echter anders
tegenaan: “Het enige resultaat is nu
dat iedereen, zowel wij als tegenstanders van ons plan, genoodzaakt is om
opnieuw tijd en geld in procedurele
zaken te steken. Wij verliezen hierdoor
tijd maar onze plannen zijn er niet door
veranderd. Wij gaan door en we zijn
blij als er straks eindelijk een inhoudelijke toetsing van onze plannen kan
plaatsvinden.”
De Tweede Kamerfractie van
de PvdA heeft om opheldering

gevraagd aan staatssecretaris Dijksma.
Ook verschillende lokale partijen
stelden dinsdagavond tijdens de
raadsvergadering vragen over de
gevolgen voor het NGB. Richard van
der Weegen liet namens PvdA-PK
weten de vergissing van de Provincie
een “dure en domme vormfout” te
vinden. “De ondernemers kunnen niet
nog steeds met droge ogen geloven
in dit concept.” Wel geeft hij aan dat
er nog geen inhoudelijke behandeling
is geweest en dat alles dus nog open
ligt. Thijs Coppus van de SP riep op de
hele procedure opnieuw te starten,
omdat volgens de partij de gegevens
veranderd zijn.
Het College van B&W van Horst
aan de Maas heeft nog geen contact
gehad met de gedeputeerde en wil het
standpunt van de Provincie afwachten.

Gebroeders van Doornelaan

Vervangende huurwoningen
Aan de Gebroeders van Doornelaan in Horst worden twaalf huurwoningen gesloopt door Wonen Limburg. De huizen maken plaats voor zeventien
nieuwe.
Dat liet wethouder Leon Litjens
dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering weten op vragen van

SP-raadslid Thijs Coppus. Die had
signalen opgevangen van verontruste
bewoners die niet wisten wat er met

de woningen zou gebeuren. “Er is een
tekort aan huurwoningen in Horst aan
de Maas. Veel mensen zijn op zoek
naar betaalbare woning, vreemd dat er
nu zomaar huizen worden gesloopt.”
Volgens Coppus had navraag bij Wonen
Limburg geen duidelijk antwoord

opgeleverd. Dit verbaasde wethouder
Litjens. “Wonen Limburg heeft ons
laten weten dat die betreffende
woningen niet meer aan de
kwaliteitseisen voldoen. Daarom gaan
ze weg om plaats te maken voor
zeventien nieuwe woningen.”

Ruilkring in Grubbenvorst

Laat je talenten spreken
Je talenten inzetten om anderen te helpen, maar ook om jezelf te helpen. Dat is het idee van een LETS (Lokaal Economisch Transactie Systeem) ruilkring.
Leonie Merkx uit Grubbenvorst wil er een in haar dorp beginnen, zodat mensen er voor elkaar kunnen zijn.
Een ruilkring is een moderne vorm
om diensten uit te wisselen. Op dit
moment zijn er in Nederland ongeveer
honderd actief. Hier wil Leonie Merkx
er één aan toevoegen, namelijk in
Grubbenvorst.

Dorps- of
wijkgebonden
“In Venlo is al een ruilkring. Ik
wilde me daar bij aanmelden, want ik
vind het bijvoorbeeld leuk om brood te
bakken. Zo kon ik voor iemand brood
bakken en kon iemand iets voor mij
terug doen wat ik niet zo graag doe.
Maar ik vond de afstand een probleem
en ik denk dat een ruilkring het beste
werkt als het dorps- of wijkgebonden
is. Daarom wil ik graag een ruilkring
in Grubbenvorst opzetten. Zo kunnen mensen hun talenten of hobby’s
inzetten om anderen te helpen met
bijvoorbeeld een fietsband plakken,
hond uitlaten of boodschappen doen”,
vertelt ze. Als je een dienst verricht,
word je uitbetaald in punten. Deze
punten kun je dan gebruiken wanneer
iemand iets voor jou doet. In principe
ruil je tijd voor tijd.
Het doel van de ruilkring is om
mensen economisch en sociaal te
helpen, zo vindt Maria Hendrix, initiatiefneemster van de LETS-ruilkring
in Gemert-Bakel. Zij helpt Leonie bij
het opzetten van een ruilkring in
Grubbenvorst. “Deze tijd is economisch

zwaar. Wat is dan mooier dan mensen
kunnen helpen. Je kunt voor iemand die
niet veel geld heeft veel betekenen en
diegene kan dan voor iemand anders
ook weer een dienst vervullen. Ook is
het belangrijk dat de mensen in contact
komen met elkaar”, legt Maria uit.
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Iedereen heeft iets
waar hij goed in is
Volgens Leonie zijn er ook mensen
die denken dat ze niets kunnen.
“Iedereen heeft echter wel iets waar hij
of zij goed in is. De dingen die ze goed
kunnen, vinden ze vaak heel normaal,
waardoor ze er niet bij stilstaan dat een
ander dat misschien niet zo goed kan.
Daardoor hebben ze het idee dat ze
niets voor een ander kunnen betekenen, terwijl dat wel zo is. Iemand kan
bijvoorbeeld heel goed cake bakken.
Niet iedereen kan dat, dus kun je al
helpen. Zo kan iemand zijn talenten
of hobby inzetten om iets te betekenen voor een ander. Daarentegen kan
diegene ook weer hulp vragen als hij
bijvoorbeeld een hekel heeft aan strijken of niet meer in staat is om de was
te doen. Zo is er van alles mogelijk.”
Op maandag 15 april om
19.30 uur houden Leonie en Maria
een informatieavond in ’t Haeren in
Grubbenvorst. Hier geven ze uitleg
over het initiatief en inventariseren ze
of er voldoende draagvlak is om een
ruilkring in Grubbenvorst te starten.

High Wine
voor 2 personen
op locatie (vanaf 4 personen)
Verwen moeder
met een gezellige
Moederdagbrunch
Culinair 3-gangen
verrassingsmenu

€40,00

€19,95
€23,50

€11,75
€28,50

€13,75

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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De natuur loopt achter

Beestenboel
in Horst aan de Maas
De echte lente blijft nog even uit, maar bij de dieren in Horst aan de Maas begint het al te kriebelen. Zij zijn al
even bezig om zich voort te planten. Over enkele weken lopen er in verschillende dierenweides weer jonge beestjes
rond. Tijd voor een rondje door de gemeente.

Koningsbol,
mooi oranje maar
vooral lekker

HORST • GRUBBENVORST

De eerste dieren zijn de afgelopen
weken al geboren. Bij De Wendelweide
in Horst is pas nog een cavia bevallen van twee kleintjes. Beheerder Jeu
Heldens: “De eerste jonge diertjes zijn
er, maar het duurt dit jaar wel allemaal
wat langer bij de meeste dieren. Het is
nu vooral zorgen dat de dieren het niet
te koud krijgen”, vertelt hij.
Over een paar weken ziet De
Wendelweide er volgens Jeu heel
anders uit. “Er zijn jonge geitjes op
komst en zelfs de eenden zijn aan het
broeden. Ik hoop dat het snel warmer
wordt, want ze zeggen dat noordenwind niet goed is voor de bevruchting
van de eieren”, legt Jeu uit.

Knuffelen met de
kleintjes
Bij zorgboerderij Wieneshof in
Hegelsom worden de dieren goed
beschermd tegen de kou. Bij de
zorgboerderij paren de dieren normaal
gesproken vaker met elkaar, maar nu
het koud is, zitten ze langer binnen.
Kriss den Mulder, medewerkster op de
boerderij: “Wij krijgen eigenlijk het hele

jaar door wel jonge dieren, maar dit
voorjaar duurt het allemaal iets langer
voordat er jongen zijn.”
Kriss: “Als er jonge dieren worden geboren is dat vooral leuk voor
de cliënten. Ze kunnen dan met de
jonkies knuffelen.” Dit jaar worden er
op boerderij Wieneshof ezels, lammetjes, kalfjes en konijnen geboren.
Ze hadden eigenlijk geen konijnen
verwacht. “We hebben voor Pasen
twee konijnen naar De Twinkeling in
Horst gebracht. Het was niet de bedoeling dat ze zouden paren, maar dat is
wel gebeurd”, lacht Kriss. Na Pasen
kregen ze een gedekt konijn terug.
“De kleintjes houden we uiteraard wel
hier.”

Nog weinig
jonge dieren
De herten in de grote dierenweide
zijn een apart verhaal. “De herten
zijn dit jaar extreem laat. Die kunnen
hun drachttijd uitstellen. Door de kou
hebben ze nog niet veel gepaard”,
denkt Kriss. “De bokken moeten
hun gewei zelfs nog verliezen. Dat is

normaal gesproken tegen deze tijd al
lang gebeurd”, vervolgt Toon van Rens,
eigenaar van zorgboerderij Wieneshof.
Dit voorjaar lopen er ook bij
de dierenweide in Kasteelpark ter
Horst in Horst minder dieren rond.
“De natuur loopt achter. Andere jaren
hadden we rond deze tijd meer jonge
dieren”, merkt Hans van den Brandt,
seniormedewerker buitendiensten van
gemeente Horst aan de Maas. Hans
verwacht niet al te veel kleintjes in de
dierenweide. “De duiven zitten nu te
broeden, dus ik hoop dat daar nog wat
uitkomt, maar de meeste dieren in de
wei hebben niet gepaard. Het moet
denk ik eerst warmer worden.
Toevallig heb ik laatst nog gekeken
naar de stand van de dieren in de wei.
Waarschijnlijk moeten er dit seizoen
nieuwe kippen worden gekocht.”
Hans probeert samen met de
vrijwilligers ieder jaar zo goed mogelijk
te zorgen voor de diversiteit in de
wei. Dit jaar heeft hij in ieder geval al
genoeg geiten en duiven. “Alles wat
de natuur ons brengt is mooi, maar als
er niet gepaard wordt, dan moeten we
zelf dieren kopen.”

Gemeenteraad houdt voet bij stuk

Geen varkensbedrijf Kleefsedijk

HEEL VEEL
HEEL VEEL

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

Boxmeer Horst Venray

VoordEEL!

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

€ 49,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

De gemeenteraad van Horst aan de Maas blijft zich unaniem verzetten tegen de vestiging van een varkensbedrijf aan de Kleefsedijk in Sevenum. Ook als de rechter de initiatiefnemer in het gelijk stelt, wil de raad haar
standpunt niet zomaar wijzigen.
Dat bleek dinsdagavond tijdens
de gemeenteraadsvergadering.
Daar werd het standpunt van de
gemeente nogmaals besproken.
Aanleiding was een voorstel van het
College van B&W. Zij stelde voor om,
als de Raad van State de bezwaren
van Horst aan de Maas tegen het
bedrijf alsnog verwerpt, zich daar

bij neer te leggen en vestiging toe te
staan. De gemeenteraad liet tijdens
de raadsvergadering weten het daar
niet mee eens te zijn. Zij wil hoe dan
ook voorkomen dat het varkensbedrijf
aan de Kleefsedijk komt.
De vergunningsaanvraag voor de
varkenshouderij voor 15.744 varkens,
werd in 2007 ingediend. Het bedrijf

heeft al een milieuvergunning.
De gemeente is echter van mening
dat een dergelijk groot bedrijf niet
past aan de Kleefsedijk. Zo komt
het tussen twee natuurgebieden te
liggen.
Ook de omwonenden verzetten
zich al jaren tegen de eventuele
komst van het bedrijf.

Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Van grond
tot mond
Het plan kwam tot stand door een
samenwerking tussen de vrijwillige
molenaars (inclusief hoofdmolenaar
Michiel Baltussen), Stichting Vrienden
van de Molen uit Meterik, het Citaverde
College, de Meterikse basisschool en
Stichting Landschap Horst aan de Maas.
Leerlingen van het Citaverde
College gaan een lesprogramma
ontwikkelen en gaan workshops geven
aan leerlingen van de Meterikse basisschool Onder de Wieken. Zij zullen
ook tekst en uitleg geven aan andere
bezoekers van de molen, zoals buurtverenigingen en toeristen.
Het project wordt gefinancierd door
Stichting Landschap Horst aan de Maas,
die volgens Thijs van Rens ook een
meerjarenplan voor de molen aan het
ontwikkelen zijn, waarbij het idee van
het terugbrengen in oude staat verder
wordt uitgewerkt. Zo worden in de
toekomst wellicht een educatieruimte
en een horecagelegenheid gebouwd.
“Stichting Landschap Horst aan de
Maas zorgt dan in samenwerking met
de gemeente voor de infrastructuur,
maar verder zal het project draaien op
vrijwilligers,” aldus Van Rens.
Sef en Thijs hopen dat de jeugd
door dit project weer geïnteresseerd
raakt in het eigen, lokale voedsel en
de authentieke productie hiervan. “We
zijn immers niet voor niets Regio van
de Smaak,” menen de molenaars.
Binnen twee jaar hopen zij het
educatiecentrum dan ook op de rails
te hebben. “De ideale doelgroep?
Kinderen van groep zes of zeven,”
beaamt Van Rens. “Die zijn wijs
genoeg en stellen gerichte vragen.”
Het educatiecentrum wordt echter alles
behalve een museum, aldus de twee
vrijwilligers. Het is de beleving die
centraal staat.
Bezoekers zijn welkom tijdens
het nationale molenweekend op 11
en 12 mei, wanneer de gewasvelden
worden geopend en er diverse
demonstraties worden gegeven.
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Horst aan de Maas in Beeld
De Monnik Broekhuizen
02/16

Het beeld van de monnik bij de put in Broekhuizen werd op 20 september 1996 onthuld door de deputé van Limburg, drs. Eurlings. Het staat op
het pleintje voor woonzorgvoorziening De Naesenhof en is gemaakt door Hans Reinders uit Venlo, die enkele jaren in Broekhuizen heeft gewoond.
verleden, gesymboliseerd door de
monnikspij, als in de diepte van de
aardbodem.”

Relatie leggen met
het verleden

Bij de bouw van De Naesenhof
in het voorjaar van 1996 stuitten
arbeiders bij rioolwerkzaamheden
op een drinkwaterput. “De oude
put was boven met stenen
bolvormig dichtgemetseld. Enkele
stenen vielen bij de graafwerkzaamheden bijna 7 meter in de
diepte. De riolering werd verplaatst
en de put afgedicht, maar na de

bouw werd hij toch weer opgezocht”,
laat Jeu Derikx, secretaris van de
Historische Kring BroekhuizenBroekhuizenvorst, weten.

300 jaar oude drinkput
onderdeel kunstwerk
De put bleek gebouwd te zijn
van lagen steen en mergel. De put

n
Trappe
en
happen
…er bestaat niets heerlijkers
en gezonders dan…

AANBIEDING

2 doosjes lambad
a
voor €
*
2,5

0

Op adem komen
op het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

heerlijk toch...
Kreuzelweg 3 - Horst - 077 397 02 16
www.aardbeienland.nl

*geldig tot 12 april 2013

de pure volle smaak en zoetheid van de lambada
aardbeien natuurlijk vers en rijp geoogst en dat
betekent voor u de maximale voedingswaarde.

was de eerste aanwijzing dat er op
die plek ooit bewoning had gestaan.
Na onderzoek bleek de put zo’n drie
eeuwen oud. De plaquette bij het beeld
vermeldt dan ook: “Wat nu onderdeel
is van een kunstwerk, was naar schatting 300 jaar geleden een drinkput
bij een boerderij. De tegenwoordige
mens zoekt naar zijn identiteit en kijkt
zowel in de geheimzinnigheid van het

Het beeld toont een
monnikspij, die over de rand van
de punt in de diepte kijkt. Het is
gehouwen uit Belgisch hardsteen
en weegt ruim 2.500 kilo. Het
gezicht van de monnik ontbreekt.
Dat is onder in de put, even boven
het waterpeil, terug te vinden. Het
bronzen gezicht heeft keramieke
ogen. “De kunstenaar wil een
relatie leggen met het verleden:
de eeuwenoude put, de boerderij
waar men weinig van weet,
’t heeft allemaal iets mysterieus”,
aldus Derikx.
“De mens is van nature
nieuwsgierig en wil weten waarom.
Hij kijkt daarom in het verleden.
Hij zoekt in de put, in het verleden,
zijn spiegelbeeld of ware identiteit.
Dat men wil zoeken naar zijn
verleden, desnoods de hele wereld
over, wordt weergegeven met het
bootje op de rand van de put.”
De glazen ‘deksel’ op de put weegt
zo’n 500 kilo en is geplaatst om te
voorkomen dat er rotzooi in kwam,
die het gezicht zou verbergen.
Bij de onthulling in 1996 was
het beeld in z’n geheel ingepakt.
Met veel rook en geluidseffecten
werd de opening voltooid. Uit het
diepste van de put kwam een
zware stem die het verhaal van de
put vertelde. De ceremonie was
onderdeel van de opening van het
woonzorgcomplex De Naesenhof.
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Pieter Janssen
Dorpsraad pleit voor verbod vrachtverkeer
directeur Reindonk Grubbenvorster knip
Streekomroep Reindonk heeft een nieuwe directeur. Vanaf 1 mei volgt
Pieter Janssen huidig interim-directeur Bert van Valburg op. Janssen krijgt de
taak om de komende jaren de transitie van ‘oude’ naar ‘nieuwe’ omroep
vorm te geven.

half jaar open

In het voorjaar gaat de paal omlaag: de knip op de Venloseweg in Grubbenvorst gaat bij wijze van proef het
komende half jaar weer open. Reden voor de proef zijn volgens een gemeentewoordvoerder hoge onderhoudskosten en vandalisme.
Gemeente Horst aan de Maas
heeft besloten dat de knip op de
Venloseweg in Grubbenvorst op korte
termijn weer open gaat. De constructie werd in 1999 geplaatst en is
bedoeld om verkeer te ontmoedigen
de route te nemen, maar kost volgens
een gemeentewoordvoerder teveel
geld. Doordat regelmatig storingen of
botsingen met de paal plaatsvonden,
liepen de onderhoudskosten van de
knip hoog op. Ook de vandalismegevoeligheid van de constructie telde
mee in de beslissing de afzetting te
laten zakken.

Vrachtwagens of niet
Met de proef, die een half
jaar gaat duren, wordt de weg
weer toegankelijk voor doorgaand
verkeer. Hoewel de dorpsraad van
Grubbenvorst op de hoogte was van
de ideeën voor een proef, waren ze

verrast door het moment. Eén ding
was voor de dorpsraad al snel duidelijk: vrachtverkeer moet geen toegang
krijgen.

Verkeersstroom
Ruud Meijers, voorzitter van de
dorpsraad: “Wij zijn van mening dat
de Venloseweg zeker gesloten moet
blijven voor vrachtverkeer. Op de eerste
plaats voor de veiligheid op de weg
en ten tweede om geen vrachtverkeer
door de kern, een 30-kilometerzone, te
krijgen. Ook moeten andere verkeersremmende maatregelen genomen
worden.” Wethouder Paul Driessen gaf
dinsdagavond aan dat vrachtverkeer
inderdaad geweerd gaat worden van
de weg.
De gemeente acht het aannemelijk
dat de hoeveelheid verkeer over de
Venloseweg gelijk blijft, mede omdat
de afrit van de A73 bij de veiling is

afgesloten. Zij denkt niet dat er veel
meer mensen via de Venloseweg
van en naar Grubbenvorst willen rijden dan nu het geval is. De
Grubbenvorster dorpsraad is ook van
mening dat in de toekomst een alternatieve kortere route naar het dorp
nodig is. “Wij hebben al op meerdere
fronten gepleit voor een aansluiting
op de Fresh Parkrotonde middels de
Meerlosebaan. Als dit gerealiseerd
kan worden, zal dit een heel duidelijk
positief effect hebben op de verkeersstroom op de Venloseweg”, aldus
dorpsraadvoorzitter Ruud Meijers.
Tijdens de proef worden de
vervoersbewegingen over de
Venloseweg in de gaten gehouden.
Ook wil de gemeente eventuele reacties van aanwonenden meenemen in
de evaluatie van de proef. Na het half
jaar wordt bekeken of de knip ook in
de toekomst open blijft.

Vacaturebank voor
Tienrayse vrijwilligers
Het is iets waar inwoners van veel kleine kernen tegenaan lopen: voorzieningen die verdwijnen, een tekort aan
vrijwilligers, vergrijzing. Ook Tienray heeft er mee te kampen. Enkele inwoners zijn echter niet van plan stil te
blijven zitten. Truus Knoops en Huub Driessen schreven het boekje Dorp en beleid voor iedereen, met als centrale
thema zelfredzaamheid. Vorige week donderdag vond er een informatiebijeenkomst plaats.

Pieter Janssen is 39 jaar en al 25
jaar actief voor lokale omroepen. Zo
is hij op dit moment vrijwilliger bij
Omroep 3ML, waar hij hoofd radio
en tv is. Hij neemt de leiding van de
omroep op zich en is de komende
jaren, onder eindverantwoordelijkheid
van het stichtingsbestuur, belast met
de realisering van het bedrijfsplan.
Begin dit jaar stelde het bestuur van
Omroep Reindonk een bedrijfsplan voor

de komende twee jaar vast. Reindonk
wil na de zomervakantie stapsgewijs
een nieuwe programmering invoeren,
te beginnen met twee tv-journaals per
week en in enkele jaren uit te bouwen
naar dagelijks nieuws op radio en TV.
De hoop is dat Janssen met de
vrijwilligers inhoud kan geven aan de
nieuwe omroep en een financiële basis
kan leggen om de omroep in stand te
houden en uit te bouwen.

Leefbaarheid staat hoog op de
agenda van Truus Knoops en Huub
Driessen. Tijdens de informatieavond
in het Parochiehuis proberen beiden de
ruim tachtig aanwezigen ervan te overtuigen dat het tijd voor actie is. “Door
bezuinigingen van de overheid komen
er steeds meer taken voor rekening van
de dorpen, met name als het gaat om
de zorg”, licht Huub Driessen toe. Maar
bijvoorbeeld ook het onderhoud van
groen en het ruimen van sneeuw. “Dit

heeft weer gevolgen voor de leefbaarheid.” De twee prijzen de vrijwilligers
die er voor zorgen dat activiteiten als
de intocht van Sinterklaas, de kermis
en het plaatselijk mededelingenblad
kunnen blijven bestaan. “Maar zij kunnen het niet alleen,” zegt Truus Knoops.
“Er zijn zaken die zullen verdwijnen als
we er niet met z’n allen wat aan gaan
doen. De kerk bijvoorbeeld komt elk
jaar geld tekort, het gemeenschapshuis worstelt met de exploitatie en

een tekort aan vrijwilligers. Als het
gemeenschapshuis moet sluiten, gaan
we dan voortaan carnaval in Swolgen
vieren?”
Leefbaarheid begint met vrijwilligers, vinden de initiatiefnemers.
Daarom willen ze een vacaturebank
voor vrijwilligers gaan oprichten.
Hiermee hopen ze een dorpsplatform
te vormen dat met de gemeente,
maatschappelijke instellingen en
Tienraynaren gaat samenwerken.

Benieuwd naar de cursussen die u bij
Hobby-Gilde Horst e.o. kunt volgen?

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kom naar de Open Dag op zaterdag 13 april a.s.
in ’t Gasthôes tussen 13.00 en 17.00 uur.

in Pal
ko le
op t
:

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Voor iedere beurs de juiste kwaliteit

Voor nadere informatie en/of opgave:

Tel. 077-306 03 30 - www.leonengels.nl

of tel. 077 - 398 89 15 (tussen 17.00 en 19.00 uur).

Pinot Blanc
Reserve Hunawihr 2012

€ 6,95

Deze wijn hebben wij speciaal geselecteerd voor de
aspergetijd. Het is een traditionele Pinot Blanc met een
complex aroma. Weinig zuren en een lange afdronk.
Perfect in balans. Een wijn die geliefd is bij vele wijndrinkers.
Ook heerlijk als aperitief of bij vis en gevogelte.

Per
fles

2e fles
halve prijs

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

www.hobbygilde.nl

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Dankbetuiging

Wat was je blij met ons allemaal
Wat waren we bevoorrecht met jou:
voor ons de liefste moeke van de wereld

Luc Janssen

Nella Buijssen-Zanders
‘Kogels Nel’
* 19 maart 1920

t 5 april 2013
echtgenote van

Jan Buijssen t
Nuenen Henk en Miek
Carmen en Koen, Feline, Rosalie
Stefanie en Michiel, Ruben, Isabelle
Ruud
Weinheim Dld Jan en Ellie
Sven en Christa, Severine
Hegelsom Laurens en Mia
Tanja en Hugo, Silke, Meike
Janine en Marco, Job, Roos
Wanssum Nelly en Herman
Rogér en Irma
Irene en David, Julian
Laurens en Floor
Tilburg Huub en Anja
Huib, Ilana
Hegelsom Paul en Gerd
Pauline en Jaer, Gertjan en Stephanie
Hegelsom Will en Harriëtte
Vincent, Lilian
Meterik Riky en Jos
Cleo, Gyonne
Berlicum NBr Fons en José
Desirée
Horst Marianne en Ton
Lara, Emmy, Guus
Hegelsom Marcel en Debby
Ramon, Robien
Hegelsom Guus en Colette
Glenn, Celine
Bosstraat 9
5963 NX Hegelsom
Moeke is thuis.
We herdenken moeke tijdens de avondwake donderdag 11 april
om 19.00 uur in de H. Hubertuskerk te Hegelsom. In deze kerk vindt
vrijdag 12 april om 10.30 uur de uitvaartdienst plaats. Aansluitend
zullen we haar bij onze pap te rusten leggen op het kerkhof.
Moeke hield van bloemen. Een kleine bijdrage voor
mensen met dementie wordt ook op prijs gesteld.
Hiervoor zijn collectebussen in beide diensten aanwezig.

Dynamo of startmotor defect?
Voor reparatie of nieuw bel D&S Service,
tel. 06 54 37 11 11 of 0478 571 11 11.
www.beterlezen.nl
Concentratie, plezier hebben met lezen.
Is uw kind het oefenen moe, bel en
vraag hulp via tel. 077 464 23 22.
Op een leuke manier, snel leren, lezen,
rekenen. Met klei en speltherapie
(25 euro per uur).
Hortensia’s div. srt. nu 3 voor € 10,00,
10 voor € 27,50 (op=op). Meer info zie:
www.veld-tuinplanten.nl Taxus v.a.
€ 1.60, Buxus € 0.50, Coniferen, Laurier,
Buddleja, Viburnum, e.a. heesters (ook
op stam) Bodembedekkers v.a. € 0.85
Lei plataan/linde € 52.50, dakplataan
€ 55.00, Zuilbeuk e.a. bomen en zuilen.
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Woning bouwen in buitengebied?
Wij hebben een bouwkavel beschikbaar,
evt. met extra omliggende grond, voor
een aantrekkelijke prijs. Voor meer info
bel: 06 22 97 47 11.

Gevraagd gastouders die bij een
vraagouder aan huis willen gaan
oppassen. Interesse, neem dan contact
op met: Gastouderbureau Roodkapje,
telefoon 077 374 51 49 of zie
www.roodkapjehorstaandemaas.nl
Vakantie in Brugge (B).
Voor maximaal 5 personen te huur
woonhuis in het oude centrum van de
stad Brugge (B). 3 nachten voor 250,en een hele week voor 380,-.
Voor alle seizoenen! Meer info?
Bel 077 398 69 83 www.brugge.be
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te huur opslag- en werkruimte.
Locatie: Melderslo, afmetingen:
2 x 170 m2, heftruck en chauffeur
aanwezig, ruimte is vorstvrij, buitenterrein verhard. Tel. 06 21 58 07 85.

* 28-2-1971 - 3-3-2013
“Je ogen vertelden ons je verhaal
ook al was je gevangen in een onmogelijk lichaam”
Tijdens zijn afscheid bleek hoeveel verhalen Luc deelde
met anderen. Zijn optimisme, humor en vriendelijkheid
raakte velen en dat missen wij nu ook zo.
Wij danken U oprecht voor de vele blijken van medeleven.
Familie Janssen-Keizers

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Wekelijks open inloop Horst.
Dinsdag 09.00-11.00u OJC-Niks
Doolgaardstraat 34 tel. 06 12 21 78 28
Zorgadvies en Regelhulp Zandterweg 48
5973 RC Horst tel. 077 463 23 84
www. zorgadviesenregelhulp.nl
e-mail: Ria@zorgadviesenregelhulp.nl

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

www.partyverhuurvangent.nl
Verhuur van springkussens en
overige feestbenodigdheden.
info@partyverhuurvangent of bel
0478 51 50 11.

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

Onroerend Goed
Te huur: bedrijfsruimte 145m²,
geïsoleerd, gelegen op Industrieterrein
Sevenum.Tel.: 06 40 63 78 26.

Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.

Wij zetten graag uw oude videobanden,
hi8 tapes en dv tapes om naar dvd. Bel
voor meer info 06 12 42 89 42, mail
naar frankawillems88@gmail.com of ga
naar www.darkrainbowproductions.com

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Pedicure Myriam Wagemans
Voor uw voetverzorging, ook voor diabetes- en reumaclienten. Aangesloten bij
ProVoet. Bel voor een afspraak:
077 398 71 05 of 06 30 61 99 43.
www.samenwandelen.nl
Voor iedereen die graag wil wandelen
maar liever niet alleen.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Rolsteigers, ladders en trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Bedrijfsruimte/caravanstalling.
450m2 bedrijfsruimte beschikbaar,
ook mogelijkheden voor in units á
75m2. Tevens mogelijkheid voor
stallen caravan, vouwwagen e.d.:
www.caravanstallingkronenberg.nl of
06 25 22 24 76.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Vanaf heden weer biologisch geteelde
Amaryllissen te koop. Snijbloemen
(wit) bij bloemenstalletje Cuppen
Meterikseweg 124 Horst.

Nieuw in Horst, zitdans.
Minder mobiel en toch dansen!
Kom kennis maken met zitdans.
Vanaf woensdag 3 april in Sport en
Partycentre de Riet, Weltersweide 22
in Horst. Info@beweegmee.nu of bel
M. Kunzeler 077 398 40 07.
Te huur: bedrijfs-/opslagruimte
180 m2, droog, stof- en vorstvrij, electr.
rolpoort, verhard terrein, € 350,00 per
mnd. Inl. 06 53 76 96 98.
HONL Horst
Klarinet zoekt klarinettist m/v inl.
06 51 65 73 17. Trombone zoekt
Trombonist m/v inl. 06 51 65 73 17.
Te koop laurierstruiken 1-1,8 m.
Eventueel bezorgen. Tel. 06 81 55 39 56.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

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

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

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

www.theoarts.com

Huizen te huur vanaf 670 euro.
Te huur ruime woonhuizen in
Broekhuizen, het mooiste dorpje van
Horst aan de Maas. Bouwjaar 2005,
zeer energiezuinig met aan achterzijde
vrij uitzicht over landerijen.
Mail ahoeijmakers@home.nl
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Verloren 12-02-2013 omg. HorstSevenum gouden Egyptische cartouch
hanger. Tel. na 18 uur 06 29 48 82 60.
Uw gevel, schoorsteen of huis
voorzien van nieuwe voegen.
Dit kan nu extra voordelig door
gunstig btw-tarief van 6%. Bel voor
vrijblijvende offerte 06 29 45 08 24.
Voegersbedrijf Achten Horst.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Schuifwandkast of inloopkast nodig?
Gratis offerte aan huis! Info tel. 06 53
88 61 01 (Pascal van Kempen).
Poes vermist Wie heeft onze Floor
gezien? Nog steeds vermist sinds 2e
Paasdag, een cyperse grijs/zwart
gestreepte poes met een witte bef en
buik en 4 witte pootjes. We missen
haar zo erg. tel. 06 48 76 57 05.
Tomaat(au)tomaat
Vanaf heden weer dagelijks verse
SnoepTomaten en TrosTomaten in de
Tomaat(au)Tomaat bij Bouten aan de
Americaanseweg 50 in Kronenberg.
Yoga centrum L’Espoir
yoga op vrijdagochtend en -avond
Hatha-yoga en intensieve yoga, nu kunt
u 5 lessen uit proberen voor € 32,50
ook voor ouderen, voor info of opgave:
Wilma L’Espoir 077 398 51 36.
Unieke kans! Werken vanuit huis.
Gezocht mensen met goede sociale
vaardigheden. Ideaal te combineren
met baan en/of je gezin.
Voor info bel: 06 27 02 17 83.

Paprika en Peper automaat
Ze zijn er weer, diverse soorten
paprika en pepers vers te koop uit
een gekoelde automaat. Tip: probeer
ook eens de lekkere zoete snack- of
puntpaprika’s. Jakobs Tuinbouwbedrijf,
Molenveldweg 20 in Horst.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

Ina’s Naaiatelier voor al uw
verstelwerk, kleding en gordijnen.
E-mail: info@ina-naaiatelier.nl
Stuksbeemden 54 Horst
Tel. 06 13 43 65 26.

Linders Interieur. Van kleine
aanpassing tot winkel interieur!
Maatwerk-keukens, maatwerkmeubels, sierplinten, overkappingen,
balie’s, enz. Bel: 06 13 81 79 31
voor een vrijblijvende offerte!
Nu ook professionele 3D-visualisatie!

Dag en nacht bereikbaar

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

Mindfulness Leven met aandacht
Acht avonden van 2,5 uur en een
stiltedag. Je leert de basis zoals de
lichaamscan, zit- en loopmeditatie
en yoga. Start 25 april 2013 in Venray.
Jan Houwen, 0478 58 73 64
jan.houwen@dorje.nl www.dorje.nl.

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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Op 5 april 2013
is geboren onze lieve zoon

TIES

Roos
Anna Maria

23.34 uur
4020 gram | 52cm
trotse ouders

nieuws 07

Vervolg voorpagina

Tuinders en kwekers vrezen
economische schade

1 april 2013
Dochter van
Frans en Sandra
Stappers-Franssen
Pastoorstraat 6
5971 BZ Grubbenvorst

Jan-Willem Bruijsten &
Floor Zwets
Sperwerstraat 22, 5804 Venray

Te koop verse tulpen. € 2,- per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.
Verzorg- (rij)pony gezocht
voor beginnende serieuze ruiter (11).
Tel. 077 398 53 61/06 54 19 83.
Nieuw in Horst.
Beginnersgroep Line dance. Elke vrijdag
in april om 15.00 uur. Kom kijken.
Dans mee. Ervaar dat line dance zowel
ontspannend, als inspannend is.
Party & sportcentre de Riet te Horst.
Info: 077 398 40 07.
Ateliers Valise en De Stal
Creatieve workshop voor families,
vrienden, bedrijven en verenigingen in
schilderen, bijzondere bloemobjecten
maken en bamboebouwen. Kosten tussen € 27.50 en € 12.50. www.valise.nl
en www.atelier-destal.nl.
Zwangerschapsyoga
In Horst start woensdagavond
17 april zwanger-schapsyoga in een
klein groepje, veel persoonlijke
aandacht voor adem- en ontspanningsoefeningen. Gediplomeerd docent.
Theratoon@home.nl / T. 06 46 79 35 85.

Motorcamping D’n Toerstop is op zoek
naar een ervaren keukenmedewerker.
Bel: 077 398 33 50.
Wie heeft er een plastic tas gevonden
met een groene klapper en blokfluit?
Waarschijnlijk in de omgeving van
Achter de Smaalbrug 06 38 24 85 19.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Wegens vervanging tijdens zwangerschapsverlof zoeken wij,
per direct, voor onze administratie aan de Stationsstraat te Horst

Administratief medewerker m/v
Fulltime

Geïnteresseerd? Kijk voor de volledige tekst op onze site:
www.vissersolie.nl/over-vissers-olie/vacatures/

www.vissersolie.nl
Stationsstraat 90 Horst (077) 399 92 00

Slateler Jenniskens toont de ijsbergsla die begin maart is geplant,
maar een maand later amper is gegroeid
IJsbergslateler Jenniskens uit Horst
beaamt het gemis van een maand
groei. “De eerste slaplanten zijn 5 en 6
maart geplant. Drie dagen later vroor
het matig. We hebben de ijsbergslavelden afgedekt om vorst- en windschade te voorkomen. Dat is redelijk
goed gelukt, maar er trad wel een fikse
groeistilstand op.”

Tuinders missen een
groeimaand
Jenniskens verwacht 60 tot 70
procent van wat in maart geplant is,
te kunnen oogsten. In vergelijking met
dezelfde periode vorig jaar is dat een
kwart minder. “Ondanks dat we de
voorjaarsaanplant van ijsbergsla met
tussenpozen hebben gedaan, zal de
sla waarschijnlijk eind mei of begin
juni allemaal tegelijk oogstklaar zijn.
Gevolg is een grote aanvoerpieken en
gematigde prijzen.”
Bij plantencentrum Van den Beuken
uit Meterik is minder voorjaarsomzet. Er

is geen vraag naar vroege perkplanten
zoals primula’s, viooltjes, narcissen
en tulpen in pot. Klanten willen met
dit koude weer niet in de tuin bezig
zijn. “Onze omzet is gedaald met
10 procent en onze hoop is gevestigd
op geraniums en eenjarige zomerbloeiers”, zegt Van den Beuken.

Economische schade
Boomkwekers Bouten en Vergeldt
uit Lottum verwachten dat de economische schade groter is dan men
denkt. Twan Bouten: “Wij leveren aan
bouwmarkten en tuincentra en die
staan overvol. Nabestellingen blijven
achterwege waardoor wij ons zorgen
maken over de afzet bij onze klanten.
Gelukkig hebben wij alles al uitgeleverd, dus dat zit wel goed. Maar er is
meer aan de hand. Door het koude
voorjaar verhuurt de fietsenmaker geen
fietsen en blijven de buitenterrasjes bij
de horeca gesloten. Ook die ondernemers lopen een maand inkomsten
mis”, aldus de Lottumer.

Ook bij Veiling Rhein-Maas heeft
het koude weer de sector parten
gespeeld. Volgens de veiling zien zowel
kweker, veiling, groothandel, transport
als tuincentra teruglopende omzetten.

Hogedrukgebied
is schuldige
De verlenging van winterweer
naar het voorjaar werd veroorzaakt
door een zeer krachtig en standvastig
hogedrukgebied boven Groenland.
In weertermen spreekt men dan
van een blokkade die soms weken
kan aanhouden. Uiteindelijk ruimt
de kou van de afgelopen maanden
het veld en volgt een snelle
stijging van temperatuur met veel
zon. Dit kan ongunstig zijn voor
hooikoortspatiënten. De concentratie
pollen in de lucht neemt explosief toe
door bloeiende bomen en planten
die nu op ‘springen’ staan. Komende
zondag kan het met zon 19 à 21
graden worden.

Kinjerkroam bij Dendron College
Schoolverlaters Pleun, Shari en Vonne van basisschool Sint Anna uit Blitterswijck namen vorige
week een kijkje bij het Dendron College in Horst. Zij gingen samen met een filmploeg van Kinjerkroam
kijken naar de afdelingen van het vmbo. De meisjes kregen een rondleiding en bezochten de opleidingen zorg en welzijn, metaalelektro en bouw, wonen en interieur.
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Laatste werkweek wethouder Litjens

‘Het is tijd voor iets anders’
Het zijn de laatste loodjes voor Leon Litjens. Hoewel hij al twee weken werkzaam is bij Veiling Zon in
Grubbenvorst, is hij tot en met 15 april ook nog wethouder van Horst aan de Maas. Als wethouder was hij het
gewend om elke dag keuzes te maken in bijvoorbeeld complexe vraagstukken of lastige dossiers. De redactie van
HALLO heeft hem nog enkele laatste keuzemogelijkheden voorgelegd.

Lijsttrekker of wethouder
“De functie van wethouder vind ik
leuker en uitdagender. Lijsttrekker-zijn
associeer ik met campagnevoeren,
jezelf verkopen, dat doe ik niet graag.
Mijn voorkeur gaat uit naar besturen. Ik
noem mezelf daarom een bestuurder
en geen politicus. Problemen oplossen,
projecten realiseren, dat doe ik graag.
Ik ben een doener, ga recht op mijn
doel af en vind het daarbij belangrijk
mensen te overtuigen. Ik heb er geen
moeite mee om knopen door te hak-

ken. Beter een slecht besluit, dan geen
besluit.”
Nieuwkomer of oude rot
“Het gaat om het evenwicht in een
college of gemeenteraad. In een goede
gemeenteraad zitten zowel nieuwkomers als oude rotten. Met alleen
nieuwkomers mis je de ervarenheid, al
zorgen die weer wel voor een heldere
kijk. Naar mijn mening vraagt elke tijdgeest om een andere rol van de raad.
De huidige gemeenteraad staat open
voor vernieuwing, maar heeft ook de

nodige kennis. Persoonlijk vind ik dat
er ook een houdbaarheidsdatum aan
het wethouderschap zit. Twee tot drie
periodes als bestuurder zijn voldoende,
vind ik. Er zijn geen regels voor, het
moet geen dogma worden, maar te
lang aanblijven is niet goed.”
Ambtenarentaal of straatpraat
“Gezond boerenverstand vind ik heel
belangrijk bij het maken van beleidsplannen. Je luistert naar het advies
van de ambtenaar, maar wordt tevens
gevoed door wat er speelt bij de bui-

tenwacht. Je contacten buiten zorgen
ervoor dat de mensen intern scherp
blijven. Wat dat betreft heeft Horst
aan de Maas een mooie schaalgrootte.
Er is nog veel contact met mensen en
bedrijven. De overheid is een monopolist: ben je er niet tevreden over dan
kun je niet zomaar overstappen, zoals
je dat misschien bij een tandarts doet.
Het is belangrijk dat een gemeente
openstaat voor signalen van buitenaf
en bijvoorbeeld feedback krijgt via
Twitter.”
Pittige discussie of jaknikkers
“Ik hou wel van een discussie. Ik kan
veel hebben, zolang het niet op de
man wordt gespeeld. Achteraf moet je
elkaar nog steeds in de ogen kunnen kijken en gezamenlijk een biertje
drinken. Natuurlijk, soms balanceert
een discussie wel eens op de rand. Ik
ben gedreven en fel in het debat, daar
ben ik me van bewust. Daar kunnen
mensen last van hebben, maar ‘zonder
wrijving geen glans.’ Van oud-wethouder Arie Stas leerde ik het volgende, hij
had dit overigens van oud-burgemeester Steeghs: ‘De rand van de wet is ook
de wet.’ Het is niet erg om de grenzen
op te zoeken en er soms overheen te
gaan.”
Christelijk of democratisch
“We leven in een land met veel
tegengestelde belangen, die allemaal
meegewogen moeten worden bij een
besluit. Democratie is daar een goed
systeem voor. Ik ben geen voorstander
van referenda. Sommige stukken zijn
te complex, die zijn niet in één zinnetje
te vatten. Een gemeenteraad kan
zich dan juist in de zaken verdiepen
en zo een goed besluit nemen. Ik
ben niet kerkelijk, maar sta wel
achter de normen en waarden van
de joods-christelijke traditie waar

deze samenleving op is gebouwd. De
uitgangspunten van het CDA passen
bij me. We zijn een middenpartij, het
is en-en en niet of-of. Een partij als de
Partij voor de Dieren zou niet bij me
passen. Persoonlijk denk ik: zolang er
in de Tweede Kamer een partij zit die
zich druk maakt of een vissenkom rond
is of vierkant, zitten we niet in een
economische crisis.”
Paprika of politiek
“Daar kan ik niet echt een keuze tussen
maken. Ik heb zeven jaar met veel
plezier in het openbaar bestuur gezeten
en ik heb veel geleerd. Nu stap ik over
naar de veiling. Het is tijd voor iets
anders en dat voelt goed.”
Telefoneren of twitteren
“Telefoneren. Mensen denk vaak dat
ik heel veel twitter, maar dat valt wel
mee. Zeker als je me vergelijkt met
raadsleden als Thijs Coppus en Roy
Bouten. Twitter gebruik ik voornamelijk
om het nieuws bij te houden. Het is
verleidelijk om via Twitter in discussie te gaan met mensen. Ook ik heb
dat wel eens gedaan, maar het is er
natuurlijk niet het medium voor, alle
nuance gaat weg in 140 tekens. Ik
ben één keer mijn telefoon kwijtgeraakt. Lastig ja, maar eigenlijk ook wel
rustig.”
Gezin of werk
“Je hebt je werk nodig, maar uiteindelijk gaat het om je gezin en familie.
Ik heb hen de laatste jaren wel tekort
gedaan. Wethouder ben je inderdaad
24 uur per dag. Hoewel ik bij de veiling geen 9-tot-5-baan heb, wordt het
niet meer zo extreem als eerst. Wat ik
bijvoorbeeld erg fijn vind, is dat ik nu
gewoon een voetbaltraining helemaal
kan volgen en niet na een kwartiertje
alweer moet gaan voor de volgende
afspraak.”

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

Banden - Accu’s - Carwash

Rits Kapot???

MASTBROEK
Poeliersbedrijf

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

Verse kippenbouten 8 stuks
E 5,00
Kant-en-klaar gegrilde kippenbouten
1 euro per stuk 6 stuks E 5,00
Kant-en-klaar gegrilde drumsticks 15 stuks E 5,00
BEDMODE BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
NEN!!
BINen
FL
CTIEll
is biISnn
ecAtiNe EL
DE NIE
e co
wLLE
niUWeuE CO
SLOPEN

De
| HOESLAKENS |
OVERTREKKEN | LAKENS
-s
n
Katoe atijnenen
DeKbeDovertreKK

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

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

ZACHT belegen
De lekkerste,
met goud bekroond

per kilo

7,95

PIKAnT belegen per kilo
Heerlijke Zuid-Hollandse
pikante kaas

gOUDen
HOllAnDeR

Een delicatesse,
3 jaar oude brokkelkaas

8,95
500 gram

6,50

Toos en Rob
Wagenaar

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

Communiefeest!
Beleef samen een
mooie, rustige dag.

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Huub Dinghs opvolger Leon Litjens

‘Vertrouwen kweken bij de kiezer’
De neuzen moeten weer dezelfde kant op binnen CDA Horst aan de Maas. Als het aan Huub Dinghs ligt, gaat hij
daar mede voor zorgen. Dinghs (63) werd vorige week door de fractie naar voren geschoven als beoogd opvolger
van wethouder Leon Litjens.
Huub Dinghs, oud-wethouder
van voormalige gemeente Sevenum
en afkomstig uit Evertsoord, werd in
overleg met het waarnemend bestuur
van de partij kandidaat gesteld. Volgens

waarnemend voorzitter Willy Valckx is
het bestuur unaniem akkoord gegaan.
“Voorop stond dat er zo snel mogelijk
een opvolger zou komen voor Leon
Litjens.” Voor de fractie waren er twee

voorwaarden: de nieuwe wethouder
is afkomstig uit Horst aan de Maas en
heeft een breed draagvlak onder de
fractieleden. “En dat is bij Huub Dinghs
het geval”, zegt fractievoorzitter Rudy
Tegels. Dinghs wordt, in tegenstelling
tot traditie binnen de partij, niet ook de
nieuwe lijsstrekker. Willy Valckx: “Onze
voorkeur gaat inderdaad uit naar een
combinatie van beide functies, maar er
is nu gekozen om die koppeling los te
laten. Het belangrijkste was dat er een
nieuwe wethouder zou komen.”
Ongeveer drie weken geleden
werd Guy Frints nog door het CDAbestuur gezien als de ideale kandidaat.
Al snel werd echter duidelijk dat de
fractie twijfels had bij deze keuze. Dit
was reden voor Frints om zich terug te
trekken. Het bestuur was het niet eens
met deze gang van zaken en besloot
uiteindelijk, een week later, om op te
stappen. Dat heeft het CDA geen goed
gedaan, beaamt Huub Dinghs. “Ook ik
ben er de laatste weken wel eens op
aangesproken, als ik bijvoorbeeld over
de markt liep. Iedereen heeft er natuurlijk een mening over. Belangrijk is dus
dat we weer vertrouwen gaan kweken
bij de kiezer.”
Huub Dinghs wordt in de gemeenteraadsvergadering van 7 mei
benoemd. Hij blijft wethouder totdat
na de verkiezingen van volgend jaar
het nieuwe college is gevormd. “Ik heb

Servicepunt Meterik blijft
Als het aan gemeente Horst aan de Maas ligt blijft het servicepunt voor Polen in Meterik behouden. Dat liet
wethouder Ger van Rensch dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering weten.
Eind vorig jaar werd bekend dat
het servicepunt voor arbeidsmigranten in Meterik moet wijken als het
regionale Grensinformatiepunt (GIP)
in Venlo doorgaat. Dit voornemen van

de gemeente leverde veel kritiek op
van onder anderen de eigenaresse van
de winkel, de klankbordgroep arbeidsmigranten en de beheerders van MFC
de Meulewiek, waar het servicepunt

is gevestigd. Volgens wethouder Van
Rensch is sluiting voorlopig nog niet
aan de orde en gaat de gemeente
bekijken hoe het servicepunt toch
behouden kan blijven.

Uitleenpunt Sevenum opent
Sevenum krijgt hoe dan ook in mei een boekenuitleenpunt. Of deze in de voormalige bibliotheek wordt
gevestigd of ergens anders, is nog niet duidelijk.

In eerste instantie zou het uitleenpunt al in februari worden geopend.
De openingsdatum werd echter
steeds verder naar voren geschoven
omdat Stichting Openbare Bibliotheek
Sevenum en gemeente Horst aan de
Maas het niet eens werden over de
overdracht naar BiblioNu. Intussen zijn

de formaliteiten afgerond, maar is er
nog geen uitleenpunt.
Wethouder Ger van Rensch liet dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering weten dat een ondernemer
interesse heeft getoond in het pand.
“Aan het einde van deze week moet
duidelijk worden of dit initiatief kans

van slagen heeft. Als dat zou is, dan
moeten we op zoek naar een andere
locatie voor het uitleenpunt. Dat zou
betekenen dat het punt eind mei
wordt geopend. Gaat het plan van de
ondernemer niet door, dan kunnen de
mensen vanaf 1 mei bij het uitleenpunt terecht.”

Enquête leefbaarheid Griendtsveen

Wens klusservice en huisarts
Griendtsveners van 60 jaar en ouder zouden graag een huisartsspreekuur, een eetpunt en een klusdienst in
het dorp zien. Dat is de conclusie van een enquête die de werkgroep Leefbaarheid Griendtsveen hield. Ruim 86
procent van de inwoners vulde de enquête in.
Op bijna dertig procent van de
ingevulde enquêtes stond een wens
voor een spreekuur van een huisarts
in Griendtsveen. Inwoners van het
Peeldorp zouden daarnaast in de toe-

komst graag een Eetpunt behouden en
een soort klussenservice zien ontstaan.
De werkgroep geeft aan dat er al een
aanmelding is van een huisarts die mee
wil denken over de mogelijkheid voor

een spreekuur in het dorp. Het Eetpunt
bestaat op dit moment al. Over de
derde wens, een klussenservice voor
huis en tuin, wordt door de werkgroep
nagedacht en aan gewerkt.

er heel veel zin in om aan de slag te
gaan. Ik ben niet van plan om dit jaar
uit te zingen. Het is leuk om de draad
weer op te pakken. Ik ben twaalf jaar
wethouder in Sevenum geweest en ben
toen altijd elke dag met veel plezier
naar het gemeentehuis gegaan. Ik heb
wel aangegeven dat ik verder geen
ambitie heb om na de verkiezingen

door te gaan. Ik ben in 2010 bewust
gestopt.”
Dinghs gaat parttime als wethouder aan de slag. De portefeuilles van
Litjens worden tussen hem en Ger van
Rensch verdeeld. Mocht het nodig zijn,
dan gaat wethouder Van Rensch, die nu
ook parttime werkt, voor een tijdelijke
periode fulltime werken.

veel en leuke

ZO
ZOMER
Z
O MER
JASSEN
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36 - 52

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

Al 15 jaar

pure aardbeienpassie
NIEUW

De geheimzinnig
e aardbeiengrotten

Wat begon als een klein aardbeienparkje is inmiddels
uitgegroeid tot een heel bijzonder en sprookjesachtig land
met een overvloed aan aardbeiensmaken.
Kreuzelweg 3 - Horst - 077 397 02 16
www.aardbeienland.nl
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Sevenum over tien jaar

Dorpsraad zoekt inspirerende plannen
Nadenken over de toekomst van Sevenum. Dat is het plan van dorpsraad Sevenum. Zij hebben het project ’Sevenum kijkt naar de toekomst’ opgezet. Met dit initiatief willen ze de bewoners van
het dorp vragen hun ideeën over het dorp in te leveren. Dit zal uiteindelijk leiden tot een dorpsontwikkelingsplan (DOP).
Volgens Noël Hermans, voorzitter
van dorpsraad Sevenum, heeft de raad
nu nog geen goed beeld van de wensen
van de bewoners van het dorp. Door het
opstellen van het toekomstproject
proberen ze hiervan een beeld te
krijgen. “Het moet echt vanuit de
bevolking komen. We hopen dat er
uiteindelijk 250 verhalen van bewoners
uitkomen. Deze verhalen bundelen we
dan in bijvoorbeeld een boekje dat we
terug kunnen geven aan de bevolking
om te laten zien wat hun wensen zijn.
Uit alle ideeën pikken wij er dan als

dorpsraad enkele uit die verwezenlijkt
worden.”
Op allerlei gebieden kan aan
de toekomst van het dorp gedacht
worden, zoals verenigingen, sporten,
onderwijs of openbaar vervoer. “Het is
belangrijk dat mensen out of the box
denken. Niets is te gek. Alle ideeën zijn
welkom. Het is aan de bewoners om na
te denken wat zij met Sevenum willen
over tien of twintig jaar. We weten niet
of alle plannen ook uitvoerbaar zijn,
maar het gaat erom dat de bewoners
meedenken. Uit al die ideeën van de

bewoners ontstaan dan enkele grote of
kleine projecten. Wij hopen dat diegene
van wie het project uitgevoerd wordt,
ook meehelpt met de verwezenlijking
ervan. Zo worden ook meer mensen
actief in het dorp. Mensen moeten met
elkaar aan de slag”, vertelt Hermans.
Met dit initiatief wil de Sevenumse
dorpsraad ook laten zien dat ze niet
de gemeenteraad achterna rent. “De
gemeenteraad kwam vaak met een
idee en dan deden wij er wel of niet
iets mee. Nu willen wij laten zien dat
we ook zelf iets kunnen bedenken en

initiatieven en enkele eruit pakken
om te verwezenlijken. Dit gebeurt in
samenspraak met de gemeente. Het
hangt van de ideeën af of deze op korte
of lange termijn te merken zullen zijn
in het dorp. Een ding vindt Hermans
heel belangrijk: “We moeten met z’n
allen kijken waar Sevenum over tien
of twintig jaar moet staan. Wat wil de
bevolking? Dat is de grote en belangrijke vraag die wij graag beantwoord
willen hebben. We hopen dat er veel
reacties komen. We hebben er alle
vertrouwen in.”

kunnen organiseren. Wij vinden het
belangrijk om naar de toekomst van
ons dorp te kijken, vandaar dat wij dit
project zelf hebben opgezet. Hiermee
willen we ook proberen om serieuzer
genomen te worden door de bevolking. En wat we ook belangrijk vinden,
is dat er door dit initiatief misschien
meer mensen actief worden binnen de
dorpsraad. Het zal heel fijn zijn als er
ook jongeren bij zouden komen.”
De dorpsraad verwacht dat alle
ideeën eind april binnen zullen zijn.
Dan zal zij kijken naar de ingestuurde

Ondernemers industrieterrein willen ﬁetspad
Actiegroep Fietspad Noord startte vorige week een handtekeningenactie voor een fiets(suggestie)strook aan de Steegerakkerweg in Grubbenvorst. Met steun van zo’n 350 sympathisanten
vroegen ze de gemeente te kijken naar de bereikbaarheid van industrieterrein ’t Hagelkruis voor fietsers.
Volgens Martijn de Jong van
Actiegroep Fietspad Noord is het doel
van de actie een veilige en directe
fietsverbinding van het Ursulinepark
naar de rotonde aan de Lottumseweg.
Op dit moment mag er op de hele
Steegakkerweg niet gefietst worden.
De initiatiefnemer en ondernemer van
fitnesscentrum Fy-Fit geeft aan niet te

snappen waarom de bereikbaarheid
niet verbeterd wordt. “In het centrum
van Grubbenvorst wordt er veel
geld gestoken in de ontwikkeling
en bereikbaarheid, maar ook de
ondernemers op het industrieterrein
zijn graag bereikbaar voor klandizie
en medewerkers.” Omdat het
fietsverbod op de Steegerakkerweg

volgens de actiegroep regelmatig
geschonden wordt, ontstaan
gevaarlijke verkeerssituaties op de
80-kilometerzone. De groep pleit voor
een verlaging van de snelheid naar
50 of 60 kilometer per uur en voor
de aanleg van een fietsstrook. In een
eerder gesprek met de actiegroep
heeft de gemeente al aangegeven dat

er te veel infrastructurele wijzigingen
plaats zouden moeten vinden en
dat automobilisten zich niet aan de
verlaagde snelheid zouden gaan
houden. Daarnaast zou met de
aanpassing zo’n 100.000 euro gemoeid
gaan. De actiegroep vindt het probleem
echter van wezenlijk dorpsbelang en
vroeg de gemeente hun idee in het

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
(GVVP) mee te nemen.
Wethouder Paul Driessen gaf tijdens
de raadsvergadering aan dat er niet
zomaar een 50-kilometerzone gemaakt
kan worden zonder wegaanpassingen.
Hij belooft de actiegroep op een later
tijdstip te zullen gaan kijken naar de
situatie.

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties geldig van 11 april t/m 24 april

pak
Knip uit en
!!
die kor ting!

us

6o7rt%
ing
k

Enmon
2

o
showro an 60
d
r
mee
dkamerr
a
b
e
t
o
e
gr
ingen t
opstell iratie
insp

per stuk (in

)
2
per m (incl. bt w

ng t d
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Parador Basic
200 Akazie Grijs
19,4x128,5cm

Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com
Koopzondag 28 april van 11.00 tot 17.00 uur

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen

Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur | zaterdag 10.00-15.00 uur
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15 VRAGEN aan Lieke Claes

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

Lieke Claes
13 jaar
Horst
Dendron College

Wat is uniek aan jou?
Ik sta graag klaar voor mijn vrienden.
Als ze een probleem hebben, wil ik ze
graag helpen het op te lossen. Lukt het
niet, dan heb ik het toch geprobeerd
en heb ik er een goed gevoel over. Een
voorbeeld is het helpen met huiswerk.
Als ze iets niet snappen, probeer ik
het uit te leggen. Of als er ruzie is, dan
probeer ik ervoor te zorgen dat ze het
samen uit gaan praten.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik zou graag groep 7 op de basisschool
nog een keer opnieuw willen doen.
In dat jaar begon ik eigenlijk steeds
drukker te worden, terwijl ik eerst een
heel rustig meisje was.
Als ik toen rustiger was gebleven,
zou ik me nu misschien beter kunnen
concentreren. Ik raak met leren vaak
afgeleid en met toetsen heb ik vaak

young

de neiging om ergens anders naar te
gaan kijken en me niet te focussen op
de toets.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen en wat zou je dan doen?
Ik zou graag in de huid van een
beroemdheid willen kruipen, om te
kijken hoe het is om de hele tijd fans
en paparazzi om je heen te hebben.
Het liefst zou ik dan in de huid van
Demi Lovato of Beyoncé kruipen.
Zij maken mooie, emotionele liedjes
die mij raken.
Waar sta jij over 10 jaar?
Ik hoop dat ik dan nog steeds een leuke
vriend heb en dat ik dan bezig ben met
een opleiding voor lerares Engels. Ik
vind Engels gewoon een superleuke
taal en ben er ook best goed in. Het
lijkt me leuk om kinderen het mooie
van de Engelse taal te leren.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou een deel aan mijn ouders en
mijn broer geven, verder zou ik van dat
geld mijn rijbewijs en een auto kopen
en wat er dan nog over is, spaar ik.

shop
HAIR
kappers

hair en beauty

Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een Citroën DS4, in het donkerblauw
omdat ik de auto in die kleur het
mooist vind. Ik heb sinds dat die auto
uit is al een voorkeur voor die auto,
vind het model gewoon mooi.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Pascalle Thielen, ze zit bij mij in het
voetbalteam. We voetballen allebei
sinds dit seizoen bij meisjes C1 van
Wittenhorst. Ik kan het echt goed met
haar vinden. Als we met voetbal een
oefening met z’n tweeën moeten doen
en we mogen zelf kiezen met wie, dan
gaan wij meestal samen.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Dat het zo’n gezellig dorp is en alles is
zo lekker dichtbij: school is bijvoorbeeld
nog geen tien minuten fietsen. Ook de
kermis is hier altijd heel leuk. Het is
misschien geen grote, maar wel een
met leuke attracties. Ik zou hier zeker
altijd willen blijven wonen.
Wat is de leukste dag in het jaar?

Familiedag, omdat we dan met alle
neven, nichten, ooms en tantes gezellig
bij elkaar zijn en de hele middag en
avond samen leuke dingen doen. Ik
heb best wel een grote familie, dus dat
is altijd megagezellig.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Dat ik met voetbal op de middenlijn
stond en ik vanaf daar de bal heel mooi
in de kruising van de goal trapte. Door
die goal hadden we de wedstrijd gewonnen, vervolgens is die goal de hele
wereld over gegaan. Of die droom ooit
uit zal komen? Maybe yes, maybe no.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
Op het strand van Zandvoort, omdat
het strand romantisch is en je dan een
mooie strandwandeling kunt maken.
Je kun dan bijvoorbeeld in het zand de
vraag schrijven of hij of zij met je wil
trouwen. Maar ik zou willen dat mijn
vriend zelf iets origineels verzint om
me ten huwelijk te vragen.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
Dat was van een vriendin van mij,
ze vroeg me wat het huiswerk voor
wiskunde was. Het stond namelijk nog
niet op Magister (dat is een programma
voor scholieren waarop ze hun schoolgegevens kunnen zien). Ik wist het antwoord wel, de leraar had het namelijk
ook op het bord opgeschreven.
Stad of dorp?
Dorp, want in een dorp ken je iedereen.
In een dorp zoals Horst heb je eigenlijk
ook alles wat je nodig heb.
Online of offline?
Online, zo kun je me bijna altijd wel
bereiken. Ik ben niet via alle sociale
online netwerken te bereiken, niet
via Twitter bijvoorbeeld. Wel altijd via
Whatsapp of Facebook. Ik vind het fijn
om altijd bereikbaar te zijn. Ik wil er
zijn als iemand me nodig heeft of om
gewoon gezellig te praten.
Avondmens of ochtendmens?
Een avondmens, want ’s avonds kun je
lekker rustig aan doen en je bezighouden met hobby’s, zoals voetballen,
lezen en natuurlijk afspreken met mijn
vriendje.

  

De Bleek 70, Tel. 0478-584831

Ter versterking van ons Team hebben wij plaats voor een

haarstylist(e) 1 en 2

Loop even binnen!

De nieuwe collectie plisségordijnen is er

15% korting* op de gehele collectie
raamdecoratie van bécé!

Ben jij het kapperstalent,
die zich wil bekwamen en specialiseren??
Dan ben jij, bij uitstek, die persoon naar wie wij op zoek zijn.
Stuur dan jouw brief en cv met foto bij voorkeur naar
info@younghairshop.nl of naar
Young Hair Shop, De Bleek 70, 5801 MD Venray,
t.a.v. Nicole Ummenthun.

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

*geldig t/m 20 april 2013

fulltime
zelfstandig werkende
gemotiveerde
spontane
klantvriendelijke
gedreven

Mies
Column
Ieder
z’n ding
Ondanks dat de NS niet
altijd even lekker meewerkt en
er rondom het treinverkeer veel
scheldwoorden vallen, vind ik
dat treinreizen bovenaan het
lijstje staat als het gaat om de
meest interessante reisopties.
Regelmatig luister ik
aandachtig naar ongelooflijke
verhalen of ontmoet ik
ontzettend interessante of juist
vreemde, mensen.
“Zou ik even jouw telefoon
mogen lenen om te bellen dat ik
onderweg ben? Ik heb geen
beltegoed.” Ach, die arme
jongen, hij kreeg net ook al een
fikse boete omdat hij niet het
juiste kaartje gekocht had, dus
natuurlijk mocht dat. “Ze neemt
niet op, mag ik dan even een
smsje sturen?” A gossie, ik vind
het goed hoor. Ik had hier niet te
maken met een vooruitstrevend,
innoverend typje, dacht ik. Een
smsje typen op een touchscreen
kostte hem namelijk een dik
kwartier. “Eh.. nog iets. Zijn de
hotels in Duitsland goedkoper
dan in Nederland?” Ahw, hij heeft
nog geen slaapplek, de arme
stakker. “Oh, dat weet jij ook
niet. Zou je dat voor me op willen
zoeken?” Jeetje.. hij vraagt wel
veel, kan hij dat niet van tevoren
regelen... “O ja, en ze reageert
niet op mijn berichtje, mag ik
dan een mailtje sturen op jouw
laptop? Oh en je hebt Facebook
open staan, wil je dan ook even
een berichtje naar haar sturen op
Facebook?” Nou, het is wel heel
dringend allemaal... Ondertussen
vroeg ik me zeer af wat hij in
godsnaam daar in Duitsland ging
doen vanuit Amsterdam. Naar
familie misschien? Zijn vriendin
had hij namelijk al eerder aan de
telefoon: “Nee, schatje ik ben
niet in Amsterdam vandaag, ik
kan niet bij je komen vanavond.”
Een verrassende ontknoping:
na wat aandringen vanuit mijn
kant meldde meneer, in plaats
van mailen vanuit mijn adres,
zich toch aan op zijn eigen
e-mailadres, verbodenliefde@
hotmail.com. Een mailbox vol
sexjobs/sexmaniac/
sexweetikveelwat verscheen op
mijn scherm. Tja, interessant
hoor, dat treinreizen.
Mies
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25 jaar Handy Hair Kappers

Samenwerking

Past Schoenen en
Penders Voetzorg
Schoenenwinkel Past Schoenen uit Horst en Penders Voetzorg uit
Heythuysen zijn een regionale samenwerking aangegaan. Deze
samenwerking is gericht op het leveren van advies op maat voor mensen
met voetklachten.
Door de samenwerking tussen
Past en Penders kunnen mensen
met voetklachten doelgericht
geholpen worden. Schoen en
zool worden effectief op elkaar
afgestemd. Zowel Past als Penders
analyseren voetklacht en bespreken
vervolgstappen met de klant. Penders
Voetzorg adviseert over de oplossing

voor de voetklachten, variërend van
steunzolen tot het aanmeten van
orthopedische schoenen. Doordat
schoen en voetzorg bij elkaar
gevoegd worden, kan de klant
beter begeleid worden. Door deze
samenwerking hopen beide partijen
te bereiken dat adviezen op elkaar
afgestemd kunnen worden.

Culinaire fietstocht

Ontdek America
Ontdek America is de naam van een nieuwe culinaire fietstocht in Horst
aan de Maas. Deze ontdekkingsreis gaat door de omgeving van America.
De tocht begint bij Bakkerij
Ummenthun, waar deelnemers de
route krijgen. De Mariahoeve is een
volgende stop. Hier wordt een spelletje boerengolf gespeeld. Daarna
wordt er gestopt voor een lunch bij
de Golfhorst. Vervolgens fietst men
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verder richting melkveebedrijf Hoeve
de Hei, waar een rondleiding gegeven
wordt over het bedrijf. Na dit bezoek
staat de terugweg op de planning.
Deze gaat naar de startplaats van
de tocht. Bij iedere stop wordt iets
lekkers genuttigd.

Handy Hair Kappers in Horst is op 12 april jarig. Ooit begonnen onder de naam Haarmode Kristal, groeide de
zaak snel. Hierdoor was een verhuizing van Loevestraat 9 naar nummer 11 in dezelfde straat snel noodzakelijk.
Jeanne Verdellen viert nu haar 25-jarig jubileum.
Handy Hair Kappers is een speciaalzaak waar kapsalon en winkel in
kappersbenodigdheden gecombineerd
worden. Over haar loopbaan in de zaak
zegt eigenaresse Jeanne Verdellen:
“Wat ik een groot verschil vind met
toen ik net begon, is je leeftijd. Toen
ik begon, had ik werknemers in dienst
van mijn leeftijd en nu zijn mijn
werknemers nog jonger dan mijn eigen

kinderen, waardoor het leiding geven
een stuk makkelijker wordt.”
“Op het moment laat ik het
werk in de kapsalon over aan onze
kapsters. Ik werk zelf nog twee of
drie dagen per week in de kapsalon.
Daarnaast regel ik veel achter de
schermen. Zo organiseren wij vanuit
Handy Hairshop elk jaar een voor- en
najaarspresentatie. Ook verzorgen we

trainingen voor andere kappers uit de
regio.”
Voor de toekomst heeft Jeanne ook
plannen: “We zijn al een heel eind met
ons bedrijf te automatiseren en willen in de toekomst nog een webshop
beginnen. Er is nog genoeg te doen de
komende jaren.” Om het jubileum te
vieren, zal Handy Hair binnenkort met
acties komen.

Francis opnieuw genomineerd
Kapster Francis Schroembges van Francis Hairdesign uit Horst is opnieuw genomineerd voor de Coiffure Award.
Dit is haar vierde nominatie op rij. In 2011 won ze de Coiffure Award Herenkapsels regio Zuid. Dit jaar is ze opnieuw
genomineerd in deze categorie.
Elk jaar wordt door het
vaktijdschrift Coiffure de Coiffure
Award georganiseerd. Duizenden
kappers uit heel Nederland dingen

mee naar deze award. Hiervoor
worden fotoshoots georganiseerd
met visagisten, stylisten, modellen en
fotografen.

Het Coiffure Award Gala, waar de
winnaars bekendgemaakt worden,
vindt op zondag 12 mei plaats in
Amsterdam.

Mijlpaalexpositie
Kunstenaar Oleg Chernykh uit Donetsk, Oekraïne komt naar IROK galerie in Horst. Al meer dan tien jaar werkt
IROK samen met de kunstenaar, die nu zijn vijftigste verjaardag viert met een expositie. De kunstenaar zal die op
zondag 14 april bijwonen. De titel van de expositie is Balance.
Binnen het thema heeft IROK nog
vijf kunstenaars uitgenodigd, die met
hun werken een
gevarieerd en mooi
01
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overzicht presenteren. Schilderkunst
wordt afgewisseld met beelden en
objecten. De kunstenaars zijn Dorus

Brekelmans, Arthur Bernard, Denny
Baggen, Katja Stienen en Lies Arnold.
De expositie loopt tot en met 26 mei.

Advertorial

Nieuwbouw en nieuwe huisstijl van Tilburg Installatietechniek

Van Tilburg bouwt aan de toekomst
Van Tilburg Installatietechniek uit Horst bouwt een gloednieuw pand aan de
Expeditiestraat in Horst, dat in de zomer van dit jaar in gebruik genomen wordt. Het pand
wordt volledig duurzaam gebouwd en staat symbool voor de werkwijze van Van Tilburg.

Wil je echt energiezuinig
bouwen dan moet je
samenwerken
Loes en Maik van Tilburg vertellen: “Wij
willen samenwerking in de keten aangaan om
inefficiënties in het bouwproces te voorkomen.
Om een optimaal klimaat in een nieuw of
bestaand gebouw te kunnen garanderen,
moeten we in een zo vroeg mogelijk stadium
met de opdrachtgever aan tafel komen.
Zo kunnen we adviseren in een efficiënte
en energiezuinige installatie, toegespitst
op de functie van het gebouw. Wil je echt
energiezuinig bouwen, wat ons streven is, dan
moet je slim zijn en samenwerken tijdens het
bouwproces. Oftewel bewust, slim & samen;
onze werkwijze en ons credo. Onze missie is dan
ook ‘Specialist zijn op het gebied van duurzame

ze ook als zelfdragende en brandwerende
constructie dienen. Door gebruik te maken
van de thermische werking van de wanden en
vloeren hoeft er zeer weinig installatievermogen
in het gebouw gestopt te worden. Het op te
wekken installatievermogen voor het totale
gebouw komt overeen met ongeveer 30 kw wat
overeenkomt met het traditioneel toegepast
vermogen voor een grote vrijstaande woning. Het
warmte,- en koude vermogen wordt opgewekt
middels een warmtepomp met open bron. Voor
het afgiftesysteem van de warmte,- en koeling
wordt er gebruik gemaakt van thermisch actieve
betonklimaatvloeren. “Door slim en bewust na
te denken over de schil van het gebouw kun je
met zo min mogelijk vermogen een pand toch
goed op temperatuur houden wat er weer voor
zorgt dat er zeer weinig energie verbruikt wordt.
Door samen met de uitvoerende partijen aan tafel

innovatieve maatwerk oplossingen’, waarbij
de focus ligt op energetische bouwconcepten
en samenwerking in de bouwketen”.
Om aan deze ambities te voldoen heeft van
Tilburg Installatietechniek zich anno 2012 beraad
op een herpositionering waarbij de strategische
keuze is gemaakt om puur te focussen op de
zakelijke markt.

Duurzaam bouwen is niet
duurder dan traditioneel
Het gebouw heeft zowel voor de daken,
vloeren als wanden zeer hoge isolatiewaarden (de
wanden hebben zelfs een Rc van 7,36). De wanden
zijn gemaakt van een Oostenrijks systeem dat
nauwelijks in Nederland wordt toegepast: dampopen mantelblokken van houtvezel en cement
voorzien van isolatie. Op de bouw worden deze
38 cm dikke wanden afgestort met beton waardoor

Loes en Maik van Tilburg voor de nieuwbouw
aan de Expeditiestraat in Horst

te zitten, willen wij aantonen dat duurzaam
bouwen niet duurder is dan traditioneel bouwen,
met als bijkomende meerwaarde de zeer lage
exploitatiekosten en een pand dat zijn waarde
meer dan behoudt”.

Lancering nieuwe huisstijl
De afgelopen periode is er hard gewerkt
aan een vernieuwde huisstijl om de nieuwe
werkwijze uit te dragen. Met de lancering van
de nieuwe website www.vantilburgbv.nl,
die deze week online is gegaan, is de nieuwe
werkwijze nu ook extern zichtbaar.

www.vantilburgbv.nl
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Starters
in de regio
Reach Up
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Reach Up
Samyra Jakobs
Lavendelheide 15
Sevenum
06 50 27 19 73
info@reachup.nl
www.reachup.nl
onderwijs/opleiding
01-01-2013

Activiteiten
Reach Up is een praktijk
voor dyslexiebegeleiding en
remedial teaching.
Hulp en begeleiding voor
iedereen met leerproblemen.
Dit kan op verschillende
vakgebieden zijn. Niet alleen
voor leerlingen met een
achterstand maar ook voor
leerlingen die juist meer
uitdaging nodig hebben. Reach
Up is gespecialiseerd in
dyslexie, met veel ervaring in
zowel het basisonderwijs als
het voortgezet onderwijs.
Reach Up kijkt ook naar hoe
het leren wordt aangepakt.
Vaak is hier ook veel winst te
behalen.
Door middel van individuele
begeleiding (of in een klein
groepje) en door aan te sluiten
bij de persoonlijke behoeftes
van de cliënt gaan Reach Up en
de klant samen voor het doel.
Doelgroep
Basisschool- en voortgezet
onderwijsleerlingen maar ook
jongeren en volwassenen met
leerproblemen.
Onderscheidend vermogen
Behalve dat er sprake is van
een individuele aanpak is er
ook sprake van maatwerk. Er
wordt per cliënt gekeken waar
het probleem ligt en welke
aanpak bij de cliënt past. Dit
kan dus ook afwijken van de
manier die op school gebruikt
wordt.
Remedial teaching is geen
bijles maar gaat echt op zoek
naar de oorzaak van het
probleem en een bij de cliënt
passende aanpak. Daarna volgt
er een behandelperiode
volgens een vooraf opgesteld
handelingsplan.
Het doel is om na een
periode weer aansluiting te vinden bij het reguliere onderwijs.
Reach Up streeft dan ook
naar een goede samenwerking
met leerling, ouders en school,
zodat er samen tot een optimaal resultaat wordt gekomen.
Waar mogelijk kan de behandeling in overleg met school op
school plaatsvinden.
De basis hiervoor is altijd
werken vanuit kansen, kracht
en vertrouwen.
Vertrouwen in jezelf en
vertrouwen in de ander.
Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl

winkel&bedrijf 13

‘Het was een amuse en smaakt
naar meer’
De Industriële Club Horst (ICH) en Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas zijn gestart met het initiatief
Amuse, een besloten netwerkbijeenkomst voor de leden van de ICH en de sponsoren van de Ondernemersprijs. In
de benedenruimte van het Parkhotel in Horst vond vrijdagavond 5 april de eerste bijeenkomst plaats, waar een
groep van 114 personen werd toegesproken door ondernemer Wim van der Leegte.

Wim van der Leegte en Jan Huijs
“Als je de reacties achteraf hoort,
dan is het een geslaagd evenement
geweest: ‘t was een amuse en het
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smaakt naar meer”, aldus scheidend
ICH-voorzitter Jan Huijs. De ICH en
Stichting Ondernemersprijs zijn dit

nieuwe platform gestart, zodat ondernemers in Horst aan de Maas elkaar
kunnen treffen.01
“Bij het aanbreken van
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de lente dachten wij: het is tijd voor
een nieuw begin, een frisse start”,
aldus Jan Huijs. “We hebben het voornemen om het nogmaals te organiseren”, aldus Johan Janssen, voorzitter
van Stichting Ondernemersprijs Horst
aan de Maas.
Alle sponsoren van de
Ondernemersprijs en alle leden van
de ICH waren uitgenodigd. “De zaal
zat bijna vol en we hebben gelukkig
niemand teleur hoeven stellen”,
aldus Jan Huijs. “Het verhaal van
spreker Wim van der Leegte sprak
de ondernemers aan. Ik heb zelfs
mensen aantekeningen zien maken
van zijn statements. Hij had een halfuur
spreektijd, maar is bijna een uur aan
het woord geweest”, aldus Johan
Janssen.
“Een netwerkbijeenkomst met een
goed programma en culinair prima aan
de maat diner, werkt. En het netwerken
van ondernemers is ook nodig”,
zegt Jan Huijs. “Ik sprak vanmiddag
de voorzitter van de jury van de
Ondernemersprijs en in de beginjaren
dat hij hier kwam, bezocht hij diverse
bedrijven op een industrieterrein.
Het viel hem op dat veel ondernemers
van elkaar niet wisten wat er achter
hun voordeur gebeurt. Dat is wel heel
belangrijk”, aldus Johan Janssen.

Advertorial

Kringloopwinkel Horst
geeft ‘twedde kans’
In de voormalige meelfabriek Joosten in Horst opent op 27 april wethouder Birgit op de Laak om
11.00 uur de kringloopwinkel Twedde Kans, een initiatief van Horstenaar Ber Heijligers.

Bijeenkomst
zorgbijdrage
In café-zaal ’t Kruispunt in
Meterik vinden op 22 mei twee
bijeenkomsten plaats, om 14.00 en
om 19.00 uur, met als thema Eigen
bijdrage voor de zorg. Medewerkers
van het CAK geven uitleg.
De middagbijeenkomst heeft als
thema eigen bijdrage met verblijf.
De Zorggroep is eveneens uitgenodigd
om bij deze bijeenkomst aanwezig te
zijn. ’s Avonds in het onderwerp eigen
bijdrage zonder verblijf. De medewerkers van gemeente Horst aan de
Maas, afdeling uitvoering WMO, spreken ook. De bijeenkomsten gaan door
als er voldoende aanmeldingen zijn.
Aanmelden kan via 077 463 23 84 of
ria@zorgadviesenregelhulp.nl

Woningen
urgenten
Er wordt nog flink geklust in de voormalige fabriek
De naam Twedde Kans heeft twee betekenissen. Niet
alleen krijgen spullen een tweede kans, waardoor er minder
afval ontstaat. Ber zelf krijgt hiermee ook een tweede
kans. Hij en zijn vriendin zijn werkeloos. Ber: “Doortje is
in dienst van de winkel. We willen graag in de toekomst
werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen jongeren, ouderen, maar
ook iemand met een beperking zijn en vrijwilligers zijn van
harte welkom om sociaal bezig te zijn.”
Het assortiment van de kringloopwinkel zal voor een
groot deel uit (merk)kleding bestaan. In totaal komen er
zo’n 2.500 stuks te hangen. “Hiermee zijn we een van
de grotere kringloopwinkels in de regio. Verder gaan
we meubelen en huisraad aanbieden. Wat voor de één
afgedankt is, kan de ander vaak heel goed gebruiken.

We starten deze winkel niet uit winstbejag, willen zelfs
uiteindelijk goede doelen gaan steunen. We hebben
daarvoor al contact gehad met de Voedselbank Horst.”
Wie herbruikbare spullen heeft kan deze gratis op laten
halen (bel hiervoor 06 21 23 88 89), brengen kan al op
zaterdag 13 en 20 april tussen 10.00 en 13.00 uur. “Zaterdag
27 en zondag 28 april gaan we open van 11.00 tot 16.00 uur
met leuke acties zoals kans op een ballonvaart boven Horst
of enkele staatsloten. De koffie staat voor u klaar!”
Twedde Kans
Noordsingel 43
5961 XW Horst
Tel. 06 21 23 88 89
www.tweddekans.nl

In Broekhuizenvorst worden
negen in aanbouw zijnde huurwoningen bestemd voor woonurgenten.
Woningcorporatie Wonen Limburg
heeft de woningen overgenomen
van Bots Bouwgroep uit Deurne.
Woonurgenten zijn mensen die in een
knellende woonsituatie verkeren en
daardoor snel op zoek zijn naar een
woning. De verwachting is dat de
huizen over een kleine drie maanden
gereed zijn voor bewoning. Wonen
Limburg organiseert dan een kijkdag
voor geïnteresseerde woonurgenten.
Zijn er meer belangstellenden dan
woningen, dan worden de woningen
verloot.
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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.

Janet Klunk

de straat op gaat bij 112-meldingen
en 0900-meldingen, maar nu mag
ze de straat even niet op. “Een dikke
buik past niet bij het uniform”, legt ze
uit. “Bij het werk ontstaan af en toe
gevaarlijke situaties. Die zijn niet goed
voor de baby.”

Er komt altijd meer
bij kijken

Een politievrouw met een hart voor dieren, creatief met verf en actief op
het volleybalveld. Ze is een gezellige vrouw die veel plezier uitstraalt.
Haar werk bestaat uit meer taken dan alleen boetes uitdelen. Ze zorgt
bijvoorbeeld ook voor dierenwelzijn. Deze week wordt Janet Klunk (33) uit
America geplukt.

Koken met

Randy

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

Karamelmousse

Hoewel de meesten aan
bekeuringen schrijven denken, als
je vertelt dat je bij de politie werkt,
houdt het werken voor Janet heel
iets anders in. “Ik zoek niet alleen de
spanning op, maar ik heb ook een
nevenactiviteit bij de politie. Bij de ene
agent is dat verkeer en bij mij is het
dierenwelzijn.” Tijdens haar werk heeft
ze al vele dieren gered. “Er komt altijd
meer bij kijken. Dieren worden vaak
mishandeld, maar ik kom ook huiselijk
geweld op het spoor.”
Voor Janet is bij de politie werken
dus meer dan alleen spanning. Ze haalt
ook waardering uit het werk. “Het is
superleuk om te doen. Een keer werd
ik midden in de nacht opgebeld, omdat
er stieren waren ontsnapt. Samen
met een collega reed ik naar het dorp
toe en samen moesten we zorgen
dat ze de wei weer in gingen. We
hadden geen idee hoe we het gingen
doen, want uit de auto stappen zou te
gevaarlijk zijn”, lacht ze.
Naast haar werk, kan Janet
genieten van het gezellige

Benodigdheden:

boerderijleven. Ze heeft verschillende
dieren in de wei en op het erf
rondlopen. Ganzen, kippen, een
hangbuikzwijn en twee hondjes.
“De dieren hebben hier allemaal een
eigen verhaal.”
Zo heeft Janet een kip die uit
een legbatterij gehaald is, een
hangbuikzwijn dat van mensen met
schulden af komt en een hondje dat
van een broodfokker komt. “Dat hondje
had nog nooit daglicht gezien. Die heb
ik meegenomen. Bij mij mogen de
dieren oud worden”, vertelt ze.

Bij mij mogen dieren
oud worden
Toch is Janet niet alleen maar met
dieren bezig. “Als ik thuis ben, kan ik in
mijn vrije tijd heerlijk ontspannen door
te schilderen of te volleyen. Ik schilder
graag vrolijke, kleurrijke figuren. Het is
puur hobby. Ik kan er echt rustig van
worden. Met m’n werk ben ik altijd zo
veel met mensen in contact dat het ook
wel eens lekker is om gewoon alleen
bezig te zijn.”
Als Janet haar energie kwijt
moet, gaat ze naar volleyclub Avoc in
America. “Daar speel ik al van kleins af
aan. Ik heb een leuk en gezellig team
dat al jaren niet meer veranderd is.
Daar kan ik gewoon lekker tegen de
bal slaan en een lekker potje volleyen.”
En die teamsport die past wel bij haar.
Janet is een gezellige vrouw, met een
hart voor dieren én mensen.

DINGEN

ONZE AANBIE

· 200 gram suiker

EEK

VOOR DEZE W

· 150 gram witte chocolade
· 25 velletjes gelatine
· 3 stuks eiwit
· 325 gram room

Bereiding:
• Doe de suiker in een pan en laat
deze langzaam karamelliseren op
ongeveer 180°C;
• zet ondertussen een pannetje
water op om de witte chocolade
au bain-marie te laten smelten;
• blus de suiker, als deze
gekaramelliseerd is, voorzichtig af
met 75 gram room;
• als de room is opgelost, laat je de
massa afkoelen;
• week de gelatine en los deze op
als de massa onder de 100°C is;
• sla 250 gram room op tot
yoghurtdikte;
• sla als laatste het eiwit op tot
deze stijf is;
• roer de witte chocolade al
spatelend onder de karamelmassa;
• spatel dan voorzichtig de
geslagen room en het eiwit
erdoor;
• vul de gewenste bakjes met de
mousse;
• laat het geheel ongeveer drie uur
opstijven in de koelkast.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Janet woont samen met haar man
René Schurink (32) in een boerderij
net buiten het centrum van America. In
een groene omgeving met veel ruimte
hebben de twee kort geleden een
boerderij gekocht. In het huis moet nog

het een en ander geklust worden, maar
omdat Janet zwanger is moet ze wat
rustiger aan doen.
Voor Janet is het even wennen.
Normaal gesproken werkt ze als
hoofdagent in Oost-Brabant waar ze

Boomstammetjes

100 gram € 1,15

Filetlapje tuinkruiden

100 gram € 1,25

Roomschijf

100 gram € 1,15

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

BONUS
PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
1

7

2

3

4

8

9

6

5

6

4

9

2

5

1

7

8

3

5

3

8

7

6

9

2

1

4

4

9

7

6

8

3

1

5

2

3

8

5

9

1

2

4

7

6

2

1

6

4

7

5

3

9

8

9

5

4

8

3

7

6

2

1

7

6

1

5

2

4

8

3

9

8

2

3

1

9

6

5

4

7

Nu

€0,99

Aanbieding geldig t/m zaterdag 13 april 2013

Iglo vissticks
pak 224 gram
van € 1.79

steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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opinie 15

Bespreking Poll week 13

Natuurgebieden ondervinden geen hinder van lerende kinderen
Kinderen spelenderwijs kennis laten maken met de natuur in Horst aan de
Maas, dat is het doel van Waterpad. Dit is een samenwerkingsproject van onder
meer Stichting Mooiland, Dichterbij en gemeente Horst aan de Maas. De Groote
Molenbeek vormt het decor voor een educatief programma voor. Waarom zouden we het landschap om ons heen niet gebruiken voor educatie? Dat vindt ook
75 procent van de mensen die stemden op deze poll.
Aan de andere kant verstoor je op deze manier misschien wel juist
de natuur in de beek. Dat vindt althans de overige 25 procent. De natuur

moet gewoon met rust gelaten worden. Hoe meer een natuurgebied als de
Moolenbeek gebruikt wordt voor educatie of recreatie, hoe meer de flora en
fauna daaronder te lijden hebben. Een woordvoerder van Mooiland laat op
onze website weten dat we daar niet bang voor hoeven te zijn. “In elke kano
komen vuilniszakken en een knijper met de opdracht aan de kinderen om al het
zwerfvuil uit het water te verzamelen en op het eindpunt te overhandigen aan
de medewerkers van Dichterbij. Op deze manier willen we kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leefomgeving.”

Handtekeningenacties zijn zinvol
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Handtekeningenacties: burgerinitiatieven om aandacht te wijden aan problemen in de samenleving. Afgelopen jaar zijn verschillende handtekeningenacties
gehouden, sommige succesvol, anderen zonder vervolg.
Vorig jaar werd begonnen met de petitie Stop Nieuw Afvalbeleid Horst aan de
Maas. In maart 2012 hield zanger Peter van de Water een handtekeningenactie
om aandacht te creëren voor de gevaren van de Tienrayseweg. In mei startte de
bibliotheek in Sevenum een actie voor het behoud van de vestiging. De actiegroep Station Grubbenvorst bood de gemeente ruim 1.100 handtekeningen voor
het realiseren van een treinstation en nu is Actiegroep Fietspad Noord bezig met

Proti hape
Slank & Fit

een steunbetuiging voor een fietsstrook aan de Steegerakkerweg in Grubbenvorst.
Hoewel sommige handtekeningenacties weinig tot geen resultaat behalen,
lijken anderen wel gewenst effect te behalen. Maar is dat echt zo? Hebben de
handtekeningen geleid tot aandacht voor een station in Grubbenvorst of zat
dat toch al in de politieke pijpleiding? Kunnen beleidsmakers een grote groep
mensen met eenzelfde standpunt negeren, of dwingt een handtekeningenactie
de gemeente haar beleid nog eens onder de loep te nemen? Het is wel een
®
uitgelezen kans om als gewone burger de aandacht van de politiek te krijgen.
Handtekeningenacties zijn zinvol. Wat vindt u?

Proti hape
Slank & Fit

Uitslag vorige week (week 14) > De bouw van de Heren van Zaerum biedt Sevenum-centrum hoop
®
> eens 25% oneens 75%
•
•
•
•
•

persoonlijke begeleiding
geen jojo effect
aanpak van vet%
behoud van spiermassa
diverse programma’s

Proti kan!!!
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Slank & Fit
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effectief
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afslanken
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•-6geen
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tot -10 kilo in 4 weken.
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en gevarieerd eten.

>

Proti Shape

NIEUW:

3 eiwitprogramma’s,
met en zonder
maaltijdvervangers!!!

Slank & Fit
Maak nu een afspraak
voor een vrijblijvend intakegesprek.

Snel, effectief
en verantwoord
Proti
afslanken

hape
Slank & Fit

®

-6 tot -10 kilo

tot ziens
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BIJ slender
SLENDER you
YOU fit
FIT -- WeltersWeide
KERKSTRAAT 701-- WEERT
TEL. 06-33178333
in 4 weken
•
•
•
•
•

persoonlijke begeleiding
geen jojo effectDwarsweg 8 Meterik
aanpak van vet%
T 077-398 2399
behoud van spiermassa
info@meterikelektro.nl
diverse programma’s

Proti Shape
>
en adviesbureau
ielat
Elektro instal
Slank & Fit

Snel, effectief
en verantwoord
• Elektrische
installaties
afslanken

& kunststof kozijnen

• Alarminstallaties
• Elektromaterialen

• Zonnepaneelinstallaties

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

-6 totwww.meterikelektro.nl
-10 kilo
in 4 weken

.

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

tomaten, komkommer, paprika,
kruiden planten enz

Fruitbomen struiken

goede smaakvolle rassen en ziekte
tolerant speciale rassen voor
particulieren teelt in moestuin en siertuin

al vanaf

€ 0,10 per stuk

Perkplanten,
kuipplanten
eigen kweek.

Tuinplanten, heesters,
hagen, vaste planten

Top kwaliteit, lage prijzen
eigen kweek

Pachysandra €0,80

goed afgehard met
voorraad bemesting.

St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

Lavendel div. soorten €0,80
Leibomen wintergroen
div. soorten 300 cm hoog

E: bleustone@live.nl

€79,00

Overdekt plantencentrum,
lage prijzen tot wel

50% korting
door eigen kweek

a.s. zondag geopend
van 10.00 tot 16.00 uur

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

Marieke
ment...
Bijna veertig dagen
trokken zij door het land, op
zoek naar een opvolger. De
weg voerde hen langs het
koude water van de Maas,
door de krochten van
gemeenschapshuizen en
voetbalkantines, door diepe
dalen en donkere wouden.
Hun tocht was moeilijk, maar
het doel helder. Hun
zoektocht zou hen leiden naar
dé persoon en als ze hem
vonden, zouden ze weten dat
het goed was.
De kwaliteiten waar de
opvolger aan moest voldoen
waren duidelijk en
onveranderd. Zij vroegen om
een rentmeester, een leider die
verbonden is met het volk.
Kandidaten werden al eerder
gewogen, maar te licht
bevonden. Eén stak er met kop
en schouders bovenuit en zij
waren ervan overtuigd dat hun
queeste ten einde was.
Krachten uit een onverwachte
hoek deden hem echter het
onderspit delven. Dus
herpakten zij zich en begonnen
weer van voren af aan. De tocht
was moeilijk en zorgde voor
verdeeldheid binnen de groep.
Er werd gemord, gezucht en
gefluisterd. Waren zij sterk
genoeg om dit te boven te
komen?
En toen op een dag
arriveerden zij in het meest
zuidwestelijke puntje van hun
land. Opgetrokken uit het veen,
stond hij daar te midden van
zijn kudde. Tevoorschijn
komend uit de nevel, begroette
hij het groepje apostelen. Hij
hoorde hun geweeklaag aan en
knikte begrijpend. Eén woord
was genoeg, ze hoefde hem
niet te overtuigen. Hij zou hen
voorgaan en leiden naar betere
tijden. De taak die hij lang
geleden had neergelegd, nam
hij weer op, hij liet hen niet in
de steek. Een zonnestraal
boorde zich door de wolken en
omringde de man met haar
licht. Verblind door zijn
stralenkrans vielen de
apostelen op hun knieën.
Dankbaar ontvingen zij zijn
woord, wentelden zich in zijn
goedheid en voerden hem in
optocht naar hun thuishaven.
Daar werd hij verwelkomd
door een in extase verkerende
menigte. Zij ontvingen hem
met kransen en namen hem op
in hun midden. En zij wisten dat
het goed was.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
11 april 2013

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Wie wil wonen op Veilinghof
in Lottum?
In het centrum van Lottum ligt woningbouwlocatie 'Veilinghof'. Het is een mooi gelegen
woningbouwgebied tegen een bosgebiedje
aan. In het plan zijn al 11 woningen gerealiseerd. Er is nog ruimte voor circa 15 woningen. Deze woningen worden ontwikkeld aan
de hand van de behoefte.
Op 15 april a.s. vindt een informatiebijeenkomst plaats. Iedereen die interesse heeft
om te wonen op de locatie ‘Veilinghof’ is van
harte welkom. Wil je zelf bouwen, of met
een groep middels het Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO), of heb je interesse

in een huurwoning? Kom dan vrijblijvend naar
de informatieavond.
Voor deze locatie zijn ook de stimuleringsmaatregelen van de gemeente Horst aan de Maas
van toepassing. Denk dan aan bijvoorbeeld de
starterslening, Woonketting, koopsubsidies, garantieregeling, etc. Voor meer informatie over de
woningbouwlocatie en stimuleringsmaatregelen
zie: www.horstaandemaas.nu
Tijdstip en locatie informatieavond:
Maandag 15 april om 19.30 uur in de Smetenhof
te Lottum.

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

‘Als we jullie niet
hadden, kwamen we
de deur niet uit’
Dit is het mooiste compliment dat Hans Hagens ooit kreeg van een van de klanten van de
BoodschappenPlusBus. Hans - 60 jaar en woonachtig in Horst - is sinds de start van de
bus in januari 2011 betrokken. Hij maakt maandelijks de planning, organiseert uitstapjes
en gaat regelmatig mee als begeleider. De BoodschappenPlusBus is een voorziening
van het Nationaal Ouderenfonds en wordt in de gemeente uitgevoerd door Synthese in
samenwerking met de gemeente en Wonen Limburg. Met de inzet van vrijwilligers zoals
Hans kan de bus bijna dagelijks de weg op.
Gezellig samen er op uit

In het kader van de nationale boomplantdag hebben de leerlingen van groep 5 en 6 van basisschool
De Kroevert uit Kronenberg samen met mensen van de gemeente Horst aan de Maas een beukenhaag
aangeplant bij de school. Niet minder dan 140 planten werden binnen een half uur in de grond gewerkt

De vele mogelijkheden van
www.horstaandemaas.nl
Altijd dichtbij, gemakkelijk geregeld. Dát is de
website van de gemeente Horst aan de Maas.
De website komt tegemoet aan uw wensen.

hoeft u nooit meer lang in de wachtrij te staan.
Bovendien zijn de openingstijden voor afspraken
ruimer dan de inlooptijden voor de loketten.

Wat kan de website voor mij betekenen?
Vaak bezoekt u de website van de gemeente
met een specifiek doel. De website is ingericht
om dit doel te bereiken. Zoekt u informatie, wilt
u een afspraak maken, verhuizing doorgeven of
een product digitaal aanvragen? Dit is allemaal
mogelijk op www.horstaandemaas.nl

Maar er zijn meer zaken die u gewoon thuis kunt
regelen met de gemeente.
De website van de gemeente biedt steeds meer
mogelijkheden om meldingen en aanvragen
online af te handelen. Dat scheelt u op zijn minst
één ritje naar het gemeentehuis.

Informatie zoeken en vinden
Heeft u vragen over iets waar de gemeente mee
te maken heeft? Grote kans dat u de informatie
vindt op de website van de gemeente Horst aan
de Maas.
Wilt u bijvoorbeeld weten wat een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kost. Of wat u nodig heeft
bij het aanvragen hiervoor? Misschien zoekt
u informatie over gebeurtenissen in uw omgeving? En heeft u vragen over de plannen van de
gemeente met die nieuwe woonwijk?
U vindt dit, en antwoorden op meer van uw vragen, op www.horstaandemaas.nl.
Digitale dienstverlening
Voor veel zaken die u regelt bij de gemeente kunt
u online een afspraak maken. Dit doet u snel en
gemakkelijk via de website. Met een afspraak

Komt u op straat of in de natuur iets tegen dat
opgeruimd of gemaakt moet worden? Heeft u
ergens overlast van? Geef het via www.horstaandemaas.nl door aan de gemeente.
Het aanvragen en betalen van een uittreksel
burgerlijke stand behoort ook al tot de mogelijkheden. En uw verhuizing geeft u voortaan online
door bij de gemeente.
Altijd dichtbij, gemakkelijk geregeld
Het gemak dient de mens. Elk moment van de
dag. De gemeente timmert volop aan de weg als
het gaat om haar dienstverlening. De website
speelt hierbij een centrale rol: altijd dichtbij,
gemakkelijk geregeld.
Hopelijk mogen we u in de toekomst ook tot onze
vaste bezoekers rekenen.

De BoodschappenPlusBus is een voorziening voor senioren (55+) in Horst aan de
Maas. Hans: “Iedereen die het leuk vindt om
samen met andere leeftijdsgenoten er op uit
te gaan is welkom. Onze klanten kunnen met
de BoodschappenPlusBus gaan winkelen,
naar de wekelijkse markt of gezellig een
kopje koffie drinken in het centrum van
Horst. Ook organiseren we leuke uitstapjes
naar musea, tuincentra en andere mooie
plekjes in de omgeving. Voor de komende
maand staat er bijvoorbeeld een bezoek
aan Kevelaer en een bloesemtocht door de
Betuwe op de planning. Maar we gaan ook
regelmatig naar een supermarkt in Duitsland
of het Casino in Venlo. We hebben in totaal
zo’n 200 klanten. Sommigen gaan eens per
jaar mee met een uitstapje, anderen gaan
iedere week mee naar de markt.”
Gevoel dat ik salaris krijg
Hans is hartpatiënt en verloor in 2010
na een hartinfarct zijn baan. “Ik heb altijd
heel veel gewerkt en ik kon dan ook niet

gewoon op de bank zitten afwachten. Mijn
vrijwilligerswerk, onder andere voor de
BoodschappenPlusBus, geeft mij voldoening. Ik heb daaraan een 40-urige werkweek en dat geeft mij het gevoel dat ik mijn
uitkering eerlijk verdien. Daarnaast is het ook
nog eens heel dankbaar en leuk om te doen.
Elke keer als ik als begeleider mee ga op de
uitstapjes heb ik weer een leuke dag. Onze
bus helpt sociaal isolement voorkomen en ik
vind het ook heel mooi om te zien dat er echt
vriendschappen ontstaan tussen de mensen
die van de BoodschappenPlusBus gebruik
maken!”
Mee op pad?
Bent u 55+ en wilt u mee op pad met de
BoodschappenPlusBus? Kijk dan op www.
samenuitbus.nl of bel op maandag- of
donderdagochtend tussen 10 en 12 uur
met de BoodschappenPlusBus via tel. nr.
077-3978504. Ook mensen die interesse
hebben om als begeleider mee te gaan met
de BoodschappenPlusBus zijn van harte
welkom.

Bekendmakingen

Zet uw afval op tijd buiten!
Wij attenderen u erop dat u uw afval tijdig - dat wil zeggen voor 7.00 uur ’s ochtends aan de straat moet zetten. Onze afvalinzamelaars zijn namelijk vrij om zelf de route te bepalen.
Inzamelaar Sita heeft inmiddels een aantal routewijzigingen doorgevoerd en zal dat de
komende weken op meer routes doen. De inzameldagen blijven gelijk, maar het tijdstip van
ophalen kan afwijken van wat u gewend bent. Graag hiervoor uw aandacht.

Excursie inwoners Horst aan de Maas naar afvalverwerker

"Mooi om te ervaren dat het ‘klopt’"
"Het heeft mij ervan overtuigd dat afval scheiden écht zin heeft." Een enthousiaste Tiny Arts
blikt tevreden terug op de excursie, die afgelopen zaterdag bij afvalverwerker Attero
plaatsvond. Zij was een van de 120 inwoners van Horst aan de Maas die de uitnodiging
aannamen om met eigen ogen te bekijken wat er met hun afval gebeurt.

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
Wouterstraat 36
Peelheideweg 12
Wouterstraat 7a
Jacob Poelsweg 30
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 18
Blitterswijckseweg 2
Evertsoord
Drie Kooienweg 22
Grubbenvorst
Vinkenpeelweg 10
De Soom 1
Broekeindweg 1
Sevenumseweg 10
Horst
Wilhelminaplein 9

De excursie was georganiseerd door de
gemeente Horst aan de Maas als reactie op de
vaak gehoorde vraag ‘hoe wordt ons afval nu
eigenlijk verwerkt?’. De deelnemers kregen alle
gelegenheid om bij Attero achter de schermen
te kijken. Attero verwerkt op haar locatie in
Venlo het keukenafval van Horst aan de Maas
tot groene stroom, warmte en compost.
De excursiegangers konden onder meer een
kijkje nemen in de opslaghal, waar de verschillende afvalstromen in gescheiden compartimenten worden bewaard. In deze hal stond ook de
duowagen die inzamelaar SITA inzet om twee
stromen gescheiden op te halen. De werking
ervan werd uitgelegd door een van de medewerkers van SITA.
Positieve reacties
De deelnemers aan de excursie toonden zich
positief verrast. “De stromen die we als burgers
aan de weg zetten, zijn bij Attero herkenbaar
terug te zien. Ook de gescheiden behandeling

Nieuws
Zwangerschapszwemmen
Op donderdagavond is er van 20.45-21.30 uur
zwangerschapszwemmen.
Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Trimzwemmen
Op maandagmiddag is er van 13.30 tot 14.15 uur
trimzwemmen, hiervoor zijn nog enkele plaatsen
vrij. Dus wilt u sportief en gezond in beweging zijn,
kom op maandagmiddag trimzwemmen.
Zwemles voor kinderen
Is uw kind 4 jaar dan kunt u uw kind bij ons inschrijven voor de zwemlessen. Vraag naar de mogelijkheden over tijden en plaatsen, of kijk op de site:
www.horstaandemaas.nl voor verdere informatie.
Vrij zwemrooster tevens het meivakantie
rooster
Voor het rooster vrij zwemmen en vrij zwemmen
tijdens de meivakantie en alle verdere informatie
over onze activiteiten in het zwembad kunt u
terecht op www.horstaandemaas.nl.
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.
E-mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

ervan”, zegt Mark Janssen uit Meterik.
“Bovendien vond ik het erg interessant om te
horen over de technische aspecten van de
afvalverwerking en de ontwikkelingen op het
gebied van duurzame plastics”.
Ook Tiny Arts uit Hegelsom is enthousiast over
de excursie. “Ik vond het erg mooi om te ervaren dat het ‘klopt’. Het heeft mij ervan overtuigd
dat afval scheiden echt zin heeft”.
Wethouder Birgit op de Laak hoorde de reacties
met genoegen aan. “Het is goed dat burgers nu
met eigen ogen hebben kunnen zien hoe het
werkt en wat het oplevert.”
Zelf zien?
Heeft u de excursie gemist en bent u toch
geïnteresseerd in de afvalverwerking bij Attero?
Kijk dan naar de reportage van Omroep
Reindonk die deze week op tv wordt
uitgezonden. Een link naar het filmpje is ook te
vinden op www.horstaandemaas.nl.
Uiteraard biedt ook de website www.attero.nl
informatie over de verwerking van het afval.
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Steenstraat 3a
Van Douverenstraat 72
Expeditiestraat 10
Venrayseweg 101
Wandel Drie Daagse
Horst en omgeving
Tienrayseweg 10B
Witveldweg 100

Kennedy Mars Melderslo
en omgeving
Achter de Pastorie 2

Kronenberg
Evenemententerrein
Schorfvenweg 1
Schorfvenweg 3

Swolgen
Schoolstraat 19A
Boabelweg 12
Jan van Swolgenstraat 52

Lottum
Zandterweg 14
Horsterdijk 108a
Zandterweg 1

Tienray
Swolgenseweg 30

Melderslo
St. Odastraat

Sevenum
Helenaveenseweg 5
Van Vlattenstraat 117
Van Vlattenstraat 108

Horst aan de Maas
Verordening maatregelen,
fraude en verrekenen bestuurlijke
boete inkomensvoorzieningen
Peelvenen-Mariapeel

Aan de Jacob Merlostraat 18a in Horst werd onlangs het kantoor van Lemmen Keijsers Accountancy
geopend. Namens de gemeente feliciteerde wethouder Driessen de eigenaren en bood hen de
gebruikelijke bos bloemen aan.

Afscheidsreceptie Leon Litjens
Ter gelegenheid van het afscheid van Leon Litjens als wethouder van de gemeente Horst aan
de Maas, wordt hem vandaag (donderdag 11 april) een receptie aangeboden in de raadszaal
van het gemeentehuis in Horst. U bent vanaf 17.30 uur van harte welkom op deze receptie.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Succesvol bezoek Duco Hoogland aan Hegelsom
Op 5 april brachten we in het kader van de zestiendorpentour met
Tweede Kamerlid Duco Hoogland een bezoek aan Hegelsom. Met 22
huis-aan-huisgesprekken, twaalf mensen bij onze huiskamerbijeenkomst
en het stellen van schriftelijke vragen over de verkeersveiligheid in
Hegelsom kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond.
We begonnen de avond, zoals
altijd, met canvassen. Van deur
tot deur met mensen in gesprek
over dat wat zij belangrijk vinden.
Kijkend naar het grootste pluspunt

scoorde de rustige woonomgeving met
50 procent erg hoog. Net als in bijna
alle andere dorpen werd ook hier vaak
de samenhang benoemd met de sociale
samenhang, wat zelf ook nog 27 procent

scoorde. Kijkend naar de minpunten
was de eensgezindheid nog groter.
64 procent van de mensen noemde het
niet hebben van een winkel en café
als grootste minpunt van Hegelsom,
gevolgd door de verkeersveiligheid
die door 22 procent van de mensen
werd genoemd. Als we dan vervolgens
vroegen naar het eerste punt waar we
als gemeentepolitiek mee aan de slag
moeten, dan werd door 61 procent van

de mensen die hier een mening over
hadden de verkeersveiligheid genoemd.
Tijdens de huiskamerbijeenkomst
bij Wieneshof werd dit beeld door
de dorpsraad en andere aanwezigen
versterkt. Als PvdA-PK hebben we
dezelfde nacht nog schriftelijke vragen
gesteld over de snelheid op het
Bakhuuske en de straatverlichting op
de Hagelkruisweg. Uiteindelijk weer
een avond die energie geeft voor de

volgende zestiendorpentouractiviteiten.
Allereerst als we op 31 mei met
Myrthe Hillkens bij OJC Niks een
jongerendebat willen organiseren
over alcohol en drugs en zeker ook als
we op 15 juni met Jetta Klijnsma de
dorpsdagvoorziening in Kronenberg
openen. Dus noteer die data in de
agenda en graag tot dan.
Roy Bouten,
raadslid PvdA Horst aan de Maas

posters te plakken, met andere
jongeren in contact komen en ludieke
acties te organiseren.
Laat de volwassenen maar zien
dat jongeren heel goed weten wat ze
willen en ook bereid zijn zich daarvoor
in te zetten. Zodat we voortaan op

vrijdagavond kunnen zeggen hoe
trots we zijn op Horst aan de Maas.
Omdat we er samen een nog mooiere
en socialere gemeente van kunnen
maken.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Rood, jong in de SP
In Hôrs aan de Maas daor wil ik leave, in Hôrs aan de Maas daor wil ik
zien. Hier ben ik het helemaal mee eens. Maar er spelen ook problemen in
Horst aan de Maas. Die problemen gelden voor iedereen, dus ook voor de
jongeren van Horst en omstreken.
Nu kunnen we daar op
vrijdagavond met onze vrienden en

vriendinnen over klagen, maar we
kunnen er natuurlijk ook wat aan gaan

doen. Daarom vraag ik: Jongeren van
Horst aan de Maas, sluit jullie aan bij
Rood, jong in de SP. Dan kunnen we
deze problemen samen oplossen.
Niet door saaie vergaderingen en
regeltjes, maar door actie te
ondernemen. Samen de straat op om

Structuurvisie biedt duidelijkheid
Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad de Structuurvisie vastgesteld.
Dit is een document dat duidelijk maakt waar we in de toekomst met onze
omgeving op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen naar toe willen.
In de structuurvisie zien we
hoe de toekomst van onze dorpen,
industrieterreinen, de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) en de
natuur eruit ziet. De structuurvisie
is hierdoor een prima handvat voor
zowel ondernemers als inwoners en
biedt duidelijkheid over wat waar wel
kan en wat waar niet kan.

regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

“Dat is mooi”, zult u denken, maar
natuurlijk zijn niet alle ontwikkelingen
nu al te voorzien. Ook is het niet wenselijk om alle ontwikkelingen keihard vast
te leggen. Daarom is vastgelegd hoe we
met nieuwe ontwikkelingen omgaan.
De structuurvisie verschaft inzicht
aan iedereen hoe nieuwe initiatieven
worden afgewogen en welke voorwaar-

er eventueel aanvullende financiële
afdrachten gedaan moeten worden
om de plannen te kunnen realiseren.
Dit alles is werkbaar samengevat
in één document. We kunnen begrijpen dat niet iedereen het hele stuk
door zal nemen, maar u kunt altijd
informatie inwinnen bij de gemeente.
Essentie is erg blij met deze structuurvisie en de duidelijkheid die dit
document met zich meebrengt.
Stef van Loo,
raadslid Essentie

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

overkappingen

voor al uw (industrieel) hekwerk
en onderhoudswerkzaamheden

afrasteringen

www.simonshek.nl

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

Slank de zomer in!

v-beauty biedt die mogelijkheid. We hebben diverse mogelijkheden om op
een verantwoorde manier snel een aantal kilo’s of centimeters te verliezen.
• De Body Contour Wrap gegarandeerd 15 centimeter eraf na 1 behandeling,
anders geld terug;
• De Bodyformer, slanker worden door spierstimulatie;
• Het Sanaslank eiwitdieet, 4 tot 10 kilo in de maand afvallen onder begeleiding van
een Sanaslankconsulente.
Voor meer informatie:
infov-beauty@aol.com
tel 0478 85 51 87

intensieve veehouderij mag vestigen,
komt hij via de structuurvisie vanzelf uit
in een geactiveerd LOG en ziet hij welke
regels hier gelden. Tevens zal hij zien
dat er afdrachten gedaan moeten worden. Bij bedrijven groter dan 1,5 hectare
is er altijd sprake van “maatwerk”,
waarbij de beslissingsbevoegdheid uiteindelijk bij de gemeenteraad ligt.
Maar ook (toekomstige) inwoners
kunnen in de structuurvisie zien waar
woningbouw mogelijk is, tot welk
volume gebouwd kan worden en of

bij simons hekwerk
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

schuifpoorten

gaashekwerken

den er gelden. Tenslotte is vastgelegd
wat de consequenties zijn en of er
bijvoorbeeld een financiële afdracht
aan de gemeente moet plaatsvinden
om een nieuwe ontwikkeling mogelijk
te maken. Het geld van de afdrachten
wordt door de gemeente ingezet om
andere doelstellingen uit de structuurvisie te kunnen realiseren, zoals het aanleggen van natuur of het wegwerken
van verrommeling in het buitengebied.
Hoe werkt dit nu? Als een ondernemer bijvoorbeeld wil weten of hij een

www.v-beauty.nl
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Rotaryclub biedt hulp na
diefstal schommels
Door een brutale diefstal van drie schommels zag Stichting Roeffen Mart in Grubbenvorst haar plannen voor een
speelhuis in rook op gaan. Een bijdrage van de Rotaryclub Venlo Maas en Peel biedt nu hoop.

verenigingen 19
Jubileum Gemeentelijk Muziek Toernooi
Het Gemeentelijk Muziek Toernooi (GMT) bestaat 50 jaar.
Op zaterdag 20 en zondag 21 april vindt in ’t Gasthoês in Horst de
jubileumeditie plaats.
In totaal zes slagwerkgroepen en
twaalf blaasorkesten uit de gemeente
Horst aan de Maas geven in die twee
dagen blijk van hun muzikale kunnen.
Er is dit jaar gekozen voor een andere
opzet. Er is een wedstrijdelement
ingebracht dat in elk cluster een
winnaar oplevert. Een belangrijke
wijziging is dat in de jurering het
keuzeprogramma een zwaardere
beoordeling krijgt. Het idee is om zo
verenigingen uit te dagen boeiende
muziekwerken te programmeren die

daardoor meer luisterpubliek trekken.
Het allereerste GMT vond
plaats op 12 mei 1963. De deelnemende verenigingen waren
destijds Fanfare St. Hubertus
Hegelsom, Fanfare Eendracht
Melderslo, Fanfare Concordia Meterik,
Fanfare St. Caecilia America en
Koninklijke Harmonie Horst en het
jurylid was de heer H.M. Scheifes.
Kijk voor meer informatie
over het programma op
www.harmonievanhorst.nl

Trouwringen Atelier Vrielink

Openingsactie:

De overdracht door voorzitters John Hermans van Rotaryclub Venlo Maas en Peel
en Jan Vissers van speeltuin Roeffen Mart
Met de vervanging van de drie
ontvreemde schommels uit speeltuin
Roeffen Mart in Grubbenvorst was
3.300 euro gemoeid. Hierdoor dreigde
de geplande bouw van een speelhuis
niet door te gaan. De Rotaryclub gaat
de speeltoestellen die twee weken
geleden werden ontvreemd uit speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst, nu
vervangen. “We zijn heel erg dankbaar
dat de Rotaryclub ons heeft gered”,
aldus voorzitter Jan Vissers van Stichting
Speeltuin Roeffen Mart.
Op zondag 7 april vond de symbolische overdracht van de nieuwe

speeltoestellen plaats. De gratis
speeltuin ligt midden in de natuur en
is voor iedereen toegankelijk. Mede
doordat de speeltuin afgelegen ligt,
is verzekering voor de stichting niet
mogelijk. Vissers: “De schade van de
diefstal komt dan ook voor rekening
van de stichting. Dankzij de schenking van Rotaryclub Venlo Maas en
Peel kan de geplande uitbreiding, die
bekostigd wordt door onder andere
een potgrondactie en de opbrengst van
een goede-doelenactie van basisschool
De Kameleon, toch nog gerealiseerd
worden.” De speeltuin hoopt de

vervangende speeltoestellen nog voor
het begin van het seizoen te kunnen
plaatsen.
Rotaryclubvoorzitter John Hermans
vertelt dat de leden al snel reageerden
toen het nieuws van de Grubbenvorster
speeltuin bekend werd. “We vinden
het ook belangrijk in onze eigen regio
projecten te ondersteunen. Toen ons
dit ter ore kwam, hoefden we dan ook
niet lang na te denken. Zeker omdat
de speeltuin ook wordt bezocht door
mensen die vaak niet de mogelijkheid
hebben een dagje uit naar een veel
duurder pretpark te kunnen betalen.”

2e trouwring
GRATIS*
*t/m 31 mei 2013.
Zie de website voor de voorwaarden.

Broekhuizerweg 25 • 5973 NW Lottum • Tel.: 06 - 18 05 37 92

www.trouwringenateliervrielink.nl
7 dagen per week geopend van 10.00 - 22.00 uur (alleen op afspraak)

SPORTIEVE VOORJAARSJASSEN

Vrije Spelers zingen
in jubileumvoorstelling
Toneelvereniging De Vrije Spelers uit America is al even bezig met de voorbereidingen voor hun jubileumproductie Tot ik vlieg. Dit toneelstuk wordt in mei en juni van 2014 uitgevoerd.

KIJK OOK OP ONZE UITGEBREIDE SCHOENENAFDELING

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

Als locatie voor deze voorstelling is gekozen voor de parochiekerk.
Het toneelstuk is een bewerking
van de veelbekroonde film As it is in
Heaven, een Zweeds drama waarin een
beroemde dirigent zich om gezond-

heidsredenen terugtrekt in zijn geboortedorp waar hij het plaatselijk koor gaat
begeleiden.
Omdat de spelers in deze voorstelling naast acteren ook gaan zingen,
heeft de vereniging de hulp ingeroe-

pen van zangdocente Kitty Roeffen.
Afgelopen week was de laatste
zangrepetitie. De Vrije Spelers starten
volgende week met toneelrepetities
onder leiding van regisseur Marnix
Mulder.
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Lentetoernooi Jeu de Boulesclub Horst
Het Lentetoernooi van Jeu de Boulesclub Horst viel dit jaar vroeg in het
voorjaar, waardoor de weersomstandigheden niet optimaal waren. Toch
schreef een groot aantal leden zich in. Het toernooi van leverde naast
winnaars ook een extra verrassing voor de leden op.
De sponsorcommissie van Jeu de
Boulesclub Horst verrasten de deelnemers met twee dames die bereid
waren gevonden voor enkele jaren
een jeu de boulesbaan te adopteren.

Dankbaar voor
financiële bijdrage
Petra Leijssen, eigenaresse van
dagopvang Gooiendaag en Marion
Peeters, namens Rabobank Maashorst,
leverden een financiële bijdrage voor
de jeu de boulesbanen. “De club
is dan ook heel dankbaar voor de
financiële bijdrage. We zullen er zuinig

mee omgaan en het geld investeren,
daar waar het nodig is”, aldus de
organisatie.
Jeu de Boulesclub Horst hoopt op
korte termijn een Boulesdrome te
kunnen realiseren. Na de onthulling
van de nieuwe sponsoren werd
gespeeld om de prijzen van het
Lentetoernooi. Rond 17.00 uur was
de uitslag bekend. Ook tijdens dit
toernooi werd pas op het laatst
bekend waar de hoofdprijzen naar toe
gingen. Hai Thielen was dit keer de
winnaar. Hij werd op de voet gevolgd
door Martien Bexkens. Als derde
eindigde Gerard Vaessen.

Jeugdfanfare Hegelsom
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Briljanten
sieraden

Predicaat
‘zeer goed’

Jeugdfanfare St. Hubertus Hegelsom behaalde afgelopen zondag op het
Eurofestival in Heel het predicaat ‘zeer goed’.
Op het podium van Cultureel
Centrum Don Bosco werden de stukken Admiral Spirit, Edge of Fields and
Meadows en Like a Child onder leiding
van dirigent Bart Partouns uitgevoerd.

De tweekoppige jury prees de “mooie,
gebalanceerde fanfareklank, de goede
technische vaardigheden, de mooie
speelmanieren en vooral de mooie
opvattingen en muzikale interpretaties.”

Winnaars
solistenconcours
In MFC de Meulewiek in Meterik vond afgelopen weekend het solistenconcours plaats. Dit is een concours dat jaarlijks georganiseerd wordt door de
gezamenlijke muziekverenigingen van Horst aan de Maas.

o.a. Diamonde.
Gouden sieraden, vele
ringen, hangers, en zilveren
sieraden. Nu soms voor
minder dan € 10,-!
Tot en met 26 mei.
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Grote Markt 7 | Venray

Burgemeester Van Rooij
feliciteert een winnaar (foto: Ruud Slaats)
In totaal speelden ruim 150
jeugdige slagwerkers en blazers hun
solo op dit podium. Op zaterdag won
Björn Deckers van muziekvereniging
St. Caecilia America, spelend op
marimba in de 1e divisie, met in totaal
90 punten de Jeu Vekens Trofee voor
beste slagwerker. De wisseltrofee van
de gezamenlijke muziekverenigingen
voor de beste blazer in de jeugd-,

vijfde en vierde divisie werd dit jaar
gewonnen door Bob Engelen (trompet)
van Koninklijke Harmonie Unie
Sevenum met een puntenaantal van
90. De Meister Rongen Wisseltrofee
voor de blazer met de meeste punten
in de derde tot en met eerste divisie
werd dit jaar gewonnen door Sophie
Schreurs, ook van Koninklijke Harmonie
Unie Sevenum.
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Workshop
bloemschikken
Groei & Bloei afdeling Noord-Limburg houdt op 23 april om 09.30 uur
een workshop bloemschikken in Meerlo. De workshop vindt plaats in de
Muziekzaal aan de Mgr. Jenniskensstraat.
Onder begeleiding van bloemschikdocenten wordt een blijvende
basis van perenhout gemaakt in een
horizontale schikking met kleurrijke

verenigingen 21

Dorpsdagvoorziening
Kronenberg van start
Na ruim veertien maanden van voorbereiding is de dorpsdagvoorziening in Kronenberg onlangs van start
gegaan. De dagvoorziening is gevestigd in De Torrekoel.

florale accenten. Aanmelden voor de
workshop kan tot 15 april.
Voor meer informatie over de les
kijk op www.noord-limburg.groei.nl

Tweede Wandelvierdaagse Grubbenvorst
De werkgroep De-4 organiseert van 22 tot 25 mei onder leiding van
Gewoën Grubbevors een avondwandelvierdaagse door het buitengebied
van Grubbenvorst en Lottum.
Sinds de inschrijving op 1 april
werd geopend, hebben zich inmiddels 250 lopers ingeschreven. Lopers
kunnen kiezen voor de afstanden 5,
10 en 15 kilometer en op zaterdag
(de slotdag) kan iedereen z’n route
inwisselen voor een 25 kilometertraject. Op woensdag tot en met vrijdag
wordt er gestart tussen 17.00 en
18.30 uur en op zaterdag start men

op een zodanig tijdstip dat iedereen rond 16.00 uur terug is in het
Ursulinenpark.
Onder muzikale begeleiding
worden alle lopers over de Via de
Flora verwelkomd op het Pastoor
Vullinghsplein. Voor meer informatie
over de wandelvierdaagse kijk op
www.De-4.nl of mail naar
de-4@gewoengrubbbevors.nl

Dorpsraad Horst over
zelfredzaamheid

De feestelijke opening van de
dagvoorziening vond plaats op
2 april door een van de deelnemers.
Terwijl in de keuken van de Torrekoel
de voorbereidende activiteiten
plaatsvonden voor de maaltijd die
’s middags wordt aangeboden, werden
de eerste activiteiten al opgepakt.

Spellen kwamen tevoorschijn, er werd
volop met elkaar gepraat en gelachen.
Het motto ‘voor elkaar en met elkaar’,
dat in het openingswoord nog een
benadrukt werd, liet zich deze eerste
dag volop van de goede kant zien.
De dorpsdagvoorziening
is geopend op dinsdag- en

vrijdagmorgen voor inwoners van
Kronenberg en Evertsoord die op zoek
zijn naar ontmoeting en gezelligheid,
die een steuntje in de rug nodig
hebben en die ongedwongen en
ontspannend activiteiten willen
ondernemen of gewoon komen voor
een praatje.

1) Egaliseren door verend opgehangen
egalisatiebord;
2) Intensief eggen met 2 rijen zware
veertanden die de graszode uitkrabben;
3) Bijzaaien van graszaad
(onderhoudsgift) om uw graszode jong
en fris te houden;
4) Aanrollen door zware rol,
vastleggen van graszaad voor een
optimale opkomst.

verzorgen en waar nodig door te
zaaien (reparatie) Denk aan het verticuteren van uw gazon: een intensieve
bewerking van de graszode geeft de
beste grasmat. De Grass Roller is
tevens bijzonder geschikt om in de
nazomer het grasland te bewerken en
tegelijkertijd een onderhoudsgift met
graszaad te geven. Het graszaad kan
zich optimaal ontwikkelen omdat er
voldoende vocht beschikbaar is en de
concurrentie van bestaande grassen
minder is als in het voorjaar.

Dorpsraad Horst houdt op donderdag 18 april een uitwisselingsbijeenkomst met onder andere wijk- en buurtcomités. Ook inwoners uit Horst
mogen meepraten over het thema zelfredzaamheid. De bijeenkomst
vindt plaats in De Riet in Horst en start om 20.00 uur.
De dorpsraad wil deze avond
in gesprek gaan met inwoners van
de kern Horst die zich inzetten voor
hun buurt, in wijkcomités of andere
buurtinitiatiefgroepen. Als aftrap
wordt ingegaan op enkele initiatieven
uit de kern Horst. Leden van het
wijkcomité Norbertus geven uitleg
over hun projecten. Daarnaast lichten

vertegenwoordigers van Vereniging
Kleine Kernen Limburg en dorpsraad
America hun eerste ervaringen met
de pilot Wilde Plannen toe. Met dit
project wordt geprobeerd jongeren
meer bij de gemeenschap te
betrekken. Voor meer informatie over
deze bijeenkomst, mail naar
info@dorpsraadhorst.nl

Veel plannen
voor Grubbenvorst
Sinds drie promotionele stichtingen in Grubbenvorst medio 2011
fuseerden tot Gewoën Grubbevors, heeft de nieuwe stichting al een flink
aantal zaken opgepakt om de leefbaarheid in Grubbenvorst te vergroten.
In 2013 wil de stichting doorpakken en zich nog nadrukkelijker laten zien
in het Maasdorp.
“Voor 2013 hebben we een
zogenaamd bidbook gemaakt”, zegt
voorzitter John Jenniskens. “Daarin
kunnen we heel duidelijk aangeven
wat onze plannen zijn en hoe we
die willen verwezenlijken. Je merkt
dat personen die het bidbook lezen
direct enthousiast worden. Vaak
zien of beseffen ze niet wat Gewoën
Grubbevors allemaal voor onze
gemeenschap doet.”
In het bidbook van Gewoën
Grubbevors staan bestaande activiteiten, zoals de organisatie van
de Aspergefeesten, of het opnieuw
plaatsen van bloembakken aan lantaarnpalen in het centrum, maar ook
nieuwe activiteiten, zoals jamsessies
voor muzikanten en het realiseren

van een cultuurhistorische wandelroute door het dorp.

Kern met Pit
“Al deze activiteiten vragen veel
mankracht. Gelukkig kunnen we als
stichting rekenen op meer dan honderd vrijwilligers”, aldus de voorzitter. “We willen nu doorpakken en
omdat vele handen licht werk maken,
zoeken we nog steeds vrijwilligers.
Voor een aantal functies hebben we
op onze website vacatures geplaatst,
maar ook mensen die op een andere
manier een steentje willen bijdragen
aan een nog mooier Grubbenvorst zijn
natuurlijk welkom.”
Met de plannen dingt het dorp
mee naar de titel Kern met Pit.

Graslandbeheer wordt steeds
belangrijker. Stijgende voerprijzen
voor aan te kopen krachtvoer,
ruwvoer en bijproducten maken dat
goed en veel eigen ruwvoer steeds
belangrijker wordt. Wij bieden u
vanaf heden de mogelijkheid uw
grasland te bewerken met de
He Va Grass Roller.
De door ons aangeschafte machine
combineert meerdere bewerkingen,
te weten:

Goed grasland levert
2.484 KVEM meer op
dan slecht grasland.
Dit staat gelijk aan
€546,00 per Hectare.
(bron Barenburg)

In het voorjaar is de Grass Roller de
optimale machine om het grasland te

100 VEM meer in ruwvoer
levert kostprijsdaling van
1,5 cent / kg melk.
(bron Agrifrim)

Goed Grasland bestaat
uit minimaal 80% goede
grassen. 50% van het
grasland in Nederland is
onder de maat!
(bron Eurograss)

Houd uw grasland in optimale conditie. Investeer jaarlijks een klein
bedrag in graslandonderhoud voor een betere zode met jong en fris
gras. Uitstellen / voorkomen van grote uitgaven en opbrengstderving
door volledig te moeten vernieuwen. Meer en vooral een betere
kwaliteit ruwvoer merkt u dagelijks in uw portemonnee.
Wij adviseren u graag voor een oplossing op maat!
Informeer naar het aantrekkelijke introductie tarief, probeer en overtuig uzelf:

Graslandonderhoud rendeert, uw kostprijs profiteert!
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Open dag Hobby-Gilde Horst
In ’t Gasthoês in Horst vindt op zaterdag 13 april van 13.00 tot 17.00 uur de tweejaarlijkse open dag van het
Hobby-Gilde Horst e.o. plaats. Het doel van de open dag is dat meer mensen de weg naar het Hobby-Gilde weten te
vinden voor bijvoorbeeld het volgen van een cursus op sociaal-, cultureel- of sportief gebied.
Het Hobby-Gilde Horst verzorgt
zo’n 25 verschillende cursussen
en activiteiten. Enkele van deze
activiteiten zijn: moderne taal,
fotografie, schilderen, bridge,

badminton en computeren.
De cursusleiders zijn vrijwilligers
die het geven van een cursus als
het uitoefenen van hun hobby zien.
Tijdens de open dag worden werken

van cursisten geëxposeerd en diverse
demonstraties gegeven als computeren,
bloemschikken en kaarten maken.
Voor meer informatie over de open
dag kijk op www.hobbygilde.nl

Lezing over plan Ooijen-Wanssum
De Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum houdt op 18 april een lezing met als thema de geschiedenis van het
plangebied Ooijen-Wanssum. Deze lezing vindt vanaf 20.00 uur plaats in zaal ’t Brugeind in Meerlo.
In het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum vinden de
komende tal van maatregelen plaats
om de waterveiligheid te verbeteren.
Zo wordt de Oude Maasarm gereactiveerd, worden er dijken verlegd en
komen er twee hoogwatergeulen. In

Wanssum wordt bovendien de haven
uitgebreid en een rondweg aangelegd.
Tijdens de lezing geven Keesjan
van den Herik, omgevingsmanager van
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
en René Isarin, fysisch-geograaf
en geo-archeoloog bij de Provincie

Limburg, een inleiding over het project.
Er wordt ingegaan op de rol die de
geschiedenis van het landschap in de
gebiedsontwikkeling speelt en uitleg
gegeven over de wijze waarop het
archeologisch onderzoek in het gebied
wordt uitgevoerd.

Vogelwandeling in de Mariapeel
De Vogelwerkgroep van IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 14 april een vogelwandeling in de Mariapeel.
Leden van de vogelwerkgroep begeleiden de deelnemers en gunnen hen een kijkje door hun telescoop.
Het voorjaar is bij uitstek de
periode om vogels te observeren.
Vogels houden zich in andere
jaargetijden gedeisd en willen niet
veel opvallen. Maar in het voorjaar
zijn ze opgewonden en zingen uit
volle borst. Het is de tijd om een

partner te vinden en een nestje
te bouwen. Dit is dé kans om de
bewoners van het bos en veld te
observeren.
De Mariapeel is een rijk
vogelgebied. Naast vogels van het
bos zijn er ook vogels van het moeras,

riet en water te zien. Het is belangrijk
dat de deelnemers aan de wandeling
stevige schoenen aandoen en een
verrekijker meenemen.
Voor meer informatie, neem
contact op met Peter Hammer op
077 373 50 37.

Jubileum voor
drumbandleden
Tijdens de jaarlijkse voorspeelmiddag van Drumband Jong
Nederland Horst werden vijf leden in het zonnetje gezet. Jill
Hoeymakers, Bram Jacobs, Richard de Groot, Ron Verlinden en
Wesley Jacobs vieren dit jaar hun jubileum. De vijf leden dragen al
10 jaar hun steentje bij aan de activiteiten binnen de vereniging,
op muzikaal als op organisatorisch vlak. Het vijftal is al enkele
jaren een vaste waarde in het korps. Ze marcheren mee op straat,
staan met de club op het podium en hebben daarnaast frisse
ideeën over de presentatie van de drumband tijdens onder andere
carnaval, de open dag en Drumpop.
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Sparta wint na penalty
Door: Bobby Minten
Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum heeft zich goed hersteld van de nederlaag uit tegen Helmondia uit
Helmond. In de thuiswedstrijd werd Helmondia, ondanks het feit dat de ploegen de hele wedstrijd gelijk op gingen,
met 1-0 verslagen.

is op zoek naar een

chauffeur

m/v

• die in het bezit is van een groot rijbewijs;
• de werktijden zijn in dagdienst;
• wij vragen een zelfstandige en
flexibele inzet;
• fulltime of parttime.
Dit is in overleg mogelijk.

In de eerste helft van de wedstrijd
was Helmondia de iets beter voetballende ploeg. De technisch vaardige
aanvallers en middenvelders voetbalden goed, tot ze echt in de buurt van
de goal kwamen. Daar was het Sparta
dat bijna geen kansen toeliet. Aan de
andere kant kwam de thuisploeg er
af en toe gevaarlijk uit, maar ook hier
werden weinig kansen gecreëerd. Op
wat schoten en een kopbal uit een

corner na, bleef Sparta onmachtig.
In de tweede helft waren beide
ploegen ook weer zeer gewaagd aan
elkaar. Sparta kreeg nog enkele schotkansen. Helmondia was dicht bij de 0-1
toen keeper Rob Raedts een vrije trap
niet helemaal goed inschatte. Hij was
er echter als de kippen bij toen de bal
via de paal terug in het spel kwam.
Lange tijd leek het duel af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel,

totdat een verdediger van de gasten
tien minuten voor tijd een niet zo
slimme handsbal maakte. De scheidsrechter kon niets anders doen dan een
penalty geven. Jan Mertens nam plaats
achter de bal en schoot beheerst de 1-0
binnen.
Helmondia zette nog een slotoffensief in, maar Sparta hield stand
en pakte drie belangrijke punten.

Heb je interesse neem dan schriftelijk
contact op met:
Gesitrans BV, t.a.v. Gerard Sikes
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn
of mail naar info@sikes.nl

(Foto: Sjaak Verstegen)

Melderslo met lege handen
Door: Henk Claessens
RKSV Melderslo wist dat ze punten moesten pakken in Arcen, omdat de wedstrijd Sporting ST-Leunen ook op het
programma stond. Onder een lekker voorjaarszonnetje begon de eerste helft tegen RKDEV Arcen.
Met verzorgd voetbal van achteruit
probeerde Melderslo druk te zetten,
maar grote kansen kwamen er niet.
Omdat RKDEV ook niet massaal de
aanval zocht, kabbelde de wedstrijd
voort en gingen beide ploegen met 0-0
naar de thee.
In de tweede helft begon RKDEV
feller aan de wedstrijd dan Melderslo.
Na tien minuten kreeg RKDEV een
corner. Deze werd in eerste instantie

weggewerkt, maar in de rebound
kwam de bal bij een speler van RKDEV
en die schoot van elf meter feilloos
in, 1-0 voor RKDEV. Direct na de aftrap
kreeg Dennis Gubbels een grote kans
maar prikte de bal langs de paal.
Melderslo probeerde meer druk te
zetten, maar de ballen kwamen niet
meer aan. Een aanval van RKDEV
over links resulteerde in een corner
en die werd in een keer achter Ruud

Hoeymakers in de bovenkruising
gemikt, 2-0.
De trainer deed wat omzettingen
in het elftal en Melderslo probeerde
de aansluitingstreffer te forceren. Die
kwam er ook door een vrije trap die
goed ingeschoten werd door Paul van
Helden, 2-1. Met nog een paar gevaarlijke situaties aan beide kanten bleef
het 2-1 voor RKDEV en Melderslo bleef
met lege handen achter.

Winnende reeks wordt doorgetrokken

Hovoc verslaat Hajraa ruim
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc heeft in haar eigen Dendron-sporthal met ruime cijfers
gewonnen van Hajraa HS 3. Met een solide 3-1 winst en de bijbehorende vier punten komt het totaal voor het
Horster team in de laatste drie wedstrijden op veertien punten. De kans is ontstaan dat nacompetitie alsnog wordt
ontlopen.
Het feit dat Hovoc HS 1 sinds
enkele weken met twee geblesseerde
spelers kampt, kon niet verhinderen
dat de ingezette winnende reeks kon
worden doorgetrokken. In de wedstrijd
tegen de studenten uit Eindhoven
had de thuisclub dan ook absoluut de
overhand in de eerste set (25-16). En
hoewel Hajraa door haar foutenlast te
verlagen nog wist aan te haken in het
tweede bedrijf, ging ook dit punt naar
Horst (25-23).

Hovoc bleef vol vertrouwen en
inzet haar spel brengen. Ondanks dat
de Brabanders in de derde set hun
servicedruk opvoerden, hielden de
Limburgers stand en wonnen ze dit
duel met een nette 25-21.
In de vierde set kwam Hovoc HS
1 al vroegtijdig op een achterstand,
die mede door een gebrek aan een
zuivere pass niet meer kon worden
bijgebeend. Zo ging de laatste
set met 19-25 naar Hajraa en de

wedstrijdwinst met 3-1 naar Hovoc.
In de stand in de promotieklasse
is Hovoc HS1 daarmee Nuvo ’68 HS 1
voorbij gegaan. Maar met nog twee
wedstrijden te spelen voor Nuenen
en één voor Hovoc en een onderling
verschil van slechts één punt, heeft
Hovoc de situatie niet in eigen hand.
In het ergste geval volgt voor de
Hovoc-heren op 27 april nacompetitie,
waarbij de Horstenaren dan spelen
voor klassenbehoud.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Zwaarbevochten
zege Wittenhorst
Door: Piet Nabben
Na het uitstekende paasweekend voor voetbalvereniging RKsv
Wittenhorst uit Horst ging de aandacht nu uit naar het treffen in Heesch
tegen HVCH. De wedstrijd resulteerde voor Wittenhorst in een zwaarbevochten zege.

Volleybalteam 5.1 van Brovoc uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst is zondag 7 april kampioen
geworden. Na een spannende competitie kon het kampioenschap met een goed resultaat in de laatste
twee wedstrijden worden binnengesleept. Met goed verzorgd volleybal kregen de meiden van niveau
5.1 van Brovoc het zondag voor elkaar het kampioenschap te bemachtigen. Trotse coach Wilfried van
Dijck staat met zijn kampioenen Sofie van de Rijt, Manon Clabbers, Marlon van Dijck, Nora van Wylick
en Rosa Driessen op de foto.

Kinder- en oudertoernooi
Tennisclub Grubbenvorst hield onlangs het traditionele kind-ouderkunstlichttoernooi. In totaal hadden zich
32 deelnemers aangemeld die allemaal drie wedstrijden hebben gespeeld.
Ondanks de vrieskou hadden de
kinderen en hun ouders veel plezier en
was er volop strijd tussen de teams.
Een vuurkorf zorgde tijdens de pauze
voor warmte. Dat de bodem het begaf
mocht de pret niet drukken.

Hoewel het een gezelligheidstoernooi is voor de hele familie waren
er ook nog prijzen te winnen. Er waren
drie teams met hetzelfde aantal games,
namelijk negentien. Dus moest er
gekeken worden wie de minste tegen-

games had moeten incasseren.
Op de derde plek stonden Levina
en Andreas Bramkamp. De tweede
plaats was voor Jikke met Lilian, de
eerste plaats was voor Robbin en
Ron Dekker.

LENSSEN
VUL- en SLUITTECHNIEK

Spreekt u dit aan:
Uw sollicitaties met CV kunt u richten aan info@LVS-bv.nl.
Voor telefonische inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. Mols,
tel. 06 48431896.
Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie, wordt niet op prijs gesteld.

Lenssen Vul- en Sluittechiek B.V. Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
Postbus 6848, 5975 ZG Sevenum T +31(0)77-467 2157 E info@lvs-bv.nl I www.lvs-bv.nl

www.proteion.nl

wonen, welzijn en zorg

Knip uit en neem mee!

GRATIS

ZONNEBRIL

OP STERkTE

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

foto: ®DR SeRengeti

Functie-eisen:
Een opleiding op MBO+/ HBO niveau Werktuigbouwkunde,
Algemene Operationele Techniek (AOT) of Mechatronica;
enige relevante werkervaring in de hightech machinebouw;
kennis van Lean Manufacturing; een goede beheersing van de Nederlandse
taal en daarnaast goede kennis van de Duitse en Engelse taal.

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit

MONTAGE- EN PRODUCTIELEIDER
MACHINEBOUW M/V

Lenssen Vul- en
Sluittechniek B.V.
te Sevenum is een
modern bedrijf met
een internationale
klantenkring,
dat bezig is de
omschakeling te
maken van het
leveren van
voornamelijk
secondlife
machines naar de
levering van zelf
ontwikkelde nieuwe
machines voor de
voedingsmiddelenindustrie.

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Wij zijn op zoek naar:

Functieomschrijving:
Je bent een ervaren montageleider machinebouw en op zoek naar een
dynamische spilfunctie bij een vooraanstaande hightech machinebouwer.
De Montage- en Productieleider zorgt voor aansturing en de optimale inzet van
een team van 10 tot 15 montagemedewerkers en monteurs;
is verantwoordelijk voor de planning van de benodigde materialen;
het inrichten van de werkplekken;
coördinatie en voortgangsbewaking van de projecten;
tijdig leveren van de machines;
bewaken en bijsturen van de planningen;
het kiezen van de juiste technische oplossingen;
onderhouden van contacten met de klanten met betrekking tot de technische
uitvoer en voortgang;
signaleren en ondervangen van problemen en het verzorgen van de
terugkoppeling;
behalen van resultaatverbeteringen;
naleven van de veiligheidsvoorschriften op de afdeling.

met deze 1-1 stand aan.
Direct na de pauze drukte
Wittenhorst door. Uit een mooie aanval
leek Wittenhorst de 1-2 te gaan scoren.
Maar de bal bleef voor het doel hangen. De attente en goed spelende Tim
Hattu was er als de kippen bij om de
bal het laatste zetje te geven, 1-2.
HVCH had het even moeilijk.
Wittenhorst kreeg riante mogelijkheden om definitief de wedstrijd op slot
te gooien. De mogelijkheid van Kevin
van Asten kon eigenlijk niet gemist
worden. Enkele meters voor het doel
schoot hij uit een afgemeten pass van
Thom Derks te gejaagd en hard over.
Hiermee was de koek voor
Wittenhorst op. Het spel zakte naar een
bedenkelijk niveau. Een raadsel eigenlijk, want het dicteerde de wedstrijd.
Voor HVCH was dit reden om de
gelijkmaker te forceren. Met veel
pijn en moeite kon de Wittenhorstachterhoede het vege lijf redden en
een uiterst zwaarbevochten zege
behalen. Gezien de andere resultaten
was dit een mooi resultaat.

VOORDEELCOUPON

Brovoc 5.1 kampioen

Vanaf de aftrap ging Wittenhorst
veel te veel naar achteren en zo
mocht HVCH naar hartenlust het doel
van Wittenhorst op gaan zoeken.
Dit resulteerde al meteen in een treffer. Door een mooie combinatie via
Tim Govers en Bart Westerlaken kon
laatstgenoemde de bal in het doel
schieten, 1-0.
Het zag er in die fase voor
Wittenhorst niet zo best uit. Een
achterstand en dan tegen een beter
gemotiveerde tegenstander is dubbel
zo moeilijk.
Echter Wittenhorst herstelde zich
prima. Nu moest HVCH terug. In de 23e
minuut kreeg Tim Hattu de bal. Vanaf
ongeveer 20 meter legde hij aan. Tot
grote opluchting bij Wittenhorst sloeg
de bal in als een granaat. Wittenhorst
bleef gelukkig de aanval zoeken.
Via enkele gevaarlijke aanvallen
had het zomaar 1-2 kunnen zijn. Will
Spreeuwenberg schoot uit een vrije
trap net over de kruising. Een lange
solo van Tim Hattu kon door de doelman gepareerd worden. De rust brak

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

*

Vestiging Venray

Vestiging Boxmeer

Vestiging Horst

Grotestraat 48

Steenstraat 120

St. Lambertusplein 2

tel. (0478) 58 24 09

tel. (0485) 57 18 12

tel. (077) 820 02 62

info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl
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Nieuwe naam voor vissteiger ‘t Bliekske
Hengelsportvereniging (HSV) ‘t Bliekske legt ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan een van de grootste drijvende vissteigers aan in de visvijver van Kasteelpark Ter Horst. De vereniging
vraagt mensen een leuke naam te verzinnen voor de nieuwe steiger.
Eind april wordt gestart met de
aanleg van de steiger in Kasteelpark
Ter Horst. De onthulling van de
steiger staat gepland voor midden
juni. De vissteiger is een lang
gekoesterde wens van ’t Bliekske.
Uniek is dat deze vissteiger, met

een lengte van 27 meter en een
breedte van 2,5 meter, compleet
verplaatsbaar is naar alle delen van
de visvijver en overal toepasbaar is.
Niet alleen de jeugdleden van de
club kunnen straks gebruik maken
van de nieuwe steiger. Ook de

mindervalide jeugdvissers van de
vereniging en uit de regio, evenals
ouderen. Er komt een aangepaste
hellingbaan met twee oploopplateaus
met reling naar de vissteiger.
Alles wordt mogelijk gemaakt
door HSV ‘t Bliekske Horst,

Sportvisserij Nederland, Nederland
Stichting voor het Gehandicapte Kind
(NSGK) en Skanfonds Nederland,
maar ook uit de bijdrage van de
leden.
Wie een leuke naam weet voor
de nieuwe steiger kan deze inzenden

tot 20 juni naar de voorzitter van de
vereniging via wopbroek@home.nl
De winnaar ontvangt een
hengelsportcadeaubon, een jaar
gratis lidmaatschap van HSV
`t Bliekske en hij of zij mag de
vissteiger openen.

Juniorvariant van Powerman

Voorbereiden Powerkids
Kinderen van de BSO-locaties van Spring in Horst, Meerlo en Sevenum kregen de afgelopen weken sportles van
Limburgse sporters. De sporters gaven hen tips voor Powerkids, de juniorvariant van Powerman.

Demonstratie
synchroonzwemmen
Sportman Edo van der Meer verzorgde een fietsclinic
aan enthousiaste kinderen van BSO de Tienerbende in Horst
Om de kinderen te enthousiasmeren voor de duathlonsport én om
ze goed voor te bereiden op de echte
wedstrijd, verzorgden erkende trainers
van het Huis voor de Sport Limburg

clinics aan zo’n 150 kinderen van
Spring Kinderopvang. De juniorentak
van Powerman, Powerkids, is speciaal
bedoeld voor kinderen tot 12 jaar.
De duathlon bestaat uit 350 meter

hardlopen, een route wielrennen (de
lengte van deze route is afhankelijk
van de leeftijd) en tot slot nogmaals
350 meter hardlopen naar de finish.
Powerman vindt plaats op 21 april.

De jaarlijkse demonstratie van de synchroonzwemsters van
HZPC vindt plaats op 12 april in zwembad De Berkel in Horst. De
demonstraties beginnen om 20.15 uur. De zwemsters komen
tijdens deze demonstratie allemaal in actie. Er worden verschillende dansen op muziek aan het publiek getoond. Dit zorgt voor
een afwisselend programma aan solo’s, duetten, groepsdansen en
een combi. De zwemsters laten een spectaculaire demonstratie van
dans, muziek en acrobatiek in het water zien.

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 13 april 2013

Magere runderstooflappen
4 stuks € 5,95
Slavinken vierde gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
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Kom kijken in onze nieuwe kwekerij!

OPEN DAG
Zat. 13 en zon. 14 april 2013, van 9 tot 17 uur

Plantencentrum Velden

Rondleiding
door onze
NIEUWE

kwekerij

Alle buitenpotten

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

Rozen

meer dan 150 soorten!
Alle stam-, struik- of klimrozen

Bodembedekkers

Keuze uit 25 soorten, 6 stuks in tray

6-pack

p.st. 8,99

Phalaenopsis in pot 2 takken!
Vele kleuren Capi-potten en orchideeën

Vaste planten 11 cm pot

p.st.
2,99

Keuze uit 250 soorten

Win een
tuinontwerp
t.w.v. € 750,-

p.st.
18,99

-20%
-20%
5,99
9,99
1,99

Aanbiedingen geldig t/m 16 april 2013 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Waanzinnige
potten
aanbieding

i.s.m. Bodypaintteam Verstappen

Vragen?
e
Stel ze aan dn
kamerplante
specialist
:
Voor de jeugde,
plant je stekjs!
win een prij

Schminken

Live cookingproeverij

Vorstweg 60
5941 NV Velden
tel. 077-472 90 15
www.plantencentrumvelden.nl

U bent van harte welkom!
Planten

centrum

Velden

11
04

cultuur 27

Bert Coppus maakt ‘kunst om de kunst’
De bekende kunstenaar Bert Coppus uit Horst gaf een rondleiding door zijn gelijknamige museum tijdens het
nationale museumweekend op 6 en 7 april.

De 81-jarige kunstenaar oogt kwik
en energiek na een drukbezochte eerste
dag van het nationale museumweekend. Het museum aan de Meterikseweg
is altijd gratis te bezichtigen. Het trekt
tijdens dit weekend nog meer bezoekers. “Dit is al jaren het geval tijdens het

museumweekend,” aldus Coppus.
Bert Coppus, schilder, tekenaar en
glas in lood- kunstenaar, leidt de bezoekers rond door de kamers die gevuld
worden met werken uit zijn langdurige
carrière in de kunst. Landschappen,
portretten en droombeelden sieren de

Rock Café in Lottum
Twee lokale rockbands staan zondag 14 april op het podium van het
Lottumse jongerencentrum Canix
De nieuwe Lottumse band
Highway, een rockcoverband met
onder andere ZZ-top, Metallica en
AC/DC in hun repertoire, luidt de
avond in, waarna zij plaatsmaakt voor
de Americaanse band Once Again.
Once Again is een vijfkoppige
punkrockband. De band speelt
covers van hedendaagse, maar ook
traditionele punkrockbands, zoals

The Black Pacific, Social Distortion
en Bad Religion. Daarnaast zijn de
leden druk bezig met het schrijven
van eigen nummers, die zij ook ten
gehore brengen. Met een mix van
punk, rock, metal, ska en zelf invloeden van rap hopen zij het publiek
voor zich te kunnen winnen.
Het café is open om 15.00 uur.
Het programma begint om 18.00 uur.

muren van zijn ouderlijk huis. De liefde
voor de streek ziet de bezoeker terug
in het werk van Coppus, waar landschappen uit de Peel en de Schadijkse
Bossen een belangrijke rol spelen. Deze
landschappen reconstrueert Coppus
uit zijn herinnering. De peel, maar dan
zoals deze vroeger was. Elk werk is dan
ook een mozaïek van herinneringen te
noemen volgens de kunstenaar. Coppus,
die in 1957 afstudeerde aan de Jan
van Eyck Academie in Maastricht, heeft
inmiddels een grote collectie van eigen
werk verzameld dat tot op de dag van
vandaag in ontwikkeling is. “Ik schilder
nog steeds. Elke dag. Het is een eerste
levensbehoefte,” aldus de kunstenaar.
Coppus is een gerespecteerd kunstenaar. Hij kreeg in 2002 een Koninklijke
Onderscheiding, wat getuigt van het
belang van zijn artistieke carrière. Als
Horster jongen was het indertijd verre
van gewoon om in Maastricht te gaan
studeren en vooral voor een artistiek
beroep. Berts vader was aanvankelijk
tegen de “roeping” van zijn zoon, en zag

hem liever in het bedrijfsleven. Maar het
talent van zijn zoon kon niet ontkend
worden.
Toen Coppus eind jaren vijftig afstudeerde, kwam hij uit een lichting kunstenaars die was opgeleid om de kunst
door toedoen van de oorlog was verdwenen, te vervangen. Glas in lood voor
kerkgebouwen was hier een onderdeel
van. Maar de kerken leden aan geldnood
in de jaren zestig, waardoor de kunstenaar zich genoodzaakt zag om daarnaast
het onderwijs in te gaan. Opdrachten
voor schilderijen en ontwerpen bleven
echter komen, en Bert Coppus bevond
zich in de “luxe positie” te kunnen leven
van de kunst. Hierdoor nam hij weer
afscheid van het onderwijs.
Verdienen aan kunst is echter nooit
de prioriteit geweest van de Horstenaar.

“Kunst om de kunst” is dan ook zijn
motto. Waar zijn prioriteiten wél lagen,
dat was bij de regio waar hij opgegroeid
was. Het advies “Ga naar Amsterdam,
want daar word je iemand”, sloeg hij
dan ook stellig af. Op de vraag of deze
beslissing zijn carrièremogelijkheden
in de weg heeft gestaan, antwoordt
hij bevestigend. “Maar hier is waar ik
thuishoor, dit is wie ik ben.”
Na het overlijden van zijn vader
kocht Coppus zijn ouderlijk huis en
opende hier in 1995 Museum Bert
Coppus. In dit museum wordt zijn werk
en tegelijkertijd zijn leven geconserveerd
en tentoongesteld voor belangstellenden. Dit is hij van plan te blijven doen
“tot het niet meer kan.” Museum Bert
Coppus is elke zaterdag geopend van
10.00 tot 17.00 uur.

Lachende gezichten, toeterende chauffeurs: Horst aan de Maas
en omgeving stonden zondag 7 april in het teken van de jaarlijkse
Truckrun Horst. Dit jaar werd de run voor de veertiende keer
verreden. De Truckrun, bedoeld voor mensen met een beperking, is
een tocht die elke eerste zondag na Pasen meer dan drie uur door
gemeenten Horst aan de Maas en Venray toert.
Voor meer foto’s van de Truckrun, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Junior Secretaresse
Opleiding MBO+ | Accuraat | Communicatief sterk | Spin in het web | Klantgericht | Het beste uit jezelf halen
Meer info www.lenssenadvies.nl of bel Mayke Maes 077 398 83 27

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Volle zalen en LFAnominatie voor Bajesbonje
De voorstellingen van Bajesbonje werden door toneelvereniging Poespas op 13, 16, 17 en 20 maart uitgevoerd.
De vereniging laat weten erg trots te zijn op het feit dat alle zalen helemaal vol zaten. Dit resultaat werd nog
mooier toen bleek dat een actrice genomineerd is voor een Muulke.

Opening De Hoeve
Het nieuwe hoofdgebouw van Museum De Locht in Melderslo,
De Hoeve, werd afgelopen dinsdag officieus in gebruik genomen.
De eerste bezoekers, de heer en mevrouw Davids uit Assen, werden
speciaal welkom geheten door Henk Kemperman, directeur van het
museum. Hij had ook een passend welkomstgeschenk: een mand
met streekproducten. Het echtpaar, dat een paar dagen logeert in
Hotel Roland in Arcen, was zichtbaar verrast.

Esther Jacobs in haar rol als slungelige politieagent Erica Wezel (Foto: Vivian Hesen)
Op de evaluatie van de productie
van toneelvereniging Poespas bleek
dat Esther Jacobs voor haar rol als Erica
Wezel genomineerd is voor een Muulke
in de categorie beste vrouwelijke
hoofdrol. De Muulkes worden jaarlijks

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

op zon
d
de hele ag
dag
geope
nd
vanaf
12:00
uur

uitgereikt door de Limburgse Federatie
voor Amateurtoneel en kunnen gezien
worden als de Oscars voor toneel. Op
14 juni worden de Muulkes uitgereikt
in het Munttheater in Weert. Dan wordt
bekend of Esther haar nominatie mag

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

verzilveren. De komende maanden
staan voor Poespas in het teken van de
zoektocht naar een nieuw stuk. Na de
zomer beginnen de eerste repetities
en in maart 2014 kan men het nieuwe
toneelstuk verwachten.

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

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14
www.maashotel.nl

AANBIEDING

CARAMELVLAAI
brood- en banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

jes
+2 gratis zak
es
voetbalplaatj

12.60
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Circus in Meterik
Circus Filiassi zet haar tenten op in mfc De Meulewiek in Meterik. De jeugdleden van toneelvereniging Tovri uit
Meterik brengen een theaterspel over het circus.

Presentatie over
Emmausbeweging
Marja Ebbers verzorgt op dinsdag 16 april om 20.00 uur een
presentatie over de Emmausbeweging in het parochiehuis in Sevenum.
Emmaus Feniks draait om mensen.
Al vele jaren wordt de voormalige
abdij Ulingsheide in Tegelen beheerd
door de Emmausbeweging. Hun slogan
is: Samen wonen, samen werken,
samen delen. Voor mensen die een

Het verhaal gaat over plaaggeest
Pip die niet blij is als hij de circustenten
in zijn bos ontdekt. De rust in het
bos wordt verstoord door de drukke
circusbezigheden. Pip doet er alles
aan om het circus te verjagen, maar

dak boven het hoofd missen, kan deze
woonwerkgemeenschap een rustpunt
zijn. Een plek waar ze op adem kunnen komen en weer plannen voor de
toekomst kunnen maken. Tevens zijn
ze zinvol bezig in de kringloopwinkel.

dit optreden. Het is een schouwspel
voor jong en oud. De voorstellingen
zijn zaterdag 20 april om 19.00 uur en
zondag 21 april om 15.00 en 19.00 uur.
Voor meer informatie over het
toneelstuk, kijk op www.tovri.nl

de artiesten laten zich niet zo maar
wegsturen.
Onder leiding van regisseur Esther
Jacobs hebben tien meisjes en twee
jongens in de leeftijd van 10 tot 16
jaar vanaf september toegewerkt naar

Funpop in Horst
Het openluchtfestival Funpop vindt op 25 en 26 mei voor het zeventiende jaar plaats. Het evenmententerrein
in Horst is dat weekend het decor voor een muziekfestival voor mensen met een verstandelijke beperking.
Op het programma staan dit
jaar onder anderen Miss Montreal,
Corry Konings, The Kik, Jim, Jannes,
Frans Duijts, Xander de Buisonjé,
Glennis Grace en Helemaal Hollands.
Bezoekers kunnen zich daarnaast

laten schminken, knutselen of dansen
in een dancetent. Op zondag wordt
wederom de strijd om de Funfactor
gestreden. Dan wordt bekend gemaakt
welke bezoeker met een verstandelijke
beperking het grootste muzikale talent

is. Net als alle andere grote muziekevenementen kent Funpop ook een
camping. De kaartverkoop is inmiddels al gestart.
Kijk voor meer informatie over
het festival op www.funpop.nl

Café-zaal Wilhelmina in Swolgen stond zaterdag 6 april voor het
vijfde jaar in het teken van rockavond Swolgen Rocks. Het jubileum
van Stichting Swolgen Rocks werd gevierd met een uitgebreid
programma. Optredens werden onder andere verzorgd door Bad
Monday, CRE8 en hoofdact Van Beukenstein.
Voor meer foto’s van Swolgen Rocks,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Belastingadviseur
Universitaire opleiding fiscale economie of fiscaal recht | Ambitieus | Commercieel gedreven | Het beste uit jezelf halen
Meer info www.lenssenadvies.nl of bel Tristan Smits 077 398 83 27

Showroom geopend op afspraak
venray

Koﬃe
staat
klaar

verzorgt voor u,

puntzakken friet, snacks,
diversen soorten schepijs,
Vanuit een leuke verkoopwagen,
voor feesten en evenementen.

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

Tel. 06-22406602
www.food-style.nl
info@food-style.nl

Meubelmakerij & Interieurbouw

Meubelmakerij
& Interieurbouw

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

www.frankcox.nl

De EETBON een lekker cadeau
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233
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Demonstratie
synchroonzwemmen

Lezing plangebied OoijenWanssum

vr 12 april 20.15 uur
Organisatie: HZPC Horst
Locatie: zwembad De Berkel

Optreden Cataplana

Open dag

do 18 april 20.00 uur
Organisatie:
Heemkundevereniging MeerloWanssum
Locatie: zaal ‘t Brugeind

za 13 april 22.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

za 13 april
09.30–10.30 uur
Locatie: Omroep Reindonk

Melderslo

America

Vogelwandeling in
Mariapeel
zo 14 april 09.00 uur
Organisatie: Vogelgroep IVN
De Maasdorpen
Locatie: vertrekpunt parkeerplaats Zwarteplakweg

za 13 april
13.00-17.00 uur
Organisatie: Hobby-Gilde Horst
Locatie: ‘t Gasthoês

Concert

zo 14 april 11.00–16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Openstelling

za 13 april 20.00 uur
Organisatie:
Ons Genoegen Oirlo
Locatie: Mèrthal

wo 17 april 13.30–16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Preparty Alcatrazz

wo 17 april 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizen

za 13 april 22.00-04.00 uur
Locatie: De Lange

za 13 april 13.30-15.30 uur
Organisatie: RKSV Melderslo
Locatie: sportpark De Merel

Optreden The Sparks
za 13 april 20.00 uur
Locatie: Café ‘t Tunneke

Groen- en plantenmarkt
zo 14 april 11.00–17.00 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Noord-Limburg
Locatie: Museum De Locht

Meterik

80s en 90s party
Optreden Navarone en
Tenement Kids
za 13 april 22.30 uur
Locatie: Blok10

za 13 april 20.30–02.00 uur
Locatie: OJC Knor

Toertocht mountainbikeroute De Schaak

Eerste H. Communie

Open dag

zo 14 april
Locatie: Sint Nicolaaskerk

zo 14 april
13.00–16.00 uur
Organisatie: Kunstencentrum
Jerusalem
Locatie: ‘t Gasthoês

zo 14 april start tussen
08.30–10.00 uur
Organisatie: Staatsbosbeheer
en Stichting Mountainbike
Promotie Noord-Limburg
Locatie: Parkeerplaats Lorbaan

Optreden Mr. & Mississippi

Eerste H. Communie

zo 14 april 16.00 uur
Locatie: muziekcafé Cambrinus

zo 14 april
Locatie: H. Johannes
Evangelistkerk

Week van de goede doelen
ma 15 t/m vr 19 april

Broekhuizenvorst

Week van de goede doelen

In samenwerking met Groei & Bloei Noord-Limburg organiseert museum
De Locht in Melderslo op zondag 14 april een grote groen- en plantenmarkt.
Op de markt wordt een breed scala aan planten gepresenteerd en verkocht.

Voetbalvriendjesmiddag
Open dag en
demonstraties

Peeldag

Openbare dorpsraadvergadering

Groen- en
plantenmarkt

ma 15 t/m vr 19 april

Tijdens de markt worden planten
gepresenteerd, waaronder perkplanten,
rots- en vetplanten, heesters, palmen,
buxus en groenten- en kruidenplanten.
Daarnaast zijn er stands met
tuindecoraties en tuinbenodigdheden.
Ook zijn een steenhouwer en
een mandenvlechter aanwezig.
Voor informatie en advies over
plantenziekten en andere afwijkingen
aan bomen en planten kan de

bezoeker terecht bij een plantendokter.
Vragen over onderhoud en gebruik
van tuingereedschap kunnen
gesteld worden aan deskundigen.
Ook geven docenten van Groei &
Bloei demonstraties en workshops
bloemschikken. Kinderen kunnen
bloemstukjes maken onder begeleiding
van deskundigen. Ook is er muziek. De
groen- en plantenmarkt is op zondag
14 april van 11.00 tot 17.00 uur open.

Optreden 90 Day Jane
Openbare dorpsraadvergadering
do 18 april 20.30 uur
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Griendtsveen
Toneelvoorstelling

vr 12 t/m ma 15 april 20.15 uur
Organisatie: Grikon
Locatie: De Zaal

zo 14 april 19.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Informatieavond
huurverhogingen 2013
do 18 april 19.30 uur
Organisatie: Huurdersvereniging
Noord-Limburg
Locatie: De Leste Geulde

Uitwisselingsbijeenkomst

Grubbenvorst

do 18 april 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Horst
Locatie: In de Riet

za 13 april 20.00 uur en
zo 14 april 15.00uur
Organisatie: Theater Kleinkunst
Locatie: De Baersdonck

Nationale menwedstrijden

Toneelvoorstelling
Wa’sKracht

Dorpsraadvergadering met
College van B&W
wo 17 april 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

Horst

Lezing ‘Wie is dat met
die telescoop?’
do 11 april 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

do 18 t/m zo 21 april
Organisatie: Stichting
Aangespannen Evenementen
Noord-Limburg
Locatie: evenemententerrein
Kasteelse Bossen

Lottum

Ultra Music Night
vr 12 april 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Rockcafé met Highway en
Once Again
zo 14 april 18.00 uur
Locatie: OJC Canix

Breicafé
vr 12 april 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Meerlo

Pre-summerparty

za 13 april 10.00–12.30 uur
Organisatie: Boffie en Foffie en
Kienderspul
Locatie: zaal ‘t Brugeind

vr 12 april 19.00-22.00 uur
Organisatie: UsMa
Locatie: OJC Niks

Dorpsraadvergadering
do 18 april 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum

Beneﬁetbrunch voor
Zuid-Afrika
zo 14 april 11.00–14.00 uur
Organisatie: Nikki van Gasteren
en Nina Machielse
Locatie: De Wingerd

Presentatie over
Emmausbeweging
di 16 april 20.00 uur
Organisatie: Marja Ebbers
Locatie: Parochiehuis

Eindexamenconcert
do 18 april 20.00 uur
Organisatie: Marjolein
Vermeeren en Jeugdunie
Locatie: De Wingerd

Jong Nederland
komt naar de
scholen toe!!

Tienray
Jeugddisco

Activiteit
is GRATIS!

za 13 april 20.00-24.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Eerste H. Communie
zo 14 april 10.30 uur
Locatie: OLV Troosteres der
Bedruktenkerk

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Iedereen is
Welkom!

!
12:15u tot 15:30u
Kom kijken van
Wij bezoeken op:
17 april
de Doolgaard
24 april
de weisterbeek

Blokhut Jong Nederland Horst

Psst..
op 15 mei
komen we
ook naar
de Twister!

Toon Hendriksstraat 3 5961 ENHorst www.jnhorst.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.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
T 0478 58 48 77

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

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

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

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

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

Huisartsenpost

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

zondag

Venlo

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

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

Tandarts

Heilige mis

Heilige mis

Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
zaterdag

Heilige mis

19.15

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Verloskundige zorg

Rehoboth

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

zondag

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De band is eind 2008 opgericht
als samensmelting van twee bands:
Stone44 en Failer. Sinds de eerste
repetitie werken ze enthousiast aan
een eigen repertoire en aan liveshows.

90 Day Jane speelde onder meer
samen met Handsome Poets, Rigby en
Face Tomorrow. In 2010 dook de band
de studio in en nam ze een mini-cd
met vijf liedjes op.

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

The Sparks treden op zaterdag 13 april op in café-zaal ’t Tunneke in
Melderslo. Na hun vijftigjarig jubileum in november gaan The Sparks rustig
verder met muziek maken.

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Sinds hun jubileum hebben The
Sparks alweer een aantal optredens
verzorgd. Zaterdag is Melderslo aan de

Communie

11.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

beurt. The Sparks laten hun inmiddels
bekend jaren 60- en 70-geluid horen.
Het optreden begint rond 21.00 uur.

Sevenum

vrijdag

112

90 Day Jane treedt op zondag 14 april om 19.00 uur op bij café de Buun
in Horst. De entree is gratis.

Swolgen

Spoedgevallendienst
12 t/m 18 april
Tandarts Heldens in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

Brand, ongeval of misdrijf

90 Day Jane

Sparks in Melderslo

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

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

klaar te hebben liggen. Ook bij de
supermarkt in Broekhuizen staat een
emmer, waar de enveloppe eventueel
in gedaan kan worden.

09.30

Meterik
zondag

Tussen maandag 15 en vrijdag 19
april komen de collectanten van de
gezamenlijke collecte langs de deuren.
Mensen worden verzocht de enveloppe

Heilige mis

Melderslo
zaterdag
woensdag

De gezamenlijke collecte voor goede doelen wordt in Broekhuizen en
Broekhuizenvorst gehouden van 15 tot 19 april. Deze week al kregen
inwoners van de Maasdorpen de Goede Doelen-enveloppe in de brievenbus.

19.15

Meerlo
zondag
donderdag

Goede Doelenweek

Heilige mis

Lottum
zondag

shade of White Tour om zo het gelijknamige album onder de aandacht te
brengen van het grote publiek. De
band stond al in het voorprogramma
van de Golden Earring op Noorderslag,
Paaspop en verkocht diverse zalen uit.
De band brengt scheurende gitaarmuziek uit de jaren zeventig, maar dan
met een moderne twist.

09.45

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

In Blok 10 Horst staan zaterdag 13 april twee bands op het podium,
Tenement Kids en Navarone. Het eerste optreden start om 22.30 uur.

19.15

11.00

Broekhuizen
Heilige mis

Muziek in Blok 10
Tenement Kids bracht drie jaar
geleden het eerste album uit. Hiermee
bevestigde de band de reputatie van
energieke ongepolijste punkrockband. Het tweede album dat in 2012
verscheen, liet een ander geluid horen,
met invloeden van Gaslight Anthem en
Bruce Springsteen. Navarone is sinds
januari druk bezig met zijn A darker

America

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

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

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

Kerkdiensten

service 31

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

Productiemedewerkers (parttime)
en diverse Vakantiekrachten

Nieuws

32

nieuws

11
04

VAN RABOBANK HORST VENRAY

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

BANKBATTLE: KRAAK DE CODE!
Ieder jaar organiseert Rabobank Horst Venray een BankBattle voor
alle basisscholen in de regio Horst en Venray. Maandag 8 april was
het zover; 24 basisscholen gingen de strijd met elkaar aan!

Tactiek, strategie en samenwerken
at zijn de steekwoorden tijdens deze spannende online
kennisquiz. De leerlingen moeten door het uitvoeren van
praktijkopdrachten en het beantwoorden van allerlei
vragen de BankBattleKluis kraken. De klas die dat het
snelst doet, wint een mooie prijs!

D

Klaar voor de start, af!
Medewerkers van Rabobank Horst Venray moedigden de leerlingen
aan. Voor extra energie was ook gezorgd: Iedere klas kreeg een
heerlijke slagroomtaart! Om precies 09:30 uur mochten alle
deelnemende klassen starten met de BankBattle.
En de winnaars zijn…
De geheime code werd het snelst gekraakt door team 1 van
basisschool De Twister uit Horst, team 1 van basisschool De Kameleon
uit Grubbenvorst, basisschool Megelsheim uit Meerlo en
basisschool De Kruudwis uit Venray.
De scholen winnen een bioscooparrangement met de hele klas.
Rabobank Horst Venray wenst alle winnaars veel plezier met de prijs!

Iedereen gaat over op IBAN
en SEPA. Ook uw bedrijf.
Vanaf 1 februari 2014 is er geen verschil meer tussen binnenlandse
en grensoverschrijdende betalingen en incasso’s in Europa.
U mag dan in eurolanden alleen nog Europese betaalvormen
gebruiken. Dit heeft consequenties voor uw betaalproces.

M

KORT NIEUWS
Op 16 april is het
40 jaar geleden dat
Huub Hendrix in dienst
trad bij de Rabobank
Group. Huub is werkzaam als Medewerker
Facilitaire Services.
Rabobank Horst Venray
feliciteert Huub van
harte met dit 40-jarig
jubileum!
KORT NIEUWS
Onlangs zijn er rolluiken
gemonteerd bij de
Rabobankgeldautomaten in Broekhuizenvorst en Melderslo.
Dit in verband met de
veiligheid en rust in de
nachtelijke uren. Tussen
23:00 en 07:00 uur kan er
niet gepind worden. Wij
rekenen op uw begrip.

Samen in de ring
Dreksbak en Rabobank

aakt u gebruik van een boekhoudpakket of betalen uw
debiteuren via machtiging of acceptgiro? Dan moet u
aanpassingen doen. Start uw voorbereidingen direct, dan
wordt u later niet verrast door de impact van IBAN en SEPA.

Doe de SEPA-Check
De Rabo SEPA-Check is een praktisch online hulpmiddel voor
ondernemers in het MKB. Ook verenigingen, stichtingen en
instellingen met beperkte betaalstromen krijgen hiermee een eerste
inzicht in de mogelijke gevolgen van IBAN en SEPA voor hun organisatie.
Weet wat u moet doen. Start de Rabo SEPA-Check.
Meer weten over IBAN en SEPA?
Op rabobank.nl vindt u meer informatie. Denk bijvoorbeeld aan een
handige checklist en de SEPA-Check.

Onlangs ondertekenden Sjors Zanders en Grad van Horck van Dreksbak een
sponsorcontract met Rabobank Horst Venray. Dreksbak is blij met het aanbod
van de Rabobank. “Het in de lucht houden van onze site kost veel geld.
Met deze bijdrage kunnen wij mooie dingen realiseren voor de jeugd.
Wij hebben gemerkt dat Rabobank Dreksbak en dus ook de jongeren serieus
neemt. Met Dreksbak 2.0 zijn wij klaar voor de toekomst” zeggen Sjors en Grad.

Foto: v.l.n.r.
Grad van Horck,
Ron Vanlier en
Sjors Zanders.

Een goede voorbereiding op
uw woongesprek
De aankoop van een woning is een hele investering.
Onze adviseurs geven u graag een passend advies, voor nu en voor
de toekomst. Een goede voorbereiding van het adviesgesprek is
daarbij van belang.

O

m u te voorzien van een advies dat bij u past, is een goede
voorbereiding van het adviesgesprek belangrijk. Daarom
vragen wij u om uiterlijk vijf werkdagen voor uw afspraak een
aantal documenten bij ons aan te leveren. Deze kunt u per
post of e-mail opsturen, uploaden via Rabobank.nl/hypotheekdossier
of persoonlijk afgeven op ons kantoor in Venray. Dan kunnen onze
adviseurs zich voor uw afspraak vast verdiepen in uw huidige situatie
zodat tijdens het gesprek alle aandacht uitgaat naar de onderwerpen
die er voor u toe doen. Een bijkomend voordeel van uw eigen
voorbereiding is dat u een lager bedrag aan advieskosten betaalt.

twitter.com/rabohorstvenray

WOONGESPREK.NL
is een hulpmiddel om uw adviesgesprek
voor te bereiden.

Op deze website vindt u meer
informatie over waar wij uw documenten
voor nodig hebben. Ook vindt u hier een
handige begrippenlijst, antwoorden op
veelgestelde vragen en maakt u kennis
met onze adviseurs.

rabobank.nl/horstvenray

