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A-Z Barbecue Menu per persoon:
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter

18

€ 11,50

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten

barbecue.nl
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Gemeentehuis te huur
Verhuisdozen staan hoog opgestapeld langs de
muren van het gemeentehuis in Horst. Op de ramen
hangen posters met daarop ‘te huur’. De jongeren van
de SP willen hiermee aandacht vragen voor het tekort
aan huurwoningen in Horst aan de Maas.

Om 07.00 uur woensdagochtend
stond de groep al klaar bij het
gemeentehuis. Wie op deze morgen
het gemeentehuis binnen wil gaan,
krijgt een flyer in de handen gedrukt

waarin de actie wordt uitgelegd. Het
is een ludieke actie, maar wel een
met een serieuze ondertoon, zeggen
de leden van ROOD, de jongerenpartij
van de SP.

“Als er een betaalbare huurwoning vrijkomt, reageren er al snel zo’n
tweehonderd jongeren op,” zegt één
van hen.
Lees verder op pagina 05

HALLO Horst aan de Maas

Aanlevertijden Eerste discussies Kadernota
Koninginnedag
In verband met de viering van de
laatste Koninginnedag en de
troonswissel aanstaande dinsdag zijn
de aanlevertijden voor advertenties,
persberichten en foto’s eenmalig
vervroegd. HALLO Horst aan de Maas
verschijnt op donderdag 2 mei.

Advertentie
Maandag 30 april vóór 17.00 uur via
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
of telefoonnummer 077 396 13 56.

Redactie
Persberichten, tekst en foto’s
maandag 30 april vóór 13.00 uur
aanleveren via
redactie@hallohorstaandemaas.nl of
via telefoonnummer 077 396 13 52.

Nog geen ja voor vijf miljoen
De vijf miljoen die het College van B&W van Horst aan de Maas wilde reserveren voor het omvormen van de eigen organisatie, moet duidelijker
onderbouwd worden. Dat was de mening van alle politieke partijen tijdens de raadsvergadering op donderdag 18 april.
Naast de eerder aangekondigde
krimp van ruim veertig volledige
banen in de gemeentelijke organisatie van Horst aan de Maas in
2015, wil het College van B&W nog
eens veertig banen schrappen. Vanaf
2018 zou een gehele omslag van het
ambtelijk apparaat een bezuiniging
van zo’n twee miljoen euro per jaar
moeten opleveren.
De gemeente wil meer in gaan
zetten op generalisten en minder
op specialisten: ambtenaren moeten breder inzetbaar zijn. Daarnaast

hoopt het college zo de pensioengolf
onder ambtenaren op te vangen en de
digitalisering van de service naar de
burgers te voltooien. De vijf miljoen die
geïnvesteerd moet worden, moet uit
het eigen vermogen van de gemeente
komen.

Streamer
De partijen vinden het bedrag echter uit de lucht gegrepen en willen een
onderbouwing voordat ze instemmen.
Burgemeester Kees van Rooij geeft aan
dat dát juist lastig is. Volgens hem is de

Vlees
• Kipfilet
• Filetkarb
• Kipsaté
• Mexicaa
barbecu
• Grillburg

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

Een
koninklijke buspassagier
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Horst aan de Maas in beeld: Eduard van de Griendt
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vijf miljoen een schatting. “We hebben
het exacte pad ook zelf nog niet in
beeld.”
Essentie vroeg zich af of het verminderen van het aantal ambtenaren
reëel is. “Of kan het nog lager? Er is
al veel gedigitaliseerd en we hebben
mensen al omgevormd. Vijf miljoen
lijkt er veel, want de organisatie zou
al fit moeten zijn”, aldus raadslid Eric
Beurskens.
Richard van der Weegen, fractievoorzitter PvdA-PK, geeft daarnaast aan
zich zorgen te maken over de krimp

van de organisatie. “Tachtig banen
minder, waar houdt het op? Kunnen
we onze ambities dan nog waarmaken?” De fractie ziet andere bezuinigingsmaatregelen, zoals het sluiten
van het bedrijfsrestaurant en door
kritisch te kijken naar afschrijving van
voertuigen.
D66-fractieleider Kemperman ziet
ook mogelijkheden: “De plannen voor
deze collegeperiode zijn zo goed als
voltooid. Waarom hebben we dan tot
de verkiezingen nog een extra wethouder nodig? Jongens, we zijn klaar.”
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Fietssuggestiestroken

Oplossing voor
Grubbenvorsterweg

Opknapbeurt Kruiswegpark
Het Kruiswegpark in Tienray is weer toegankelijk voor iedereen. Afgelopen weekend hebben vrijwilligers
een pad aangelegd.

Langs de Grubbenvorsterweg in Sevenum worden fietssuggestiestroken
aangelegd. Dat heeft gemeente Horst aan de Maas besloten nadat uit onderzoek is gebleken dat een vrijliggend fietspad verkeersonveiliger is.
Bewoners langs de
Grubbenvorsterweg vragen al langer
om verkeersmaatregelen in de straat.
Het liefst willen zij een vrijliggend
fietspad vanaf de rotonde bij de
Venloseweg tot aan Grubbenvorst.
Volgens de gemeente is dat echter
juist verkeersonveiliger. Fietsers
moeten dan namelijk drie keer de
Grubbenvorsterweg oversteken en bij

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Centrum Management
flyer ’Horst leeft’
Kringloopwinkel Twedde Kans
flyer opening

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

fietssuggestiestroken maar één keer.
Die plek is na de spoorwegovergang
bij de aansluiting op de Greenport
Bikeway. De oversteekplek wordt
daar verhoogd, zodat autoverkeer
gedwongen wordt langzamer te
rijden. Ook wordt het gedeelte binnen
de bebouwde kom ingericht als
30-kilometerzone door onder andere
op drie kruisingen verhoogde plateaus
aan te leggen.

Het is een goed
alternatief
Ondanks dat de gemeente gekozen
heeft voor fietssuggestiestroken, is de
buurt toch blij met de aanpassingen.
“Gezien de moeilijke punten op dit
tracé is de oplossing van twee rode
stroken en enkele verhogingen een
goed alternatief”, zegt Ron Janssen
namens de buurtbewoners. “Mensen
moeten zich aan de snelheid houden
en hiermee is het samen met
fietsstroken een aardig haalbare
compromis.” De buurt heeft echter nog
wel wensen.
“We zouden graag zien dat de
oversteekplaats aan het einde van
het vrijliggend pad zwaar wordt
gemarkeerd of een verhoging krijgt.
Momenteel is die te onopvallend en
auto’s hebben niet in de smiezen dat er
plots fietsers oversteken. Aansluitend
is het ook zeer wenselijk om bij de
Heerstraat een verhoging te maken, als
waarschuwing voor de oversteekplaats.
Daarnaast zou een inhaalverbod het
nog veiliger maken.”

Het Kruiswegpark is gelegen langs
de Molenbeek in Tienray. In het verleden
hebben vrijwilligers er al voor gezorgd
dat de kruiswegstaties, die de lijdensweg van Christus uitbeelden, behouden
bleven. Het idee om het Kruiswegpark
geheel toegankelijk te maken was van
Truus Knoops en Huub Driessen. De

wens was om het park ook bereikbaar
te maken voor mensen met een beperking, ouderen, toeristen en pelgrims.
“Als je een Klein Lourdesarrangement
wilt aanbieden, mag dit prachtige
Kruiswegpark niet ontbreken,” aldus
het tweetal. Samen hebben ze met
vrijwilligers Piet Dinghs en Wiel Nabben

het pad aangelegd en het oude stuk
opgeschoond. De afwerking, het frezen
en het inzaaien wordt gedaan door
een plaatselijk hoveniersbedrijf. Ook de
dorpsraad heeft een financieel steentje
bijgedragen. “Deze zomer nog zal iedereen kunnen genieten van dit bijzondere
en unieke plekje in Tienray.”

Sevenummer rijdt tegen boom
Een man uit Sevenum raakte in de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 april rond 05.30 uur ernstig gewond
toen hij met zijn auto op de Middenpeelweg in Koningslust in de berm en daarna tegen een boom terecht kwam.
De 37-jarige bestuurder kwam hierop klem te zitten. De brandweer heeft hem moeten bevrijden.
Een ambulance en traumaheli
kwamen ter plaatse. Het slachtoffer
is overgebracht naar het ziekenhuis.
Hoe de man in de berm terecht

is gekomen, is nog niet duidelijk.
De politie vermoedt dat de bestuurder
een vrachtwagen probeerde in te
halen, waarbij hij een stoeprandje

geraakt heeft. Hierdoor kwam hij
in de berm van de andere weghelft
terecht en belandde tegen een
boom.
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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

Dagje Kevelaer met de
BoodschappenPlusBus
(15 of 22 mei)

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

€ 2,00

€23,50
Vier Pinksteren met een
gezellige Pinksterbrunch €11,75

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.

€12,50

Vier generaties
Vier generaties ‘Horster megjes’: net na Pasen werd de kleine
Ziva geboren, op dezelfde dag als haar Meterikse ‘opi Driekkes’ van
Asten. Apetrots zijn de kersverse ouders van Ziva, Ron en Judith
Stienen-van Asten. Ook Horster opa en oma Peter en José van
Asten-Weijs en omi Mien Weijs-Verschuuren zijn trots op de vier
generaties.

Moederdagtip:
beej Mooren cadeaubon
ter waarde van € 25,-

€25,00

€12,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

nieuws 03

25
04

HALLOaanbieding.nl
wint A.M. Banda-prijs
Kempen Nieuwsmedia uit Horst, onder andere uitgever van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas, heeft
donderdagmiddag 18 april in het AZ-stadion in Alkmaar de A.M. Banda-prijs in de wacht gesleept. Met het commerciële initiatief HALLOaanbieding.nl werd de prijs voor de tweede keer in drie jaar in de wacht gesleept.

De lekkerste
Kroning
HORST • GRUBBENVORST

Commercieel adviseur Paul Cartigny en directeur Eric van Kempen van Kempen Nieuwsmedia

Bekroning op
samenwerking
“Ik ben supertrots en blij om
voor de tweede keer binnen drie
jaar deze prijs in de wacht te slepen.
Halloaanbieding.nl is een vooruitstrevend concept, waarbij een aanbiedingensite lokaal wordt ingevuld. Deze
prijs is een bekroning op de gezamenlijke samenwerking met lokale

ondernemers”, aldus Eric van Kempen,
directeur bij Kempen Nieuwsmedia. Het
bedrijf ontving in 2010 de A.M. Bandaprijs voor nieuwsblad HALLO Horst aan
de Maas.
Paul Cartigny, commercieel adviseur
bij Kempen Nieuwsmedia: “Ik vind
het een geweldige eer en ook een
verrassing dat we als winnaar uit de
bus zijn gekomen. We zijn natuurlijk overtuigd van de kracht van het
HALLOaanbieding.nl-concept en kennen
de resultaten, maar dat het ook landelijk erkenning krijgt, is geweldig. De
investering en inzet van alle medewerkers zorgen ervoor dat vooruitstrevend
bezig zijn, werkt. Dit is mede te danken
aan de ondernemers en inwoners van
Horst aan de Maas en omstreken. Zij
hebben het concept namelijk volledig
omarmd. Ondernemers bieden prachtige producten en services aan en de

inwoners genieten van de meest fijne
aanbiedingen. Een geweldige combinatie.”

Volledig omarmd
De A.M. Banda-prijs is een initiatief
van de Nederlandse Nieuwsblad Pers
(NNP), een landelijke organisatie van
lokale nieuwsmedia, waar circa zestig
uitgeverijen bij zijn aangesloten. De
prijzen zijn bedoeld ter onderstreping
van het vaak hoge niveau van de
lokale nieuwsmedia in al zijn facetten
en als stimulans om diezelfde lokale
nieuwsmedia nog nadrukkelijker op
de kaart te zetten, als mediatypen
die aan de voet van de samenleving
invulling geven aan een kwalitatieve,
brede en continue nieuwsvoorziening. Behalve de NNP-prijzen reikt de
ook jaarlijks de Gemeenteprijs voor
Overheidscommunicatie uit.

Koninginnedag
30 april
winkels open 12.00-17.00 uur

gratis parkeren

VEN

“HALLOaanbieding.nl is een aanbiedingenplatform van lokale ondernemers
waarbij gebruik wordt gemaakt van
verschillende communicatiemiddelen,
te weten: online, print, digitale nieuwsbrief en sociale media. De kracht van dit
concept zit in zijn eenvoud en gemak”,
aldus juryvoorzitter Gerard Brouwer. “De
jury was bij deze inzending diep onder
de indruk van de presentatie.”
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www.fraayvenray.nl

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Gezegende bromﬁetsen
Bij café ’t Paradijs in Melderslo vond zondagmiddag 21 april de jaarlijkse zegening plaats van de
bromfietsen van de leden bromfietsclub ’t Brummerke uit Melderslo. De zegening werd dit jaar gedaan
door kapelaan Mielnik.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Frituurvet
veroorzaakt
gladheid
Een vrachtwagen kwam dinsdag
16 april rond 13.15 uur in een
eenzijdige botsing, waarna het zijn
lading bestaande uit frietvet,
verloor.
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Horst aan de Maas in Beeld
Eduard van de Griendt Griendtsveen
04/16

Het borstbeeld van Eduard van de Griendt werd op 24 april 2010 onthuld door de 83-jarige Jan van de Griendt, kleinzoon van de stichter van
Griendtsveen. Het staat op de hoek van de Deurneseweg en de Pastoor Hendriksstraat en is gemaakt door Jean en Marianne Bremers, op basis van
één enkele foto die er van Eduard bestaat.
Engelse stijl, compleet met park
en grachten. Eduard en zijn vrouw
Catharina Maria van Meeuwen
hebben daar bijna twintig jaar
gewoond. Eduards broer Josef heeft
nooit in het dorp gewoond en was
hoogstwaarschijnlijk alleen financieel betrokken.

De Lorbaan in America was hierdoor tijdelijk versperd. Het frituurvet
lag over meer dan 100 meter over de
weg. De besmeurde weg werd door de
laag spekglad. Gemeente en brandweer
zijn in de weer geweest de weg schoon
te maken, maar het goedje bleek
zeer hardnekkig. Om de veiligheid te
verhogen, werd er zand over de vlek
gestrooid. De rest van het frituurvet
moest slijten, maar vormde volgens
politie Horst geen gevaar meer.

Hij kijkt nu naar
de fabrieken
Ton vertelt dat het initiatief
voor het beeld kwam van oudinwoner Theo van Mullekom.
Samen met de dorpsraad realiseerde hij het beeld voor het 125jarig bestaan van Griendtsveen.
“We hebben diverse plekken bekeken, maar hier bij de turflocomotief
en de turfpers leek ons de beste. En
hij kijkt nu naar de fabrieken.”

Uitleenpunt
Sevenum
opent 1 mei
Het uitleenpunt in Sevenum
opent per 1 mei haar deuren in de
voormalige bibliotheek. Dat heeft
wethouder Ger van Rensch van
gemeente Horst aan de Maas
desgevraagd bevestigd.
In eerste instantie zou het uitleenpunt op 1 februari worden geopend.
“Vervolgens werd dat doorgeschoven naar maart”, zegt wethouder
Van Rensch. “De mensen in Sevenum
hebben nu lang genoeg gewacht.
Er heeft zich een mogelijke exploitant voor het pand bij ons gemeld.
Momenteel loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar die plannen. Dat kan
volgende week klaar zijn, maar ook
pas over vier weken. Daarom hebben
we besloten het punt vanaf 1 mei te
openen.” Wie die exploitant is en wat
de plannen zijn, wil Van Rensch verder
niet zeggen.

Ze kleden hem
regelmatig aan

Op 3 januari 1885 kochten
de broers Eduard en Jozef van de
Griendt een stuk grond waarop
zij later dat jaar de Maatschappij
Griendtsveen, een turffabriek,
oprichtten. Hun werknemers konden
in het dorp wonen. “Naast werkverschaffing deed de familie ook wel
veel dingen voor de mensen. Zij

bouwden sociale en culturele voorzieningen die er nu nog zijn”, vertelt Ton
Bukkems, secretaris van de dorpsraad.
Zo werden eind 19e eeuw langs
de Helenavaart de eerste winkel, café
en schoollokaal gebouwd en kreeg het
fabrieksdorp een kerkje in neogotische
stijl. Eduard legde ook petroleumlicht
aan in het dorp en een klooster met

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

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

Coen Absil onroerende zaken
legt zich toe op de markt van
het onroerend goed, letterlijk
en ﬁguurlijk gezien in de

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

ruimste zin van het woord.
Het werkgebied betreft
vooral woningen,
evenals (voormalige)
bedrijven in de
agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

www.tweddekans.nl

gasthuis. “Mensen moesten hard
werken in de Peel. Maar Eduards vrouw
Catharina ging wel eens op ziekenbezoek. Ze waren niet al te flauw en
regelden ook wel eens iets voor hun
werknemers. Met het dorp wilden ze
toch mensen aan zich binden”, vertelt
Ton. Voor zichzelf bouwde de familie Van de Griendt een grote villa in

Het beeld staat aan de rand van
het dorp maar wordt bij alle festiviteiten betrokken. Zo droeg Eduard
met carnaval een prinsenmuts en
met koud weer een ijsmuts. Tijdens
Moto Nostalgia kreeg hij een leren
jas en helm opgezet. “Eduard doet
overal aan mee”, vertelt Ton. “Dat
ze ‘m regelmatig aankleden, geeft
wel aan dat hij geaccepteerd is in
de gemeenschap.”
“De hele geschiedenis van
Griendtsveen is eigenlijk verweven
in het beeld. En mede door het
beeld blijft de geschiedenis ook
leven. Veel mensen stoppen even
om te kijken en te lezen”, zegt Ton.
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Gevaarlijke fosforgranaat
gevonden in Meerlo
Een fosforgranaat uit de Tweede Wereldoorlog is woensdag naar het politiebureau in Tegelen gebracht. De
granaat was dinsdag 16 april opgegraven bij werkzaamheden in Meerlo. De Explosieven Opruimingsdienst kwam
eraan te pas om de granaat onschadelijk te maken.
Toen het projectiel dinsdag werd
gevonden, was het niet meteen
duidelijk dat het om een granaat ging.
Het voorwerp werd zelfs uit elkaar
gedraaid. Toen het begon te roken,
werd er zand overheen gelegd.
Na een tijdje werd het zand
weggehaald, waarna het voorwerp in
een auto werd gelegd. Woensdag leek

het de vinders toch beter om het naar
de politie te brengen.
Uit voorzorg werd de receptie van
het politiebureau gesloten, waarna
de Explosieven Opruimingsdienst de
granaat onschadelijk heeft gemaakt.
De politie vraagt vinders van
explosieven om de politie te bellen
en ze in géén geval aan te raken of te

vervoeren, omdat dat hele gevaarlijke
situaties kan opleveren.
Als men bij
bodemwerkzaamheden iets aantreft
en dat niet vertrouwt, bel de politie.
Zij komen dan langs om de situatie
in te schatten en indien nodig met
specialisten veiligheidsmaatregelen
te treffen.

Brand in garage Sevenum
Aan De Donckstraat in Sevenum brak iets voor half drie maandagmiddag 22 april een brand uit. De brand
werd snel opgeschaald naar de categorie middelbrand. De brandweer was met twee bluswagens ter plekke om
het vuur te bedwingen.

Agressie en geweld

Man bedreigt
agenten
Een 42-jarige man uit Grubbenvorst is dinsdagavond 16 april door de
politie Horst aangehouden omdat hij een dag eerder agenten met de
dood had bedreigd bij een controle op de Californischeweg.
De man werd gecontroleerd,
omdat hij daar vermoedelijk in een
caravan verbleef, terwijl dat niet is
toegestaan. Bij de controle werd
de man agressief en bedreigde

de agenten met de dood. Om
verdere escalatie op dat moment
te voorkomen, is hij door de
politieagenten aangehouden.

Politie zoekt getuigen

Schennispleging
Een zesjarig meisje is dinsdag 16 april rond 16.30 uur slachtoffer
geworden van schennispleging. Het voorval vond plaats op de Steffenweg
in Horst. De politie is op zoek naar getuigen van het voorval.
De politie geeft aan dat verder
onderzoek wordt gedaan met gespecialiseerde zedenrechercheurs. Een
eerdere getuigenoproep had succes,
maar de politie zoekt nog steeds

naar mensen die iets gezien hebben.
Volgens politie gaat het om een man
met zwart haar, die in een blauwe
auto reed. Wie iets gezien heeft, kan
contact opnemen via 0900 88 44.

Vervolg voorpagina

Gemeentehuis
te huur
Woningcorporatie Wonen Limburg
heeft momenteel volgens haar website
één woning in Horst aan de Maas
te huur: in Sevenum. Daar hebben
intussen 66 mensen op gereageerd.
Verder heeft de woningstichting er
nog twee te koop staan. Op termijn
zouden er echter in Horst nog acht
woningen vrij moeten komen. Maar
wie bijvoorbeeld een woning zoekt in
de Norbertuswijk in Horst, dient nog
ruim 650 wachtenden voor zich te laten
gaan. En in Grubbenvorst, in de wijk
Het Oog, zijn dat er 286.

De brand ontstond in een dubbele garage. Even was er sprake van
ontploffingsgevaar. Reden hiervoor was
een barbecue met gasfles die in de

garage stond. De brandweer heeft de
gasflessen uit de garage gehaald.
Ook politie-eenheden waren snel
ter plaatse. De politie heeft de straat

afgezet. Ook toeschouwers werden
weggestuurd. Er is niemand gewond
geraakt bij de brand.

Aandacht vragen
is prima
Ook burgemeester Kees van
Rooij kreeg een flyer overhandigd.

In een reactie laat hij weten dat hij
de actie begrijpt. “Het is prima dat
er aandacht wordt gevraagd voor
de huisvesting voor jongeren. Maar
het is aan de gemeenteraad, en dus
ook de SP, om te bespreken wat de
gemeente eventueel aan het tekort
kan doen.”

Het is aan de
gemeenteraad
”Overigens zijn we wel in gesprek
met de beide woonstichtingen in
Horst aan de Maas, Wonen Limburg en
Woonwenz, over prestatieafspraken.
Daarnaast heeft de gemeente diverse
instrumenten ingezet om betaalbare
woningen in het bereik van onder
andere jongeren te brengen.”

L

nu ook automaat!
T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl
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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

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

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Dankbetuiging

Wie kan er zich een mooier afscheid wensen,
een kerk zo vol met mensen,
Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed.
Ook de vele bloemen en kaarten geven ons weer moed.
De lege plek, het doet nog steeds pijn,
maar in gedachten zal ôs Va altijd bij ons zijn.

Herman Thijssen
Kinderen en kleinkinderen Thijssen.
De zeswekendienst is zondag 28 april om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H. Lambertus te Swolgen.

Twedde Kans Horst
Opening: Kringloopwinkel Twedde
Kans zaterdag 27 en zondag 28 april
van 11 tot 16 uur zijn we open. Maakt
kans op staatslot of ballonvaart.
Noordsingel 43 in Horst 077 397 12 54
of 06 21 23 88 89.
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
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Vanaf heden weer biologisch geteelde
Amaryllissen te koop. Snijbloemen
(wit) bij bloemenstalletje Cuppen
Meterikseweg 124 Horst.
Na de meivakantie start de
cursus Engels voor leerlingen, met
dyslexie, van groep 8. Deze cursus
is bedoeld om deze kinderen een
betere start te geven in de brugklas.
Info: www.reachup.nl of
tel. 06 50 27 19 73.
Sfeervolle rommelmarkt op zondag
28 april van 11.00 tot 14.30 uur.
Van snuisterijen tot klein meubelen,
van schilderijen tot gebruiksvoorwerpen. Voor iedereen is er wel iets leuks.
Entree 1 euro. Gezellige sfeer
met livemuziek. Terrein UVB,
Dijkerheideweg 4, 5961 NC Horst.
Taoistisch gezondheid Praktijk.
Neem deel aan anti-stress lessen.
Chinese Tai Chi enz.
Tel. 06 19 58 59 04.
Te koop laurierstruiken 1-1,8 m.
Eventueel bezorgen. Tel. 06 81 55 39 56.

Zondag 28 april

Kakelvers

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Schuifwandkast of inloopkast nodig?
Gratis offerte aan huis! Info tel. 06 53
88 61 01 (Pascal van Kempen).

“Schoester Hem”

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

Avondcursus Mindfulness.
Helemaal tot rust komen in het hier
en nu. Op de dinsdagavond 14 mei,
21 mei, 4 juni, 11 juni.
Info Mariet Weijs tel. 06 41 58 62 64/
Diana Lenssen 0478 69 10 06
www.marietweijs.nl www.via-rosa.nl

Verkoop verhuur
Te huur gemeubileerde chalets 750 per
maand direct aan de Maas. En te koop
chalets vanaf 97.500 eigen grond, met
complete inrichting en teras. Tevens
vaste rendement 7.3% per jaar netto.
Tel 0478 53 29 57.
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.
Sfeervolle rommelmarkt op zondag
28 april van 11.00 tot 14.30 uur.
Van snuisterijen tot klein meubelen,
van schilderijen tot gebruiksvoorwerpen. Voor iedereen is er wel iets leuks.
Entree 1 euro. Gezellige sfeer
met livemuziek. Terrein UVB,
Dijkerheideweg 4, 5961 NC Horst.
Nu super aanbieding seizoenplaats
caravan tot 31 oktober voor maar
750 euro. Direct aan de Maas.
Zie www.residentiedekooy.nl
Gezocht, wordt gratis opgehaald.
banken,kasten, tafels, stoelen, fietsen,
huisraad, kleding (liefst trendy merken). Kringloopwinkel Twedde Kans
Horst. 077 397 12 54 of 06 21 23 88 89
of berh@hotmail.nl
ZZP’er zoekt werk in de agrarische
sector. Voor meer info bel met:
06 46 25 76 40.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Kusters

industriedeuren

Sfeervolle rommelmarkt op zondag
28 april van 11.00 tot 14.30 uur.
Van snuisterijen tot klein meubelen,
van schilderijen tot gebruiksvoorwerpen. Voor iedereen is er wel iets leuks.
Entree 1 euro. Gezellige sfeer
met livemuziek. Terrein UVB,
Dijkerheideweg 4, 5961 NC Horst.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
Te koop verse tulpen. € 2,- per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
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.
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)
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Heb je moeite met rekenen en wil je
deze vaardigheden verbeteren?
Kom dan nu de rekentraining voor
voortgezet onderwijs leerlingen volgen
bij Reach Up. E-mail: info@reachup.nl
of bel: 06 50 27 19 73.

toon@kustersindustriedeuren.nl

Piet Vervoort en Rinie Vervoort-Peeters
50 jaar getrouwd.
Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en
vieren dit samen met familie en genodigden op 3 mei.
Zwarte Plakweg 2e, 5966 RK America
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!
Voor groenteplanten o.a. komkommer,
tomaten, paprika enz., aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys
Langstraat 64 Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Dynamo of startmotor defect?
Voor reparatie of nieuw bel D&S Service,
tel. 06 54 37 11 11 of 0478 571 11 11.
www.maria-hoeveamerica.nl
Weer eens iets anders! Je feest wordt
een belevenis als je op de boerderij
bent geweest! Bij ons kunt u terecht
voor: boerengolf, klootschieten,
workshops en kinderfeestjes.
077 464 12 16.
Gevraagd aspergesorteerders m/v
J. Wagemans Lottum,
telnr. 06 54 74 76 30.

Sef en Mia
Hesen-Hagens
Lijsterhof 14, Horst
30 April 2013
Namens de kinderen en
kleinkinderen gefeliciteerd!

Voor in de tuin bollen, buxus, taxus,
coniferen, etc. Ger Cox Americaanseweg
22 Kronenberg 077 467 20 06.
Rolsteigers, ladders en trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Gezocht: zweminstructeur m/v parttime. Voor meer informatie neem
contact op met Anco Lifestyle Centre.
Tel. 077 398 35 53.

Auto accu vanaf 39 euro.
Steraccu.nl uit Horst het adres voor uw
auto/motor accu. Zie onze website
www.steraccu.nl of tel 06 19 20 81 96.

Te koop nieuwe meisjesfiets Union
Le Mans, kleur blauw-wit met 3 versn.
Nexus. Wielmaat 28x1,75x2.
Tel. 077 463 20 83 Lottum.

Praktijk Constance in Horst.
De 20 euroweken zijn er weer.
Aandacht van top tot teen.
Info: www.bijconstance.nl

Limousin Rundvlees
Te koop Limousin rundvlees porties
vanaf 25 kg info fam. Klomp
Tel. 077 464 13 80.

Engels, een wereldtaal. Les in kleine
groepjes, conversatie en examentraining voor jong en oud. Ervaren
docent. Inlichtingen: 0478 58 53 40.

Zondag open Twedde Kans
Koopzondag. Ook wij zijn open.
Twedde Kans Horst kringloopwinkel
Noordsingel 43 open van 11 tot 16 uur.
Maak kans op ballonvaart of staatsloten
ter ere van opening. 077 397 12 54 06
21 23 88 89.

Te koop 2 oldtimer brommers,
goede Batavus Batavette automaatjes,
technisch 100% (om Hemelrit mee te
rijden?) tel. 06 38 00 13 75.

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

50 jarig huwelijk

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 veel op stam),
bodembedekkers v.a. € 0,85, bomen en
zuilen o.a. zuilbeuk, liriodendron
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83.

U koopt uw
cadeau toch ook in de

• Overheaddeuren •
• Alu. Loopdeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01

Op 2 mei 2013 zijn wij

tel. (077) 320 97 00

Tomaat(AU)Tomaat.
Ze zijn er weer heerlijke aardbeien!
Naast Snoeptomaten en Trostomaten,
nu ook Aardbeien in de Tomaat(AU)
Tomaat. Bij Fam. Bouten aan de
Americaanseweg 50 in Kronenberg.

Ateliers Valise en De Stal.
Workshops voor families, bedrijven,
vrienden en verenigingen.
In een sfeervolle omgeving gezellig en
creatief bezig zijn. Je neemt altijd iets
me naar huis. Info www.valise.nl of
www.atelier-destal.nl
Te koop asperges koelbak
h 1.90, br 0.95, diep 0.85 m.;
60 stuks oogstbakken (melkkrat);
200 palen l 2.10, doorsnee 4 à 5 cm.
W. Hermkens, Kerkstraat 11
Grubbenvorst. Tel. 06 55 86 02 56.
Gezocht interieurverzorgster,
voor het poetsen van het tandtech. lab
in Horst. Tel. 077 398 78 01.

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Dvd’s tijdelijk extra goedkoop.
Wij hebben weer een groot aantal
nieuwe ex-verhuur dvd’s, die wij
opruimen: 5 films voor € 15 of 10 films
voor € 25. Op=op! Deze opruiming
is slechts tijdelijk! Stervideotheek,
Venloseweg 2, Horst.
Te koop buxus. R. Breukers Lottum.
Tel. 077 366 13 80/06 50 63 13 61.

Leunen

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

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

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

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

www.theoarts.com

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

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.
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Een koninklijke buspassagier

‘Bevoorrecht
’Ze bedankte me voor de
om bij de troons- goede zorgen’
wisseling te zijn’
Lei Steeghs uit America is chauffeur van de vip-bus van Munckhof. Hij heeft al heel wat prominenten als
passagier gehad, maar zijn twee koninklijke gasten waren toch wel heel bijzonder.

Erik van der Hulst uit Sevenum is een van de gelukkigen: als één van
de vijfhonderd Nederlanders werd hij geselecteerd om op Koninginnedag
de troonwisseling bij te wonen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Erik is nog steeds in de wolken.
De afgelopen weken heeft hij nodig
gehad om te ‘landen’, na het ontvangen van het goede nieuws. Het had
niet veel gescheeld of de Koninklijke
brief die hij ontving, had bij het oud
papier gelegen. “Ik dacht dat het
reclame was of een grap.” Toen zijn
vrouw zei dat hij er nog maar eens
goed naar moest kijken, drong het
pas tot hem door: “Ik mag aanwezig
zijn bij een historisch moment.”

Collega’s houden
deur voor me open
Voor Erik is het gissen naar
de reden waarom juist hij als één
van de vijfhonderd Nederlandse
vrijwilligers getuige mag zijn van
de troonwisseling. Hij denkt dat
het komt door zijn actieve rol als
voorzitter van het Oranje Comité in
Sevenum, dat elk jaar samen met
het Jongeren Gilde Sevenum het
Koninginnedagprogramma voor de
Sevenumse jeugd maakt en uitvoert.
Ook het organiseren van de jaarlijkse
dodenherdenking behoort tot zijn
taken.
Een andere reden zou kunnen zijn
dat Erik jarig is op 27 april, de datum
waarop de toekomstige Koningsdag
waarschijnlijk gevierd gaat worden.
De Sevenummer voelt zich vereerd.
“Maar er zijn mensen die het net
zozeer of meer verdienen dan ik.”
De reacties van de mensen om hem
heen waren desondanks erg positief.
“Er zijn collega’s die de deur voor me
open houden,” lacht Erik.

Erik ontving eerst een uitnodiging
en vervolgens een dagprogramma per
post. In deze laatste brief staat het
draaiboek en het reglement voor deze
dag. Zo is er een dresscode. Mannen
wordt verzocht een zwart pak te
dragen met een zwarte of oranje
das. “Het pak heb ik net via internet
besteld,” zegt Erik.
Om half zes vertrekken de
Limburgse geselecteerden gezamenlijk met de bus naar Amsterdam, waar
zij tussen 13.30 en 15.30 uur getuige
zullen zijn van het aantreden van
Koning Willem-Alexander.

Twee maal mocht Lei Steeghs prins
Willem-Alexander in zijn bus verwelkomen en één keer was koningin Beatrix
zijn passagier. Leuke ervaringen waren
het, aldus Lei. “Vooral omdat ze buiten
het protocol om zo gewoon zijn. Toen
ik Willem-Alexander voor de eerste
keer heb mogen rondrijden, kreeg ik na
afloop van het programma de mogelijkheid om hem te ontmoeten. Hij vroeg
hoe mijn dag was geweest en waarschuwde me dat ik op de terugweg
niet meer door rood mocht rijden. Dat
mag namelijk wel als iemand van het
koningshuis in de bus zit.”
Een koninklijke passagier in je bus
hebben, betekent dat je je aan een
strak programma moet houden. Dat
begon in het geval van Lei al enkele
weken van tevoren. “Prins WillemAlexander bracht een werkbezoek aan
de provincie Gelderland. Een week van
tevoren werd de route van die dag
proefgereden, samen met onder meer
iemand van de Rijksvoorlichtingsdienst
en enkele beveiligingsmensen. De

route liep onder andere langs de
Maas, wat betekende dat we ook over
smalle dijken moesten rijden. Dan is
het wel belangrijk dat de bus overal
op tijd kan komen.” De bus waarin
het koninklijk gezelschap zich bevindt,
wordt altijd begeleid door een colonne
veiligheidsdiensten. “Naast mij in
de bus zat die dag iemand van de
veiligheidsdienst die in contact stond
met twee motoragenten die voor me
reden. Zij gaven aanwijzingen. Zo
moest ik op de autoweg links blijven
rijden, zodat er niemand de bus in
kon halen. En de bus mag onder geen
beding stoppen, dat betekent dus door
rood rijden.”

Ik was helemaal
overdonderd
De keer dat Lei Steeghs koningin
Beatrix als passagier had, werd van
tevoren niet aangekondigd. Die dag
meldde hij zich bij vliegbasis Ter Peel
waar hij de gast, die per helikopter

kwam, zou oppikken. “Op de vliegbasis
aangekomen hoorde ik pas dat
koningin Beatrix zou komen. Het
stormde die dag, het was echt slecht
weer. De bedoeling was dat ze om
10.00 uur zou landen. Dat ging echter
niet door, ze had namelijk vanwege het
weer een noodlanding moeten maken
in Den Bosch. Daar werd ze opgehaald
door de dienstauto en naar de basis
gebracht, waarna ze vervolgens bij mij
in de bus stapte. Na afloop van het
programma draaide ze zich naar me
om, gaf me een hand en bedankte me
voor de goede zorgen. Ik was helemaal
overdonderd,” lacht Lei.
“Ik ben nu 21 jaar chauffeur van de
vip-bus en ik heb al veel verschillende
belangrijke mensen mogen rondrijden.
Maar de bezoeken van de koningin en
kroonprins waren toch wel heel speciaal. Hoe ik denk dat Willem-Alexander
het als koning gaat doen? Wel goed,
lijkt me. Zoals ik hem heb meegemaakt
is hij een hele gewone man, die de tijd
voor je neemt.”

Foto in
provinciehuizen
Daarnaast wordt er ter ere van de
troonwisseling een collage gemaakt
van portretten van een deel van de
genodigden, die een tijdsbeeld weergeeft van de Nederlandse bevolking.
Ook hiervoor is Erik geselecteerd. Zijn
foto, die een aantal dagen voor de
troonwisseling wordt gemaakt, wordt
verwerkt in de collage die vervolgens
alle provinciehuizen afgaat.
Voor het eerst zal Erik dus niet
aanwezig zijn in Sevenum tijdens
Koninginnedag. Hij maakt zich echter
geen zorgen: “Ik kan met een gerust
hart vertrekken. De vrijwilligers en
de leden van het Jongeren Gilde in
Sevenum spelen een actieve rol en
nemen veel taken op zich. Dit is een
kans die ik niet voorbij kan laten
gaan. Mijn kinderen kunnen later
tegen hun kinderen zeggen: opa was
erbij.”

venray
verzorgt voor u,

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

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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AGENDA

Koninginnedag

Broekhuizenvorst
Kroningsfeest

Da’s pas gezond én lekker!

Verse, zoete en koninklijke lambada’s met recht
verleidelijke rode bonbons genoemd
In de meivakantie
op de maandag open
Eveneens op Koninginnedag open
heerlijk toch...

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

Op Koninginnedag wordt in
Broekhuizenvorst met een groot
scherm meegeleefd met de
inhuldiging. In en rondom café
’t Dörp is van 14.00 tot 16.00 uur
gelegenheid om te knutselen,
waarna de kunstwerken in een
optocht getoond kunnen worden.

Griendtsveen
Koningsspelen

Ook in Griendtsveen doen de
basisschoolleerlingen van
basisschool De Driehoek mee aan
de Koningsspelen op vrijdag 26
april. Na de officiële start begint
de fiets-sportdag om 09.45 uur.
De tijdrit vindt plaats om 13.00
uur. De afsluiting vindt om 14.45
uur plaats met het uitreiken van
de gele truien. Iedereen is
welkom om aan te moedigen.

21.00 tot 01.00 uur zijn er
optredens van coverband
Jeopardy en dj Stijn.

Grubbenvorst

Fietsenmarkt en
Oranjetocht

Boomplanting

krijgt een make-over!
Dit betekent dat we gaan verbouwen en
2 weken gaan sluiten. Onze deuren zijn
gesloten van 25 mei t/m 10 juni.

★ Vanaf 11 juni staan wij samen
met ons team weer voor u klaar
in onze vernieuwde salon. ★
Wilt u nog graag een mooie lente/zomer
look, maak dan tijdig uw afspraak zodat
we u nog voor de verbouwing van dienst
kunnen zijn.
Wij vragen om uw begrip en zien u graag
weer terug in onze vernieuwde salon.

Tot ziens bij Haarspecialist Happy Hair.

Herstraat 8, 5961 GJ Horst T 077-3981933
info@happyhairhorst.nl ★ www.happyhairhorst.nl

Het Oranjecomité Grubbenvorst
wil het koningsfeest op vrijdag
26 april afsluiten met het
planten van een boom: de
Koningslinde. De Koningslinde
wordt rond 14.00 uur geplant op
de Winterheide in Grubbenvorst
onder toezicht van kinderen van
groep 7 en 8 van basisscholen De
Samensprong en De Kameleon.

Koninginnedagviering
Op het Pastoor Vullinghsplein
wordt op dinsdag 30 april van
08.30 tot 14.00 uur
Koninginnedag gevierd. Om
08.30 uur wordt begonnen met
een optocht onder begeleiding
van harmonie St. Joseph. Vanaf
09.15 uur start een vrijmarkt
voor kinderen, die tussen 10.00
en 12.00 uur ook gratis
geschminkt kunnen worden.

Hegelsom
Oranjefeesten

Gezondheidscentrum Grubbenvorst

Praktijk voor Chiropractie
Onze chiropractoren:

Het Oranje Comité organiseert op
Koninginnedag, dinsdag 30 april,
een dorpsfeest met ’s ochtends
een kindermarkt, vanaf
14.15 uur een spellencircuit en
tussendoor een open podium.
Later op de middag is er een
optreden van Horster coverband
K.E.E.S.

Horst

Sponsorloop
Erik Wolters

Sarah Briers

Gratis nek- en rugscan

Analyse van spierspanningen, blokkades en scheefstanden
Deze aanbieding is geldig op

woensdag 15 mei 2013

en uitsluitend na telefonische afspraak
Voor meer informatie of het maken van een afspraak
bezoek onze website

www.gezondheidscentrumgrubbenvorst.nl
of bel met: 077 - 320 19 19

Op de dag van de Koningsspelen,
vrijdag 26 april, gaan de kinderen
van basisschool De Doolgaard
rennen voor het goede doel. De
achtstegroepers starten om 08.45
uur, daarna volgen de lagere
klassen. Er wordt gerend door
’t Clapvaeren, de Pelslap en het
Veldje.

Koninginnenacht
Op maandag 29 april wordt op
het Wilhelminaplein
Koninginnenacht gevierd: van

De Horster fietsenmarkt van TWC
Oranje wordt op 30 april van
08.00 tot 15.30 uur
georganiseerd in de Mèrthal in
Horst. Ook zet de wielerclub een
Oranjetocht uit.

Fiets versieren
en optocht
Alle basisschoolkinderen mogen
dinsdag 30 april vanaf 11.00 uur
hun fiets komen versieren in de
zaal van De Lange. Vanaf
13.00 uur start de optocht.
Tot 17.00 uur is er een
spellenmiddag voor de kinderen
met een tombola. De inhuldiging
is op een groot scherm op het
Wilhelminaplein te volgen.

Lottum

Kroningsspelen en
rommelmarkt
In Lottum organiseert Stichting
JOL op dinsdag 30 april
Kroningsspelen en een
kinderrommelmarkt. Van 10.00
tot 12.00 uur zijn alle basisschoolkinderen op het veldje aan
de Ulsheggerweg bezig. Ook is
een ballonnenclown aanwezig.
Deelname is gratis.

Maxima Centrum van Stichting
KiKa.

Sevenum
Koningsspelen

Onder andere op basisschool De
Krullevaar worden op vrijdag
26 april Koningsspelen
gehouden. In optocht gaan de
kinderen naar de Blokhut voor de
spelen. Deze beginnen om
09.30 uur en duren tot 13.00 uur.

Koninginnenacht
Op het Marktplein begint de
Koninginnenacht om 20.00 uur
met optredens van dj’s Bonje &
Klonje, dj’s Maximus en Get a Job
en Karlijn van Dinther.

Ballonnenwedstrijd en
Challenge Run
Het Jongeren Gilde Sevenum en
het Oranje Comité organiseren op
Koninginnedag om 13.15 uur een
ballonnenwedstrijd. Met de
ballonnen wordt naar het
grasveldje voor de Rabobank
gelopen. Na de onthulling van de
nieuwe koningsbomen, worden de
ballonnen opgelaten. Aansluitend
is een kindermarkt. Na 16.00 uur
wordt het plein omgetoverd voor
een Challenge Run en wedstrijden
sumoworstelen.

Swolgen
Speurtocht

Meerlo

Oranjefeest met
kindermarkt
Op zaterdag 27 april wordt de
laatste Koninginnedag vanaf
14.00 uur gevierd. Het Oranje
Comité Meerlo organiseert een
kindermarkt, ponyritjes, een
springkussen en een
spijkerbroekhangwedstrijd bij
muziekzaal De Speulplats.

Melderslo

Koningsspelen met
sponsorloop
Vrijdagochtend 26 april lopen de
leerlingen van basisschool De
Brink van 10.30 tot 12.00 uur
een sponsorloop voor het Prinses

Op dinsdag 30 april wordt in
Swolgen Koninginnedag gevierd
met een speurtocht. Verzamelen
kan tussen 10.00 en 11.00 uur bij
café Wilhelmina.

Tienray

Gaellus Popquiz
OJC Gaellus organiseert op
dinsdag 30 april vanaf 15.00 uur
een Koninginnedag Popquiz,
onder begeleiding van
akoestische livemuziek van Joep
van Wegberg.
(Foto: RVD)

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Beatrix in beeld bij museum de Locht
Museum De Locht in Melderslo opende op zondag 21 april haar expositie Mijn beeld van Beatrix, ter ere van het aftreden van de koningin op 30 april.
Kunstenaars uit de regio exposeren hier hun beeld van Beatrix.

veertigers en vijftigers. De oudste
deelnemer is 75 jaar. “De beelden
zijn dus erg representatief voor onze
regio,” aldus May.
Keijsers maakte zelf twee van
de portretten die in De Locht worden
tentoongesteld. De ene is een portret
van Beatrix als jonge prinses, de ander
is een recenter beeld.

Kuiltjes
in de wangen

Nog voordat de Beatrix look-alike arriveert om de tentoonstelling
officieel te openen, geeft initiator
en samensteller van de expositie
May Keijsers uitleg over de
expositie. Zo’n zestig kunstwerken
met de beeltenis van Beatrix zijn
in de voormalige ruimte van de
aspergetentoonstelling ondergebracht.
De kunst varieert van schilderijen,
smeed- en beeldhouwwerk tot een
paar klompen van de plaatselijke
klompenmaker.

Diversiteit van de
beelden
May Keijsers, vrijwilligster en ook
zelf kunstenares, kwam op het idee
door de landelijke tentoonstelling
Beeld van Beatrix, die wordt
georganiseerd door de Nederlandse
Omroep Stichting (NOS). De NOS riep
de Nederlandse bevolking op om hun
beeld van Beatrix in te zenden. Maar

liefst 2.000 kunstwerken kreeg zij
binnen, waarvan er tachtig vanaf 31
januari geëxposeerd worden in paleis
Het Loo in Apeldoorn.

Representatief voor
onze regio
May vroeg zich af of dit ook te
realiseren was op een kleinere schaal:
Horst aan de Maas. Eind februari riep
zij dan ook op tot het inzenden van
kunstwerken aan Museum De Locht.
De liefde voor het koningshuis was
eigenlijk niet de belangrijkste drijfveer
voor May: het gaat haar meer om
de diversiteit van de beelden. De
verschillen tussen de kunstwerken
ontstaan enerzijds door de keuze voor
materiaalsoort, maar anderzijds ook
doordat de beelden afkomstig zijn van
makers van allerlei leeftijden.
Een groot aantal werken komt van
havo 4-leerlingen van het Dendron
College in Horst. Zij maakten allemaal

een beeld van Beatrix, waarvan
een aantal werd uitgezocht voor de
tentoonstelling. De beelden zijn soms
realistisch, maar soms ook abstract:

“Leuk om te zien hoe leerlingen zo’n
verschillende invulling geven aan de
opdracht”, vindt May. De rest van de
inzendingen is afkomstig van vooral

“Wat moeilijk is aan portretteren
is de herkenbaarheid, die je alleen
krijgt door het invullen van details,”
zegt May. “Bij Beatrix zijn het vooral
de kuiltjes in de wangen die het
portret herkenbaar maken.” Of er voor
aanstaand koning Willem-Alexander
ook een expositie zal worden geopend,
betwijfelt May nog. “Hij is niet zo
herkenbaar als onze koningin.” Het
beeld van Beatrix en met name
haar kapsel, wordt abstract of juist
heel gedetailleerd ingevuld in deze
tentoonstelling. “En in beide gevallen is
het herkenbaar.”
De tentoonstelling Mijn beeld van
Beatrix is nog te bezichtigen tot en met
30 augustus.

Galerie Judy Straten

Aandacht troonswisseling
In galerie Judy Straten in Horst is van 28 april tot en met 16 juni de expositie Cutting Composing Connecting
te zien. De tentoonstelling bestaat uit werken van Cristina Martins, Studio Rol.fr en Alejandro Ceron.
Van Cristina Martins is een
serie tekeningen met als thema
gruwelsprookjes te zien. Het zijn
collages, knipsels vanuit haar
eigen tekeningen. Het verhaal
en de uiteindelijke voorstelling
ontstaat wanneer Martins aan
het tekenen is. De tekeningen
vormen voor Cristina Martins haar

eigen gruwelsprookjesboek zonder
woorden.
In verband met de troonswisseling
toont de galerie objecten van de
ontwerper Rolf Bruggink. Hij kocht
uit de nalatenschap van koningin
Juliana een aantal meubelstukken
die hij door ze door te zagen en
te combineren met verschillende

materialen en andere elementen
omvormde naar abstracte en
modernere stukken.
Alejandro Cerón is een Spaans
multidisciplinair kunstenaar en
ontwerper wiens werk zich beweegt
tussen kunst en design. In de galerie
toont hij de serie Rare Company, een
drietal zitobjecten.
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Het centrum leeft

Hors
koop t Leeft
28 ap zondag
ril 20
13

Koopzondag in Horst staat op 28 april in het teken
van Horst Centrum Leeft. Ruim dertig winkels zijn die
dag geopend. Levende etalages zorgen ervoor dat het
centrum van Horst tijdens de koopzondag letterlijk
leeft. Ondernemers zorgen samen voor tientallen
levende presentaties in hun etalages, voor hun
winkels, in de straten, op de pleinen en terrassen.
Zo zijn er gezellige theetantes aan het werk op het
horecaplein en zie je stoere westernfiguren pokeren.
In etalages showen meiden de nieuwste badmode, is
er een poppenkast en speelt een Mexicaan
gitaarmuziek. Een dj brengt sfeer in de Kerkstraat en
er is een tennisclinic op het Lambertusplein.
Daarnaast organiseren de winkels acties voor hun
klanten. Koopzondag Horst Centrum Leeft op 28 april
duurt van 12.00 tot 17.00 uur. Winkels, horeca en
terrassen zijn op deze dag geopend. Parkeren is gratis.

Improvisatie in de etalage

‘Willem-Alexander en Máxima welkom
in centrum Horst’
Twee jonge dames zitten aan de keukentafel en stellen drie dagen
van tevoren nog snel een lijstje op met leuke ideeën, waarmee ze tijdens
koopzondag in het centrum van Horst aan de slag kunnen. Miriam
Klinkers en Suzanne van Kempen zijn levende etalagepoppen en hun
thema voor aanstaande zondag staat vast: “Wij verwelkomen WillemAlexander en Máxima.”
Miriam en Suzanne zijn
amateurspelers bij theatergroep
Oud Zeer in Horst. Samen met Mieke
Bartsch en Jacqueline Verrijth gaan
zij geheel in stijl gekleed en staan
ze tijdens koopzondag 28 april in de
winkel van Camps Optiek in Horst.
Ze zijn door bedrijfsleider Marc
Joosten gevraagd om als levende
etalagepoppen mee te doen met
het thema Horst Centrum Leeft.

Hopen op een
beetje mooi weer
“We bereiden ons, samen met
het winkelend publiek voor op de
komst van Willem-Alexander en
Máxima. We hebben ze namelijk
een poosje geleden een brief
gestuurd naar het Koningshuis en
hen uitgenodigd om naar het cen-

trum van Horst te komen. Wij verwelkomen ze met alle plezier hier bij Marc
in de winkel”, zegt Suzanne.
Hoe de dag zal gaan verlopen,
weten Miriam en Suzanne nog niet.
“We laten het ook vooral over aan het
winkelend publiek. We hopen dat het
zondag een beetje mooi weer is, dan
kunnen we ook buiten voor de etalage
spelen. We nemen zelfs onze kinderen
mee, zij gaan een kleinigheidje uitdelen”, aldus Miriam.

Ziet u uw vrouw nog
staan?
Improviseren vinden de dames leuk
en het zorgt voor hilarische taferelen.
“We zetten niemand voor gek, maar
het is wel leuk als het publiek ons
enthousiasme voelt en mee wil doen.”
Om de betrokkenheid te vergroten,

gaan de dames een oranje spel bedenken waar het publiek een vrijkaartje
voor de voorstelling van ’t Hartje op
2 juni kan winnen.

Suzanne: “Het wordt vooral een
leuke koopzondag. Ik zal het bijvoorbeeld niet laten om bij een echtpaar
dat door de winkelstraat loopt, aan

hem te vragen: Ziet u uw vrouw nog
staan? Nee? Dan loop maar eens mee,
dan gaan we eerst uw ogen laten
opmeten bij Camps”, zegt Suzanne.
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Winkelcentrum Horst 12.00 tot 17.00 uur
Onze

SWINGT!
live music
shop en enjoy
zondag 28 april
Kerkstraat 3b Horst

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel
in Horst

marskramer.nl

27 en 28 april

mei-maand

de héle collectie

m a a nd
met 25%

zonnebrillen

Serengeti-weekend:

iS aanwezig,

met 10%

korting!

Laat de zomer
maar komen!
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

alle andere merken

korting!

your professional sportshop

www.sport2000meulendijks.nl

ZONDAG 28 APRIL
OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

0,-

kerkstraat 30 5961GD Horst 077 3987417

OOK RUIME KEUZE IN SCHOENEN

500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur
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BIJ AA
Bij een
zomerse aankoop
gratis schepijsje!

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl

AF 6
N
A
V
P
KOO

Tijdens de koopzondag
is ook onze etalage
springlevend!
Koopzondag 28 april 12:00 - 17:00 uur
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Kerkstraat 2, Horst
telefoon: 077 3971035
Beau Belle
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Opbrengst collecte Grubbenvorst BMV Buitenterrein
opgeknapt
In Grubbenvorst vond onlangs de gezamenlijke collecte plaats. De totale opbrengst bedraagt 16.136,93 euro.

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte is met ingang van
2013 erkend als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

dat giften en donaties die gedaan zijn
aan de stichting aftrekbaar zijn van de
inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting), uiteraard binnen de daarvoor

geldende regels. Op de website van
de Belastingdienst staat hierover meer
informatie. Voor meer informatie over
de collecte, kijk op www.ggcollecte.nl

Gift voor Rode Kruis
Dokter Koert Schuurman nam onlangs afscheid als huisarts van Horst en omgeving. De giften die hij
ontving tijdens zijn afscheidsreceptie werden geschonken aan een goed doel. Koert Schuurman heeft
van de opbrengst 1.800 euro geschonken aan de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Een even
groot bedrag heeft hij geschonken aan speeltuin Mart Roeffen in Grubbenvorst voor onderhoud van
speeltoestellen. Op de foto wordt een cheque overhandigd aan de heer Weerts, secretaris van de
plaatselijke afdeling van het Rode Kruis.

Speelplaats groen? Samen doen! Dit was het motto van de klusdag op
zaterdag 20 april op het buitenterrein van de Brede Maatschappelijke
Voorziening (BMV) in Broekhuizenvorst. Met zo’n twintig vrijwilligers en
ouders van basisschool De Schakel werd de kale, lege speelplaats aangepakt.

Er kwamen allerlei soorten bomen,
struiken en planten in de grond
te staan. In het midden staat een
klimboom, aan de randen en perken
staan leibomen, bloesembomen
en bamboe. De fietsenstalling is
omringd door een beukenhaag en
aan de zijkant van de school komt

voor een moestuin: de bessenstruiken
staan er al. Ook wethouder Ger
van Rensch was aanwezig namens
gemeente Horst aan de Maas om alle
aanwezigen een hart onder de riem
te steken. Van Rensch liet zien dat je
ook met stropdas om prima een boom
kunt planten.

Volg onze winnaars
De komende maanden zullen de onderstaande winnaars
deelnemen aan de anco lifestyle actie. Zij hebben hun motivatie
ingezonden en zijn geselecteerd om, samen met ons, binnen
6 maanden hun persoonlijke doelstellingen te realiseren.

Volg ons op

facebook.com/ancolifestyleactie

Wilhelminaplein 9
5961 ES Horst
077 398 8200
Kijk voor meer info:
www.delangehorst.nl

Teamleider Horeca
Eelco

Patricia

Guus

Naam Eelco van Coevorden
Leeftijd 41 jaar
Woonplaats Horst
Beroep Hardware ingenieur

Naam Patrica Bartelds
Leeftijd 32 jaar
Woonplaats Grubbenvorst
Beroep Kok

Naam Guus Coppus
Leeftijd 59 jaar
Woonplaats Horst
Beroep Sales manager

Motivatie
“In 2004 was ik betrokken
bij een auto-ongeluk. Iedere
dag heb ik nog last van de
dwarslaesie die ik toen heb
opgelopen. Hierdoor ben
ik snel vermoeid en heb ik
weinig kracht en energie.
Met hulp van Anco Lifestyle
Centre hoop ik weer fitter te
worden.”

Motivatie
“Ik ben al bijna 10 jaar
met mijn gewicht bezig.
Om af te vallen heb ik bijna
elk dieet al geprobeerd. Van
Sonja Bakker tot een komkommerdieet. Helaas zonder
het gewenste resultaat. Ik
hoop dat het me deze keer,
met hulp van Anco Lifestyle
Centre, wél lukt om mijn
streefgewicht te halen én
te behouden.”

Motivatie
“Voor mijn werk ben ik veel
onderweg en daardoor heb
ik weinig regelmaat in mijn
leven. Helaas heb ik niet altijd
zelf in de hand wat ik eet.
Daarom wil ik afvallen en
vervolgens op gewicht
blijven. Ik hoop na de Anco
Lifestyle Actie mijn flowerpowerblouse weer aan te
kunnen.”

Doelstellingen
• Postuur verbeteren
• Kracht opbouwen
• Energielevel omhoog
Aanpak
• V-check
• Voedingsadvies
• 3 trainingen per week
Lifestyle coach: Mike

Doelstelling
20 kilo afvallen
Aanpak
• V-check
• Voedingsadvies
• 4 trainingen per week
Lifestyle Coach: Linda

Doelstelling
• 10 kilo afvallen
Aanpak
• V-check
• Voedingsadvies
• 2 trainingen per week
• Trainingen voor onderweg
Lifestyle coach: Hans

beweging | voeding | ontspanning | gedrag

De Lange Horst is op zoek naar een teamleider Horeca.
Samen met je collega-teamleiders ben je verantwoordelijk
voor het aansturen van het team van oa. barmedewerkers,
toezichthouders en garderobemedewerkers. Je draagt samen
zorg voor het waarborgen van de kwaliteit van zowel je teamals van de producten. Je bent verantwoordelijk voor alle
weekactiviteiten in de zaal, van offerte tot facturatie en je
beheert de voorraad binnen De Lange Horst.

Profiel
• MBO/HBO werk- en denk niveau;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit, ook niet in de weekenden;
• Enige werkervaring als leidinggevende in de horeca is een pré;
• Je hebt het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen;
• Je bent in staat om duidelijk te communiceren;
Wij bieden
• Het fulltime baan met passend salaris conform CAO Horeca;
• Wij serveren flexibele werktijden, die gemakkelijk te
combineren zijn naast je privéleven of studie.
• De Lange Horst BV biedt jou een uitdagende baan in een
groeiende- en dynamische organisatie met een leuke
werksfeer én voldoende trainings- en doorgroeimogelijkheden.
Interesse?
Reageer dan zo snel mogelijk via de mail naar
Administratie@delangehorst.nl en we nemen zo snel
mogelijk contact met je op! Vergeet niet je CV en motivatiebrief
toe te voegen, zo kan je ons overtuigen van de kennis en de
vaardigheden die je de afgelopen jaren hebt opgedaan.
Sollicitaties zonder CV worden niet behandeld.

zakenvrouw
nieuws
13
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genomineerd

‘Niet op kwetsbaarheden
maar op krachten benaderen’
De volgende bedrijven feliciteren Sonja met de
nominatie voor Zakenvrouw Noord-Limburg 2013

Sonja,
gefeliciteerd met je
nominatie voor
Zakenvrouw
Noord-Limburg 2013

Ze heeft even getwijfeld of ze de
nominatie Zakenvrouw Noord-Limburg 2013
wel zou accepteren. “Het is een hele eer als
je gevraagd wordt, maar ik wist niet zeker of
dit wel bij me paste. De eerste mail heb ik
zelfs weggegooid. Ik twijfelde of ik mijzelf
hiermee niet in een verkeerd daglicht zou
stellen.” Nu is het vooral trots die bij Sonja
Visser uit Lottum de boventoon voert.
Zakenvrouw Sonja Visser is directeur en
eigenaar van het Zelfregiecentrum Venlo.
“Zelf probeer ik het zakelijke uit mijn systeem
te schrappen, het gaat mij namelijk om de
menselijke winst.” Sonja realiseerde zich dat zij
en haar team slecht zijn in PR en besloot alsnog
om de nominatie te accepteren. “We willen het
bedrijf zichtbaar maken. In de beeldvorming

zijn we namelijk een vrijwilligersclubje,
maar dat zijn we allang niet meer.” Het
bedrijf van Sonja bestaat uit vier onderdelen:
een zelfregiecentrum, een opleiding tot
ervaringswerker, het geven van lezingen door
heel het land en het concept Andere Kans
Housing First. “Hier ligt een andere manier van
denken aan ten grondslag: voorheen konden
mensen die op straat leven een eigen huis
verdienen, door bijvoorbeeld te gaan werken,
een sociaal leven op te bouwen, met geld
om te leren gaan, afspraken na te komen en
vervolgens kwamen ze in aanmerking voor een
huis. Wij redeneren andersom: wij bieden een
cliënt een kamer en vandaaruit kan hij of zij
gaan bouwen aan zijn leven. Een cliënt krijgt bij
ons weer de regie in eigen handen.”

Van betekenis zijn voor
elkaar en voor anderen
Binnen een zelfregiecentrum ontwikkelen
mensen zelf activiteiten op een breed
gedefinieerd werkveld, zoals re-integratie,
dagbesteding, vrijwilligerswerk, coaching en
stimulering van zelfstandig ondernemerschap.
“Wat wij voornamelijk doen, is het faciliteren
van de ruimte. In de praktijk zien wij dat
mensen tot veel meer dingen in staat zijn,
meer dan ze zelf denken. Het is de kunst om
ze aan te spreken op hun kwaliteiten en niet
te benaderen op hun kwetsbaarheden.” Het
principe berust op ‘halen en brengen’, dat
Sonja zelf bedacht en verder ontwikkeld heeft.
“Het gaat om van betekenis zijn, voor elkaar
en voor anderen.”
Sonja heeft twaalf jaar in de geestelijke
gezondheidszorg gewerkt, maar zag daar
een benadering vanuit de specialist, terwijl
voor haar de cliënt centraal staat. “Het was
voor mij de reden om het roer om te gooien.
Ik wilde weer op zoek naar de kwaliteiten en
de drijfveer van iemand. Ik vind dat je in je
leven moet doen waar je blij van wordt. Je
moet vooral niet te bang zijn om hardnekkig
te doen wat goed voelt”, aldus Sonja. “Dat is
ook een mooie tip voor de onderneemster,
die op het punt staat om voor zichzelf te
beginnen.”

AUTOBEDRIJF

Klikgebit en Kunstgebit

Een vorstelijk aanbod speciaal voor u:

Betaal nu geen Btw
korting 21%
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op dames- en herenschoenen

Voel je de koning te rijk bij
Van de Ven Schoenmode
Schouwburgplein 2 in Venray en

Shoes4you uw ecco specialist De Bleek 13-15 in Venray

Zondag 28

april ex tr a geopend

van 12.00 tot 17.00 uur

* Actie loopt vanaf vrijdag 26 t/m 30 april

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

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

www.hetmaashotel.nl

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

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14
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‘Juist in tijden van recessie is het
belangrijk om te investeren’

U koopt uw
cadeau toch ook in de

gemiddelde. “De zaak kent weinig concurrentie in Horst, want er is nog maar
één andere juwelier, die een meer klassiek aanbod heeft”, aldus Nicki.

Vernieuwende manier
van ondernemen
Kappel is overtuigd van de kracht
van een haalbaarheidsonderzoek. Op
deze manier kan hij precies in kaart
brengen waar er vraag naar is. Hij

Sfeervolle
rommelmarkt

heeft echter ook rekening gehouden
met tegenslagen, zoals meer aanschaf
van producten via internet en de
aanhoudende recessie. Maar juist in
tijden van recessie is het belangrijk om
te investeren, vindt de ondernemer.
“Als je in tijden als deze kunt
overleven, dan ben je goed bezig.”
Door zijn vernieuwende manier van
ondernemen werd Nicki uitgenodigd
om op een startersavond van de
bank voor beginnende ondernemers

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

op zondag 28 april

Van snuisterijen tot klein meubelen,
van schilderijen tot gebruiksvoorwerpen.
Voor iedereen is er wel iets leuks.
Entree 1 euro.
Gezellige sfeer met livemuziek.

Terrein UVB, Dijkerheideweg 4, Horst.

te spreken. Hier legde hij uit dat de
bestedingen van mensen wellicht wat
kleiner zijn, maar nog wel gedaan
worden. “Het gaat er dan om die
bestedingen voor je te winnen.”
Nicki en zijn vrouw zijn erg
tevreden over hun plek in Horst en
hoewel ze nog geen concrete plannen
hebben, zeggen ze geen nee tegen
verdere uitbreidingen. Ook daarbij zal
haalbaarheidsonderzoek van cruciaal
belang zijn.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

van 11.00 tot 14.30 uur.

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Rens-Camp
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Nicki Kappel uit Maasbree en zijn
vrouw Minke zijn de eigenaren van
de juwelen- en horlogezaak Tijd!
watches & jewelry, waarvan ze
vorige week in het centrum van
Horst hun tweede vestiging openden. Zij deden dit onder andere naar
aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek, waaruit bleek dat Horst de
ideale omstandigheden biedt.
Dat Nicki en zijn echtgenote voor
Horst kozen als plek voor een nieuwe
winkel, was geen toeval. Toen zij
hun eerste vestiging in 2010 in Venlo
openden, deden zij dit mede op basis
van een haalbaarheidsonderzoek. In dit
onderzoek werd onder andere onderzocht hoeveel mensen in de specifieke
regio te besteden hebben, wat hun
koopgedrag is en naar welke winkels
zij gaan. Het haalbaarheidsonderzoek
voor Venlo was uitbesteed. Voor Horst
besloten Nicki en Minke het onderzoek
zelf uit te voeren.
Op basis van cijfers van met name
het Centraal Bureau voor Statistiek
(CBS) en Rabobank bleek dat Horst de
meest gunstige omstandigheden kent.
Dit omdat inwoners van Horst aan de
Maas erg trouw zijn aan hun eigen
centrum: maar liefst zestig tot tachtig
procent van de secundaire aankopen,
zoals kleding, techniek en sieraden,
wordt volgens de berekeningen door
de inwoners van Horst aan de Maas
in Horst zelf gedaan. Dit percentage
ligt een stuk hoger dan het landelijke

Starters
in de regio

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

BEN JIJ DE TOPPER DIE WIJ ZOEKEN?

VERKOOPMEDEWERKSTER
24 - 32 uur

Ben jij enthousiast, spontaan, commercieel en vind je het leuk om te verkopen en
adviseren? Bij Top Jeans Shop werk je in een stoere denim winkel met leuke merken
binnen een gezellig team.
Wij vragen:
• Mbo werk- en denkniveau
• Afﬁniteit met kleding en mode
• Commerciële instelling
• Communicatieve en sociale vaardigheden
• Verantwoordelijkheidsgevoel, geen 9-5 mentaliteit
• Flexibel inzetbaar
• Ervaring in de verkoop is gewenst
Stuur je cv met pasfoto naar: Top Jeans Shop, T.a.v. Jacques van Well,
Wilhelminaplein 1, 5961 ES Horst of mail naar: info@topjeansshop.nl

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

Rens-Camp
René Brughuis
Driekooienweg 16
Evertsoord
06 22 04 99 10
info@renscamp.nl
www.renscamp.nl
Reizen en vrije tijd
01-11-2012

Activiteiten
Rens-Camp biedt comfortabele
en vooral betaalbare kampeertenten voor vier tot zes personen te huur aan. Zo is geen
dure investering of veel ruimte
thuis nodig om alles op te
slaan. Rens-Camp heeft volledig
ingerichte tenten kampeerklaar
op 5-sterren camping De
Heldense Bossen geplaatst,
vooral voor die mensen die niet
houden van het opzetten en
afbreken van een tent. Deze
tenten zijn beschikbaar in een
budget- en comfortklasse, staan
op houten vlonders en op ruime
comfortplaatsen. Alle tenten
hebben een complete uitrusting, waaronder koelkast,
gasfornuis en echte kampeerstoelen. De budgettent heeft
luchtbedden, de comforttent
heeft vaste bedden met dekbed
en kussen. Ook heeft RensCamp tenten ingepakt klaar
staan om mee te nemen voor
wie bijvoorbeeld liever naar
Frankrijk of Italië reist. Een
grote auto is geen vereiste, een
trekhaak wel om één van de
bagagewagens te huren om
alles comfortabel en veilig mee
te kunnen nemen. Bij alle
tenten hoort een volledige
uitrusting, waaraan niets essentieels ontbreekt. Maar voor wie
toch nog wat extra comfort
wenst, heeft Rens-Camp nog
een aantal extra opties te huur.
Denk bijvoorbeeld aan een
skottelbraai of relaxstoel.
Met uitzondering van het goede
weer biedt Rens-Camp verder
alle ingrediënten voor een
geslaagde vakantie.
Doelgroep
Rens-Camp richt zich op
iedereen die van kamperen
houdt of hiermee kennis wil
maken. Wel met een extra focus
op gezinnen met kinderen. Er
worden ruime en comfortabele
tenten geboden, zodat ook bij
minder weer voldoende ruimte
in de tent is om te leven en te
spelen.
Onderscheidend vermogen
Rens-Camp wil de klanten meer
bieden dan ze verwachten:
k3waliteitsmaterialen, goede
service, ruime keuze, veel
comfort, zeer betaalbaar en een
tevreden gevoel.

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

‘Jong park wordt volwassen’
Directeur Caroline Maessen straalt als ze de nieuwste aanwinsten van Toverland in Sevenum presenteert. Het
nieuwe gebied met de naam Magische Vallei wordt komende week geopend voor het grote publiek. “Mooier en
verrassender vinden jullie in Europa niet”, benadrukt Maessen. “Ons jonge park wordt volwassen.”

een soort oerwoud.” De achterkant van
het station van de waterbaan ziet er
nog uit als een loods. Deze wordt met
klimplanten en bomen verstopt. “Als
we straks uitbreiden, als de Magische
Vallei een succes wordt, dan kan ook
de achterkant met spuitbeton bedekt
worden.” De geschatte kosten voor
alleen de achterwand zijn tussen de
100.000 en 150.000 euro. Er is dan ook
zo’n 14 miljoen euro geïnvesteerd in de
nieuwe vallei.

Mikken op een
miljoen
Toverland verwacht honderdduizend bezoekers meer dan afgelopen
jaar. “We hopen ook steeds meer
bezoekers uit Duitsland of België te

trekken”, aldus Pieter Huijsmans.
Uiteindelijk hoopt het park het magische getal van één miljoen bezoekers
aan te tikken. Ondanks dat het park
anderhalf keer groter is geworden,
blijft de entreeprijs gelijk. “Wij doen
minder met kortingsacties en dergelijke. We hebben een goede prijs voor
een goed product”, zegt Huijsman.
“Oorspronkelijk was het idee om
over twee jaar te beginnen met de
volgende uitbreiding, een hotel, maar
waarschijnlijk komt dit over een jaar
of drie.” Toekomstdromen heeft het
park in overvloed. Huijsman: “Een verre
toekomstdroom is om een zogenaamde
megacoaster, een mega-achtbaan te
bouwen. Dat is echt een ander kaliber
achtbaan, die hebben we in Nederland
nog niet.”

Jansen-Noy; een modezaak vol sfeer en inspiratie met altijd de
nieuwste trends van meer dan 250 topmerken. Waar ons hele team
elke dag keihard werkt om onze klanten de service, sfeer en kwaliteit
te bieden die zij verdienen. Bij Jansen-Noy is geen dag hetzelfde, er is
altijd iets te doen en te beleven!

De eerste kinderen mochten vorige
week alvast even rondkijken in het
nieuwe themagebied van Toverland.
De Magische Vallei heeft acht nieuwe
attracties, een nieuw restaurant en
nieuwe gastheren: het magische volkje
Dwervels. De Dwervels zijn geesteskinderen van ‘imagineer’ Peter van
Holsteijn. De wezentjes, die aandoen
als trollen of zelf een beetje als de
Laven uit de Efteling, zijn verspreid over
de vallei. Creatief brein Van Holsteijn
bedacht de vallei, die uiteindelijk een
groene oase met veel water en natuurlijke elementen moet worden. Op vier
hectare stromen beekjes, zijn interactieve vijvertjes en bulderen watervallen,
de grootste 25 meter breed en negen
meter hoog. Het water wordt uit een

groot bassin rondgepompt. Zo’n 2.800
ton steen werd uit Duitsland gehaald
om de vallei een rotsachtig karakter te
geven. Wildwaterbaan Djengu River is
de blikvanger in de vallei.

Aaibare fonteinshow
Andere attracties zijn een watercarrousel, een klimkasteel, een interactieve valtoren, kidssurvival en een
airtrampoline. De vorig jaar geopende
achtbaan Dwervelwind met draaiende
karretjes is in het geheel ingepast.
Pronkstuk is volgens Caroline de “bijna
aaibare” watershow Katara met 136
fonteinen. Een paar keer per dag wordt
hier een show op muziek gegeven.
De muziek voor de nieuwe vallei is
speciaal gecomponeerd: zo’n twee

uur aan deuntjes is op de verschillende attracties toegespitst. De muziek
rondom het restaurant klinkt volgens
Van Holsteijn “Polynesisch met een
tintje fantasie.” Het nieuwe themaveld
richt zich op de iets oudere kinderen tot
ongeveer 15 jaar. “Dit deel is frisser en
volwassener”, vindt hoofd marketing
Pieter Huijsmans. “Maar we zijn jong
volwassen, want we groeien door”,
zegt Caroline Maessen.

Soort oerwoud
De eerste maanden zal het park
nog wat kaal aan doen, maar uiteindelijk wordt het allemaal groen. De
ruim 60.000 planten moeten nog even
groeien. Peter van Holsteijn: “Het hele
gebied rondom de watervallen wordt

Om ons team te versterken zijn wij op
zoek naar een:

Fashion Guide Modern Woman
(28-32 uur)
&

Fashion Guide Dames Studio
(28-32 uur)

Als Fashion Guide zorg je er samen
met je collega’s voor dat de klant zich
welkom voelt bij Jansen-Noy. Op een
professionele manier adviseer je de klant
op het gebied van trends, collectie en
pasvormen.
Je bent een enthousiaste en gedreven
persoonlijkheid, je bent verkoopminded,
hebt retailmentaliteit en een flexibele
instelling.

Floormanager Dames Trend
(34-38 uur)

Als Floormanager ben je
eindverantwoordelijk voor het presteren
van dit jonge team.
Je kerntaken zijn: het motiveren,
inspireren en aansturen van het team en
het adviseren van klanten op het gebied
van trends, collectie en pasvormen.
Je bent een enthousiaste en gedreven
persoonlijkheid, je hebt leidinggevende
vaardigheden, je bent verkoopminded en
hebt een flexibele instelling.

Horsterse scoort
in visagiewedstrijd
Sybilla van Lierop uit Horst heeft de tweede prijs gewonnen in de Benelux Beauty Award in
Valkenburg. De visagiewedstrijd was de eerste wedstrijd waar Van Lierop aan meedeed. Zij verdiende
de tweede plek in de categorie glamour en galamake-up. Samen met nagelstyliste Marly Kleeven is
Van Lierop eigenaresse van beautysalon Glam in Horst. Haar model was de 19-jarige stagiaire Carmen
Hendriks uit Maasbree (links, naast Sybilla).

Je hebt minimaal een afgeronde
MBO-opleiding en 5 jaar werkervaring in
een leidinggevende functie. Een
afgeronde TMO-opleiding is een pre.
Het werken op koopavonden, zaterdagen en ongeveer
9 koopzondagen per jaar is een voorwaarde voor bovenstaande
functies. Tevens vragen wij aantoonbare ervaring in de modebranche
en bekendheid met de merken die wij verkopen. Voor een actueel
overzicht hiervan verwijzen wij u naar www.jansen-noy.nl.
Wij bieden een marktconform salaris en diverse secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Word jij onze nieuwe collega? Stuur binnen 10 dagen je motivatiebrief met cv naar
Jansen-Noy t.a.v. afdeling Personeelszaken, Postbus 6813, 5975 ZG Sevenum, of mail
naar s.verhaegh@jansen-noy.nl
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GEPLUKT

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

Valesca Vrielink

Een nuchtere Hollandse, met een passie voor trouwringen. Ze is reislustig
en ondernemend. Afgelopen jaar verhuisde Valesca Vrielink (33) van
Heerenveen naar Lottum om daar bij haar grote liefde in te trekken. Deze
week wordt ze 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.

met een stel jonge vrouwen. Voor
ons was dat toen wel handig, maar er
bloeide niets op. Sowieso was ik toen
niet op zoek”, vertelt Valesca.

Nieuwe liefde
Een paar jaar later, in 2011,
overleed Valesca’s man aan een kort
ziektebed. “Rond die periode kwam ik
Eric weer tegen op een grasmaaierrace
in Friesland. Ik heb toen heel veel aan
zijn steun gehad. Toen hij daar begon
te praten, herkende ik hem aan zijn
zachte ‘g’”, lacht Valesca. “We hielden
contact en uiteindelijk is daar een
relatie uit voort gekomen”, vertelt ze.
In 2012 kregen Eric en Valesca
onverwachts zoon Mark (5 maanden). “Ik dacht dat ik helemaal geen
kinderen kon krijgen, maar hier zit het
bewijs.” Hun kleine is voortgekomen
als een verrassing uit een prille relatie.
Inmiddels wonen Eric en Valesca bij
elkaar en vormen ze samen met hun
zoon een gezellig gezin. “Een mooi
cadeautje, zullen we maar zeggen.”

Passie
Samen met haar zus runt Valesca
nog steeds een juwelierszaak in de
Friese provincie, maar haar thuis, dat
is voortaan Lottum. “Als ik goed oplet,

Chiboust-room
sinaasappel

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Benodigdheden:

Lenteburger
Malse rundschnitzel
Boerengehaktschnitzel

· 200 gram eidooier
· 350 gram eiwit
· 375 gram suiker
· 60 gram bloem
· 200 gram room
· 320 gram sinaasappelsap
· 7 blaadjes gelatine
· 30 gram Grand Marnier

Bereiding:
• Vermeng de eidooier, 75 gram
suiker, bloem en room tot een
gladde massa;
• kook het sinaasappelsap met de
Grand Marnier;
• week de gelatineblaadjes in ruim
koud water;
• knijp de gelatine uit en voeg het
vocht bij de sinaasappelsap;
• roer het geheel door tot de
gelatine is opgelost;
• meng het sinaasappelsapmengsel
met het eidooiermengsel;
• breng deze massa al roerende
aan de kook tot het een dikke
massa is;
• laat deze afkoelen tot ongeveer
30 graden;
• klop het eiwit met de suiker stijf;
• meng het eiwit met de sinaasappelmassa;
• vul vormpjes met de massa en
bewaar deze in de koeling tot
gebruik.

Valesca werd geboren in Haarlem,
maar heeft daar niet lang gewoond.
“Ik ben nergens geboren en getogen.
Ik ben wel negen of tien keer verhuisd.” Ze denkt nu in de Lottumse
gemeenschap haar thuis gevonden
te hebben. “Ik heb in alle richtingen
gewoond, maar ik dacht altijd dat ik het

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

zuiden zou overslaan. Nu word ik hier
goed opgenomen”, vertelt ze.
Tijdens een kuurvakantie in Israël
in 2006 leerde ze haar vriend Eric
Keltjens (42) kennen. Daar klikte het
niet meteen. “We mochten daar als
vrouwen niet alleen uit en Eric was de
enige man die zin had om uit te gaan

100 gram

€ 1,15

100 gram

€ 1,95
€ 5,00

4 stuks

Speciaal voor de kroning

Kroningbollen (gevuld broodje)
2 stuks voor € 4,95
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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9
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Eet u smakelijk!

Randy

kan ik het Lottumse dialect zelfs al
verstaan”, lacht Valesca.
Drie tot vier dagen per week gaat
ze nog naar Heerenveen om daar
trouwringen te verkopen. “Dat zijn
altijd mijn plannen geweest. Een relatie
plan je niet. Dat gebeurt.” Hoewel
haar toekomstplaatje er in Lottum iets
anders uit gaat zien, is ze niet van plan
haar zaak met haar zus op te geven. “Ik
reis wel op en neer en in Lottum kan ik
ook klanten ontvangen.”
Buiten haar werk en haar gezin om
heeft Valesca ook nog andere passies.
“Ik wandel graag. Niet van die korte
wandelingen, maar echt langere stukken. Lekker in heuvelachtig landschap.”
Of ze ooit met Eric en Mark gaat wandelen, weet ze nog niet. “Dan zullen
het wel korte wandelingen worden hier
in de buurt. Ook een mooie omgeving
trouwens.”
Valesca is een ondernemend type.
Niet alleen als het om haar trouwringen gaat, maar ook als ze op vakantie
gaat. “Een lekker warm land waar ik
cultuur op kan snuiven, daar houd ik
wel van. Als we dan ook nog terrasjes
kunnen bezoeken is het prima. Voor de
kleine hoeven we niet thuis te blijven,
want die gaat gezellig mee”, besluit
Valesca. “Als een echt gezin.”
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Aanbieding geldig t/m zondag 28 april 2013

Chiquita bananen
per kilo
van € 1.89

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

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

Ingezonden brief

Glasvezelaansluitingen in het buitengebied
van gemeente Horst aan de Maas
Zaterdag 13 april stond er een opiniestuk in krant over glasvezel in het
buitengebied van Horst aan de Maas. Dit naar aanleiding van een voorstel
van het CDA om aan iedere bewoner een kleine bijdrage te vragen om het
voor alle bewoners een aansluiting op het glasvezelnetwerk mogelijk te
krijgen.
Bewoner van het buitengebied
ben je als je net buiten een kern
woont. De meesten van deze bewoners hebben geen centrale antenneaansluiting en moeten het doen met
een trage verbinding van KPN en een
schotelantenne. Een snelle internetverbinding is inmiddels gemeengoed
en het belang hiervan zal alleen nog

maar toenemen. De interesse voor een
glasvezelverbinding, zeker in het buitengebied, zou dus hoog moeten zijn.
Gemeente Horst heeft echter
geen vooruitziende blik gehad. Toen
Reggefiber zich aandiende, hebben zij,
‘omdat ze wel moesten’, toestemming
gegeven om glasvezelverbindingen
aan te leggen. Men heeft verzuimd om

goede afspraken te maken voor alle
bewoners. Reggefiber heeft daarom
alleen de rendabele aansluitingen gerealiseerd. Geïnteresseerden buiten de
kernen werd verteld dat zij geen aansluiting zouden krijgen danwel tegen
absurde kosten. In mijn geval betrof het
14.000 euro. Gedwongen door het CDA
heeft de gemeente geïnventariseerd
hoeveel bewoners van het buitengebied interesse hadden. Men ‘vergat’
alleen hier voldoende publiciteit aan
te geven. Herhaalde verzoeken om er
meer ruchtbaarheid aan te geven zijn
niet gehonoreerd.

Om een kleine bijdrage aan
alle bewoners te vragen is redelijk.
Bewoners van het buitengebied
betalen immers ook aan voorzieningen in de kernen waar zij niet of
nauwelijks gebruik van maken. Het
gaat hier over gelijke behandeling.
Een dergelijke essentiële voorziening
moet voor iedereen haalbaar zijn. Van
onze volksvertegenwoordigers mogen
we verwachten dat zij opkomen voor
onze belangen en niet tien procent
van de bewoners discrimineren.
Bert Nobel,
Broekhuizen

Bespreking Poll week 15

Handtekeningenacties zijn zinvol
Regelmatig houdt een organisatie of belangengroep een handtekeningactie.
Hiermee proberen ze aandacht te krijgen voor problemen in de samenleving.
Ook in Horst aan de Maas zijn er geregeld dit soort burgerinitiatieven. Denk aan
de petitie Stop Nieuw Afvalbeleid Horst aan de Maas en de handtekeningenactie om aandacht te creëren voor de gevaren van de Tienrayseweg.
Hoewel sommige handtekeningenacties weinig tot geen resultaat behalen,
lijken anderen wel gewenst effect te behalen. Van de mensen die stemden op

de stelling handtekeningacties zijn zinvol, vindt 58 procent dat inderdaad. Het
is een uitgelezen kans om als gewone burger de aandacht van de politiek te
krijgen.
Iets minder dan de helft van de stemmers is het daar echter niet mee eens.
Een handtekeningactie genereert misschien wel wat aandacht, maar wanneer
beleidsmakers eenmaal een keuze hebben gemaakt, zijn ze daar niet snel meer
van af te brengen.

Minder ambtenaren betekent minder maatwerk
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas wil de komende jaren verder gaan bezuinigen
op het ambtenarenapparaat. Naast de eerder aangekondigde krimp van ruim
veertig volledige banen, wil het College van B&W nog eens veertig banen extra
schrappen. In plaats daarvan wil de gemeente onder meer inzetten op verdere
digitalisering van de service naar burgers. Zo is het toekomst bijvoorbeeld mogelijk om de geboorte van een kind via internet aan te geven. Handig, dan hoef je
niet meer naar het gemeentehuis te gaan, maar kun je alles gewoon vanuit huis
regelen.

Gevaar is echter wel dat hierdoor het maatwerk verdwijnt. Door persoonlijk
contact met burgers kunnen ambtenaren beter doorvragen en er achter komen
wat de burger precies wil. Als inwoner communiceer je dan tenminste met een
echt persoon, in plaats van met een onbekende aan de andere kant van het computerscherm. Persoonlijk contact geeft je daarnaast niet het gevoel dat je alleen
maar een nummertje bent. En wat te denken van de extra werkdruk voor de
overgebleven ambtenaren? Dan is er nog minder tijd om vragen van mensen correct af te handelen. Minder ambtenaren betekent minder maatwerk. Wat vindt u?

Fietsenhok
Samen met mijn collegaredacteuren Els en Marieke was ik
afgelopen weekend in Utrecht
aanwezig bij de workshop
Opgepast! Wij bijten ons vast!
Een trainingsdag met als thema
lokale onderzoeksjournalistiek.
Een prima dag om de redactie
scherp te houden in een wereld
waar andere websites ook
nieuws willen brengen.
Voormalig hoofdredacteur van
de NOS Hans Laroes opende de
dag. Gedurende de dag waren
diverse workshops met onderwerpen zoals historische bagage
voor gemeenteraadsverkiezingen, WOB-en in tien minuten, het
wel en wee van peilingen en
onderzoeksjournalistiek in de
regio. Stuk voor stuk zeer
interessante workshops, waarmee we onze meerwaarde ten
opzichte van websites die
berichten bijelkaar harken of
sites die nieuws brengen kunnen
vergroten. Historicus Ad van
Liempt, WOB-goeroe Roger
Vleugels en opzoekspecialist Eric
Hennekam hebben ons een
spiegel voorgehouden.
Na de pauze kruisten Fleur
Besters, voormalig politieverslaggever van het Eindhovens
Dagblad en rechtbankverslaggever Chris Klomp, inmiddels
landelijk bekend, de degens. Een
goede discussie over wat lokale
journalistiek wel of niet moet
brengen en of een lokaal
nieuwsblad het verlengstuk moet
zijn van het politiewerk.
Tijdens het debat kreeg ik in
de gaten dat Chris en Fleur ook
op twitter zeer actief zijn. Beiden
hebben om en nabij de 55.000
tweets verstuurd. Niet naar
elkaar, want dat zou ik wel erg
vreemd vinden. Twitteren is een
goede manier om in discussies te
gaan, tips te krijgen of tijdens
een rechtbankzitting je volgers te
informeren over de gang van
zaken. De vraag blijft of deze
informatie betrouwbaar is, je
door het bos de bomen blijft zien
en of het merendeel van de
berichten niet gewoon onzin is.
Sinds zaterdag volg ik Fleur en
Chris. Meteen ging ik kijken wat
ze beiden na het pittige debat
posten. Hij vond haar leuk, maar
zij drukte het zachtjes de kop in.
Chris: Nu met @FleurBesters
in het fietsenhok #zoterug
Fleur: @chrisklomp op
Twitter weer als vanouds, in de
zaal braaf :)
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 16) > Ik betaal mee voor glasvezel in het buitengebied > eens 14% oneens 86%
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Sluiting Koninginnedag

Wijziging afvalinzameling 30 april

Op Koninginnedag (dinsdag 30 april) zijn het
gemeentehuis en gemeentewerken gesloten.
Hebt u een dringende melding voor gemeentewerken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het storingsnummer
06 – 23 49 82 49 bellen. Let op: het gaat alleen
om dringende meldingen, waarbij direct gevaar

Op dinsdag 30 april, Koninginnedag, vindt er
geen afvalinzameling plaats. De inzameling
van plastic, restafval en blik- en drankpakken is
vervroegd naar zaterdag 27 april. Deze inhaaldag
is alleen van toepassing voor inwoners van

voor de omgeving dreigt.
Maandag 29 april: normale openstelling
Ondanks de vele festiviteiten rond
Koninginnedag zijn gemeentehuis en gemeentewerken op maandag 29 april gewoon geopend.
Dat betekent dus dat u die dag tot 20.00 uur
terecht kunt bij de loketten van Burgerzaken.

Grubbenvorst en Lottum en directe omgeving,
die normaal op dinsdag 30 april hun afval zouden
aanbieden. Voor keukenafval is er geen inhaaldag. Zie ook
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

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

‘Ik ben geïnteresseerd
in mensen’
Marleen van Leendert, Broekhuizenvorst:

“Alle informatie
van de gemeente
gemakkelijk
online gevonden.”
gevonden”

Via onze website heeft Marleen van Leendert uit Broekenhuizenvorst
heel eenvoudig een afspraak gemaakt voor het verlengen van
haar rijbewijs. Zo weet Marleen zeker dat zij niets vergeet en snel
geholpen wordt. U handelt steeds meer zaken digitaal af via de
website: gemakkelijk en snel!

Altijd dichtbij,
gemakkelijk
geregeld.
www.horstaandemaas.nl

Sinds 1 januari 2013 is Marc Vincken (58 jaar) uit Tienray de nieuwe
voorzitter van het Participatie Platform Horst aan de Maas (PPH). Deze club geeft het
college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over zaken die te maken hebben met
wonen, welzijn en zorg. Ook is het platform gesprekspartner van de gemeente als het
gaat om wettelijke regelingen - zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Werk
en Bijstand of Wet Sociale Werkvoorziening – en zaken als gemeentelijk minimabeleid en
persoonsgebonden budget.
Maatschappelijk betrokken
“Ik ben altijd al geïnteresseerde geweest in
mensen en wil graag mijn steentje bijdragen
om het voor iedereen mogelijk te maken mee
te doen in onze maatschappij. Als ik daarbij
een steuntje in de rug kan zijn, of een hobbel op de weg kan helpen oplossen doe ik
dat graag. Uiteindelijk worden mensen hier
sterker van en kunnen ze weer zelfstandig
verder. Mijn maatschappelijke betrokkenheid heeft mijn keuze voor opleiding en werk
bepaald. Ik heb onder andere gewerkt op het
woonwagenpark de Römer in Venlo, bij het
jeugd- en jongerenwerk in Blerick, Helmond
en Horst en in diverse managementfuncties
bij Synthese, een organisatie voor zorg en
welzijn in Noord-Limburg. Momenteel werk
ik als consultant bij Nehem”, vertelt Marc
Vincken.
Ook buiten werktijd draagt Marc zijn steentje
bij om mensen te laten meedoen. Zo is
hij vanaf het begin (1996) lid van Activa,
een stichting in Horst aan de Maas die de
integratie van mensen met een beperking
bevordert door ﬁnanciële middelen en haar
netwerk ter beschikking te stellen. Activa
heeft bijvoorbeeld de dierenboerderij bij
Mikado mogelijk gemaakt, de belevingstuin
bij de Twinkeling geﬁnancierd, rolstoelﬁetsen
aangeschaft en een bijgedragen aan ‘Bos op
je pad’, een toneelvoorstelling van mensen
met en zonder handicap samen. Daarnaast
is Marc mantelzorger voor zijn 88-jarige
nog zelfstandig wonende moeder en sinds
kort dus ook voorzitter van het Participatie
Platform Horst aan de Maas.
Volop beweging
“Momenteel is het terrein waarop we als
Participatie Platform Horst aan de Maas

actief zijn, volop in beweging. Er staan
ingrijpende veranderingen voor de deur,
onder andere op het gebied van de AWBZ,
de sociale werkvoorziening en de jeugdzorg.
Begrippen als verantwoord burgerschap, de
kanteling en ‘we gaan het anders doen’ zijn
veelgehoord. Als PPH volgen we de ontwikkelingen op de voet en vertegenwoordigen
wij de belangen van de inwoners van Horst
aan de Maas. Samen met de gemeente
zoeken we naar vormen, binnen de kaders
die vanuit het rijk worden gegeven, waarmee
inwoners van onze gemeente zo optimaal
mogelijk gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Voor ons als PPH is het belangrijk
om hier vroegtijdig bij betrokken te zijn en
zo goed mogelijk gebruik te maken van de
adviseringsmogelijkheid. Ik zie het als mijn
bijdrage om ervoor te zorgen dat de leden
van dit platform zo goed mogelijk is staat zijn
om deze adviesrol waar te maken. De leden
van de werkgroepen zijn de specialisten en
weten het beste wat nodig en werkbaar is.”
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Buurtsamenwerking
Koningsbomen voor het
Julianaplein in Sevenum
Omwonenden van het Julianaplein hebben
gevraagd of het plein zodanig ingericht kan
worden dat het meer als ontmoetingsruimte
gebruikt kan worden. De vraag was om het
grasveldje te omsluiten met een haag. Hierdoor
nodigt het plein meer uit om elkaar te ontmoeten en om in te verblijven. Als tegenprestatie
heeft de buurt toegezegd voortaan voor het
onderhoud en beheer van de haag te zorgen.
De gemeente gaat volgende week de groenvakken
rondom de Rabobank in het centrum van Sevenum
aanplanten. Ook de bestaande groenvoorziening
bij het herdenkingsmonument wordt aangepakt. De
aanplant van de gevraagde haag wordt ook meegenomen. De Stichting Groengroep Sevenum heeft
de gemeente geadviseerd over de aanplanting.
Aanplant koningsbomen
Op het pleintje zijn op woensdag 24 april in totaal
6 grote lindebomen geplant. Hiervan zijn 2 bomen
zogenaamde koningsbomen.Dit ter ere van de kroning van de nieuwe koning. Zo krijgt het plein naast
de Juliana- en Beatrixboom een koningsboom

Willem Alexander en koninginneboom Maxima!
Basisschool de Krullevaar gaat de gemeente
helpen met de plantwerkzaamheden.
Op initiatief van de Groengroep ontvangen alle
basisschoolkinderen uit Sevenum een zakje
bloemenzaad. Met de ‘Blumkes voor koning
Willem Alexander’ wordt onze nieuwe koning
Willem Alexander letterlijk in de bloemetjes gezet!
Verder plaatst de Groengroep in samenwerking
met de stichting KnopenLopen een mooie zitbank.
Op deze bank komt de toepasselijke slogan ‘Weej
veule os heej de köning te riëk’. Met dank aan de
Dorpsraad Sevenum.
Viering op Koninginnendag
De ofﬁciële onthulling van het bordje bij de koningsbomen is op 30 april. Festiviteiten worden
georganiseerd door Oranjecomité en Jongerengilde
en zij hebben dit jaar een leuk programma opgezet.
Door de goede samenwerking tussen de
verschillende belanghebbenden is Sevenum na
deze uitvoering weer een mooi stukje duurzaam
groen rijker!

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Grubbenvorst
Aartserfweg 34
Venloseweg 11
Aan de Maas ongenummerd
Griendtsveen
Zonnedauw
Horst
Molenveldweg 5
Witveldweg
Van Frezinstraat 1
Steenstraat 3

Horst aan de Maas
Fietspad MeldersloBroekhuizen, tracédeel A
Klaver 6b
Besluit ondermandaat
directeur regionale
uitvoeringsdienst
Limburg-Noord.
Inpassingsplan
Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum

Melderslo
Pastoor Teeuwenstraat 64
Meterik
St. Maartensweg 24
Sevenum
Dorperdijk 17, 19, 20 en 22
Op den Bergen 6
Raadhuisplein
Van Vlattenstraat 115
van Vlattenstraat 97
De Hees 4

Nationale Dodenherdenking
Op zaterdag 4 mei 2013 vindt de Nationale
Dodenherdenking plaats. Voor de gemeente
Horst aan de Maas worden deze herdenkingen in de diverse kerkdorpen gevierd met een
herdenkingsdienst, waarna aansluitend een

stille tocht naar het oorlogsmonument alwaar de
traditionele kranslegging plaatsvindt.
Voor de locaties en tijdstippen verwijzen wij u
naar www.horstaandemaas.nl

Gratis inbraakpreventiepakketten uitgedeeld bij
kantines sportverenigingen
In het kader van ‘Waak voor Inbraak’ ontvingen verenigingen met sportkantines en
clubhuizen in de aan het anti-inbraakproject
samenwerkende gemeenten afgelopen
zaterdag een gratis pakket SelectaDNA. Met
SelectaDNA kunnen zij waardevolle goederen, zoals computers en laptops, waarmerken en hierdoor beschermen tegen diefstal.
Kantines op sportparken en -complexen
zijn regelmatig het slachtoffer van inbrekers
vanwege hun afgelegen locatie.
Met SelectaDNA worden goederen voorzien van
een unieke, bijna niet te verwijderen en vrijwel
onzichtbare DNA-code, waardoor zij onaantrekkelijk worden voor criminelen. SelectaDNA licht
op onder ultraviolet licht. De politie kan de code

zo eenvoudig en snel vaststellen en de
goederen terugbezorgen aan de eigenaar.
Naast de SelectaDNA pakketten kregen de
verenigingen ook een display met folders en
signalementskaartjes van ‘Waak voor Inbraak’.
Leden of bezoekers krijgen op deze manier informatie en tips hoe zij het de inbreker een stuk
lastiger kunnen maken en hoe zij alert kunnen
reageren op verdachte situaties in de buurt.
Ook werden per locatie folders en aanmeldformulieren voor Burgernet beschikbaar gesteld.
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen
politie, gemeenten en burgers om samen vermiste
personen, voertuigen of verdachten op te
sporen en zo de eigen buurt veilig te houden.

Nieuws
Discozwemmen
Komende vrijdag is er weer discozwemmen van
19.00-21.00 uur.
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 de website van de gemeente Horst
aan de Maas, kijk daarom op de site

www.horstaandemaas.nl voor al het zwembad
nieuws.
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.
E-mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is afdeling
burgerzaken geopend op: Maandag 08.30 tot
20.00 uur. De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur
telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te maken
voor producten van burgerzaken tijdens de normale
openingstijden en op woensdag- en donderdagmiddag. U kunt dit doen via tel. 077 - 477 97 77 of
via www.horstaandemaas.nl. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u
bij de afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De toekomst van Horst aan de Maas
Als gemeenteraad hebben we afgelopen week gesproken over de
kaders van de begroting 2014 en de visie richting 2018. De komende jaren
krijgt de gemeente een forse uitbreiding van haar takenpakket omdat ze
de AWBZ, WMO, participatiewet en de jeugdzorg moet gaan uitvoeren.
Op de middelen die het kabinet
voor alle taken beschikbaar stelt,
wordt flink gekort. We zullen nu
stappen moeten zetten om ook in
de toekomst een financieel gezonde
gemeente te blijven, die haar taken

op een kwalitatief goede manier kan
uitvoeren. Daarvoor zal de rol van
de gemeente nog meer stimulerend
en ondersteunend worden. Ook
digitalisering zal een grotere rol
gaan spelen, waardoor inwoners

zelf kunnen bepalen wanneer en
op welk moment zij zaken kunnen
doen met de gemeente. En waar
dat voordelen oplevert, zal de
gemeente samenwerken met andere
gemeenten.
De CDA-fractie heeft het college
een aantal kaders meegegeven
die we belangrijk vinden voor de
toekomst van onze gemeente. We
willen werkgelegenheid stimuleren

door te zorgen voor een goed
ondernemersklimaat. Werk is immers
de beste sociale zekerheid die er
is. We gaan voor kwalitatief goede
zorg voor mensen die dit nodig
hebben. We hechten veel waarde
aan duurzaamheid. En natuurlijk blijft
leefbaarheid in alle kernen van groot
belang voor de CDA-fractie. Daarvoor
is een financieel gezonde gemeente
de basis en ook het uitgangspunt in

de toekomst.
Zaken die we met z’n allen
belangrijk vinden, kunnen we alleen
realiseren als we dit gezamenlijk
met alle inwoners oppakken. Heeft
u suggesties voor de gemeente
van de toekomst, dan kunt u altijd
contact met ons opnemen.
Bart Engels,
CDA-fractie Horst aan de Maas

Horst aan de Maas, kindvriendelijkste gemeente!?!
Essentie heeft de ambitie uitgesproken om van Horst aan de Maas de
“kindvriendelijkste gemeente van Nederland” te maken. Wat houdt dit in
en wat wil Essentie nu gaan doen? Want Horst aan de Maas is toch al een
gemeente waar het voor kinderen (en hun ouders en grootouders)
geweldig is om te wonen? Waarom dit dan toch tot speerpunt van beleid
maken? Het antwoord is simpel: omdat we dat willen vasthouden en
verbeteren.
Horst aan de Maas is een fijne
gemeente om te wonen. Het is hier
veilig, er is veel groen en ruimte
om te spelen. Bovendien is er een
bruisend verenigingsleven met vele
activiteiten. Regelmatig worden alle

gemeenten langs een meetlat gelegd
om te kijken hoe ze scoren op kindvriendelijkheid. Daarbij wordt gekeken naar onder andere gezondheid,
veiligheid, speelruimte, werkloosheid onder jongeren, jeugdzorg en

onderwijs. Van de ruim vierhonderd
gemeenten in Nederland scoorde
Horst aan de Maas in 2010 uitstekend
door op plaats 11 te eindigen. We
doen het dus al heel goed.
Op cruciale punten zijn er de
komende jaren uitdagingen. Denk
hierbij aan jeugdzorg. Dit is een van
de taken die ‘gedecentraliseerd’
wordt en waar de gemeente verantwoordelijkheid voor krijgt. Ook in
het onderwijs gaat veel veranderen.
Daarnaast hebben we te maken met
een slecht draaiende economie die

(jeugd)werkloosheid en armoede kan
veroorzaken. Essentie spreekt met
de ambitie voor kindvriendelijkste
gemeente uit dat wij de komende
jaren op alle relevante punten het
huidige niveau willen behouden en
zelfs verbeteren.
Als we uitspreken dat we kindvriendelijkste gemeente willen zijn,
dan kunnen we ook andere doelstellingen halen. Zo hebben onze kinderen alles te maken met leefbaarheid.
We gaan bijvoorbeeld als gemeente
de komende jaren een groter beroep

doen op de samenleving. Dat geldt
voor jong en oud. Daarom is het
van belang dat de samenleving
een evenwichtige leeftijdsopbouw heeft. Om die te behouden
moeten onze kinderen hier veilig
en fijn kunnen opgroeien, leren en
studeren (in de regio), en vervolgens werk en een woning vinden.
Dat past wat ons betreft allemaal
binnen de term kindvriendelijkste
gemeente.
Bram Hendrix,
fractievoorzitter Essentie

Provinciale mededeling
Kennisgeving voorbereiding inpassingsplan
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Ingevolge artikel 7.9 Wet milieubeheer geven Gedeputeerde Staten van Limburg hierbij kennis van hun
voornemen om een inpassingsplan als bedoeld in art. 3.26 Wet ruimtelijke ordening op te stellen voor de
gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
De Provincie Limburg werkt samen met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, RWS/Maaswerken,
het Waterschap Peel en Maasvallei, de gemeenten Horst aan de Maas en Venray en het projectbureau
Ooijen-Wanssum aan de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. In dat kader worden de komende
jaren in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) vele maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden
dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en
een rondweg aangelegd. Het gebied is straks niet alleen beter beschermd tegen hoog water, maar ook
ontstaat ruimte voor recreatie, landbouw en andere economische ontwikkelingen. Met het heropenen van
de Oude Maasarm en andere herstellende ingrepen in de rivierbedding ontstaat bovendien een uniek,
waterrijk natuurlandschap.
Om de gehele gebiedsontwikkeling planologisch mogelijk te maken bereidt de Provincie Limburg een
inpassingsplan voor. Alle samenwerkende partijen worden nadrukkelijk betrokken bij dit proces. Ook de
betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties is van belang om tot een integraal
afgewogen ruimtelijk plan te komen.
Milieueffectrapport en Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De gebiedsontwikkeling wordt planologisch-juridisch geborgd in een provinciaal inpassingsplan. Om dit
ruimtelijk plan te kunnen maken, is inzicht nodig in de milieueffecten van de verschillende maatregelen van
de gebiedsontwikkeling. Het inpassingsplan is kaderstellend is voor de besluitvorming over een aantal
in het plan voorziene m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten. Bovendien is onderzoek noodzakelijk naar
de mogelijke effecten van de gebiedsontwikkeling op nabijgelegen Natura2000-gebieden. Dit maakt het
opstellen van een milieueffectrapport (MER) noodzakelijk en de resultaten van de onderzoeken, inclusief
de in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 op te stellen Passende Beoordeling, zullen worden
verwerkt in dit MER.
Om de exacte omvang en diepgang van de onderzoeken te bepalen is er een (concept) Notitie Reikwijdte
en Detailniveau opgesteld. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NR&D) wordt voorafgaand aan het
MER opgesteld en beschrijft onder meer de kaders en onderzoeksmethodiek voor het MER. Een aantal
van de voorgenomen m.e.r. (beoordelings)plichtige activiteiten vindt geheel of gedeeltelijk plaats in de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook dit aspect komt aan bod in de NR&D en het MER.
Waar en wanneer kunt u de NR&D inzien?
De (concept) Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt met ingang van 26 april 2013 tot en met 6 juni 2013
voor een ieder ter inzage:
- in het gemeentehuis/-kantoor van de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1 te Venray, op de aldaar gebruikelijke wijze;
- in het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst aan de Maas op
de aldaar gebruikelijke wijze;
- bij het Waterschap Peel en Maasvallei, Drie decembersingel 46 te Venlo op de aldaar gebruikelijke wijze;
- in de bibliotheek van het Provinciehuis (Gouvernement), Limburglaan 10 te Maastricht op werkdagen van
8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- op het projectbureau Ooijen-Wanssum, Beatrixstraat 9 te Meerlo, op werkdagen van 9.00-17.00 uur.

KIJK VOOR ALLE PROVINCIALE MEDEDELINGEN OP
WWW.LIMBURG.NL/BEKENDMAKINGEN

De NR&D is tijdens genoemde termijn ook te raadplegen op www.limburg.nl/ (klik op Actueel, en dan op
Bekendmakingen) en op www.ooijen-wanssum.nl. Via links op de websites van de gemeenten Venray en
Horst aan de Maas en het Waterschap Peel en Maasvallei kunt u eenvoudig doorklikken naar de website
van de Provincie Limburg.
De NR&D vormt tevens de basis voor de raadpleging van de adviseurs en de bestuursorganen die op
grond van de wet bij de voorbereiding van het inpassingsplan moeten worden betrokken. Daarnaast zal
ook Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd worden om vrijwillig advies uit te brengen over
de NR&D.
Hoe kunt u uw zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen
kenbaar maken over het planvoornemen en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Schriftelijke zienswijzen
moeten worden gericht aan:
College van Gedeputeerde Staten van Limburg,
t.a.v. mr. T.C. van der Meulen
inzake: Zienswijze NRD Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT
Of: per e-mail: postbus@prvlimburg.nl
Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken, neemt u dan voor het maken van een afspraak,
contact op met mevr. mr. T.C. van der Meulen, op nr. 043-3897342/ 06-54982576.
Vervolgprocedure
Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen en adviezen zal er een Reactienota NR&D worden opgesteld, en wordt de Notitie Reikwijdte & Detailniveau definitief vastgesteld. De Reactienota NR&D bevat
de provinciale reactie op de ingekomen zienswijzen/adviezen en vormt mede basis voor de definitieve
vaststelling van de NR&D door Gedeputeerde Staten. Een ieder die gereageerd heeft, ontvangt te zijner
tijd een exemplaar van de Reactienota NR&D (de NR&D zelf komt digitaal beschikbaar). Voor een verdere
toelichting op de (planologische) vervolgprocedure wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van de NR&D.
Nadere informatie
Voor nadere informatie over het planvoornemen en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met mevr. T.C. van der Meulen (tel. 043-389 7342, tc.van.der.meulen@
prvlimburg.nl) of dhr. L.H.M. Vorstermans (tel. 043-389 7405, lhm.vorstermans@prvlimburg.nl).
Het projectbureau Ooijen-Wanssum organiseert op 14 mei 2013 een algemene informatieavond over
de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Tijdens de informatieavond kan ook informatie worden verkregen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
Informatie over de informatieavond vindt u op de site van het projectbureau: www.ooijen-wanssum.nl.

RO 06172013
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Sparta wint
met ruime cijfers
Door: Bobby Minten, Sparta ’18
Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum heeft dankzij een 5-2 zege op FC Oda een voorsprong van twee
punten op Baarlo. Sparta is daarmee koploper.

RDAG,
E
D
E
O
VOOR M ING OP ALLE
RT
10% KO DECORATIE
WOON
zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 27 april 2013

Bauernballen
de vierde gratis
Magere varkensfilet lapjes
4 stuks € 5.95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Nadat het tweede elftal van
voetbalvereniging Sparta ’18 eerder
op de dag al kampioen werd, stond de
topper tegen FC Oda uit Weert op het
programma. Sparta werd het eerste
kwartier overdonderd door de aanvallende tactiek van FC Oda. Dit leverde
de gasten een terechte 0-1 voorsprong
op. Na de treffer kwam Sparta beter in
zijn spel en halverwege de eerste helft
schoot Pim Nellen op de lat, waarna
Jan Mertens de rebound benutte, 1-1.
Tien minuten later kon diezelfde Jan

Mertens het halve veld oversteken om
vervolgens de keeper met een goed
schot kansloos te laten. Nog voor rust
profiteerde Rob Peeters van miscommunicatie tussen de doelman en een
verdediger van FC Oda, waardoor Sparta
met 3-1 ging rusten.
FC Oda begon ook weer goed
aan de tweede helft en drong Sparta
terug. Dit leverde voor Oda enkele
mogelijkheden op, maar Sparta kreeg
ook veel ruimte om te counteren. Het
duurde echter tot de 70e minuut tot

Ruud van der Sterren raak knalde en
zo de wedstrijd leek te beslissen. FC
Oda gaf nog niet op en kwam terug tot
4-2. Sparta kreeg daarna enkele grote
kansen en scoorde nog eenmaal. Roy
Vullings sprintte zijn tegenstander eruit
en schoot beheerst binnen. Komende
zondag speelt Sparta thuis tegen
Merefeldia en is er bij winst een kans
om kampioen te worden, als Ivo en
Baarlo in hun onderlinge ontmoeting
gelijkspelen. (Foto: Sjaak Verstegen)

Hovoc meisjes B1 kampioen
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Hovoc meisjes B1 begon zaterdag 20 april met twee en drie punten voorsprong op respectievelijk de nummer
twee en drie aan de laatste speelronde. Energo en ActiveRooy moesten tegen elkaar en speelden ruim eerder dan
Hovoc, zodat voor de wedstrijd duidelijk was dat er twee sets gewonnen moesten worden om kampioen te worden.

www.coppens.keurslager.nl

Magazijnverkoop

Donderdag 2 mei, vrijdag 3 mei en zaterdag 4 mei
Speciale aanbiedingen in de winkel
met kortingen tot 50%!* op jacks 10% korting!*
Vesten en truien v.a. € 7,50
Blouses en shirts v.a. € 7,50
Gilets v.a. € 7,50
Pantalons en rokken v.a. € 10,Blazers v.a. € 15,Jacks v.a. € 20,-

*tenzij anders aangegeven

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

Moederdag Brunchbuffet
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Hovoc begon gemotiveerd aan
de wedstrijd, maar door de spanning
speelden de meiden uit Horst niet hun
eigen spelletje en werd de eerste set
met 22-25 verloren. Vervolgens werden
door de coach en speelsters de puntjes
op de i gezet en met hun eigen spel

werden de volgende twee sets met
groot verschil gewonnen: 25-11 en
25-13. Het kampioenschap was binnen
voor Hovoc MB 1, maar de wedstrijd
nog niet. Even was de focus weg, maar
vanaf 10-10 werd die weer gevonden
en uiteindelijk was de set met 25-19

ook voor de meiden van Hovoc.
Op de kampioensreceptie op
18 mei in de Dendron-sporthal worden
Cato, Manon, Kiki, Ili, Demi C., Femke,
Evy, Demi T. en Robert in het zonnetje
gezet.

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl
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Hovoc ontloopt degradatie

Dames Hovoc halen
nacompetitie
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Hovoc DS 1 verloor in Eindhoven met 3-1 van VCE/PSV. Dat ene gewonnen setje was echter genoeg om directe degradatie te ontlopen. De
vrouwen uit Horst passeerden op de ranglijst Activia DS 2, dat met 4-0
verloor van VC Limac. Hovoc moet nu nog twee wedstrijden spelen om
zich te handhaven in de derde divisie.
lijnrechter, die in de tweede set maar
liefst drie keer een verkeerde beslissing nam in het nadeel van de Horster
vrouwen.

De krachtmeting in Eindhoven
was voor de Hovoc-dames de laatste
competitiewedstrijd en de laatste
kans om zich te verzekeren van
nacompetitie. Dan moesten er door
Horst wel punten gepakt worden
tegen het als achtste geklasseerde
PSV DS 1.

Opgeluchte gezichten

Eigen spel spelen
Daar was aan Horster zijde in de
eerste set niets van te zien. De service van PSV resulteerde bij Hovoc in
wegketsende ballen. De Brabanders
wonnen eenvoudig met 25-17.
In de tweede set wist Hovoc de
spanning van de wedstrijd los te laten
en ging het haar eigen spel spelen.
Het leverde een spannende strijd op
die slechts nipt werd verloren door
Horst: 28-26. Coach Henk Berkhout
beklaagde zich achteraf over de

Het derde bedrijf werd door
Hovoc vol enthousiasme ingezet.
Ditmaal was het PSV dat de ballen
om de oren en voor de voeten kreeg.
De Horster dames behaalden via
19-25 het benodigde punt om directe
degradatie te ontlopen. In de vierde
en laatste set had Eindhoven weer
de overhand (25-22), maar ondanks
het 3-1 verlies van Hovoc waren daar
enkel opgeluchte en blije gezichten
te zien. Zaterdag speelt Hovoc DS 1
in Nistelrode tegen Particolare DS 1
en Sportivo DS 2 haar promotie- en
degradatiewedstrijden met als inzet
handhaving in de derde divisie.

Bij Modecentrum
Frans Theelen
krijgt u een

De E2 van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo werd afgelopen zaterdag lentekampioen van
de regio veldcompetitie 2012-2013. Floor Wijnen, Indy Alards, Jenthe van de Pas, Anouk Litjens, Benthe
Theeuwen en Fenna Billekens wonnen de wedstrijd zaterdag 20 april met 8-1 en konden daarna het
kampioenschap gaan vieren. Trotse coaches en trainers zijn Angelique Meijboom, Ilse Jacobs, Pieternel
Vullings en Inge Backus.

Mooi de Mooiste Mode

Mooi de Mooiste Mode

Geldig in Horst
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18

28-29

VORSTELIJK
ONTHAAL!

op
april 2013

Tegen inlevering van deze
actiebon ontvangt u maar liefst

30% korting
op een artikel naar keuze.

Geldig op 28, 29 en 30 april 2013 (onze winkel in Horst is
30 april gesloten I één bon per klant I niet van toepassing op
acties en aanbiedingen
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SUPER AANBIEDING!
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Met GRATIS bijpassend
overhemd t.w.v. E 3995
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ACTIE!

Doe er uw voordeel mee!

Inleveren van kleding en/of schoenen kan het hele jaar.

ROGGEL - BOXTEL - PANNINGEN - HORST

ROGGEL - BOXTEL - PANNINGEN - HORST

28 april
Koopzondag
zijn wij
geopend!

ROGGEL - BOXTEL - PANNINGEN - HORST

HORST St. Lambertusplein 12 - T 077-3968464
Modecentrum Frans Theelen te Roggel is elke zondag geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Voor koopzondagen kijk op onze website.

www.facebook.com/ModecentrumFransTheelen

twitter.com/MCTheelen
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Zweten voor het
goede doel

Degradatie
Melderslo een feit

In sporthal De Kruisweide in Sevenum werd op zaterdag 20 april veel gezweet voor het goede doel. Van 14.00
tot 22.00 uur werd gespind voor Alpe d’HuZes, een actie waarbij deelnemers geld bijeen brengen voor het KWF
Kankerfonds. De opbrengst van de spinmarathon is ruim 1.600 euro.

Door: Jeroen Surminski, RKSV Melderslo
In Hout-Blerick won voetbalvereniging HBSV zondagmiddag met 3-1
van RKSV Melderslo. Hierdoor maken de mannen van Ummunthun uit
Melderslo geen kans meer op klassebehoud.
In het Melderslose team waren
veel spelers geblesseerd. Rob, Martijn,
Mark en Roel konden niet meespelen.
Desalniettemin kwam er een strijdlustig Melderslo ten tonele dat zelf
kansen creëerde en niet zomaar met
nul punten naar huis wilde gaan.
Aan het begin van de wedstrijd zijn het de groen-witte die op
voorsprong komen. Een half uur later
speelt een aanvaller van HBSV vier
Melderslose verdedigers uit en scoort
gedisciplineerd de 2-0.
Na rust tonen de Melderslonaren
meer vechtlust. Er wordt gewisseld,
waardoor de gemiddelde leeftijd van
het team op ongeveer 17,5 jaar komt.
Het is Jeroen met de oranje schoe-

In een zaal met harde muziek,
discolampen en een discobal fietsen
deelnemers aan de spinmarathon het
zweet uit hun lijf. Geconcentreerde
gezichten en gespierde benen zijn het
uitzicht voor het publiek. De deelnemers doen hard hun best om het een
uur vol te houden. Ze hebben alles voor
het goede doel over, dat is goed te zien
aan hun doorzettingsvermogen.
Spinclub Sevenum organiseerde
samen met Fons Kersten de marathon.
Fons neemt op donderdag 6 juni deel
aan de Alpe d’HuZes. Hij beklimt dan

de Alpe d’Huez met de groep Big
Challenge, Veehouderij tegen Kanker.
Deze groep bestaat uit 216 veehouders
uit heel Nederland. Iedere deelnemende veehouder moet minimaal
5.000 euro bij elkaar krijgen. De spinmarathon is een van de acties die Fons
organiseerde om geld te verzamelen.
In totaal deden 110 deelnemers
mee aan de marathon. “We zijn om
14.00 uur begonnen met kinderen. Dat
vond ik het leukste om te zien”, vertelt
Fons. “We hebben de dag in acht
rondes opgedeeld. Aan iedere ronde

deden andere groepen mee. Zo was
er een groep van politici. Ook burgemeester Kees van Rooij kwam even
kijken. Verder was er nog een ronde
met ondernemers, carnavalsvierders en
ladies only.” Het geld dat deze dag is
opgehaald, gaat voor honderd procent
naar het KWF. “De vrijwilligers die
meedoen met de Alpe d’HuZes betalen
alles helemaal zelf. Al het geld dat ik
en alle andere deelnemers ophalen,
gaat helemaal naar het KWF. Niets blijft
aan de strijkstok hangen. Het is een
heel mooi initiatief”, aldus Fons.

nen die de 2-1 maakt. Melderslo is
gedreven en komt steeds vaker bij de
sluitpost van HBSV.
3Door goed ‘geklap’ van Bart
Teeuwen, die overigens een nette
partij speelt, krijgt de tegenstander
rood. De wedstrijd wordt hervat met
tien tegen elf. Tot de vierde goal
was het een aangename wedstrijd.
Melderslo kreeg vijf minuten later
echter een penalty tegen. De achterstand was niet meer omkeerbaar: de
wedstrijd wordt op slot gegooid bij
een stand van 3-1.
Met nog twee speelrondes te
gaan en zeven punten achterstand, is
het voor Melderslo niet meer mogelijk
om in de vierde klasse te blijven.

vloerreiniging
en

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

Eerste Fliep Karper Clinic
HSV de Put uit America houdt op zaterdag 4 mei de eerste Fliep karper clinic. Deze clinic is vernoemd naar
Bjorn van Lipzig, die begin dit jaar overleed.
Bjorns passie voor het karpervissen was zeer groot en hij had graag
zijn kennis met de jeugd willen delen.
Door het in ‘t leven te roepen van de
Fliep Clinic wil de club de passie die

Bjorn bezat voor deze overdragen aan
de jeugd uit de regio. Ieder jeugdlid
uit de regio kan op 4 mei de eerste
Fliep clinic bijwonen. Deze clinic wordt
verzorgd door Bart van den Hurk. De

Fliep Clinic begint om 15.00 uur en
duurt tot 17.00 uur. Aanmelden voor
de middag kan voor vrijdag 3 mei
bij secretaris Hans Bouweriks via
bouweriks@home.nl

Wittenhorst verliest
koppositie weer
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Op het sportpark van vv Bekkerveld in Heerlen was het zondag druk voor de topper in klasse 1D met voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst. Het ging dan ook ergens over. Met een zege zou Wittenhorst een goede zet kunnen
doen voor het kampioenschap.
Vanaf het eerste fluitsignaal nam
Wittenhorst het voortouw. Het mocht al
snel twee corners nemen, waarbij de
eerste door het doorkoppen van Daan
Hendriks wel wat perspectief had.
In de negende minuut stond
het echter opeens 1-0. Een foutieve
afspeelbal belandde voor de voeten
van Sjors van Velzen. Hij rukte op naar
Wittenhorst-doelman Sjors Witt. In eerste instantie kon Witt de bal nog keren,
maar in de rebound schoot de aanvaller
eenvoudig binnen. Enkele minuten later
werd een hoge bal door de vrijstaande
Thomas Kuijer over het hoofd gezien.

Deze kopte fraai in, 2-0. Bekkerveld
bleef hierna het spel dicteren en tot de
rust veranderde er niks meer aan de
stand.
Na de pauze ging Wittenhorst
agressiever te werk. Het won meer
duels. In de 47e minuut kon Thom
Derks een schot lossen, maar de bal
had niet de juiste richting. Rond de 75e
minuut brak Tom Zanders door. Uit de
voorzet leek Thom Derks raak te koppen, maar de bal kwam in handen van
doelman Uri Lens.
Een snelle aanval van Bekkerveld
werd kort hierna door Roger van

Meegeren wel in het doel gewerkt,
3-0. Wittenhorst bleef toch vechten
voor een beter resultaat. Enkele wissels
hadden succes. Bart Verheijen zette
Bram Rubie in een goede positie voor
het doel, voor doelman Lens onhoudbaar, 3-1. Een minuut later had het
zomaar 3-2 kunnen staan. Een vrije
trap genomen door Bram Rubie leek in
de rechterbenedenhoek in het net te
ploffen, ware het niet dat de sterk keepende Lens met een geweldige reflex
de bal uit het doel kon houden.
Bekkerveld nam door hun winst de
koppositie weer over.

AANBIEDING

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

jes
+2 gratis zak
es
tj
a
voetbalpla

12.60

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL
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Bloembakspecialist geeft raad
Bloem- en plantenbakken. Zodra het lekker weer wordt, zie je ze als sierproduct verschijnen. Bloembakspecialist
Ruben Vullings (31) uit Melderslo verkoopt ze in allerlei kleuren en maten. “Vooral het experimenteren met
materialen is leuk.”

Ruben Vullings kocht zes jaar
geleden een olijfboom voor in zijn tuin.
De bak die toen om zijn olijfboom zat,
vond hij te standaard. Daarop besloot
hij zelf een bak te ontwerpen. Dit
smaakte naar meer en nu heeft hij als
zelfstandig ondernemer een bloem- en
plantenbakkenbedrijf voor particulieren,
instellingen en bedrijven.
Zijn olijfboom heeft de ondernemer
in hem losgemaakt. “Het is eigenlijk
begonnen met die olijfboom. Ik kwam
erachter dat er voor grote planten bijna
geen geschikte en mooie bakken te
krijgen zijn. Met de simpele gedachte
‘dan maak ik er zelf wel een’ ben ik
voor mezelf begonnen.” Ruben heeft
ook een webshop. “Ik ga met de tijd
mee”, vertelt hij enthousiast.

Materialen
uit de buurt
Het ondernemen zit hem in het
bloed. Hoewel hij nu nog bij een ander
bedrijf in loondienst is, hoopt hij over
enkele jaren helemaal voor zijn bloemen plantenbakken te gaan. “Ik ben
vooral aan het uitproberen wat goede
materialen zijn. Nu zijn dat vooral
kunststof, staal en hout, maar polyester is zo licht als een veertje. Voor de
verandering is dat ook leuk.”
Ruben probeert vooral met duurzaam materiaal te werken. “Wat ik
altijd belangrijk vind, is dat de techniek
en uitstraling van het product goed zijn.

Ik wil niet zeggen dat ik voor honderd
procent heilig ben, maar ik probeer
zoveel mogelijk duurzaam te produceren. Als ik bijvoorbeeld hardhout haal,
let ik erop dat er een FSC-keurmerk op
zit. Dat is beter voor het milieu.”

Experimenteren
Ruben werkt samen met verschillende tuinders en leveranciers uit de
regio. “Ik haal zoveel mogelijk materialen hier uit de buurt. Dat scheelt in
transportkosten en je stimuleert er de
lokale economie mee”, zegt hij. In de
winter verkoopt hij niet zoveel bakken.
“Maar ’s zomers zie ik de verkoop altijd
toenemen. Het is een luxe product voor
bij lekkere temperaturen. In de winter
moet ik het vooral hebben van bakken
die je binnen kan neerzetten of bijvoorbeeld plantenhoezen. In de koude
seizoenen moet je gewoon experimenteren en kijken of je andere materialen
kunt verkopen. Een palmhoes kunnen
mensen dan natuurlijk wel gebruiken.”
Als het weer niet mee zit, moet je
wat anders. Ruben besloot afgelopen
jaar de gemeente een handje te helpen
bij het uitzoeken van de prullenbakken
voor het centrum van Horst. “Ik heb
het in deze kou rustig. De techniek van
mijn bloemenbak is hetzelfde als die
van de prullenbak. Voor mij is het een
leuke opdracht en wie weet komen
mijn bloembakken dan ook nog wel
eens in Horst aan de Maas te staan”,
lacht hij.

Tuin- en
huisdecoratie

Schildersbedrijf Wim Peeters

o.a. beton en bronzen
beelden etc.

Americaanseweg 74 | 5961 PD Horst | www.wimpeeters.nl

wim peeters

& kunststof kozijnen

kleur je leven

Cox Kronenberg
Americaanseweg 22
5976 NE KRONENBERG
T. 077 - 467 20 06

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

www.m-co.nl

EINDELIJK VOORJAAR!
Victoria Teak Tafel

Spaanse Margrieten Actiedagen

120cm op stam

1,75 per stuk

4

voor

5,-

Div. perkplanten
in hangpot
9,99

7,99

OP
=
OP

vanaf

399,-

GRATIS
waardecheque
t.w.v. 100,-

Bij aankoop van een tuinset t.w.v. minimaal €750,Zie voorwaarden in de winkel en op www.leurs.nl

Tegen inlevering van deze coupon:

Spirit E-210 classic black
25 jaar
garantie

449,-

399,-

Photinia Robusta
Compacta

verschillende maten

27 april t/m 1 mei

Super Senecio senetti
div. kleuren
23cm pot!

Geldig t/m 01-05-13

Tu i n c e nt r u m Leu rs • St ra elseweg 370 Ve nlo • 077-3216000 • w w w. le urs . nl

7,99

4,99

OP
=
OP

39,99

29,99

Ponykids Doedagen
29 april t/m 3 mei 2013

Elke dag een superleuk programma in
de rijhal met pony’s van 10-12 uur!
Meer informatie: www.equidrome.nl

Kinderbodywarmer LouLou
Met gratis
accessoiretasje!

39,99

29,99
Deze acties zijn geldig t/m 01-05-13
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Terug naar
het stenentijdperk
Trends. Ze zijn heel veranderlijk, maar wel interessant. Want wil je een beetje bij de tijd blijven, dan moet je de
laatste trends volgen. Niet alleen de mode- en lifestyletrends krijgen aandacht, maar de tuin mag de laatste jaren
ook steeds meer gezien worden. Daarin speelt de bestrating een belangrijke rol.

De tuin is tegenwoordig een
tweede huiskamer. Een mooie tuin is
daarom ook een must, maar het mag
niet teveel tijd in beslag nemen. Het
moet makkelijk en hip zijn. Volgens
hovenier Ron Seuren uit Lottum is
bestrating een perfecte oplossing voor
mensen die niet zo’n groene vingers
hebben. “Vaak willen mensen de tuin
eenvoudig houden. Het moet niet
teveel tijd aan onderhoud kosten, maar
tegelijkertijd moet het wel mooi zijn.
Een goede oplossing is een mooie

bestrating. Tegels die dit seizoen
helemaal hip zijn, zijn de grote tegels
van 50 bij 50 centimeter of van 60 bij
60 centimeter in de kleuren antraciet
en grijs. Ze maken de tuin eenvoudig te
onderhouden en modern.”

Buitenleven
Zo’n tien jaar geleden zag de tuin
er een stuk anders uit. Toen waren
cobblestones, kleine stenen in allerlei
kleuren, populair. Het nadeel van deze
steentjes is dat ze moeilijk te onder-

houden zijn. Doordat een terras met
kasseien veel voegen heeft, groeit daar
veel onkruid tussen. Dit zorgt voor veel
werk als je de tuin mooi wilt houden.
Verder verliezen deze stenen snel hun
kleur. Tegenwoordig worden veel van
deze stenen uit de tuin gehaald en
vervangen door makkelijk te onderhouden stenen. “De tuin is pas een
aantal jaren echt belangrijk geworden.
Tientallen jaren geleden zag je vaak
een gazonnetje met een terrasje en dat
was de tuin. Nu is er veel meer in de

VOORJAAR

tuin te vinden. Het buitenleven wordt
ook volop gepromoot door bijvoorbeeld
tuinprogramma’s op televisie. Hierdoor
zie je die verschuiving dat de tuin toch
meer aandacht krijgt”, vertelt Ron.
De keuze voor een grote steen in
de tuin heeft ook vaak te maken met
de tegels in het huis. “Je ziet vaak
dat de tegels in het huis als het ware
overlopen naar buiten. Het moet meer
een geheel worden.” De grootste reden
blijft toch het gemak. “Mensen willen
met de tijd meegaan, maar willen er

niet teveel tijd aan besteden. Ook mag
het niet al te veel kosten, hoewel de
mensen nu wel meer geld uitgeven
aan de tuin dan zo’n tien jaar geleden.
Heel veel mensen die iets aan de tuin
willen doen, zeggen meteen: het moet
onderhoudsvriendelijk zijn. Dan kom je
al snel uit bij grote tegels. Je kunt dan
ook voor een coating kiezen, dan heb
je helemaal geen onderhoud. Grind is
bijvoorbeeld ook een goede oplossing
voor mensen die mooi en makkelijk
willen”, aldus Ron.

ijs
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in Roze truik-, klim- en stamrozen
ts

rtimen
Groot asso

den:
Openingstij
uur
.30
17
.00
Ma 13
.00 - 17.30 uur
13
/
r
uu
.00
Di - vr 10.00 - 12
uur
.00
Za 10.00 - 16

tuincentrum

De Panneschop
Grubbenvorsterweg 46, 5973 NB Lottum • tel: 077-3661908
www.seurenroses.nl • panneschop@planet.nl
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Opkomst van zoetstofplant Stevia
Plantencentrum Van den Beuken uit Meterik verkoopt sinds kort de zoetstofplant Stevia. Voortaan kan deze
plant ook voor individueel gebruik gekocht en verbouwd worden. Wat zijn de voordelen van dit honingkruid?

Sinds 2011 is de verkoop van
Stevia Rebaudiana toegestaan door
de Europese Unie. De verkoop en
het gebruik van de plant werd
lange tijd tegengehouden, vanwege
ontoereikend onderzoek en onbekende
gezondheidsrisico’s. “Onzin”, vindt
Armand, de mede-eigenaar van
plantencentrum Van den Beuken uit
Meterik, is erg enthousiast over de
Steviaplant.
De reden waarom Stevia niet
verkocht mocht worden, is volgens
hem financieel: “In Europa was er lang
sprake van een suikermonopolie.” Nu
er in andere werelddelen enthousiast
gereageerd wordt op Stevia, gaat ook
Europa overstag.

zelfs driehonderd keer zo sterk. Dit
terwijl het kruid geen calorieën bevat,
waardoor het volgens Armand ideaal is
voor bijvoorbeeld diabetespatiënten.
Het voordeel ten opzichte van
andere zoetstoffen is dat Stevia
natuurlijk is. In veel frisdranken wordt
aspertaam verwerkt. Aspertaam is wel
caloriearm, maar zou schadelijk voor
de gezondheid kunnen zijn. Stevia kent
dit nadeel niet, omdat het niet bewerkt
is. Grote fabrikanten zoals Coca-Cola
denken nu na over het gebruik van
Stevia.

Toevoegen aan je
koffie of thee

Volgens Armand heeft dit
natuurlijke, maar caloriearme
alternatief van suiker de toekomst.
“In extractvorm zullen we het dan ook
steeds vaker tegen gaan komen in onze
De plant, die oorspronkelijk
afkomstig is uit Paraguay, wordt in Zuid- voeding.”
Wanneer je Stevia thuis wil
Amerika al 1.500 jaar gebruikt door de
verbouwen en gebruiken, kun
lokale bevolking. Zij gebruikt het kruid
als zoetmiddel voor dranken, maar ook je de bladeren drogen en in een
kleine hoeveelheid toevoegen aan
voor medicinale drankjes en kruidenbijvoorbeeld koffie of thee. “Niet
extracten. Het blad van de Steviaplant
teveel, want dan sla je achterover van
is, wanneer gedroogd, 45 keer zoeter
zoetigheid,” lacht Armand.
dan suiker. Ongedroogd is het blad

45 keer
zoeter dan suiker

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

ONGEDIERTEBESTRIJDING

AKTIE: GERANIUMS E 0,90

Bestrijding
van alle
ongedierte

Koninginnedag geopend!
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-21.00 uur

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964

Solanum hangpot topkwaliteit!
S
Vol bloem en knop, uit eigen kwekerij
V

p.st.
14,99

Blauw,
wit, of paars, op stam
B

p.st.
11,50

Solanum ’Rantonetti’
S
Surfinia Million bells

en
Uit eigen kweek, 12 cm pot, super!

Buxus enorme keuze

Struik, bol, piramide, figuur, etc.

p.st.
1,99

Coniferen, Taxus en Laurier
Met kluit, alle soorten en maten!

9,99
7,95
1,49
-20%
-20%

Koninginnedag geopend van 9.00 tot 19.30 uur
Aanbiedingen geldig t/m 30 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

Avondverkoop 24 april t/m 8 mei, ma t/m vr tot 19.30 uur!

Zondags
d
geop9-1en
7 Uur
van

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!
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Aanleg en onderhoud van tuinen

VOORJAAR

Btw-verlaging werpt
vruchten af
Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën verlaagde per 1 maart tijdelijk het btw-tarief voor renovatie en
herstel van woningen ouder dan twee jaar. Hieronder valt ook het aanleggen en onderhouden van tuinen. Enkele
hoveniers uit Horst aan de Maas verwachten dat deze maatregel hen meer werk op zal leveren.
Het btw-tarief op arbeidskosten
bij het aanleggen en onderhouden
van tuinen is per 1 maart van 21
procent naar 6 procent gegaan. Deze
verlaging is tot en met 1 maart 2014
geldig. De maatregel geldt alleen
voor woningen ouder dan twee
jaar. De verlaging komt voort uit
het woonakkoord dat tussen D66,
ChristenUnie en de coalitiepartijen op
13 februari tot stand is gekomen.
Robert van Gerven, eigenaar
van hoveniersbedrijf De Middelpas
in Swolgen, verwacht dat hij in de
tweede helft van het jaar meer vraag
zal krijgen naar het aanleggen of
onderhouden van een tuin. “Op dit
moment merk ik er niet zoveel van.
Mensen letten nog steeds op het geld

en geven niet zoveel uit. De bedoeling
van de btw-verlaging is om mensen te
stimuleren om meer geld uit te geven.
Op den duur zal het wel wat schelen.
De verlaging kan doorslaggevend zijn
voor mensen die bijvoorbeeld nog twijfelen. In de tweede helft van het jaar
verwacht ik meer opdrachten. Eigenlijk
is het weer een groter probleem voor
ons. Het slechte weer en de vele
sneeuw de afgelopen tijd speelt een
grotere rol in de vraag naar aanleg of
onderhoud dan die 15 procent verlaging.”
Volgens Wilfred Veldpaus, eigenaar van Veldpaus Tuinen in Sevenum,
is de maatregel drempelverlagend.
“Tuinaanleg en onderhoud worden
goedkoper. Dit is een goede prikkel

voor mensen om nu iets aan de tuin
te laten doen. Ik verwacht dat ik in
de loop van het jaar meer klussen zal
krijgen. Op dit moment merk ik nog
niet veel van de verlaging.”

Stimulans voor de
hoveniersbedrijven

Op de ﬁets
Het mooie lenteweer is aangebroken en dus is het tijd om de fiets uit de
schuur te halen. Alleen, met zijn tweeën of in een gezelschap de natuur in of
voor woonwerkverkeer. Met de komst van de mooie en lange dagen is het
een goed moment om te zorgen dat fiets goed in orde is. Maar wat moet je
precies allemaal doen en waar moet je op letten om te genieten van een
leuke fietsrit?

Daarentegen heeft Sakura Tuin in
Hegelsom het wel al drukker gekregen.
“Ik merk dat de opdrachten sneller
door de mensen aangenomen worden.
Ze maken ook eerder een keuze. De
regeling is zeker een stimulans voor
de hoveniersbedrijven. Het is toch een
aanzienlijk bedrag dat men bespaart.
Dat is altijd meegenomen”, vertelt
eigenaar Martijn Lund.

Stel het onderhoud aan de fiets in
ieder geval niet onnodig lang uit. Het
maakt een mankement aan de fiets
namelijk erger.

Maar ook zeker niet
te zacht
Maak een afspraak met de fietsspecialist om de fiets te laten controleren. Zorg dat de bandenspanning niet
hard is, maar ook zeker niet te zacht.
Hoe harder de band is opgepompt, hoe
lager de rolweerstand. Maar een te
hard opgepompte band geeft minder
fietscomfort. Bij te slappe banden is de
kans op lekrijden een stuk groter en de
slijtage neemt toe. Zorg dat mede-

KWEKERIJ DE LIFRA IS ER WEER
MET EEN GRANDIOOS ASSORTIMENT

TorrenTe eM*****

DE GROOTSTE KEUZE AAN
KWALITEITSPLANTEN, 250 SOORTEN!

& Arroyo eM*****
Twee mooie Gazelle modellen uitgevoerd met
betrouwbare Bosch middenmotoren voor een
perfecte wegligging en efficiënte aandrijving!

12 LOBELIAS VOOR MAAR € 1,50 LAAGSTE PRIJSGARANTIE.
PETUNIAS € 0,20, AFRIKANEN € 0,25, ALLYSSUM € 0,25
HANGPETUNIA’S (SURFINIA’S EN MILLION BELLS) VANAF € 0,75
VERDER VOLOP GERANIUMS € 0,80 DAHLIAS VANAF € 0,75
ENZ ENZ ENZ. KUIPPLANTEN, HANGPLANTEN EN VETPLANTEN.
EN NATUURLIJK DE BESTE POTGROND.
ALLEEN WIJ.........ZETTEN DE PRIJS ERBIJ!
LET OP: nieuwe openingstijden:
open ma t/m vr van 9.00 t/m 19.00 uur
za. 9.00 t/m 16.00 uur
Koninginnedag en Pinksteren geopend tot 16.00 uur

De fietsen hebben uitmuntende remprestaties,
ook in slecht weer, met de onderhoudsarme
Magura remmen. Goed gezien en gezien
worden door de koplamp met zeer hoge
lichtopbrengst!
Kortom, twee bijzondere modellen die bij ons uit
voorraad leverbaar zijn! Kom gerust langs om
ze te proberen of te bezichtigen in onze winkels.

Torrente

Openingstijden winkels
di t/m do 9.00 - 18.00 uur, vr. 9.00-20.00 uur, za. 9.00 - 16.00 uur
(Sevenum geen koopavond en elke middag gesloten tussen 12.00-13.00 uur)

weggebruikers je opmerken: wie en
wordt gezien. Laat de ketting smeren
met de juiste olie, in ieder geval een
variant die vuilwerend is. Verkeerde
olie trekt stof en zand aan. Zorg dat
de versnellingen goed afgestemd zijn,
laat de derailleur controleren. Check
bij electrische fietsen of de accu werkt
en voldoende oplaadt. Als kinderen
mee gaan op de fiets, kijk vooraf of ze
nog in het kinderstoeltje passen. En als
laatste, zorg dat de fiets is gepoetst.
Als de fiets helemaal in orde is,
dan is het vooral belangrijk om te
gaan genieten op de fiets. Samen een
tochtje langs de Maas, door de bossen,
een terrasje pikken of samen met de
kinderen naar een speeltuin.

KONINGINNEDAG GEOPEND VAN 10:00 T/M 16:00 UUR

Arroyo

Winkel Sevenum: Peperstraat 54
Winkel Horst:
Kloosterstraat 12

5975 BW Sevenum
5961 GE Horst

tel. (077) 467 82 17 | www.theolommen.nl

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

LORBAAN 12A,VEULEN nabij Center Parcs Het Meerdal
T: 06 14 21 76 97
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regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

Tips voor de moestuin
Een eigen moestuin: waar begin je? Is een het genoeg om een stuk grond en een schoffel te hebben? Wanneer
wordt wat gezaaid? En waar moet men rekening mee houden? HALLO zet moestuintips op een rijtje.

bij simons hekwerk
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

schuifpoorten
overkappingen
afrasteringen
gaashekwerken

voor al uw (industrieel) hekwerk
en onderhoudswerkzaamheden

www.simonshek.nl

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

• Tuinonderhoud
Uwveelzijdige
veelzijdige• Tuinonderhoud
Uw
Tuinrenovatie
•••Tuinonderhoud
Tuinonderhoud
• Tuinrenovatie
Uw
veelzijdige
Uw
veelzijdige
hoveniervoor
voor • Tuinaanleg
•••Tuinrenovatie
Tuinaanleg
Tuinrenovatie
hovenier
hovenier
voor • Tuinontwerp
hovenier
Tuinaanleg
•• Tuinaanleg
Tuinontwerp
uw
tuin
Tuinontwerp
uw
tuin
•••Tuinontwerp
Aanplantgarantie
• Aanplantgarantie
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tuin
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tuin
Aanplantgarantie
•••Aanplantgarantie
Sierbestrating
• Sierbestrating
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Sierbestrating

Al 10
10
jaar
een
begrip
in de
de
regio!
Al
jaar
een
begrip
in
regio!
Al 10
jaar
een
begrip
in
de
regio!
Al 10 jaar een begrip in de regio!

Ron Seuren
Seuren
Ron Ron
Seuren
Mobiel:
062253
535422
222554
54 25
25
Mobiel:
Ron
Seuren
Mobiel:
06 5306
www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl
Mobiel:
06
53
22
54
25
www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl

Begin met de locatie. Kies een
zonnig plekje voor je moestuin: planten
groeien goed in de zon. Maar zorg
ook goed voor de bodem, want daar
halen planten hun voeding uit. Omdat
verschillende plekjes verschillende
verzorging nodig hebben, zou je
kunnen overwegen een grondmonster
te laten onderzoeken door een
tuincentrum. Zij kunnen dan aangeven
welke bemesting het meest geschikt is
voor jouw moestuintje.
Als de locatie gekozen is, begin
dan met het omspitten van de grond:
onkruid, stenen en wortels van eerdere
planten kun je zo verwijderen en de
grond komt goed los.

Planten helpen elkaar
Dan is het tijd om te kiezen wat
je gaat planten. Let op: sommige
planten passen heel goed naast elkaar,
anderen staan liever niet zij aan zij.

Zo verdragen peterselie en selderij
elkaar niet goed, dus zorg ervoor dat
er een ruime afstand tussen de twee
planten is. Daarnaast zijn ook planten
die elkaar helpen. Als je uien tussen
de wortelen zet, blijven wormpjes weg
die graag wortelen eten. Makkelijke
planten zijn bijvoorbeeld sla, boontjes
en uien.
Na een oogstperiode is het
goed om Afrikaantjes te planten:
zij reinigingen de grond en zorgen
dat er geen aaltjes in komen. Deze
bloemetjes zijn ook goed tegen luis.
Sommige planten, zoals tuinbonen, zijn
erg gevoelig voor luis. Je kunt proberen
de planten nat te maken met een
handveger en wat zeepsop.

Sproeien in avonduren
Als het droog weer wordt, zul je
de tuin moeten helpen: sproei met
water. Maar doe dit niet te vaak en het

liefst in de avonduren. Sproei niet als
de zon hoog aan de hemel staat. Ten
eerste verdampt veel van het water en
ten tweede verbranden bij sommige
planten de blaadjes als ze nat in de zon
staan.
Scherm planten met vruchten
als aardbeien en bessenstruiken af
van vogels en andere kleine dieren.
Je kunt bijvoorbeeld netten over
bessenstruiken hangen of een net
over je aardbeienvelden spannen. Zo
voorkom je dat je vruchten nog voor ze
rijp zijn opgegeten worden door vogels.
Voor de komende jaren: wissel de
bebouwing de komende jaren af. Dit
zorgt er voor dat de grond niet uitgeput
wordt en voorkomt dat insecten de
planten snel weten te vinden. Plant
niet twee jaar op rij dezelfde groenten
op dezelfde plek. Het beste is om pas
na drie jaar weer dezelfde producten
te poten.
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‘Ik stond te gniffelen toen voor het eerst
werd gevraagd naar een kattenbak’
De Boerenbond in Sevenum is van oudsher een winkel voor voer, kunstmest en zaaizaden. “Vandaag de dag is
het bedrijf opgesplitst in drie divisies: winkel, plant en vee. Wij vallen onder het stuk winkel”, zegt Leon Elbers,
bedrijfsleider in Sevenum.

particulier en de verschuiving naar deze
doelgroep. We hadden 25 jaar geleden
één soort hondenbrok, tegenwoordig
een stelling van elf meter. Vroeger vrat
de hond met de varkens of de koeien
mee.”

Hoe een tomaat aan
de plant hangt
De laatste trend in het buitenleven is moestuinieren op de vierkante
meter. “We hebben met dit concept
een prijs gewonnen. Het is een manier
om het voor iedereen mogelijk te

De Boerenbond is ontstaan uit een
coöperatie van verschillende boerenbedrijven in de omgeving die krachten
bundelden om volumevoordeel te
halen uit gezamenlijk inkopen. “Tot in
de jaren 80 was dit een sterk voordeel”, zegt Leon.

Wij hebben de winkel
hierop aangepast
“Daarnaast ontstond een winkel voor de boer: hij kon niet alleen
terecht voor kunstmest en zaaizaad.
Hij had daarnaast ook een riek, laarzen
en gereedschap nodig. Het was een
geïmproviseerde winkel, meestal een
houten schap ergens in het magazijn.
Toen de particulier net zo’n hoge eisen
ging stellen als de boeren, kwam deze

ook vaker naar de winkel, voor het
bemesten van het gazon of voor de
aanschaf van goede laarzen.”
Door de schaalvergroting in de
agrarische sector, die eind jaren tachtig
begon, nam het aantal boerenbedrijven af. “Wij hebben de winkel hierop
aangepast, want de producten voor de
boer werden voortaan op bestelling
aan huis geleverd door een andere tak
van de organisatie. Wij zijn ons steeds
meer gaan richten op de particulier.
We zochten samenwerking met andere
plaatselijke boerenbonden en op die
manier hebben we krachten gebundeld: wij kopen samen in en laten
gezamenlijk folders ontwerpen en
drukken.”
De Boerenbond heeft van oudsher
verstand van het buitenleven. “Dat

hebben we opgebouwd door jarenlange ervaring op het boerenerf, tegenwoordig verzameld in een winkeloppervlakte van duizend vierkante meter.
Vroeger waren dat er maar honderd”,
aldus Leon. “Mensen willen steeds
meer buiten genieten. De tuin is een
verlengstuk van de woning geworden:
met een barbecue en tuinmeubels. Dat
was 25 jaar geleden niet of in ieder
geval veel minder.”

Eén soort hondenbrok
“Ik stond te gniffelen toen voor het
eerst werd gevraagd naar een kattenbak. Tegenwoordig hebben we tientallen soorten kattenbakvulling in huis.
Welke boer gaat zijn kat nou op een
kattenbak zetten? Het had natuurlijk
vooral te maken met de vraag van de

VOORJAAR

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.
goed afgehard
met voorraad
bemesting.
Surfinias € 0,89

Tuinplanten,
heesters, hagen,
vaste planten

Top kwaliteit,
lage prijzen
eigen kweek

•

T: 06 30 58 79 98

•

Overdekt
plantencentrum,
lage prijzen
tot wel

E: bleustone@live.nl
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dieren
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knuf fe !
r
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50%

pachysandra €0,80
lavendel hidcote €0,80
hortensia’s €1,85
viburnums €1,85
vlinderstruiken €1,85
laurier €1,85
door eigen kweek
hedera aan stok 80 cm €1,45
Kroningsdag geopend
potentilla fruticosa €1,85
photinia €1,85 enz.
van 09.00 tot 17.00 uur
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
Verbouwd!
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13
Nu overdekt.
.00 uur gesloten

Kuipplanten € 6,95

St. Jansstraat 43, Meterik

maken groenten te kweken en dan
met name basisschoolleerlingen te
laten zien, waar de groenten vandaan
komen. Sommige kinderen denken
dat komkommers uit de supermarkt
komen.” Het gaat volgens Leon niet
om de hoeveelheid of het uiteindelijke
resultaat. “Je ziet hoe een radijsje
groeit, dat de aardappel in de grond
zit en weet hoe een tomaat aan de
plant hangt. Ik vind het belangrijk om
iedereen bewust maken hoe belangrijk
de agrarische sector is, want zonder de
agrarische sector hebben we niet veel
te eten”, aldus Leon.

korting

Plezier op en rond
het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu
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Black Symphony: over liefde, verlies en elkaar terugvinden

Lola uit Horst schrijft eigen boek
Een boek schrijven om je hoofd leeg te maken. Dat deed Lola Aerts (15) uit Horst. Zij schreef Black Symphony,
een boek dat gaat over liefde, verlies en elkaar terugvinden.

Na het zien van een film begon
Lola met schrijven. “Ik had een film
gezien en ik vond het einde niet leuk.
Toen heb ik een ander einde geschreven, een kort script. Hierna ben ik met
een ander verhaal begonnen. Voor ik
het wist, had ik mijn eigen boek klaar.
Het was een stuk langer en dieper dan
het scriptje dat ik eerder schreef. Als ik
me niet lekker voelde, ging ik schrijven.
Het was voor mij een soort therapie. Ik
ben erg blij dat ik daarmee alles weer
beter op een rijtje heb gekregen.”

Oh-momentje

Lola heeft een moeilijke periode
achter de rug. “Ik ben een poosje
depressief geweest”, vertelt ze. “Ik
sloot me af van iedereen. Ze snapten

me gewoon niet. Ik moest alles voor
mezelf op een rijtje zetten. Het boek
was voor mij een goede oplossing om
mijn gedachten en gevoelens op te

schrijven. Op een gegeven moment
wist ik: dit wil ik niet meer, het moet
veranderen. Ik heb mezelf gered door
het schrijven van mijn boek.”

De oma van Lola speelde een
belangrijke rol in de totstandkoming
van het boek. “Ik heb vanaf het begin
alles mogen lezen”, vertelt Marianne
Janssen trots. “Ze stuurde mij steeds
stukjes die ze had afgerond. Het was
voor mij verwarrend, want ik zag er
nog geen verhaal in en ik begreep
het ook niet. Maar op een gegeven
moment had ik een ‘oh-momentje’.
Toen begreep ik het verhaal. Wat ik
mooi vind aan Lola’s manier van schrijven, is dat ik haar eigenlijk hoorde praten toen ik het verhaal las.” Marianne
hielp Lola niet alleen met het lezen,
maar ze corrigeerde haar boek ook een
aantal keren.
Het uitgeven van een boek is een
heel proces, zo merkten Lola en haar
oma. “Als je naar een uitgever gaat,

kom je in een wereld die je niet kent”,
vertelt Lola. “Zo had ik bijvoorbeeld een
kaft gemaakt, maar het bleek dat ik
een plaatje had gebruikt waar rechten
op zitten. Toen moest ik een andere
kaft maken, dat vond ik jammer.” Ook
het contract ondertekenen was een
hele ervaring. “We snapten niet veel
van het contract. Het is echt een apart
wereldje, maar ik vind het erg leuk om
Lola te helpen”, aldus Marianne.

Black Symphony
Het verhaal van Lola’s boek, Black
Symphony, gaat over het meisje Snow
dat veel meegemaakt heeft. “Snow
wordt op 22-jarige leeftijd een rockster,
maar wat daaraan vooraf ging, is triest.
Dat komt in het verhaal naar voren. Hoe
zij naar de wereld kijkt, zo kijk ik ook
naar de wereld. Het verhaal begint heel
vrolijk, maar dat verandert verderop in
het boek. Het is kort samengevat een
jeugdroman over Snow, die in haar eentje de wereld veroverde”, legt Lola uit.
Na alle ervaringen met het
schrijven en uitgeven van een boek,
weten Lola en haar oma dat ze het de
volgende keer anders doen. “Ik ben
nog van plan om zo’n zes of zeven
boeken te schrijven. Deze willen we in
eigen beheer uitgeven en niet bij een
uitgever. Dit gaat een stuk gemakkelijker. Zo kan ik bijvoorbeeld zelf beslissen
wat ik allemaal wel en niet wil.”

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties geldig van 25 april t/m 8 mei
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15 VRAGEN aan Mitchell Cuppen Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Mitchell Cuppen
13 jaar
Hegelsom
Dendron College

Waar sta jij over 10 jaar?
Ik hoop dat ik tegen die tijd mijn school
afgemaakt heb en dat ik dan een leuke
baan heb. Ik weet nog niet wat voor
baan precies, maar ik denk dat ik dan
de economische richting op ga. Ik wil
wel hier in de buurt blijven wonen,
omdat ik het fijn vind dat ik veel mensen ken. Het is een vertrouwde buurt.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dat is het begin van het schooljaar.
Ik ben niet zo goed begonnen. Op de
basisschool was ik redelijk goed in
leren, daar hoefde ik niet vaak iets te
doen. Op de middelbare school deed ik
eigenlijk hetzelfde, maar dat kon dus
niet. Als ik beter mijn best had gedaan,
had ik toen betere cijfers gehaald. Nu
gaat het wel beter.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?

Dat was een 6,5 voor Duits. Dat is wel
een vak waar ik goed in ben, maar
bij dit cijfer was de puntentelling erg
streng. Gym is een vak dat ik leuker
vind dan Duits, kan me daar goed
uitleven. Daar ben ik ook vrij goed in, ik
haal daar goede cijfers voor.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Een reis met al mijn vrienden naar een
tropisch, onbewoond eiland. Dan gaan
mijn klasgenoten, al mijn vrienden en
familie mee en zouden we een feestje
op het strand vieren.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat zijn er meerderen, die ik vooral op
school heb leren kennen en waar ik op
het moment heel erg veel mee om ga,
ook buiten school. Dan gaan we bijvoorbeeld in Horst naar de supermarkt
of we gaan naar het voetbalveldje.
Je laatst ontvangen appje/smsje, van
wie kreeg je die en wat stond erin?
Dat was van de groepswhatsapp van
mijn klas. Dat ging over het cijfer van
Duits dat we vandaag teruggekregen

hadden. Als we bijvoorbeeld het
huiswerk niet weten, bespreken we dat
in deze whatsappgroep. Of we hebben
het over het feit dat we punten terug
gaan krijgen. Dat vind ik erg handig,
als je iets niet weet, over bijvoorbeeld
huiswerk, dan weet iemand anders dat
wel.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Mijn favoriet zijn Whatsapp en Twitter.
Op Twitter vind ik het interessant om
te lezen wat mensen daar op zetten.
Zelf schrijf ik er ook dingen op die ik
wil delen. En Whatsapp vind ik handig,
omdat je snel met veel mensen kunt
praten over dingen.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Dat iedereen elkaar redelijk goed kent
en het is gewoon een fijne gemeente.
Er zijn ook allemaal leuke dingen te
beleven, zoals bepaalde feestjes en
bijvoorbeeld Toverland. Ik wil later zelf
ook hier in de buurt blijven wonen. Als
ik toch in een stad ga studeren, zou ik

Kwaliteit, vakmanschap, maatwerk!

na de studie meteen terug naar Horst
aan de Maas gaan.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik zelf mijn feestje op een
tropisch, onbewoond eiland met al
mijn vrienden, klasgenoten en familie
regelen. Dan hoef ik het niet meer als
verjaardagscadeau te krijgen.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Heeft ze
een geheim ingrediënt?
Saté, hij smaakt anders dan normaal.
Ze gebruikt kipfilet, maar voor de saus
gebruikt ze eigengemaakte satésaus.
Ik eet het redelijk vaak, het is een van
mijn lievelingsgerechten.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik heb op het moment nog geen bijbaantje, maar daar ben ik nu voor aan
het zoeken. Het maakt me niet zoveel
uit wat voor baantje. Als het maar een
bijbaantje is voor in de weekenden en
in de vakantie.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag. Dan kan ik al mijn
vrienden uitnodigen en kunnen we een
feestje bouwen. Dan nodig ik zoveel
mogelijk vrienden uit, gewoon bij mij
thuis.
Zon of sneeuw?
Ik houd veel meer van de zon. Sneeuw
is plakkerig en koud. In de zon kun je
lekker in het zwembad gaan zwemmen
en in de zon liggen. Ik houd ook meer
van een zonvakantie dan een wintersportvakantie.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. ’s Ochtends
kom ik mijn bed niet uit, ik wil het
liefst zo lang mogelijk blijven liggen. ’s Avonds wil ik het liefst zo laat
mogelijk naar bed gaan. Dit is altijd
zo geweest, dus ik denk dat het in de
toekomst ook zo blijft.
Stad of dorp?
Ik houd meer van een dorp. Het is
knus en gezellig. In een dorp ken je
iedereen. Ik zou op zich ook wel in
een stad kunnen wonen, bijvoorbeeld
tijdens mijn studententijd. Dan zou ik
wel in een studentenstad kunnen gaan
wonen, toch zou ik dan na mijn studie
meteen weer terug naar het dorp gaan.
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Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
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Maandagbaaldag
Maandag staat bekend als
internationale baaldag, volgens
Facebook tenminste. Hoe vaak
ik maandag-gezeur wel niet
voor bij zie komen op mijn
online nieuwsoverzicht. Vroeg
me altijd al af hoe ver het bij
mij moest komen, wil ik
maandag benoemen tot
baaldag van de week.
Inmiddels ben ik daar achter
gekomen...
Door de eerste wekker heen
slapen is, op een dag van een
belangrijk gesprek, geen fijne
start. Vervolgens aankomen op
het station en erachter komen
dat de trein vertraging heeft,
zodat je dus nu al weet dat je de
aansluiting in Eindhoven mist,
helpt dan ook niet echt mee bij
de ontwikkeling van een beter
humeur. Als klap op de vuurpijl
had ook de volgende trein in
Eindhoven vertraging, waardoor
de tweede aansluiting in Utrecht
niet meer te redden was. Jeetje,
gaat lekker zo. Ik begreep
meteen alle maandagzeurders en
voegde mezelf zonder twijfel bij
deze groep. Helaas ging ook de
aankomst in Amsterdam iets
anders dan gepland. Dacht, met
mijn chaotisch karakter, mijn
mapje met al mijn belangrijke
pasjes achter gelaten te hebben
in de trein, waardoor mijn
vriendje direct de trein weer in
sprong (wat een held). Zonder
resultaat: het mapje zat gewoon
verstopt in mijn tas en mijn
vriendje kon de trein niet meer
uit: de deuren bleven dicht en
van achter het raam vertrok hij
zwaaiend naar het volgend
station. Dit kon toch niet erger?
Oh jawel, het kon erger, het is
tenslotte maandag-baaldag. De
bus naar huis kwam niet opdagen
en, eenmaal in een andere bus,
viel bij het uitstappen mijn
ov-kaart onder een bezette stoel.
Heel fijn, kon dus met mijn
strakke broek en honderd kilo
bagage onder die stoel gaan
kruipen, en snel ook nog want ik
moest eruit. Dat is gemakkelijker
gezegd dat gedaan want natuurlijk waren mijn twintig tassen het
daar niet mee eens en bleven
achter alles mogelijk haken. Mijn
medepassagiers, aan de blikken
te zien, waren het er trouwens
ook niet mee eens...
Jeetje, wat een begin van de
week. Een slechte generale
betekent een goede finale
zeggen ze toch altijd? Hopelijk
geldt dat ook voor maandagbaaldag, want dan ga ik een
geweldige week tegenmoet!
Mies
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Achtste-Groepers huilen niet

Musical met boodschap
Eerst was er het boek van kinderboekenschrijver Jacques Vriens, toen de film en nu is er de musical AchtsteGroepers huilen niet. Zeventien musicalleerlingen van feesterij en danserij Froxx hebben de afgelopen maanden
geoefend op het stuk en staan op 20 mei gezamenlijk op het podium in Horst.

Circus op het
Dendron
Flitsende lichten, acrobaten die door de lucht vliegen en jongleurs op
grote ballen: de kinderen van groep 5 van basisscholen Twister en
Weisterbeek uit Horst keken dinsdagochtend hun ogen uit. Leerlingen van
het Dendron College gaven een circusvoorstelling.

De kinderen met hun docente
Het idee voor de musical is afkomstig van docente Noëlle van Bussel. Zij
geeft sinds september musicallessen
in Horst. “De film maakte veel indruk
op mij en bleef maar door mijn hoofd
spelen. Ik wilde er heel graag iets mee
doen en ben op een gegeven moment
voor mezelf een script gaan schrijven.
Vervolgens heb ik mijn idee voorgesteld aan de kinderen en die waren
heel enthousiast. Het is een verhaal
wat je raakt, het heeft mij zelfs al aan
het huilen gemaakt. Het is een musical
met een boodschap.”
In Achtste-Groepers huilen niet
draait het om Akkie, een basisschoolleerlinge die houdt van dansen,
zingen en voetbal. Maar Akkie lijdt
ook aan leukemie. Een heftig thema
voor een kindermusical, maar ook
een mooi thema vinden spelers Kris
van Rensch (11) en Zoë Vloet (10). Zij
spelen respectievelijk Daantje en Elise
in de musical. Kris is de enige jongen

in een grote groep meiden, maar dat
vindt hij verder niet zo erg. “Ik hou
gewoon heel van zingen en dansen,
kan bijna niet zonder. Ik heb ook wel
eens vaker opgetreden, met carnaval
bijvoorbeeld.” Kris kende de film al. Hij
vindt het een spannend verhaal, waar
hij af en toe zelfs kippenvel van krijgt.
“Het is soms ook een beetje zielig. Wat
ik zelf een mooi stukje uit het verhaal
vindt, is wanneer de klas een herdenking voor Akkie houdt.”
Ook Zoë kan niet zonder muziek.
Zij ziet, net als Kris, wel een carrière
in de musicalwereld voor zich. “Ik
dans al vanaf mijn tweede, ik vind het
heel leuk om helemaal los te gaan
op muziek.” Maar eerst deze musical
waarin zij de beste vriendin van Akkie
speelt. Zoë vindt dat ze een mooie
rol mag spelen. Sowieso vindt ze de
musical nog beter dan de film. En dat
komt dan vooral door de liedjes die er
aan zijn toegevoegd. Als zij niet aan

de musical mee zou doen, dan zou
Zoë zeker een kaartje kopen voor de
voorstelling.
Hoewel de musical een serieus
thema heeft, heeft Noëlle er bewust
voor gekozen het verhaal luchtiger
te houden dan in de film. Er komt
bijvoorbeeld geen begrafenisscène op
het podium. In totaal telt de musical
negen liedjes. De teksten, geschreven
door de docente, worden gezongen
op bestaande muziek uit bijvoorbeeld
Wicked en Footloose. Niet alle kinderen hebben podiumervaring. “Maar
iedereen is de afgelopen maanden echt
gegroeid in zijn of haar rol. Dat is heel
mooi om te zien.”
Nico Haverman van Froxx is heel
enthousiast over de musical. Als het
aan hem ligt krijgt deze zeker een
vervolg. “Maar we wachten eerst de
reacties af.”
Kijk voor meer informatie over de
musical op www.froxx.nl

Op een grote opblaasbare tumblingbaan, met acrogym, op een trapeze en met circusattributen proberen
leerlingen uit havo5 en vwo5 van het
Dendron College de basisschoolkinderen te vermaken. Even later mogen
die laatsten ook zelf meedoen. “Dat
was even improviseren”, lacht een van
de Dendron-leerlingen. De jongsten
leefden zich uit op de tumblingbaan
en werden voorzichtig op de trapeze
geholpen door de oudere leerlingen.

“Het is fijn dat ze niet zo verlegen zijn
en lekker meededen”, lacht een acrogymmer. De circusvoorstelling was voor
de leerlingen van uit havo5 en vwo5
onderdeel van hun examen voor het
vak Bewegen, Sport en Maatschappij
(BSM), een uitgebreide variant van
lichamelijke opvoeding waar onder
meer ook de theorie van sporten, voeding en spieren aan de orde komt.
Voor meer foto’s van het circus,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Onderhoud hoogstamfruitbomen
In opdracht van Stichting Landschap Horst aan de Maas is het IKL
(Instandhouding Kleine Landschapselementen) onlangs gestart met het
opknappen van een aantal hoogstamboomgaarden in de gemeente.

Explosieve wereldmuziek
De vijfkoppige Argentijns-Spaanse band Negritos staat op zondag 28 april op het podium van Cambrinus in
Horst. De muziek van Negritos kenmerkt zich door uitersten van ingetogen songs tot energieke uptempo folklore
rock, waarin Argentijnse folklore wordt vermengd met Spaanse flamenco.
Vanwege hun rauwe,
onverbloemde passie werd Negritos
menigmaal gekozen tot afsluitend
hoogtepunt van festivals in Europa
en Zuid-Amerika. Gedurende hun
liveshow wisselen de leden van
Negritos veel van instrumenten. Zij
spelen bijvoorbeeld op de klassieke

Spaanse gitaar, charango, cajon,
xylofoon, bass, elektrische gitaar,
durbuka en verschillende soorten
fluiten.
Negritos werd tien jaar geleden
opgericht door de twee Argentijnse
broers Pablo en Diego Arias Lucioni.
In Barcelona groeide Negritos uit van

duo tot vijfmansband. Niet alleen
in Barcelona, maar ook plaatsen als
Madrid, Parijs, Berlijn, Amsterdam,
London en andere steden in Europa
hebben ze hun publiek weten te
imponeren met hun passie en een
explosieve performance. Dit optreden
begint om 16.00 uur.

Aanstormend cabarettalent
In ’t Gasthoês zijn op zondag 28 april tijdens Kakelvers, drie aanstormende cabarettalenten te zien. Deze
zevende editie van Kakelvers begint om 20.00 uur.
Het spits wordt afgebeten door
Max van de Burg. Hij verrast zijn
publiek met absurde verhalen, rake
types, hilarische conferences en
mooie liedjes. Vervolgens is het kwartet Herman in een Bakje Geitenkwark

aan de beurt. Dit gezelschap combineert a capella zang met cabaret.
Afgelopen zomer waren ze al te zien in
Horst tijdens het OP2012-festival.
Na de pauze speelt Dara Faizi
een gedeelte uit zijn voorstelling

Gevaarlijke Gedachten. Eerder won
hij zowel de jury- als de publieksprijs
tijdens het Groninger Studenten
Cabaret Festival.
Kijk voor meer informatie op
www.kukeleku.com

Hoogstamfruitbomen vergen jaarlijks onderhoud en zorg. Het snoeien
van de boom is hiervan een belangrijk
onderdeel. De onderhoudssnoei aan de
appel-, peren, kersen- en pruimenbomen kan ook nog in het vroege voorjaar uitgevoerd worden. Met de kersen
en de pruimen wordt gewacht tot in de
zomer of tegelijk met de pluk.
Sinds 1997 is Landschap Horst
aan de Maas actief met erfbeplanting

om het buitengebied te verfraaien.
Denk bijvoorbeeld aan de aanplant
van hagen, singels, houtwallen en
hoogstam fruitboomgaarden, maar
ook aan de aanleg van poelen en
andere landschapselementen. Op deze
manier keren traditionele boerenerven
en beplantingsvormen terug in het
landschap en wordt bebouwing beter
ingepast. Voor meer informatie
www.landschaphorstaandemaas.nl

25
04

cultuur 33

Aspergerie in Museum De Locht
Het gebied Noord- en Midden Limburg is landelijk koploper in de aspergeteelt. Dankzij de rulle zandgrond en
het vakmanschap zijn smaak en kwaliteit van topniveau. Museum De Locht in Melderslo staat op zondag 28 april in
het teken van het witte goud. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in het onlangs vernieuwde Nationaal
Aspergemuseum.

familie Teeuwen geeft informatie over
het wecken van asperges zoals dat in
grootmoeders tijd gedaan werd.

Zelf asperges steken
Het wijnmakersgilde Dionysos en
Confrérie d’Asperge laten passende
wijnen proeven. Een aspergekweker
demonstreert het wassen, sorteren
en veilingklaar maken van het witte
goud. Bezoekers die een keer asperges
willen steken, kunnen dat doen onder
deskundige begeleiding op het eigen
aspergeveldje. Kinderen kunnen zich

vermaken in het nieuwe kinderhonk
met minikermis en oude spelen. Ook
kunnen ze zelf brood bakken. Asperges
kunnen ook gekocht worden: in de
authentieke veilingbanken met de
originele veilingklok. Recepten zijn
volop verkrijgbaar. Dit jaar is er speciale
aandacht voor asperge in de schilderkunst.
Museum de Locht is open van 11.00
tot 17.00 uur en de demonstraties
beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Ruilbeurs
Peelmuseum
In het Peelmuseum in America is op zondag 28 april een ruilbeurs. De
beurs is van 10.00 tot 12.00 uur.
Een aantal standhouders is present met een grote variatie aan oude
en jonge verzamelobjecten zoals
postzegels, munten, ansichtkaar-

Onder het motto Laat u verrassen
kunnen bezoekers proeven, kijken
en ruiken van het witte goud. Omlijst

door passende muziek is er een groot
aantal activiteiten rond de koningin
van de groente. Zo is er een culinair

preuvenement met aspergegerechten
van topkoks, een gratis proeverij van
aspergesnacks en aspergevelouté. De

N u oo k
i n H o rs
t!

ten, bidprentjes, sigarenbandjes en
balpennen.
Voor meer informatie kijk op
www.peelmuseum.nl.

Niksco
OJC Niks in Horst wordt zaterdag 27 april gevuld met exotische
discoklanken. Oude en nieuwe krakers passeren de revue en de zaal
wordt omgetoverd. Niet minder dan vijf dj’s nemen tijdens de Niksco
achter de knoppen plaats.
Thomas Dulle en Keezus Christus
zijn bekenden van OJC Niks en hebben nog nooit teleurgesteld. Atilla en
Disco D reizen vanuit de hoofdstad
naar Horst om de bezoekers een

legendarische avond te bezorgen.
Regionaal talent Sam Duijf completeert de line-up.
De deuren openen om 22.00 uur
en sluiten om 03.00 uur.

Flash! in strijd van
coverbands

Win € 200,watches &
jewelry!
Lever deze advertentie vóór
12 mei persoonlijk in bij onze
nieuwe vestiging in Horst en
maak kans op een cadeaubon
t.w.v. € 200,- vrij te besteden
op onze gehele collectie.
Naam:

De coverband Flash! staat zaterdag 27 april vanaf 19.30 uur in de
Limburgse kwartfinale van The Dutch Battle of the Coverbands in De
Gaper in Sevenum. In totaal strijden zeven bands voor een plekje in de
landelijke halve finale.
The Dutch Battle of the
Coverbands is een wedstrijd waar
gestreden wordt om de beste
coverband van Nederland te worden.
Tijdens de kwartfinale in De Gaper in
Sevenum worden twee bands geko-

zen voor de halve finale: een door
een jury, de ander door het publiek.
Flash! is een pop- en rockcoverband uit Sevenum. De band bestaat
uit vijf leden. De band won eerder de
publieksprijs Popsport Limburg 2012.

Whatletto en Future
Idiots in Cartouche
De Noord-Limburgse band Whatletto speelt in het voorprogramma
van het Zweedse Future Idiots. Op zaterdag 27 april spelen beide bands in
OJC Cartouche in America. De zaal is open om 20.00 uur en entree is
gratis.

Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

TIJD! watches & jewelry | Kerkstraat 13b, 5961 GC Horst
T 077 398 43 00 | E info@tijd-horst.nl | www.tijd-horst.nl

Whatletto werd in de zomer van
2000 opgericht. Zij spelen korte eigen
nummers. De muziek is een mix van
punk, metal en hardcore. Hun eerste
demo, Whatdunktos, werd in juli 2002
uitgebracht. Datzelfde jaar speelden
zij in voorprogramma’s van Di-rect
en Van Dik Hout. In 2004 speelde
Whatletto in het voorprogramma van
Within Temptation.
Hoofdact Future Idiots is een
pop-punk quintet uit het zuiden van

Zweden. In 2010 tekenden ze bij
het Amerikaanse label Pacific Ridge
Records. Zij brachten hun albums Lust,
Grand Theft Audio en Grand Theft
Audio 2 uit. In 2012 hebben de heren
hun tweede album, genaamd Future
Idiots, met alleen eigen nummers,
uitgebracht. Na een hele reeks grote
optredens in Zweden en USA zijn
ze nu klaar om de rest van Europa
te verrassen met hun sterk staaltje
muziek.
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Horst

Borduurcafé
vr 26 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

vr 26 en za 27 april
Locatie: De Lange

za 27 april 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Stelvio Challenge Beneﬁt

zo 28 april 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

za 27 april 22.00 uur
Org: Arrested on the Seventh
Locatie: Blok10

Damesdag: Griendtsveen
heeft hét!
zo 28 april 11.00-16.00 uur
Locatie: De Zaal

Grubbenvorst

za 27 april 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

zo 28 april 14.00-16.30 uur
Organisatie: De Vrije Akker
Locatie: Hoofdstraat 45

Natuurspeurtocht voor
kinderen

Lentetuinen

zo 28 april 13.30 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

zo 28 april 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Kakelvers
Lezing Luistert naar een
goede moeder
zo 28 april 10.30 uur
Org: pater Gabriël Heinzelmann
Locatie: St. Lambertuskerk

Herentoernooi

Rommelmarkt

do 25, vr 26 en zo 28 april
Organisatie: Jeu de Boulesclub
Locatie: De Comert

zo 28 april 11.00-14.30 uur
Organisatie: sportclub UVB
Locatie: UVB-terrein

Motorzegening

Koopzondag Horst Centrum
Leeft

zo 28 april 10.00 uur
Organisatie: Motorclub ‘t Murke
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Seizoensopening oogsttuin

zo 28 april 13.00, 14.00,
15.00 en 16.00 uur
Locatie: mies-D

Optreden Negritos
Niksco

Griendtsveen

Lottum

Endless summer festival

Optreden Whatletto en
Future Idiots

Ruilbeurs

In-store optreden Gerrit
Christiaens

zo 28 april 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum

zo 28 april 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

Dj-marathon
wo 1 mei t/m wo 8 mei
15.00 uur
Locatie: De Lange

za 27 en zo 28 april 11.00-17.00
uur
Locatie: Tuin Verheggen,
Horsterdijk 58 en Tuin
Kellenaers, Stokterweg 3a

Meerlo

Circus Barani
vr 26 t/m zo 28 april
Locatie: terrein naast
‘t ,Brugeind

Communie

zo 28 april 11.00 uur
Locatie: kerk

zo 28 april 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Informatieavond bedevaart Israël
do 25 april 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Croes Control met dj Jacky
vr 26 april 21.00 uur
Locatie: Croes Moeke

The Dutch Battle of the
Coverbands
za 27 april 19.30 uur
Locatie: De Gaper

Vogelmarkt

Accordeonmiddag

zo 28 april 09.30-12.00 uur
Organisatie: De Gevleugelde
Vrienden Wanssum eo
Locatie: ‘t Brugeind

zo 28 april 13.00-18.00 uur
Organisatie: Trio Buddiger
Locatie: De Sevewaeg

Dorpsraadvergadering

Melderslo
Kronenberg

Aspergerie

wo 1 mei 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Play-In

vr 26 april 18.00 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest
Noord-Limburg
Locatie: De Locht

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

America
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

11.00

Broekhuizen
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
Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst

Horst succesvol
op GMT
Het Gemeentelijk Muziektoernooi (GMT) werd afgelopen weekend voor
de vijftigste keer gehouden. In totaal namen zes slagwerkgroepen en twaalf
blaasorkesten uit de gemeente Horst aan de Maas aan dit muzikaal evenement deel.
De organisatie had voor een vernieuwde opzet gekozen en verwacht
dat in de komende jaren het aantal
luisteraars hierdoor zeker nog zal
groeien. Bij de slagwerkgroepen werd
de slagwerkgroep van de Koninklijke
Harmonie van Horst de winnaar. Zij
wonnen ook in de eerste divisie. De
Koninklijke Harmonie Sevenum won

met 83 punten in de vierde divisie. In
de gecombineerde derde en tweede
divisie won fanfare St. Nicolaas uit
Broekhuizen. Zij scoorden 84,2 punten.
Fanfare Monte Corona uit
Kronenberg en Evertsoord deed niet
mee aan de wedstrijd om dat ze in
de voorbereidingstijd zitten van het
Wereldmuziekconcours.

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

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

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Meterik
zaterdag

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Spoedgevallendienst
26 april t/m 02 mei
Tandarts Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

vrijdag

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

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

WONINGSTOFFEERDERIJVANDENBROEK.NL
Uw adres voor de totale woninginrichting!

Swolgen
zondag
dinsdag

Voor iedere beurs de juiste kwaliteit

TRAP BEKLEDEN INCL. TAPIJT EN ZIJKANTEN VOOR

E295,-

Meerdere kwaliteiten en prijsklassen
waarvan de goedkoopste vanaf E 150,incl. leggen en tapijt!

advies en verkoop bij u thuis! tel. 077 - 387 17 82 of 06 16 37 45 14

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

www.haardstede.nl

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

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

www.mathpeeters.nl

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

VAN RABOBANK HORST VENRAY

VERBOUWING KANTOOR STEENSTRAAT
Op maandag 29 april, dinsdag 30 april en woensdag 1 mei is het
kantoor van de Rabobank aan de Steenstraat in Horst gesloten.
Het kantoor wordt dan verbouwd.

A

l een aantal jaren is duidelijk dat het kantoor te groot is
voor het aantal bezoekers. Steeds meer klanten maken gebruik
van de virtuele kanalen die de Rabobank biedt.
Voor Rabobank Horst Venray stond vast dat ze in het centrum
van Horst aanwezig wilde blijven. Maar in een kleiner jasje. De Rabobank
gaat daarom gebruik maken van het pand aan de zijde van de parkeerplaats. De winkelstraatzijde van het gebouw wordt in gebruik genomen
door andere partijen.
Het Rabobankkantoor aan de Steenstraat wordt dus verkleind en
heringericht. De ingang van het kantoor bevindt zich na 1 mei niet meer
aan de winkelstraat, maar in de doorgang aan de zijde van de parkeerplaats.
De faciliteiten in het kantoor veranderen niet. Zo kunt u in het kantoor aan
Steenstraat 3a blijven pinnen, uw geld en sealbags storten, uw betaalopdrachten inleveren en gebruik blijven maken van de
muntrolautomaat. En uiteraard staan onze mensen voor u klaar om u te
helpen met uw bankzaken!
Vanaf 2 mei heten we u van harte welkom in ons kantoor aan de
Steenstraat 3a!

Stel uw vragen tijdens de Inloopochtend Wonen op zaterdag 4 mei
Het Rabobankkantoor in Horst-Centrum aan de Steenstraat is
iedere eerste zaterdag van de maand open voor vragen over
wonen in de gemeentes Horst aan de Maas en Venray.
Op zaterdagochtend 4 mei kunt u uw vragen voorleggen aan
Vera Hofstede Jurgen Bakker.

KORT NIEUWS
Bent u pas gestart met
uw onderneming of
heeft u het idee uw
eigen bedrijf te starten?
Loop dan eens binnen
tijdens onze inloopavond voor starters.
Laat u iedere laatste
vrijdag van de maand
vrijblijvend informeren
over datgene wat
komt kijken bij de
start van uw eigen
onderneming.
De eerstvolgende inloopavond is op vrijdag
26 april op ons kantoor
in Venray.
Onze Adviseurs
Bedrijven staan van
16:00 tot 19:00 uur
voor u klaar!

Openingstijden

Koninginnedag & Hemelvaartsdag

U

kunt vrijblijvend binnenlopen voor een algemeen oriënterend
gesprek (neem wel alvast een loonstrookje mee). Vera en
Jurgen beantwoorden uw vragen graag. Na zo’n oriënterend
gesprek wordt meestal snel duidelijk dat een vervolggesprek
nodig is. Dan vragen wij ook om alle informatie – die nodig is om een
goed beeld van uw financiële situatie te krijgen – mee te nemen.
Hoe meer we van u weten, des te beter kunnen we een advies geven dat
is toegespitst op uw persoonlijke situatie en toekomstplannen.

Op zaterdagochtend 4 mei bent u van harte welkom!
Wij ontvangen u graag tussen 09:30 en 12:00 uur in ons kantoor aan de
Steenstraat 3a te Horst. U kunt Rabobank Horst Venray natuurlijk ook
altijd bellen: 077 389 84 00.

Op Koninginnedag en Hemelvaartsdag zijn onze kantoren gesloten. Regel uw bankzaken veilig online via
Rabo Internetbankieren of Rabo Mobielbankieren. Wij wensen u fijne dagen toe!

Genomineerden Zakenvrouw
Noord-Limburg bekend
Op donderdag 30 mei reikt Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg in
theater de Maaspoort in Venlo voor de tweede keer een onderscheiding
uit voor de meest inspirerende zakenvrouwen van Noord-Limburg.
Inmiddels zijn de genomineerde vrouwelijke ondernemers bekend!

D

e afgelopen weken werden zakenvrouwen uit Noord-Limburg
voorgedragen voor deze prijs. Uit alle aanmeldingen is een longlist
samengesteld. De tien genomineerden voor de titel Zakenvrouw
Noord-Limburg 2013 zijn:
- Sandra Baan van Studio Baan B.V. uit Venlo
- Jamara Buytendijk van inZichtadvies uit Venray
- Ien Derks van Derks Administraties en Belastingen uit Well
- Judith van Dijck van Plus Judith en Guido van Dijck uit Venray
- Lilian Ebus van Nizza Bloembinders uit Venlo
- Petra Leijssen-Versteegen van Gastouderbureau Pierewiet uit Horst
- Loes van Tilburg-Craenmehr van Van Tilburg Installatietechniek B.V. uit Horst
- Sonja Visser van Stichting Zelfregiecentra NL uit Venlo
- Yvonne Welbers van Culinair Creatief Ruud Welbers uit Venray.
Uiteraard wensen de Rabobanken Horst Venray, Peel en Maas en Venlo alle
genomineerden veel succes toe!

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

RABOBANK IS
HOOFDSPONSOR

Rabobanken Horst Venray, Peel en Maas
en Venlo zijn samen hoofdsponsor van
Zakenvrouw Noord-Limburg.
De Rabobank waardeert het dat de
stichting vrouwen belicht die het
ondernemerschap combineren met hun
gezinssituatie. Dat is meestal heel erg
druk en hectisch. De Rabobank vindt het
bijzonder knap dat ze daarnaast een
succesvolle ondernemer zijn.

KORT NIEUWS
Op 30 april wordt prins
Willem-Alexander de
koning van Nederland.
En een koning kan niet
zonder kroon!
Wij gaan daarom op
zoek naar de kroon voor
de koning. Jij kunt ons
daarbij helpen! Heb jij
een TopKidRekening bij
onze bank? Knip, plak,
kleur en schilder dan de
knutselplaat en versier
zo je eigen kroon. Wie
weet maak jij kans op
Eftelingkaartjes voor
jouw hele gezin.
Knutsel jij mee?
Kom dan vóór dinsdag
30 april een knutselplaat halen bij één van
onze kantoren.

