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Aanleg nieuwe rotonde
Afgelopen dinsdag is begonnen met de aanleg van
de nieuwe rotonde op het kruispunt Stationsstraat,
Pastoor Debijestraat en de Handelstraat in Hegelsom.
Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden
in twee fases uitgevoerd. De gemeente hoopt dat de
werkzaamheden medio juli klaar zijn.

De werkzaamheden bestaan
hoofdzakelijk uit het opbreken
van verhardingen, het uitvoeren
van grondwerk en het aanbrengen
van bestrating, asfalt en betonverhardingen.

Parkeerproblematiek centrum Horst?
Voor ondernemer Jos van Lin van Marskramer is de maat vol! Met het bouwinitiatief voor het Cuppenpedje dreigen parkeerplaatsen verloren te gaan.
Van Lin vindt dit een hoogst
onwenselijke situatie, waarbij winkelend publiek z’n heil elders, buiten
Horst, gaat zoeken en het Horster
winkelcentrum links laat liggen. Van
Lin heeft dan ook bezwaar aangetekend bij de gemeente Horst aan de
Maas tegen het schrappen van parkeerplaatsen bij het Cuppenpedje.
Volgens Van Lin is er sowieso al
een tekort aan parkeerplaatsen nabij
het parkeerterrein bij Jan Linders.
”Bezoekers kunnen nauwelijks
een plek vinden op zaterdagen en
koopzondagen. Wanneer ze vijf
minuutjes hebben rondgereden
en nog steeds geen parkeerplek

gevonden hebben zoeken ze vaak hun
heil elders, en rijden dan door naar
Venray of Venlo. Zeker bezoekers die
van buiten Horst komen; eenmaal
in de auto, rijden ze net zo gemakkelijk naar andere plaatsen,” aldus de
ondernemer.
Volgens Van Lin kampt Horst al
jaren met een structureel tekort aan
parkeerplaatsen. Hij is van mening dat
er minimaal 200 parkeergelegenheden bij moeten komen. Hij vreest dat
met de afsluiting van de parkeerplaatsen bij het Cuppenpedje de parkeerchaos alleen maar groter wordt.
Van Lin zegt te spreken namens een
tiental winkeliers en niet alleen voor

zichzelf. De gemeente Horst aan de
Maas zegt dat er alles aan gedaan
wordt om het winkelend publiek
een parkeerplaats aan te bieden.
“Wanneer de parkeerplaatsen aan
het Cuppenpedje afgesloten worden
kan men terecht bij de parkeerplaats
nabij de Plusmarkt. Hier worden
zo’n 70 nieuwe parkeerplekken
gerealiseerd. Hemelsbreed is de
afstand van het Cuppenpedje naar
het centrum ongeveer gelijk met de
afstand naar het parkeerterrein nabij
de Plusmarkt,” aldus een woordvoerder van de gemeente Horst aan
de Maas.
Op dinsdag 13 april buigt de
bezwarencommissie zich over het
bezwaarschrift dat Van Lin op 21
december 2009 indiende.

Tijdens de aanleg van de
rotonde zal voor het verkeer op de
Stationsstraat slechts een rijbaan
beschikbaar zijn. Om ongemakkelijke verkeerssituaties te voorkomen
wordt er een tijdelijke verkeersregelinstallatie geplaatst. Op werkdagen zullen er in de spitsuren
verkeersregelaars worden ingezet.
Wanneer u toch voornemens bent
het werkgebied te doorkruisen, let u
dan op uw kilometerteller, er wordt
namelijk een snelheidsbeperking

ingesteld. In fase 1, die duurt van 6
april tot eind mei 2010, vinden er
werkzaamheden plaats aan de kant
van het industrieterrein. Hierdoor
is de Handelstraat afgesloten voor
alle verkeer. Ook is het niet mogelijk
om vanuit Hegelsom via de Pastoor
Debijestraat de Stationsstraat te bereiken. Er worden omleidingsroutes
ingesteld. Fietsers dienen in twee
richtingen gebruik te maken van
het fietspad aan westzijde van de
Stationsstraat.
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Carnavalsartiesten Horst
krijgen tips op forumavond
Bij De Lange in Horst werd vorige week dinsdag een forumavond
gehouden met als doel het Horster carnavalslied naar een hoger niveau te
brengen. Zo’n veertig tekstschrijvers, zangers en zangeressen woonden de
avond bij. Jac Jeurissen, hoofd van de liedjescommissie van D’n Dreumel
leidde de avond. Vier deskundigen, René Verschueren van de Toddezèk,
Robert Loozen van Marlstone studio’s, Cor Kuipers en Thijs Kleeven beantwoordden de vragen vanuit de zaal en gaven tips mee aan de artiesten.
Jac Jeurissen: “Het Horster carnavalslied doet het prima maar we
missen op de een of andere manier
de aansluiting met de Limburgse top.
We willen door middel van deze avond
proberen het Horster carnavalslied
kwalitatief naar een hoger niveau te
tillen. Maar tekstschrijvers en artiesten
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
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Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

uit Horst zullen het zelf moeten doen.
De tips die men krijgt van het forum
kan hen daarbij op weg helpen,”aldus
Jeurissen.
De grote LVK-finale mag dan wel
niet een-twee-drie gehaald worden,
toch zit er potentieel genoeg in Horst.
Zo wonnen Joske Peeters en Jori

Beeren uit Horst dit jaar het Tiener
Vastelaovend Konkoer (TVK).
Bij het Kinger Vastenaovend
Leedjesfestival (KVL) wisten Kris van
Rensch en Kim van der Sterren uit
Horst eveneens door te dringen tot
de finale.
Volgens René Verschueren is de
tekst van een lied en de originaliteit
van woorden erg belangrijk.
Bovendien moet het refrein gemakkelijk te onthouden en mee te zingen
zijn. Met de juiste muzikale begeleiding erbij kan men dan een heel eind
komen. Eigenlijk met weinig woorden
zoveel mogelijk proberen te zeggen

op een originele manier met typische
Horster dialectwoorden er in verwerkt.
De conclusie van de avond was dat
wanneer men een carnavalslied, na
drie keer gehoord te hebben kan
meezingen, de kans op een ‘kraker’
significant toeneemt. Later op de
avond werd nog gediscussieerd over
wel of geen live band als begeleiding
van artiesten. Met een live band is de
strijd eerlijker. Iedereen heeft dezelfde
kwaliteit van begeleiding.
De liedjescommissie van D’n
Dreumel kon zich hierin vinden, en
bekijkt of dit voor het komende carnavalsseizoen realiseerbaar is in Horst.

Een lesje klimaat
Leerlingen uit groep 5 tot en
met 8 van basisschool de Klimboom
uit Swolgen kregen afgelopen
vrijdag een klimaatles van Leon
Rademakers. In een drukke zaal
van café Wilhelmina werden de
kinderen bijgespijkerd door de L1
weerman.
Deze les is een onderdeel van
het weer- en klimaatproject Limburg,
speciaal ontwikkeld voor kinderen van
acht tot en met veertien jaar. In de 90
minuten durende les worden leerlingen bijgespijkerd over weergeschiedenis, volksweerkunde, klimaatveranderingen en duurzaamheid.

Huiszoeking in Hegelsom
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft afgelopen dinsdag een woning in Hegelsom doorzocht. Het pand wordt in verband gebracht met een Limburgs bedrijf dat wordt verdacht van het overtreden van de
exportregels, valsheid in geschriften en deelname aan een criminele organisatie.
Naast de doorzoeking van de
woning in Hegelsom werden er ook
woningen in Venlo, Weert en Roggel
en bedrijfspanden in Hoofddorp,
Ridderkerk, Dordrecht, Duiven en
Venlo doorzocht. Op meerdere
locaties is administratie in beslag
genomen. Er zijn vier personen aangehouden.
Het onderzoek stond onder leiding van het Functioneel parket wat
zich richt op mogelijke overtreding
van exportregels. Het vermoeden is
dat er goederen en producten zonder
vergunning zijn uitgevoerd naar Iran.
Hiervoor zijn meerdere documenten,
zoals douane- en vervoersdocumenten, vervalst.
Het bedrijf zou ‘dual use goederen’ uitvoeren, dit is handelswaar dat
naar zijn aard voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Het gaat
meestal om goederen voor militaire
doeleinden. Vanwege veiligheidsredenen en een reeks van internationale afspraken die daarover gemaakt
zijn, is deze handel aan voorwaarden
gebonden. In de meeste gevallen
is de uitvoer van zulke goederen in
juridische zin verboden.

Minder
geweld in
ziekenhuizen
De strenge maatregelen voor
geweldsplegers in ziekenhuizen
hebben geholpen. Het aantal agressieve incidenten bij het VieCuri
ziekenhuis in Venlo en Venray is namelijk aanzienlijk teruggedrongen.
In vijf jaar tijd daalde het aantal
van 206 naar 51 gevallen per jaar.
De meeste incidenten vonden
plaats op de spoedeisende hulp in
Venlo. Het ziekenhuis wijdt dat aan
de hoog oplopende emoties op die
afdeling.

Ongeval op
de Middenpeelweg
Afgelopen zondag is een
72-jarige automobiliste gewond
geraakt bij een verkeersongeval op
de Middenpeelweg in Sevenum.
Het ongeluk vond plaats ter hoogte
van recreatiecentrum de Schatberg.
Het slachtoffer, een dame uit
Venray, is vermoedelijk de macht
over het stuur verloren, waarna ze
de greppel inreed. De Sevenumse
brandweer bevrijdde de automobiliste uit haar benarde positie,
waarna ze per ambulance met
enkele breuken overgebracht werd
naar het ziekenhuis.
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Amerikaan Michael Redsky
neemt CD op in Horst
In de Fine Tune Studio van Marcel Siebers en Peter Muijsenberg in Horst, heeft de Amerikaan Michael Redsky
afgelopen zaterdag een CD opgenomen. De singer-songwriter is een rechtstreekse afstammeling van de Cherokee
indianen. Over enkele weken komt de CD op de markt in zowel de Verenigde Staten als ook in Nederland.
Michael Redsky (46) is vanaf 23
maart in Nederland en reist 13 april
weer terug naar de Verenigde Staten.
Hij wil met zijn spirituele muziek
zijn roots doorgeven aan anderen.
Michael Redsky is enige tijd gele-

den in contact gekomen met Marcel
Siebers en Peter Muijsenberg toen hij
in Nederland op bezoek was bij Jackie
Guelen in Castenray. Jackie is binnen
de indianencultuur bekend als ‘Wolf
Who Speaks’.

Het opmerkelijke van de Amerikaan
is dat hij de CD in Horst opneemt.
“Dat heeft alles te maken met het feit
dat Peter en Marcel me goed liggen.
Zij hebben hetzelfde gevoel als ik
wanneer ik muziek maak. Alles wat
ik doe, doe ik vanuit mijn hart, zuiver
en oprecht. Ik zie het als een soort
spirituele healing waarin je innerlijk
tot rust komt,” aldus Redsky. Vanaf zijn
zevende levensjaar wist hij al wat hem
te doen stond. Hij bracht in zijn jeugd
vele uren door met zijn stamoudsten
die hem de Indiaanse cultuur leerden.

Nederlanders
zijn heel aardig en
vriendelijk

Michael Redsky tijdens zijn CD opname in Horst

Wie Redksy wil ontmoeten kan
zaterdag 10 april terecht bij Natural
Body Balance in Horst. Daar geeft
de Amerikaan een workshop ‘Stone
People’s Medicine’, waarbij gebruik
wordt gemaakt van kristallen schedels.
De schedels zijn bedoeld als hulpmiddel, om de spirituele diepgang
van deelnemers te bevorderen. De
workshop vindt plaats van 10.00 tot
16.30 uur en er kunnen maximaal tien
personen aan deelnemen.

Nikspack-festival opvolger
van Koeiepop bij OJC Niks
Na een tijdje festivalloos te zijn geweest, heeft OJC Niks uit Horst een opvolger gevonden voor Koeiepop.
Terug van weggeweest: ‘Nikspack’. De aftrap van het Nikspack festival vindt zaterdag 10 april plaats in OJC Niks
in Horst, aanvang 21.00 uur.
De opkomende band ‘Park Bench People’ uit Sevenum opent het festival met enkele britpop beats en puik
priegelwerk. De band is bekend door hun regionale malariatour afgelopen winter, waarmee ze 1.800 euro
ophaalden voor 3fm Serious Request. Verder zijn er optredens van Sick Boys en The Bombay Show Pig. Skaband
Bazzookas sluit het festival af.

Drie maal brons voor rolstoeldansers Roll for Fun
Afgelopen weekend zijn in Cuijk de Open Nederlandse Kampioenschappen rolstoeldansen gehouden
met deelnemers uit 19 landen. De rolstoeldansers van Roll for Fun uit Meerlo presteerden goed en
behaalden drie maal een bronzen plak.
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Neushoornkevers in Tienray
Tijdens het klieven van een oude boomstam ontdekte Wiel Nabben uit
Tienray een neushoornkever. Een insect dat niet zo vaak in Nederland
voorkomt. De verrassing werd nog groter toen hij even later een tweede
exemplaar ontwaarde. De beuken boomstam, die in grote schijven was
gezaagd, lag tegen een bosrand bij Nabben opgeslagen en was afkomstig
uit de kloostertuin in Tienray.
De houtschijven waarin de kevers
zaten, waren afkomstig van een honderd jaar oude beuk. Door aantasting
van zwammen viel de boom zo’n vier
jaar geleden plotseling om. De stam
werd in grote schijven gezaagd met
elk een omtrek van zo’n drie meter.
Een tractor met frontlader was nodig
om de boomschijven op te slaan
tegen een bosrand nabij Wiel z’n erf.
Hier bleef het hout enkele jaren liggen
totdat de Tienraynaar enkele weken
geleden de houtschijven wilde verwerken. “Het hout was deels aan het
rotten en uit een gaatje kwam een
kever gekropen. Even later volgde er
nog eentje. Het bleek om een mannetje en een vrouwtje te gaan, maar dat
wist ik toen nog niet”, aldus Nabben.

aanvankelijk niet wat het voor insecten waren.” Wiel stopte de kevers in
een glazen potje, maar toen enkele
leden van de vereniging voor natuur
en milieu-educatie (IVN) langskwamen, was het potje omgevallen en
waren de kevers vertrokken. Of er nog
meer neushoornkevers in de opgeslagen houtschijven zitten, weet Nabben
niet. “Dat is heel goed mogelijk, maar
dan laat ik ze gewoon met rust. Leven
en laten leven heet dat zo mooi,”
aldus de Tienraynaar.

De neushoornkever
is een krachtpatser

De neushoornkever is een
beschermd insect in Nederland en is
één van de grootste inheemse kevers.
Het insect heeft een lengte van vier
centimeter en komt vooral voor in
loofbossen.
De neushoornkever is te herkennen aan het dieprode, glanzende

Het was wel even schrikken toen
Wiel Nabben de neushoornkevers
tevoorschijn zag komen. “Ik had zulke
grote kevers nog nooit gezien en wist

De neushoornkever
is een beschermd
insect in Nederland
De neushoornkever kan tot 850 keer zijn eigen gewicht tillen
lichaam. Alleen de mannetjes hebben de neushoorn-achtige punt op
de kop. Deze wordt ingezet tijdens
een gevecht om een vrouwtje, niet
om te steken, maar om het andere,
concurrerende mannetje omver te

duwen. Hij is in staat om 850 keer
zijn eigen lichaamsgewicht te tillen
en is daarmee de krachtpatser onder
de insecten. De neushoornkever zelf
leeft maar enkele weken en eet in het
keverstadium niets meer.

Het is de eindfase van een leven,
van ei, via engerling naar kever.
De larven kunnen zo’n 12 centimeter
lang worden en leven twee tot drie
jaar in rottend hout van diverse loofboomsoorten.

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Te koop: verse tulpen € 2,00 per bos
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 - 464 13 80

Afscheidsboom
voor oudwethouder
Arie Stas
Het is alweer enkele maanden
geleden dat wethouder Arie Stas
zijn afscheid vierde als wethouder
van de gemeente Horst aan de
Maas. Stas was een wethouder
met een grote interesse voor de
landschappelijke omgeving.
Reden voor gemeentelijk
Groenmeester Ron Janssen om op
Goede Vrijdag, als groen afscheidscadeau, een fraaie boom
bij Arie Stas aan te planten.

Geslaagd: aan de Technische
Universiteit van Eindhoven, faculteit
Werktuigbouwkunde. Ruud Alaerds,
Melderslo voor ingenieur in de graad
Master of Science of Mechanical
Engineering.
Pootaardappelen en zaden
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Tennissen - Onbeperkt tennissen in
de vrije natuur. Vele mogelijkheden
o.a. huur per dag- deel (´s morgens,
´s middags of ´s avonds).
Inl.: W. Derix tel. 077 398 78 34
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50 % KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Meer dan 5000 titels 2e hands boeken. Steeds wisselende voorraad!
TerugBlik Veemarkt 7A Horst.
www.terugblik.net
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Hortensia’s 125 srt.
Taxus v.a. € 1,65, Laurier v.a. € 0,80
Buxus € 0,45 - Hosta’s, vaste planten
diverse soorten Viburnum grote Coniferen v.a. € 3,50
www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg, Maasbree
Open op zaterdag van 9.30 - 16.30 uur
of bel: 06-40327108 / 077-4653283
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Pappa Steven te gast
bij start SOS
Meerlo-Wanssum acties
De uit Chennai (India) afkomstige Pappa Steven Vidyaakar is zaterdag 10 april eregast bij de officiële start van
de acties van SOS Meerlo-Wanssum. De Meerlo-Wanssumse mondiale organisatie gaat de komende drie jaren actie
voeren om een mobiele schoolklas te realiseren voor de organisatie van Pappa Steven. Een schoolbus die wordt
ingezet om straatkinderen en kinderen van arme rondtrekkende bouwvakfamilies te bereiken. De bijeenkomst
vindt plaats vanaf 19.30 uur in zaal ’t Brugeind in Meerlo en is vrij toegankelijk voor iedereen.

Pappa Steven Vidyaakar te gast
bij start acties SOS Meerlo-Wanssum.
Naast Pappa Steven zijn ook de
burgemeesters Kees van Rooij van
Horst aan de Maas en Hans Gilissen
van Venray aanwezig. Hoogtepunt van
de avond is de toespraak die Pappa
Steven houdt over zijn werk in de miljoenenstad Chennai. Samen met de
twee burgemeesters en SOS-voorzitter
René Poels geeft Pappa Steven het
officiële startsein voor de acties.
Tijdens deze start-manifestaties
treedt de wereldgroep Pig’s Nose op
en is er een dansdemonstratie. Ook
wordt de videoclip van het nieuwe
project vertoond en zijn er Indiase
hapjes. Tijdens deze startactie vindt
ook de première plaats van een
documentaire van filmmaker Marijn
Poels over het kunstproject Mieke and
Friends.

Duizelingwekkend
aantal kinderen gaat
niet naar school
Kunstenares Mieke van Uden
heeft enige tijd geleden 54 kunstenaars een beeld gegeven, met de
vraag dit te integreren in hun kunstwerken voor de kunstmanifestatie op
9 mei in Geijsteren. De kunstenaars
reageerden allen spontaan en maakten unieke beelden. Deze worden verkocht en de opbrengst gaat honderd
procent naar het SOS India project.
Marijn Poels volgde in Nederland en
Duitsland enkele kunstenaars. In zaal

’t Brugeind worden enkele kunstwerken van het project Mieke and Friends
getoond. De kunstenares biedt deze
avond aan Pappa Steven ook het
eerste kunstboek aan van Mieke and
Friends.

Pappa Stevens
was in de leer bij
moeder Teresa
Pappa Steven trekt zich het lot
aan de van verschoppelingen van
de maatschappij: gehandicapten,
straatkinderen, verstoten vrouwen
en weeskinderen. Zelf heeft hij zijn
opleiding genoten bij moeder Teresa
in Calcutta. Na verloop van tijd keerde
hij terug naar zijn geboortestad
Chennai, waar ook hij als weeskind
in een krottenwijk woonde. Zijn organisatie Udavum Karangal (Helpende
Handen), vangt vele honderden
mensen op. Met de schoolbus wil hij
kinderen bereiken en voorbereiden op
structureel onderwijs in een van zijn
scholen.
In India is het heel normaal dat
jonge bouwvakkersgezinnen van
de ene naar de andere bouwplaats
trekken. Vader en moeder werken
meestal voor langere tijd op deze
bouwplaatsen. Het zijn vaak grote
bouwprojecten, zoals een hotel,
ziekenhuis, school of kantoor. De
meeste arbeiders bouwen een klein
schamel ‘éénkamerhutje’ van riet

op het bouwterrein. Hier wonen ze,
gedurende de bouw, met hun gezin.
Zo’n rondtrekkend gezin bestaat
behalve uit een vader en moeder ook
uit meerdere, vaak kleinere kinderen
in de basisschoolleeftijd.
Pappa Steven wil deze kinderen,
die nooit naar school gaan, onderwijs
aanbieden in een mobiele schoolbus.
Hij hoopt dat zij uiteindelijk,
met instemming van hun ouders,
gebruik gaan maken van het reguliere
openbare onderwijssysteem. In totaal
gaat het in India over, naar schatting,
meer dan vijftig miljoen kinderen.
Hun ouders kunnen het onderwijs niet
betalen of zijn zelf analfabeet en zien
de noodzaak van onderwijs niet.

Eenkamer-hutje
van riet voor het
hele gezin
Om de ouders te motiveren
en aan te sporen hun kind naar de
schoolbus te laten gaan, wil Pappa
Steven, behalve onderwijs, ook
tweemaal per dag een maaltijd en
daar waar nodig ook kleding en
gezondheidzorg aanbieden. In de
avond- en weekenduren wil Pappa
Stevens de schoolbus te gebruiken
voor preventieactiviteiten. Hierbij
moet men denken aan bijeenkomsten
voor zwangere vrouwen, geboortebeperking, aidspreventie en andere
belangrijke voorlichtingsactiviteiten.
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Geert Mooren uit Meerlo
op de Chinese tour
Meerlonaar Geert Mooren (49) gaat van 28 april tot en met 8 mei naar China. Mooren bezoekt China met het
Symfonisch Blaasorkest Drunen, waarvan hij dirigent is. De Stichting Concertreizen Harmonie Drunen organiseert de
concertreis.
Al 2,5 jaar wordt gewerkt om de
komende concertreis naar China rond
te krijgen. Hiervoor heeft de organisatie contact gelegd met David Shen.
Hij verzorgt culturele uitwisselingen
tussen China en Nederland en België.
David heeft rijke ervaringen in het
organiseren van concertreizen. Zo
heeft hij meerdere orkesten begeleid
naar China.

Boomplantdag met
wensbriefje in Melderslo
Groep 6 van basisschool De Brink uit Melderslo heeft zo’n vijftien
bomen (Essen) geplant nabij het dorpscentrum. De klas deed dit in
samenwerking met de werkgroep Lochtstraat, de gemeente Horst
aan de Maas en dorpsraad Melderslo. De boomplantactie vond
plaats op donderdag 1 april. Naast het planten van de bomen,
werd door de kinderen een plastic fles met daarin een wensbriefje
begraven. Wanneer de bomen over 100 jaar gerooid worden,
kunnen de mensen lezen wat de kinderen op 1 april 2010 gewenst
hebben.

Mijn Chinees is zeer
beperkt maar we
redden ons wel
Geert Mooren is geboren in
Meerlo en woont hier nog steeds. Hij
studeerde na zijn studie aan de Pabo
in Venlo, trompet en Hafa-directie
aan het Conservatorium in Tilburg.
Hij volgde trompetlessen bij Florent
van den Hauwe en directielessen bij
Jan van Ossenbruggen, Jean-Pierre
Laro en Anne de Vries. Vanaf 1985
dirigeert hij diverse fanfare- en
harmonieorkesten. Met deze korpsen
behaalde hij diverse promoties,
provinciale en landstitels. Mooren is
verbonden aan het Kunstencentrum
Jerusalem te Venray als stafdocent
klein koper en als Hafa-coördinator.
Verder is hij lid van de technische
commissie Kunstfactor Unisono te
Utrecht.
Geert: “Momenteel ben ik
dirigent van harmonieorkest Semper
Unitas Sambeek, muziekvereniging
Someren’s Lust, en het Symfonisch
Blaasorkest Drunen. Dichter bij huis
ben ik dirigent geweest van fanfare
Blitterswijck van 1988 tot 1997, en
van fanfare Monte Corona Kronenberg
van 1995 tot 2003.” Het is niet de
eerste buitenlandse trip die Mooren
maakt met een orkest. Eerder gaf
hij concerten in Wenen, Barcelona,

Praag en Valencia. Tijdens de concertreis worden miljoenensteden als
Shanghai, Nanjing, Kunshan, Wuzhong
en Chanzhou aangedaan. Dirigent
Mooren: “Het Symfonisch Blaasorkest
Drunen speelt in China in gerenommeerde concertzalen met een capaciteit van 1.000 tot 2.000 personen.
Naast natuurlijk veel muziek, is er
ook cultuur in het programma terug
te vinden. We doen citytours, en
brengen een bezoek aan een Chinese
acrobatenshow. Er gaan in totaal 82
personen mee naar China, onder
wie 69 muzikanten, burgemeester
Willems en Frans van Halder, journalist van het Brabants Dagblad. Alle
gebeurtenissen tijdens de concertreis
zijn dagelijks te volgen op de website
van Harmonie Drunen.”
Chinees spreekt Mooren niet.
‘Ni-hao’, wat ‘hallo’ betekent, en ‘Xiexie’, ‘dank je wel’, zijn zo’n beetje de
enige Chinese woorden die hij kent.
“Met David Shen in de buurt maak ik
me echter geen zorgen, hoor. Anders
wordt het gewoon gebarentaal,
dat is sowieso universeel,” lacht de

Meerlonaar. De uitvoeringen in China
bevatten ook Chinese stukken. “We
spelen ‘Red Flag Ode’, de openingsmuziek van de Olympic Games Being
2008. Verder de Sjanghai Polka voor
drie solotrombones en het in China
razend populaire Jasminlied. Dit lied
wordt overigens door een van onze
eigen vrouwelijke muzikanten in het
Chinees gezongen. Daarnaast brengen
we een zeer gevarieerd programma
van klassiek tot latin en diverse solistische werken,” aldus de dirigent.

Mooren leeft en
werkt voor de muziek
Geert Mooren leeft voor de muziek. “Muziekmaken in een harmonie
of fanfare is een fantastisch hobby
en ik hoop dat veel jeugd, maar ook
volwassenen, geïnspireerd worden
om muziek te gaan en blijven maken.
Zodat dit belangrijk cultureel erfgoed
tot in lengte der jaren blijft bestaan.
Ik ben dan ook erg blij dat het muziekonderwijs terug is in de basisscholen”,
besluit de Meerlonaar.

Aanmelden gratis bloemenzaad akkerranden bijna voorbij
Groengroep Sevenum en het Horster Landschap werken samen in het project akkerranden. Nog één
week heeft men de mogelijkheid zich aan te melden voor het verkrijgen van gratis bloemenzaad. Voor
dit gratis bloemenzaad kan men bellen met Lowie van de Goor van Groengroep Sevenum 077 467 19 90
of met Paul Hendriks van het Horster Landschap 06 22 48 66 43.
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Garage Hendriks uit Lottum maakt strategische keuze

Focus op bergingsactiviteiten

Garagebedrijf Hendriks uit Lottum stopt per 1 juni met de garage en met de verkoop en reparaties van auto’s.
De verkoop en onderhoud van auto’s staat door toenemende concurrentie onder druk. Hendriks wil zich volledig
gaan richten op berging en transport, een onderdeel van Hendriks dat een stevige groei kent. Nu al vinden
bergingsactiviteiten door het Lottums bedrijf plaats door heel Europa.
De afgelopen jaren zijn de
bergingsactiviteiten binnen Hendriks
Lottum enorm gegroeid. Steeds
meer opdrachtgevers, waaronder
transportbedrijven en dealers van
verschillende merken, doen een
beroep op het Lottums bedrijf. Bart
Hendriks: “Op een gegeven moment
moet je een keuze maken.

Onze klanten zijn bij
Autoschade Herstel
Noord-Limburg in
goede handen
Of doorgaan met de garage en de
verkoop van personenauto’s, of ons
focussen op bergingswerkzaamheden. We hebben voor dit laatste
gekozen, omdat die tak binnen ons
bedrijf een fikse groei doormaakt. Dat
is de reden om te stoppen met de garage en de verkoop van auto’s.
We adviseren onze klanten voor
onderhoud en reparaties naar Bosch
Car Service Horst te gaan, (de garage
afdeling van Autoschade Herstel
Noord-Limburg), omdat we daar al
veel mee samenwerken. Uiteraard
worden alle lopende zaken door ons
afgehandeld zoals men dat van ons
gewend is”, aldus de Lottummer.
Peter Timmermans, directeur
Autoschade Herstel Noord-Limburg:
“De strategische keuze van Bart

Bart Hendriks, Luc Erprath (Hendriks Lottum)
en Peter Timmermans werken al langer samen.
Hendriks dient te worden gerespecteerd. Daarnaast wordt het advies van
Hendriks Lottum om hun klanten voor
onderhoud en reparaties van auto’s
naar ons te sturen op prijs gesteld en
is ingegeven door het feit dat beide
bedrijven aangesloten zijn bij Bosch
Car Service en dat wij al langer, naar
beider tevredenheid, samenwerken.”
Bosch Car Service Horst verkoopt
geen nieuwe of gebruikte auto´s.
De garageafdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg is

sinds januari 2006 aangesloten bij
Bosch Car Service. Autoschade Herstel
Noord-Limburg is een Focwa erkend
en gecertificeerd bedrijf en is met
de garageafdeling aangesloten bij de
Bovag. Het pand is sinds 2006 gevestigd aan de Stationsstraat 82 te Horst.
Met ingang van 1 juni is voor
Bosch Car Service Horst het nieuwe
telefoonnummer: 077 397 11 30.
Het telefoonnummer van Autoschade
Herstel Noord-Limburg blijft 077 398
20 19.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Ouderenkoor
‘Levensvreugd’ uit
Horst 40 jaar jong
Dit jaar bestaat ouderenkoor ‘Levensvreugd’ uit Horst 40 jaar.
Het koor viert dat op zondag 18 april groots met een concert in de
Lambertuskerk van Horst. Het concert begint om 15.00 uur en de
toegang is gratis.
Het koor wordt bij het concert
begeleid door het tien-hoofdig
strijkensemble ‘Entre Nous’ uit de
regio Rijkevoort-Boxmeer, en een
blazerkwartet van de Koninklijke
Harmonie van Horst. Voor een ouderenkoor is dit heel bijzonder en nog
nooit vertoond in deze regio.

Aan het concert werken verder enkele leden mee van de Gemengde
Zangvereniging Egelsheim uit
Hegelsom. De bekende solisten Ilja
van Luijk (sopraan) en Wim van
Haren (tenor) uit respectievelijk
Nederasselt en Balgoij, zingen elk
twee werken plus een duet.
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Geen wip of schommel bij
‘Vakantie Meerlo’

Starters
in de regio

In de dorpskern van Meerlo, naast de kerk en op een steenworp afstand van ’t Kasteelke van Meerlo, ligt een monumentaal herenhuis, daterend uit
1771. In dit herenhuis en op het bijbehorend perceel zijn diverse vakantieaccommodaties ondergebracht. Het huis bevat veel historische elementen en het
perceel grenst aan het Molenbeekdal. ‘Vakantie Meerlo’ is de naam van het vakantieverblijf. De accommodatie is ontstaan uit een wens van Ton de Boer
om iets met toeristen (camping of vakantiehuisjes) te gaan doen. Trudy Steeghs wilde wel de organisatorische kant voor haar rekening nemen.
Trudy Steeghs en Ton de Boer
zijn in 2001 gestart met het verbouwen van het herenhuis. Er kwam een
appartement voor twee personen.
In 2003 vond uitbreiding plaats met
luxe blokhutten. In 2005 een appartement voor zes personen en in
2009 hebben de stoere tenten hun
intrede gedaan. “Gedurende deze tijd
hebben we vooral gekeken hoe we de
mogelijkheden van onze accommodatie konden aanpassen aan de wensen
van de klant. Het appartement voor
twee personen en onze stoere tenten
zijn nu ook toegankelijk voor mensen
met een functiebeperking. Daarnaast
gaan we ons voor wat de stoere tenten
betreft, meer richten op gezinnen met
kinderen.

Geen wip of
schommel maar wel
een hooiberg
Vooral gezinnen die ervan houden om
kinderen met de natuur te laten omgaan. Onze accommodatie heeft geen
wip of schommel, maar wel een hooiberg en takkenberg waarop kinderen
kunnen spelen”, aldus Trudy Steeghs.
Vakantie Meerlo verhuurt
accommodaties aan mensen die op
zoek zijn naar rust en ruimte en die
een verblijf in of aan de rand van de
natuur op zijn waarde weten te schatten. De accommodaties die Vakantie
Meerlo ter beschikking heeft, zijn
één tweepersoonsappartement, één
zespersoonsappartement, twee luxe

Ondernemersprijs 2010
Tot één juni aanstaande
kunnen kandidaten voor de
Peel Maas Regio Ondernemersprijs aangemeld
worden. Aanmelding kan
door de ondernemer zelf,
maar ook besturen van
ondernemersverenigingen,
belangenorganisaties,
banken, accountants,
dorpsraden of gemeenten
kunnen kandidaten voordragen.
De ondernemersprijs is
gericht op alle ondernemers, van groot tot klein,
uit de industrie en de
horeca, uit de agrarischeen de toeristische sector
en uit het midden- en
kleinbedrijf. Op donderdag
15 november 2010 zal de
gelijknamige stichting de
prijs toekennen.

Bedrijf
Pip en Saartje
Eigenaar Sandra Kleuskens
Adres
Generaal
Dempsystraat 6
5866 BN Swolgen
Telefoon 0478 69 29 72
E-mail
info@pipensaartje.nl
Website www.pipensaartje.nl
Sector
Verkleedkistenverhuur, kinderentertainment, ballonvouwen en bellypaint
Start
10 juni 2009
Activiteiten:
Pip en Saartje verhuurt
verkleedkisten die gevuld zijn
met kleding, aankleding voor
een ruimte, draaiboek, attributen die bij een thema horen,
servies, enzovoorts. Verder
maakt het bedrijf ballonfiguren, met name voor bedrijven
en verenigingen, maar ook voor
kinderfeestjes. Pip en Saartje
schminkt daarnaast kindergezichten en buiken van zwangere
vrouwen (bellypainting).
Doelgroep:
De doelgroep zijn vooral
kinderen en zwangere dames.

Wat Vakantie Meerlo betreft mag het vakantieseizoen beginnen
blokhutten voor vier personen elk
en twee ingerichte tenten voor vier
personen elk. Door de combinatie van
appartementen, blokhutten of tenten,
ontstaat een groepsaccommodatie tot
16 personen.
Trudy: “De accommodatie heeft
veel mogelijkheden. Je kunt er luxe
slapen, maar ook basic in de blokhutten met een eigen slaapzak. Men
kan zich ook in de watten laten leggen door een bed and breakfast te
reserveren. Maar alles zelf doen, kan
ook door een vakantieappartement te

huren. Vakantie Meerlo besteedt veel
aandacht aan haar gasten, maar ook
aan de accommodatie en de omgeving
ervan. Bij de renovatie zijn zoveel mogelijk oude elementen in en rond het
huis bewaard gebleven.

Je eigen boterhammen meenemen
kan ook
In de tuin kan men genieten van
het uitzicht over het Molenbeekdal.

Een rustige en ruimtelijke uitstraling
is daarbij belangrijk.” Mensen die
Vakantie Meerlo bezoeken, zijn vooral
mensen die op zoek zijn naar rust en
ruimte en het fijn vinden om in een
luxe huiselijke omgeving te verblijven.
“In de weekenden zijn er veel groepen, doorgaans vriendengroepen of
familiegroepen. Door de week zijn het
vooral zakelijke gasten die van verder
weg komen en hier werken zoals managers, trainers, maar ook installateurs
die hier in de regio aan het werk zijn”,
aldus Trudy.

CLT-Horst investeert in enorme
3D buis-lasersnijmachine
Met de aanschaf van een volautomatische buis-lasersnijmachine heeft CLT-Horst een unieke machine in huis
gehaald. De buis-lasersnijmachine kan complexe 3D vormen snijden in één opspanning. Uiterst nauwkeurig en
vele malen sneller dan met conventionele technieken. Uitgebreid maatwerk, dure lasmallen en problemen met
lasnaden behoren hiermee tot het verleden.

De buis-lasersnijmachine, de nieuwste
aanwinst voor CLT-Horst
“De machine is speciaal voor ons
gebouwd,” aldus een trotse directeur
Jo Christiaens. “Het apparaat kan
kokers, profielen en buizen volautomatisch uitsnijden vanaf 80 tot 610
millimeter doorsnee, bij een maximale

lengte van 14 meter en een wanddikte
van 20 millimeter. Lastige bewerkingen
zoals gat-nokverbindingen, fictieve verbindingen, positioneringsmogelijkheden
en graveren zijn nu kinderlijk eenvoudig
geworden en zeer kostenvriendelijk.

Laskanten worden meteen schuin
gesneden voor de juiste lasnaad. De
machine sluit uitstekend aan bij de
andere mogelijkheden die wij met ons
bedrijf aan de klant kunnen bieden,”
aldus de directeur.

Onderscheidend vermogen:
De verkleedkisten worden
zorgvuldig door Pip en Saartje
samengesteld. In de kist wordt
ook een draaiboek toegevoegd,
waarin staat hoe de inhoud van
de verkleedkisten bij een
bepaald thema kan worden
gebruikt. De kleding die in de
kisten zit, wordt door de
moeder van Pip en Saartje
gemaakt, zij is naaister. Bij
feestjes wordt maatwerk
geleverd door een pakket
samen te stellen dat geheel
naar wens is van de klant. Op
de Nederlandse bellypaintkampioenschappen op 10 oktober
vorig jaar in Blerick won Pip en
Saartje de publieksprijs.
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’Verrek, hij doet het echt’ wint!
Met de marketingcampagne “Verrek, hij doet het echt”, heeft machineonderhouder Numac de ‘B2B Marketing en Communicatie Award’ gewonnen. Ilko Wiersma, hoofd marketing en
communicatie bij het Venrayse bedrijf mocht afgelopen woensdag de prijs in ontvangst nemen in de Westergasfabriek in Amsterdam.

Rien van den Heuvel en Ilko Wiersma nemen
de prijs in ontvangst (foto: spotONvision)

Het bedrijf is ‘bijzonder’ trots op
deze erkenning. Wiersma ziet door
deze prijs bevestigd dat de echte
klantwaarden centraal moeten staan
om kans van slagen te hebben in de
marketingwereld. “Dit hebben we
kunnen doen met beperkte middelen,
een gezond boeren verstand, in combinatie met een optimale samenwerking. “De reacties van bezoekers in
de zaal was geweldig. We kregen van
alle kanten complimenten voor onze
campagne en op twitter werden we
betiteld als terechte winnaars,” aldus
een trotse Wiersma.
De opmerkelijke campagne
voor Numac werd bedacht met
GCH Communicatie Groep uit Horst.

Wiersma: “Wij hadden heel goed voor
ogen hoe, wat en op welke manier
wij onze doelgroep wilden benaderen.
Met deze informatie is GCH aan de
slag gegaan.” De campagne komt op
het volgende neer: potentiële klanten ontvangen een mobieltje met de
mededeling dat zij worden gebeld.
Twee dagen na verzending belt een
vestigingsmanager naar het benaderde bedrijf met de vraag of er een
vervolggesprek mag plaatsvinden
voor een eventuele samenwerking in
de toekomst. Volgens Wil Coopmans
van GCH is het erg moeilijk om nog
op te vallen tussen alle mediacampagnes van tegenwoordig.
“We wilden iets unieks bedenken.

We kwam uiteindelijk op het idee
om een mobieltje te verzenden.”
De actie bleek een groot succes, maar liefst 70 procent van de
bedrijven die het mobieltje hebben
ontvangen maakten een afspraak
met Numac.
Met het winnen van deze prijs
liet Numac twee multinationals het
nakijken. Vliegmaatschappij KLM
en de ING bank waren namelijk
de twee andere genomineerden.
Wiersma: “Deze twee bedrijven zijn
twee wereldspelers van formaat
met enorme marketingbudgetten en
wereldwijde marketingorganisaties.
Zo zie je maar weer dat een relatief
klein bedrijf toch groot kan zijn.”

Een ster voor
bakkerij Gommans?

Van Rengs Steenhandel uit America

Bakkerij Gommans uit Sevenum is genomineerd voor een ster. Net als
bij de Michelinster voor restaurants maken ook bakkerijen kans op sterren.
Op 1 juni aanstaande wordt bekend gemaakt óf en hoeveel sterren de broers
Bas en Joep Gommans krijgen met hun zaak. Beide heren zijn verrast door
de nominatie: “Prachtig! Dit is echt een mooie opsteker voor ons bedrijf.
We werken elke dag om het onze klanten naar de zin te maken, maar dat je
dan ook nog voor zoiets genomineerd wordt, is helemaal mooi.”

Van Rengs Steenhandel uit America wordt nog steeds geassocieerd met Van Rengs Bestratingen, maar is in
werkelijkheid een apart bedrijf, een eenmanszaak. De 35-jarige Karin van Rengs heeft de steenhandel opgezet in
2004. Het bedrijf bevindt zich op dezelfde locatie als Van Rengs Bestratingen. HALLO was bij Karin op bezoek en nam
een kijkje achter de schermen.

Er zijn drie categorieën waarin de
sterren te behalen zijn: bakkers, banketbakkers en patissiers. In totaal zijn
er dit jaar 49 bedrijven genomineerd
van de in totaal 2.500 ambachtelijke
bakkerijen die Nederland telt.
Het uitreiken van de sterren
wordt gedaan in opdracht van de
Nederlands bakkerijbranche en wordt

Duurzame, natuurlijke materialen

uitgevoerd door het Nederlands
Bakkerij Centrum uit Wageningen.
Op 1 juni wordt tijdens het Nationaal
Bakkerij Gala bekend gemaakt
welke bedrijven de sterren verdiend
hebben.
Wanneer u vindt dat bakkerij
Gommans een ster heeft verdiend
stem dan op www.bakkermetster.nl

AutoArena is Audi
Excellent Dealer 2010
AutoArena Venlo mag zich een jaar lang Audi Excellent Dealer noemen.
Het bedrijf heeft deze toekenning gekregen omdat het op gebied van
uitstraling, marktbewerking en klanttevredenheid bovengemiddeld scoort.
Deze prijs werd de Venlose autoverkoper toegekend op dé Audibeurs in
Barcelona. Commercieel directeur Peter
op het Veld mocht de onderscheiding in
ontvangst nemen namens AutoArena.
“Deze onderscheiding is een prijs om
trots op te zijn.” Van alle 56 Audi-dea-

lers in Nederland zijn er vier die het
predicaat ‘Excellent’ hebben gekregen.
Een belangrijk beoordelingscriterium bij
de toekenning van Audi Excellent-dealerschap is de mate van klanttevredenheid. Op dat punt scoort AutoArena hoog
en boven het landelijk gemiddelde.

Karin van Rengs, een actief onderneemster die haar mannetje staat
Ondanks dat het voorjaar op de kalender prijkt, werkt het weer niet echt
mee. Maar weer of geen weer, ook
tijdens het interview blijven klanten
zich melden, mensen die op zoek zijn
naar de laatste trends op het gebied
van tuindecoraties. Vooral duurzame en
natuurlijke materialen zijn erg in trek.

Ik heb een hart
voor stenen

Skelter voor Guus Sijbers uit Sevenum
De driejarige Guus Sijbers uit Sevenum heeft vorige week een
skelter in ontvangst mogen nemen bij Past schoenen in Horst.
Een beauty verwendag werd gewonnen door Susan Schattevoet
uit Horst. De prijzen maakten onderdeel uit van een voorjaarsactie bij Past schoenen en liep van begin februari tot eind maart.

Natuursteen, hout en gebakken straatstenen behoren tot deze
categorie. Ook de waterpartijen op de
showlocatie aan de Hoebertweg zijn
helemaal opgetrokken uit natuurlijke
elementen. “Weliswaar is de showtuin
nog niet helemaal af, maar daar komt
de komende maanden verandering in”,
zegt Karin.
De onderneemster steekt regelmatig de handen uit de mouwen wanneer een klant iets nodig heeft. Terwijl
ze een zak cement onder haar arm
neemt, geeft ze ondertussen advies
aan een man die speciale specie nodig

heeft. Weer even later springt Karin
van Rengs op een heftruck, nadat
iemand om een ‘big-bag’ met speciale
kiezelsteentjes vraagt. Karin: “Dat doe
ik graag, werken met mijn handen. Ik
ben absoluut geen kantoortype, ik werk
liever buiten. Contact met mensen is
ontzettend belangrijk, laagdrempelig
zijn ook. Veel mensen denken nog
steeds dat wanneer ze bij Van Rengs
Steenhandel of Van Rengs Bestratingen
iets kopen, ze dit ook door ons moeten
laten aanleggen.

Bij ons kan altijd en
iedereen terecht voor
vragen en advies
Dat is absoluut niet het geval.
Iemand die zelf erfverharding wil
aanleggen of zijn tuin wil inrichten met
allerlei tuindecoraties, is daar helemaal
vrij in. Natuurlijk is het mogelijk ook de
aanleg door ons te laten doen, maar
dat hoeft dus niet. Dat gerucht wil ik

graag uit de wereld helpen. Wanneer
iemand een inrit aanlegt en daarbij
een zak cement of een trottoirbandje
nodig heeft, kan hij altijd bij mij
terecht. Ik heb veel op voorraad en
wat ik niet heb, is er binnen een paar
dagen.”
Het bedrijf van Karin van Rengs is
sterk afhankelijk van het weer. “Als
het voorjaar eenmaal begint en de
zon schijnt, willen mensen in hun
tuin bezig zijn. Ze komen dan bij me
kijken en doen allerlei ideeën op over
hoe ze hun tuin kunnen verfraaien
met decoratieve elementen. Neem
de natuurstenen tafel met zitpilaren,
die blijft duurzaam en natuurlijk. De
natuurstenen die je hier vindt, komen
uit alle windstreken van deze aardbol.
Kunststof materialen zul je hier niet
vinden. Ik hou gewoon van stenen.”
Karin van Rengs heeft de steenhandel en broer Mark staat aan het
hoofd van Van Rengs Bestratingen.
Broer en zus hebben de liefde voor
stenen ongetwijfeld geërfd van hun
vader.
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Engelse les
in Thailand
De 22-jarige Ron Hermans is derdejaars student aan de PABO op de
Fontys Hogeschool in Venlo. Eerder dit schooljaar vertrok hij met acht
andere PABO-studenten naar Thailand om daar Engels te doceren op basisen middelbare scholen. “Wij wilden laten zien hoeveel verschillende
mogelijkheden het onderwijs te bieden heeft.”

Waarom Engelse les in Thailand?
“Het is belangrijk voor de Thaise
bevolking om de Engelse taal goed te
kunnen spreken. Dit omdat Thailand
een toeristische trekpleister is waar
veel Engelstalige toeristen komen.
In Thailand wonen veel mensen die
het Engels niet of slecht beheersen.
In het weekend gaven we een weekendcursus aan de Thaise leerkrachten.
Het accent werd hier gelegd op het
laten kennismaken met de moderne
onderwijsmethoden en werkvormen.
In deze cursus werd gepresenteerd
wat het effect op de kinderen is
van deze moderne manier van onderwijzen.”
Wat waren de doelstellingen van
deze lessen?
“Wij denken de docenten een hele
kast vol nieuwe onderwijsmogelijkheden geboden te hebben. Wij hopen
hiermee het onderwijs verbeterd te
hebben in de regio waar wij les hebben gegeven.
De stichting die hier de scholen
vertegenwoordigt werkt namelijk
goed mee. Of dit een structurele
verbetering wordt van het onderwijs,
in de regio waar we stage hebben
gelopen, weet ik niet. Momenteel
weet ik dat er nieuwe studenten van
de Fontys in Thailand zitten om ons
werk verder uit te breiden. Het is van
essentieel belang dat dit blijft gebeuren om op die manier een olievlek te
creëren. Om ervoor te zorgen dat het
moderne onderwijs gestimuleerd blijft

worden en steeds verder uitbreidt in
Thailand.”
Hoe heb je Thailand ervaren?
“In Thailand is het heerlijk vertoeven. De mensen zijn daar sociaal
ingesteld. Waar wij ons een slag in
de rondte werken, leven de meeste
mensen in Thailand voor familie en
vrienden. Daar hoor je tijd mee door te
brengen. Je ziet daardoor dat de mensen wel werken, maar stoppen wanneer ze genoeg hebben verdiend om
de dag door te komen. Als voorbeeld
taxichauffeurs; het zou zomaar kunnen
dat je, laat in de middag of ’s avonds,
een taxichauffeur hebt die niet meer
wil rijden voor de normale tarieven.

Het is mooi om
te zien hoe het
leven ook geleefd
kan worden
Het is mooi om te zien hoe het
leven ook geleefd kan worden. Dit
in combinatie met de vriendelijkheid
van de mensen, het mooie weer en
de fantastische omgeving, maakte
het een ontzettend mooi en leerzaam
avontuur.
In de toekomst hoop ik nog veel
mooie reizen te mogen maken. Zien
hoe andere mensen leven en welk
gedachtegoed daar achter zit, vind ik
enorm interessant. Het breidt je eigen
levensvisie uit.

Tractors kijken, heggen
snoeien en bier brouwen
Het is lente en dus gaan we
de tuin weer opknappen.
Aankomend weekend speelt
museum De Locht daar op in met
een demonstratie planten en
knippen van buxus, ilex en taxus.
Een deskundige geeft voorlichting
en demonstraties.
Daarnaast is er een demonstratie
van grote tractoren en draaien er
vele machines, die op het platteland werden gebruikt voor het
aandrijven van diverse apparaten.
U kunt onder andere dorsmachines,
zeven en slijpmachines bezichtigen. Een speciale attractie is
een Engelse, op kolen gestookte,
stoomtractor.
Elders op het terrein wordt bier
gebrouwen. Enkele brouwers van
het gilde Dionysos zijn aanwezig
met hun eigen apparatuur. Zij
geven een demonstratie hoe men
met eenvoudige middelen een
overheerlijk biertje kan brouwen.
In verband met het Nationale

Komend
weekend
museumweekend
Zaterdag 10 en zondag 11
april staat het landelijke
museumweekend op de
kalender, waar ook Museum
de Kantfabriek aan deelneemt.
In het museum kan men
bijvoorbeeld naar gegevens
zoeken van voorouders op de
afdeling stamboomonderzoek
in het documentatiecentrum.
Ook liggen er kopieën van
gemeente en kerkelijke
archieven ter inzage, evenals
boeken over de geschiedenis
van Horst en omgeving. De
Kantfabriek is op beide dagen
geopend van 14.00 tot 17.00
uur. De toegang is gratis bij
alle deelnemende musea aan
het museumweekend.

Museumweekend is de toegang op
zondag gratis. Tot en met 1 juli is
ook nog de leuke tentoonstelling
“Gewassen en Gestreken” te zien.

Het museum is dagelijks geopend
van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Groepen kunnen op afspraak ook op
andere tijden terecht.

Honderden fans
met Campaign
naar Tilburg
De Horster coverband Campaign heeft er zin in. Zaterdagavond staat de
band in de finale van de Clash of the Cover Bands in de Tilburgse poptempel
013. Campaign weet zich gesteund door een grote schare fans uit de regio
Horst, die mee afreizen naar de Brabantse stad.
Voor de coverband uit Horst vormt
het bereiken van de finale de apotheose van een lange competitie optredens
met als doel zo ver mogelijk te komen.
Geert Josten, zanger van de band: “We
hebben ons doel bereikt en proberen
nu zo hoog mogelijk te eindigen. Het
zal wel lastig worden want alle bands
hebben goed gepresteerd, anders
zaten ze nu niet in de finale.”
De formatie uit Horst reist niet
alleen naar Tilburg. Inmiddels hebben
zich ruim tweehonderd fans aangemeld,
die Campaign ter plekke een hart onder
de riem willen steken. Op dit moment

zijn vier touringcarbussen gecharterd
om de fans te vervoeren. “Er kunnen
nog mensen mee, opgeven kan tot de
laatste dag via info@campaign.nl of
bellen met mij: 06 20 03 90 62. De bussen vertrekken zaterdag om 17.00 uur
bij de bushalte tegenover het gemeentehuis van Horst, waar de ING bank
gevestigd was. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd,”aldus Josten. Hoe laat
de band optreedt is nog niet bekend,
dat wordt de deelnemers pas
zaterdagnamiddag verteld door de
organisatie. De start van de finale
staat wel vast en is om 19.30 uur.

Campaign is helemaal klaar voor de strijd in Tilburg
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America heeft
een nieuwe
Turfstèker
Tijdens een ceremoniële plechtigheid, afgelopen maandag, heeft
wethouder Ger van Rensch samen met Thea Hermans, de weduwe van
kunstenaar Piet Hermans, een replica van Den Turfstèker onthuld. Een van de
vele aanwezige kinderen, Jamie, mocht ook meehelpen nadat hij een groot
paasei had gevonden dat de Paashaas ergens op het pleintje was verloren.
De onthulling op het plein aan de Nusselein- en Kabroekstraat, werd luister
bijgezet door de fanfare uit America en zo’n 150 belangstellenden.

cultuur 11

Documentatie Marijn Poels
digitaal opgeslagen
Het project ‘Herinneringen aan mijn Joodse broertje/zusje’ is afgesloten. Filmmaker Marijn Poels uit Swolgen
legde elf interviews met oorlogskinderen op beeld vast.
Deze kinderen kregen in de oorlog plotseling een joods broertje of
zusje via het verzetswerk van Hanna
van de Voort. De interviews zijn afgenomen door journalist René Poels
uit Meerlo. Het project is symbolisch
afgesloten met de overhandiging
van de ‘harde schijf’ met de interviews aan het Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap.
Voor het eerst vertellen deze
oorlogskinderen uitgebreid voor de
camera over hun herinneringen aan
die tijd. Dat gebeurde in het kader
van een landelijk project van het
ministerie van Volksgezondheid
en Welzijn en Sport waarbij getuigen
verhalen zijn vastgelegd.
De interviews worden bewaard in
een speciaal digitaal archief in Den

Haag en zijn later voor wetenschappers, onderzoekers en journalisten

beschikbaar voor studie, onderzoek
en journalistiek werk.

Filmmaker Marijn Poels (links) biedt de ‘harde schijf’ met interviews aan
aan de LGOG vertegenwoordigers Sjeng Smits en Sjeng Ewalds (foto Frans Koch)

Poespas speelt de komedie
‘Leve de Koningin’
Op 11, 14, 16 en 18 april speelt toneelvereniging Poespas ‘Leve de Koningin’ in zaal Debije te
Hegelsom. De voorstellingen beginnen telkens om 20.00 uur.

Sinds tweede paasdag siert een replica
van Den Turfstèker weer het plein in America
Nadat de onthulling van het
beeld had plaatsgevonden werd
Den Turfstèker door kunstenares
Mieke van Uden gedoopt met champagne. Het oorspronkelijke kunstwerk, gemaakt door Piet Hermans
in 1987, was aan vervanging toe na
talloze reparaties ten gevolge van
vorstschade. In november 2008 viel
Den Turfstèker zelfs helemaal om.
De dorpsraad deed in mei 2009 een
voorstel voor een nieuw kunstwerk
of een replica van het beeld. Er werden drie kunstenaars benaderd om
een ontwerp te maken. Uiteindelijk
kwamen er twee ontwerpen binnen
bij de dorpsraad. In oktober 2009
koos de Americaanse dorpsraad
voor een replica, na een voorstel
van kunstenares Mieke van Uden.
Uiteindelijk werd de replica door
de kunstenares in samenwerking
met bronsgieter Rob van den
Broek gemaakt. Het beeld kwam
er met ondersteuning vanuit de
gemeente Horst aan de Maas en met
prioriteitsgelden van de Americaanse
dorpsraad. Het originele beeld van
Den Turfstèker is vanaf 11 april te
zien in het Peelmuseum.
America is ook nog op zoek
naar een nieuwe naam voor het
plein waar Den Turfstèker op staat.
Op www.americaweb.nl kunnen
mensen een stem uitbrengen op
hun voorkeur.

De komedie gaat over ene
Sjef Bruinsma, die de zolder heeft
leeggemaakt om spullen te
verkopen tijdens de rommelmarkt
op Koninginnedag. Zoon Boris
wordt, tegen zijn zin in, gepromoveerd tot zijn compagnon. Truus,
de vrouw van Sjef, wil op haar
manier ook een steentje bijdra-

gen, wat door Sjef niet erg op prijs
wordt gesteld. Daarbij komt nog
dat er enkele figuren langskomen
die de plannen van Sjef danig in de
war sturen. Zo komt de zus van
Truus met haar man.
Een Amsterdamse moeder met
dochter, en een boerenfamilie uit
Groningen die voor de eerste keer

in de grote stad is. Voldoende stof
voor schrijver Carl Slotboom om er
een geweldige komedie van te
maken. De regisseur van ‘Leve de
Koningin’ is Jac Haegens. Kaarten
zijn te reserveren via www.
toneelverenigingpoespas.nl of
telefonisch tussen 18.00 en 19.00
uur op 077 398 52 55
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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.

Frans Vermeeren
In Sevenum ontmoet onze HALLO-verslaggever een man die staat te
wachten voor de etalage van een bloemenzaak. Een gesprek tussen de man
en de verslaggever werd geboren en een kandidaat voor ‘Geplukt’ gevonden:
Frans Vermeeren uit Sevenum.

Koken met
Jan Cremers
Wekelijks stelt Jan Cremers,
chefkok van het Maashotel in
Broekhuizen, een recept samen
met goede en eerlijke producten
uit de eigen regio. Hiermee
maakt u een (h)eerlijke maaltijd,
waarvan de smaak van de
producten optimaal naar boven
komt.

Voorjaarssushi
(Recept voor twaalf stuks)
225 gram Japanse rijst
2 eetlepels blanke azijn
1 afgestreken eetlepel suiker
1 volle theelepel zout
1 plak verse zalm
4 groene asperges
1 eetlepel mosterd
1 eetlepel mayonaise
1 eetlepel gehakte bieslook
4 nori-(zeewier)vellen
bamboematje
Bereiding:
• Kook de Japanse rijst, in een
pan gevuld met een halve liter
water, in 20 minuten gaar;
• laat de pan met rijst zonder
deksel rustig uitdampen
wanneer de rijst gaar is;
• meng hierna de azijn met de
suiker en het zout en schep dit
mengsel door de rijst;
• verspreidt de rijst op een handdoek, zodat deze kan afkoelen;
• kook de groene asperges
beetgaar en spoel deze daarna
weer koud;
• meng de mayonaise, de
mosterd en de bieslook;
• snij de zalm in fijne reepjes,
deel de asperges in vieren door
ze in de lengte te snijden;
• leg het nori-vel op een
bamboematje en maak het een
beetje vochtig;
• leg een kwart van de rijst op
het nori-vel en druk de rijst
plat;
• laat aan drie zijden (onderkant
en de twee zijkanten) van het
nori-vel ongeveer 1 á 2
centimeter vrij;
• leg ¼ van de gesneden
asperges en de zalm in het
midden (de gehele lengte)
van de verdeelde rijst;
• spuit subtiel een beetje van
het mosterdmengsel over de
asperge en zalmvulling.
• rol de sushi dicht en verdeel
hem in vier stukken.

Voorzitter Koninklijke Harmonie Unie Sevenum
Frans Vermeeren
Frans Vermeeren is 51 jaar en hij
is getrouwd met Lea Kerstjens. Samen
hebben ze drie kinderen: Marjolein van
18, Joost van 16 en Astrid van 14 jaar.
Vermeeren woont sinds zijn huwelijk in
1986 in Sevenum. Hij woont er graag
en vindt het een heerlijk, gemoedelijk
dorp. Hij is geboren en getogen in Horst,
maar zijn beide ouders waren echte
Sevenummers. “We spraken thuis in
Horst ook altijd het Sérums dialect, dat
is toch net iets anders dan het Horster.”
De Sevenummer is al ruim 30 jaar

werkzaam in het bankwezen, waarvan
de laatste 17 jaar als beleggingsspecialist bij de Rabobank. Hij heeft maar één
grote hobby: de Koninklijke Harmonie
Unie van Sevenum, waarvan hij voorzitter is. Binnen de harmonie bespeelt
Frans de hoorn met veel plezier.
“Muziek maken doe ik al vanaf
mijn 7e. Eerst bij de Koninklijke
Harmonie van Horst en sinds 1986
bij de Koninklijke Harmonie Unie van
Sevenum. De afgelopen jaren is het
besturen van een vereniging er niet

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

gemakkelijker op geworden. Er is door
veranderende wet- en regelgeving ook
voor een bestuurder veel verantwoordelijkheid bijgekomen. Gelukkig weet ik
mij omringd door een prima bestuur en
hebben we diverse commissies, die er
samen voor zorgen dat we de vereniging goed kunnen besturen.”
Steeds meer verenigingen kampen
met een terugloop van leden, hoe zit
dat bij de Sevenumse harmonie? “De
grootste inspanning is en blijft het
enthousiasmeren van jeugd om lid te
worden en te blijven. Daarnaast kost het
organiseren van de muziekopleiding in
al zijn facetten veel tijd en inspanning.
Over nieuwe aanwas in Sevenum hoor
je mij niet te klagen.
Op dit moment volgen er maar liefst
dertig leden en leerlingen een muziekopleiding. We hebben een jeugdorkest
van 22 leden en sinds een halfjaar ook
een opleidingsorkest met 12 leerlingen.
Daarnaast volgen momenteel 16 leerlingen een AMV-opleiding op blokfluit.
AMV staat voor Algemene Muzikale
Vorming. Juist nu we samen zijn gegaan
met Horst aan de Maas, komt er extra
werk bij. Met de voorzitters van de
overige muziekverenigingen in Horst
aan de Maas praten we nu over de
harmonisering van de muziekopleiding
en de subsidies.
De eerste indrukken van Frans over
de gemeentelijke herindeling zijn prima.
Onlangs nog, kreeg hij de gelegenheid om als voorzitter van de harmonie
een presentatie te verzorgen voor het
nieuwe college van burgemeester en
wethouders dat kwam kennismaken
met Sevenum. Het college liet bij hem
een goede indruk achter. Iets minder
vindt Vermeeren het gesteggel in

Sevenum over de Wingerd. “Nu liggen
er eindelijk verbouwplannen en begint
het gesteggel alweer. Het pakket aanpassingen die men nu wil doorvoeren,
is het maximaal haalbare door het beperkte budget dat is meegegeven door
de oude gemeente Sevenum. Meer is op
dit moment niet mogelijk en het blijft
behelpen. Het liefst zie ik dat de huidige
Wingerd tegen de grond gaat, en er een
groot, nieuw multifunctioneel centrum
voor terugkomt waar wel iedereen over
tevreden is.”

Het is supermooi
wonen in Sevenum
Tot slot de vraag wat hij zou doen
als hij morgen een miljoen zou winnen.
“Ik ben beleggingsspecialist, dus ik
zou zeker een gedeelte daarvan gaan
beleggen. Verder zou er absoluut een
bedrag richting harmonie gaan zodat er
een toekomstperspectief komt zonder
financiële zorgen en zodat we ons
kunnen richten op een goede muziekopleiding. De afgelopen jaren zijn
de kosten alleen maar opgelopen.
Dit allemaal neerleggen bij de ouders is
onmogelijk. Vandaar dat de harmonie
een gedeelte van deze kosten voor haar
rekening neemt. Ik hoop dan ook dat de
gesprekken die we nu voeren met de
Gemeente Horst aan de Maas ertoe zullen leiden, dat we ons voor nu en in de
toekomst kunnen verzekeren van een
goede en betaalbare muziekopleiding in
Sevenum.” Frans Vermeeren zucht. Hij
weet dat veel (muziek)verenigingen in
Horst aan de Maas op allerlei manieren
het hoofd boven water proberen te
houden. Eén geluk heeft hij wel: een
harmonie loopt meestal voorop!

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Siberië verplant 41 zomereiken

Wat klagende zomereiken best wal alt,
“Oeït zien weej zoëmar heer gestalt.
weej motte de zomer i,
en deen is heer ni,
Want heer is ’t alliën mar Siberisch kalt!”
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Jeugdleden van Golfvereniging
de Golfhorst uit America op L1 TV
‘Golfen is iets voor oude mensen met veel geld.’ Dat vooroordeel zal
men onmiddellijk naar het rijk der fabelen verwijzen als men zaterdag
10 april naar L1 TV kijkt. Tussen 07.30 en 09.00 uur zijn jeugdleden van
Golfvereniging de Golfhorst te zien in het programma Kinjerkraom. Voor de
minder vroege vogels is dezelfde uitzending ook te bekijken op woensdag
14 april tussen 15.30 en 19.00 uur.

In een ruim tien minuten durend
programma is te zien hoe enthousiast
veertig jeugdleden van de Golfhorstvereniging over deze sport zijn en hoe
zij ervan genieten. Het gaat hierbij om
jongens en meisjes tot 12 jaar.

Golfen is iets voor
oude mensen met
veel geld

Een jeugdige golfer (Stef Craenmehr)
wordt geïnterviewd door het Kinjerkraom-team

Op zondag 28 maart heeft een productieteam de hele ochtend opnames
gemaakt op de Golfhorst in America.
Onder leiding van twee docenten zijn
daarbij alle aspecten van het golfspel
aan bod gekomen. In de uitzending is
niet alleen te zien hoe de kinderen op
een speelse manier de techniek van
het golfen wordt bijgebracht, maar
ook hoe zij zich op de baan dienen te
gedragen. Er worden beelden getoond
van een wedstrijdje en er komt een
aantal kinderen aan het woord.
De jeugd van Golfvereniging de
Golfhorst laat op deze manier aan zo’n
400.000 kijkertjes van Kinjerkraom zien
dat golfen ook voor de jeugd erg leuk
is om te doen.

Groot schoolkorfbaltoernooi sportpark
Ter Horst
Op woensdag 14 april vindt in Horst op sportpark Ter Horst een schoolkorfbaltoernooi plaats. Het is voor de
tweede keer dat zulks groot opgezet schoolkorfbaltoernooi plaatsvindt. Het toernooi begint om 13.30 uur en
eindigt rond de klok van 17.00 uur.
Een aantal jaren heeft het
toernooi niet plaatsgevonden,
maar vorig jaar heeft een aantal
verenigingen, in samenwerking met
Sport3, het schoolkorfbaltoernooi
weer opgepakt. Het toernooi is een
initiatief van een aantal korfbalverenigingen: SV United uit Meerlo,
SV Lottum, De Vonckel Girls (Meterik),
RKSV Wittenhorst (Horst), Erica
(America), SKC ’06 (Swolgen) en

De Merels uit Melderslo.
De verenigingen zochten samenwerking met Sport3 en dankzij een
financiële bijdrage vanuit de gemeente Horst aan de Maas kan het toernooi
weer plaatsvinden.
Er doen vanaf dit jaar ook teams
van de basisscholen uit Sevenum
en Broekhuizenvorst mee. In totaal
nemen ruim 350 jongens en meisjes
deel aan het toernooi. Inmiddels

Na een aantal jaren uit beeld te zijn geweest
keert het schoolkorfbaltoernooi weer terug (archieffoto)

hebben zich al zo’n vijftig teams
opgegeven.
Met het schoolkorfbaltoernooi
wil de organisatie de korfbalsport
promoten en stimuleren bij de basisschooljeugd. Het toernooi is voor
de groepen 3 tot en met 8. Buiten
de eer om te winnen, worden er
enkele mooie bekers beschikbaar
gesteld. Verder krijgen alle deelnemers een herinneringsmedaille.

Horster Night Run 2010
Welk dorp uit de gemeente Horst aan de Maas is het snelste?
Op zaterdagavond 24 april zullen we het weten want dan vindt voor
de derde keer de Horster Night Run plaats. Om 21.00 uur zal het
startschot voor de wedstrijd klinken op het Wilhelminaplein voor het
gemeentehuis. In een ware estafetteloop zullen renners uit de
verschillende dorpen strijden voor de wisseltrofee.
De wedstrijd wordt georganiseerd door stichting ‘Powerman’
in samenwerking met lopersgroep ‘de Peelrunners’ om de
gemeente Horst aan de Maas te
promoten. Van de zestien
dorpskernen die onze gemeente
kent mag ieder een team
afvaardigen. Elk team bestaat uit
vier lopers, die elk een afstand
van 2,5 kilometer afleggen.

Hoe de deelnemende teams
zijn samengesteld maakt niet
uit, als teamleden maar afkomstig zijn uit de ingeschreven
dorpskern. Ook zal er dit jaar
een prijs zijn voor het meest
origineel uitgedoste team.
Inschrijven kan tot vijf
dagen voor de wedstrijd. Voor
een inschrijfformulier kijk op
www.powerman.nl

Uitbreiding Ruitersportweekend Sevenum

Selectiewedstrijden
voor landelijke
competities
Het Ruitersportweekend in Sevenum op 8 en 9 mei wordt uitgebreid
met verschillende selectiewedstrijden voor landelijke competities. Dit is
besloten door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).
Zo wordt er een selectiewedstrijd
voor het KNHS-Subli Kampioenschap
verreden. In het kader van talentontwikkeling van jonge paarden wordt dit kampioenschap voor vier-, vijf- en zesjarige
dressuurpaarden georganiseerd. In de
periode van april tot en met november
worden circa twintig selectiewedstrijden
uitgeschreven. Nu dus ook in Sevenum,
waar de paarden zich kunnen kwalificeren
voor de finale van het kampioenschap.
Tijdens de wedstrijden rijden de combinaties een vrije proef voor jonge paarden.
De wedstrijdserie wordt in december
afgesloten met een finale, waarbij
gestreden wordt om het KNHS-Subli
Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden.

Deze finale wordt op het KNHS-centrum
in Ermelo verreden. In deze finale zijn
tevens plaatsen te verdienen voor deelname aan de voorselectie voor het WK
Jonge Dressuurpaarden 2011. Naast deze
wedstrijd vindt er ook een selectiewedstrijd voor de BoerenBond/Welkoop Cup
plaats. De KNHS-BoerenBond/Welkoop
Cup 2010 bestaat uit een reeks rijstijlwedstrijden. Deze worden in competitieverband verreden en afgesloten met een
halve finale en een finale. Ook deze selectiewedstrijd vindt plaats op de zaterdag
van het Ruitersportweekend Sevenum.
Meer informatie over deze competities
en de mogelijkheid tot inschrijven is te
vinden op de site www.knhs.nl.
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Fietsenmarkt in de Mèrthal
Mocht u nog een overbodige tweewieler in de schuur hebben staan?
Kom dan op vrijdag 30 april naar de Mèrthal in Horst.
Dit jaar organiseert TWC-Oranje
voor de vijfde keer de fietsenmarkt.
Deze markt vindt plaats tijdens de
- doorgaans drukbezochte - Oranje-

tocht. Het maakt niet uit wat voor fiets
u in de aanbieding heeft. Van een
blinkende racefiets, tandem, mountainbike, vouwfiets tot een bejaarde

zoepfiets, alles is welkom.
Vanaf 8.00 uur mag uw fiets in
de Mèrthal gestald worden. U bepaalt
uiteraard zelf de verkoopprijs van
uw vehikel. Mocht u zelf geen goede
taxateur zijn? Geen probleem, want er
staan verschillende deskundigen voor

u klaar die u eventueel kunnen helpen
bij een prijsbepaling.
Gedurende de dag zullen de
vrijwilligers van TWC Oranje tot 16.00
uur hun best doen om een nieuwe eigenaar te vinden. Is de fiets verkocht,
dan betaalt u slechts tien procent van

de opbrengst aan TWC Oranje. Dit bedrag kan maximaal oplopen tot een
tientje. Is het niet gelukt, dan neemt
u uiteraard uw fiets weer mee en
kost het u slechts 2,50 euro voor de
gedane moeite. Voor meer informatie
kijkt u op www.twcoranje.nl

Cursus Wat bloeit daar?
De plantenwerkgroep van I.V.N. De Maasdorpen organiseert de cursus ‘Wat bloeit daar?’
Tijdens deze lessen leert u wilde planten herkennen, ook leert u de namen van deze wilde planten.
In drie zondagochtenden en twee zondagavonden gaat u in kleine groepjes op stap in verschillende
natuurgebieden in de regio.
Voor meer informatie belt u met Mariet Jakobs 077 467 29 71.

Fanfare Stellendam
geeft concert in Meterik
Zaterdag 10 april vindt een concert plaats in De Meulewiek in Meterik.
Naast Muziekvereniging (MV) Concordia uit Meterik treedt ook fanfare
‘De Hoop’ uit Stellendam op.
MV Concordia uit Meterik telt 62
leden en speelt in de Eerste Divisie.
De fanfare staat sinds 1999 onder
leiding van Geert Jacobs. Enkele keren
per jaar organiseert MV Concordia een
concert. Deze keer heeft de vereniging gekozen voor een muzikaal
samenzijn met fanfare De Hoop uit

Stellendam. Fanfareorkest De Hoop
is een muziekvereniging met zo’n
110 leden. De fanfare speelt al sinds
1973 in de Eerste Divisie van de
Koninklijke Nederlandse Federatie van
Muziekverenigingen (KNFM).
Sinds 1981 heeft fanfareorkest
De Hoop 24 keer deelgenomen aan

Fanfareorkest ‘De Hoop’ uit Stellendam te zien en te horen in De Meulewiek

het topconcours in het Musis Sacrum
te Arnhem en behaalde acht keer
de nationale titel. In 2008 behaalde
het orkest op het concertconcours in
Enschede de negende Nederlandse
titel. De Hoop is toonaangevend
in Nederland en is regelmatig op
landelijke en lokale radiozenders te
beluisteren. Het fanfareorkest staat
onder leiding van Arie Stolk. Het concert begint om 20.00 uur en de entree
is gratis.
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Befaamde Engelse
brassband geeft
concert in ’t Gasthôes
Zondagmiddag 11 april vindt in ’t Gasthôes in Horst een concert plaats van de Engelse brassband ‘The Colchester
Band’. Als gastheer treedt de Koninklijke Harmonie van Horst op. De brassband is op concerttournee door België,
Duitsland en Nederland. Het concert begint om 15.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar via www.harmonievanhorst.nl
of aan de dagkassa. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.
Liefhebbers van blaasmuziek in
het algemeen en in het bijzonder van
brassbandmuziek, kunnen deze middag hun hart ophalen. The Colchester
Band is toonaangevend binnen het
selecte gezelschap van vermaarde
Engelse Brassbands. In 2009 eindigde
The Colchester Band bij de Southern
Counties Amateur Bands Association
als eerste in hun afdeling. Dirigent
Peter Ivey won de prijs voor de beste
dirigent en brassbandlid Anne Ruddock
de prijs voor de beste solist. In Horst

speelt de band een repertoire met een
verscheidenheid aan muziekstijlen.
The Colchester Band bestaat dit jaar
150 jaar.

De muzikanten
maken muzikale
grappen
De Koninklijke Harmonie van
Horst opent het middagprogramma
met hoofdzakelijk Spaanse en Zuid-

Amerikaanse werken. Ook treedt deze
middag het koperkwintet ‘Koperpoets’
op. Dit ensemble onderscheidt zich
door de combinatie van beeld en geluid in een vorm van muziektheater te
gieten. Tijdens de uitvoering beweegt
Koperpoets zich over het hele podium
en speelt en acteert vele soorten muziek, van Oostenrijkse blaasmuziek tot
kinderliedjes. De muzikanten maken
muzikale grappen en verrassen en entertainen het publiek met hun enorme
virtuositeit.

The Colchester Band geeft concert in ‘t Gasthôes

Ontdekkingstocht America voor
alle senioren Horst aan de Maas
Op zondag 25 april organiseren
de KBO America, Werkgroep Oud
America en Stichting Aan de Brug
een wandelevenement voor
ouderen onder de naam ‘Kom en
Ontdek America’.
Er zijn drie wandelroutes uitgezet,
variërend van 2,5 tot 7 kilometer,
gebaseerd op het bestaande
Turfstekerspad. De start is bij gemeenschapshuis Aan de Brug aan de
Pastoor Jeukenstraat vanaf 10.00 tot
15.30 uur.
Alle routes zijn aangegeven met
gekleurde pijlen en men krijgt een
uitgebreide routebeschrijving mee.
Onderweg is er de mogelijkheid
om een bezoek te brengen aan het
Peelmuseum. Voor degenen die niet
meer zo goed ter been zijn, rijdt er
’s middags een huifkar tussen Aan de
Brug en het Peelmuseum, waarvan
men gebruik kan maken.
Weer terug in Aan de Brug is er
gelegenheid om eens rond te kijken
in de oudheidkamer ‘De Moeëk’,
waar speciaal voor deze gelegenheid een tentoonstelling over diverse
Americaanse onderwerpen is inge-

Op 25 april wordt het wandelevenement
’Kom en ontdek America’ georganiseerd
richt. Kom en ontdek America is een
activiteit die tot stand is gekomen
mede door Evenementenjaar 2010
Gemeente Horst aan de Maas en Plus
Evenementen.
Alle ouderen en KBO-leden in de

gemeente Horst aan de Maas hebben
onlangs een uitnodiging ontvangen.
Aanmelden voor deelname aan dit
evenement kan bij elke lokale KBOafdeling binnen Horst aan de Maas tot
uiterlijk vrijdag 9 april.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

SP organiseert wandeling Raaieind
De SP afdeling Horst aan de Maas organiseert zondag 11 april vanaf
13.00 uur een wandeling bij het Raaieind te Grubbenvorst. De wandeling
zal anderhalf tot twee uur in beslag nemen en precies rondom het
plangebied van de centrale verwerkingsinstallatie voor zand en grind
plaatsvinden.
Met de wandeling wil de SP de
aandacht vestigen op dit gebied en
de mogelijke consequenties van de
plannen. De wandeling start aan het

einde van de Jachthavenweg te Venlo,
(bij het viaduct over de Maas). Wie zin
heeft kan zich aansluiten.
De start is een logische keuze,

omdat men vanuit die plek uitkijkt op
de haven van Venlo. De plek waar momenteel het zand en grind afkomstig
van de afgravingen ter hoogte van
Lomm verwerkt wordt.
Deze haven zou te klein zijn
voor de verwerking van het zand
en grind dat straks van de westelijke
Maasoever afgegraven wordt.
Er wordt vanuit de jachthaven richting

Grubbenvorst gewandeld, om het
plangebied heen.
Men kan dan met eigen ogen de
plek aanschouwen die straks, als de
plannen doorgaan, verandert in weer
een haven met daarachter een maanlandschap van zand en grind.
Naast een toelichting op hoe de
plannen er uitzien, zal ook stilgestaan worden bij de landschappelijke

waarden en de natuur die nu nog in
en om het gebied aanwezig is. Het
is een wandeling die niet geschikt is
voor mensen die moeilijk ter been
zijn. Een uitgebreidere routebeschrijving is te vinden op www.horst.sp.nl

een mobieltje gemaakt hadden van
mensen die daar volgens hen niets te
zoeken hadden. Na de overgebrachte
dank deed de golfclub het verzoek om
goed op te blijven letten en bij onraad
meteen contact op te nemen met de
voorzitter, niet vermoedend dat dit
zeer snel zou gebeuren.
In de nacht van donderdag op
vrijdag, 2 april, werden de bovenburen
opgeschrikt door nachtelijk lawaai wat
afkomstig bleek te zijn van een stel
criminelen. Die waren de clubhuisdeur
en de opslagcontainer aan het open-

breken. De bovenburen kwamen
meteen in actie en het lukte hen
twee van deze figuren in de kraag
te vatten en de sleutel van hun auto
in beslag te nemen. Meteen werd
ook de voorzitter van de golfclub
gewaarschuwd. De politie rekende
uiteindelijk de twee individuen in. Zij
hadden dus een Polenprobleem.
O ja, en de door de golfclub
gebrachte bonus ging er in als koek
bij de bovenburen.
Twan Hoeijmakers
Broekhuizen

Voor meer informatie:
Michael van Rengs,
telefoon 077 464 12 85

Het Polenprobleem
Al geruime tijd worden er Poolse mensen gevraagd om het tekort aan
werknemers in sommige sectoren op te vullen. Eerst in de agrarische
sector, maar later ook in andere sectoren waar behoefte was aan relatief
goedkope arbeidskrachten voor werk waar wij Nederlanders doorgaans de
neus voor ophalen.
De integratie van deze mensen
in onze samenleving verliep niet
altijd even soepel. Met name de
huisvesting gaf veel problemen maar
ook drankmisbruik en criminaliteit
werden vaak aan deze mensen
toegedicht. In de volksmond vaak
afgedaan met ’het Polenprobleem’.

Bij golfclub Roobeek in Arcen
zijn enkele jaren geleden ook Poolse
mensen gehuisvest. Boven het clubhuis in de voormalige kloosterkamers
hebben ze hun slaapgelegenheid. In
de beginperiode ontstond er toch wel
enige ongerustheid bij de leden van
de golfclub, of dit nu wel zo’n ver-

standig besluit was van de eigenaar,
immers het Poolse imago was niet al
te best. Gaandeweg kwam er toch een
gewenningsproces en de vermeende
overlast bleek reuze mee te vallen. Er
ontstond zelfs een goede band tussen
de golfclubleden en de Poolse bovenbewoners.
Enige tijd geleden werd de golfclub weer eens bezocht door ongenode gasten en deze keer was de tractor
aan de beurt om gestolen te worden.
Navraag bij de bovenburen leverde
diverse foto’s op die de Polen met

Ingezonden brief

Argumentaties tegen megastallen
Er valt veel in te brengen tegen de vestiging van het Nieuw Gemengd
Bedrijf in LOG Witveld. Nadat de plannen voor het NGB bekend zijn
geworden kwam er veel verzet vanuit de bevolking en vervolgens is er
veel onderzoek gedaan naar de effecten van het NGB op de omgeving.
Wat zijn zoal de bezwaren?
Laten we ze op een rijtje zetten:
Landschap: hoewel een aparte
gemeentelijke werkgroep gekeken heeft hoe het NGB ingepast
kan worden in het landschap, blijft
staan dat de open ruimte aangetast
wordt en een verdere verrommeling van het buitengebied tot stand
komt. Over de A73 rijdend wordt
de kippenstal (een beetje verpakt
in het groen) het visitekaartje van
Horst (aan de Maas). Niet echt
het toeristische plaatje dat menig
ondernemer in de recreatieve sector
zich wenst.
Milieu: onderzoek van Blonk
Milieuadvies (in opdracht van de gemeente) leert dat het NGB op landelijke schaal wellicht leidt tot minder
uitstoot van ammoniak en fijnstof,
maar voor de omgeving (Horst,
Melderslo, Lottum en Grubbenvorst
– afhankelijk van hoe de wind waait)
wordt een forse toename van de
uitstoot gerealiseerd. Ammoniak is
slecht voor het milieu, fijnstof slecht
voor de gezondheid van mensen.
Ook de stank zal fors toenemen.
Overigens niet alleen vanwege de
komst van het NGB, maar ook, omdat er meerdere megastallen zullen
komen in LOG Witveld.
Innovatie: het gemeentebestuur en het NGB stellen dat

het NGB in het LOG wordt toegelaten omdat het innovatief zou zijn.
Onderzoeksbureaus tonen daar in
eerdere rapportages een wat genuanceerder beeld van. Zo stelt Blonk
Milieuadvies in een rapport dat het
varkensbedrijf weinig innovatieve
elementen telt. Uit datzelfde rapport
blijkt dat zo’n 80 procent van de innovatieve en duurzame doelstellingen
afhankelijk zijn van het management.
Met andere woorden: we moeten
maar afwachten of straks de mooie
woorden waar gemaakt worden.
Blijkt straks - als het bedrijf er staat
- dat niets waar gemaakt wordt
van die duurzaamheid, dan kan er
niets ondernomen worden tegen
het bedrijf. Het bedrijf hoeft op dit
moment slechts te voldoen aan de
huidige wettelijke voorschriften, die
alles behalve duurzaamheid afdwingen en in ieder geval nauwelijks
waarborgen bieden voor de negatieve
gezondheidseffecten. Zo beoordeelt
de MER-commissie nog steeds dit
soort plannen vanuit milieuoogpunt
en laat ze gezondheidsfactoren buiten
beschouwing.
Innovatieve onderdelen van het
NGB betreffen – bij het kippenbedrijf
– het realiseren van een slachterij,
zodat er aanmerkelijk minder transport plaats hoeft te vinden met de
kippen (wat voor hun welzijn in ieder
geval vooruitgang oplevert). En het
realiseren van een mestvergistingsinstallatie. In die installatie wordt mest

via vergisting omgezet in energie. Op
zich een hoffelijk streven, ware het
niet dat het vergistingsproces slechts
op gang gebracht kan worden door er
grote hoeveelheden biomassa aan toe
te voegen (bijvoorbeeld maïs – waarbij vele hectaren grond in beslag
genomen moeten worden voor de
verbouw van dit product, die vervolgens niet meer gebruikt kan worden
voor voedselproductie en daarmee
de prijs van voedsel opdrijft, zoals we
de afgelopen jaren al hebben kunnen waarnemen). Uit een onderzoek
van Milieufederatie Nederland bleek
dat dit soort vergisters één van de
slechtste alternatieven van energieopwekking is. Tenslotte geldt voor zowel
de slachterij, als de mestvergistingsinstallatie, dat het gaat om industriële
activiteiten, die niet thuis horen in het
buitengebied, maar op het industrieterrein. Door dit soort activiteiten toe
te laten, vervagen functies op het
platteland en is de beer los. Met recht
kan dan elk ander industrieel bedrijf
stellen dat zij ook gebruik mogen maken van de ruimte op het platteland.
Dierenwelzijn: door de toename
van het aantal dieren als gevolg van
de schaalsprong, zoals die zich bij het
NGB voordoet, worden de dieren als
het ware “verdingelijkt”. Het zijn voor
de agrarische manager nog slechts
industriële producten, die zo efficiënt
mogelijk tegen een zo hoog mogelijke winstmarge in de markt moeten
worden gezet. Met een vervreemding
van het dierlijke leven als gevolg.
Daarmee wordt niet gepleit voor
het vertroetelen van dieren, want
door dieren te vermenselijken doe

je dieren óók tekort. Dierenwelzijn
kan slechts bereikt worden door de
leefomstandigheden van die dieren
zo “natuurlijk” mogelijk te maken.
In de intensieve veeteelt kan dat
haast per definitie niet, maar in de
vleesfabrieken, zoals megastallen
feitelijk worden, kan dat al helemaal
niet (meer)!
Voedingswaarde: in zijn
algemeenheid kunnen vraagtekens
geplaatst worden bij het steeds
maar meer produceren van vlees.
Om vlees te produceren hebben we
enorme hoeveelheden plantaardige
voedingsstoffen nodig, die op zich
een veel hogere voedingswaarde
hebben dan vlees. Het zou dan ook
logischer zijn om meer plantaardige
voeding tot ons te nemen. Dat is
efficiënter, goedkoper, milieuvriendelijker (want bijvoorbeeld minder
uitstoot van CO2) en vele malen
gezonder.
Al met al heel veel redenen om
niet alleen in Horst aan de Maas,
maar in heel Nederland eens goed
na te denken over de noodzaak om
de grootschalige intensieve veeteelt
in stand te houden. Een herbezinning
op de landbouw in het algemeen
en de intensieve veeteelt in het bijzonder lijkt op haar plaats. Iets waar
Wijfels (oud-directeur RABO en oudvoorzitter van de SER en prominent
CDA-lid) al een hele tijd geleden
voor heeft gepleit. Binnen zijn eigen
CDA heeft hij daar weinig gehoor in
gevonden...
Paul Geurts
(namens Behoud de Parel)

Een vooruitblik op
de verkiezingen
De CDA Tweede Kamerleden
Ger Koopmans en Raymond
Knops en Gedeputeerde Ger
Driessen organiseren iedere
twee maanden een Politiek
Café in het noorden van de
provincie Limburg. Binnen
deze bijeenkomsten wordt
aandacht besteed aan zowel
de landelijke, de provinciale
als de regionale politiek.
Actieve inbreng van aanwezigen zorgt iedere keer
weer voor boeiende discussies. Deze keer wordt er
vooruitgekeken naar de
verkiezingen voor de Tweede
Kamer op 9 juni.
Ze gaan in gesprek met het
publiek. Het Politiek Café
vindt plaats op zaterdag 10
april van 10.00 tot 12.00 uur
in Restaurant & Partycentrum
De Turfhoeve in Sevenum.
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Meerderheid lezers is tegen het NGB
De stemmen zijn geteld:
73 procent is voor en 27 procent is
tegen de bouw van een Nieuw
Gemengd Bedrijf in de gemeente
Horst aan de Maas. Omdat maar
liefst 316 lezers hebben gestemd en
meer dan 50 mensen hebben
gereageerd besteden wij vandaag
extra aandacht aan dit fenomeen.
Wij hebben enkele reacties voor u
verzameld om u een beeld te geven
wat de voor- en tegenargumenten
van zo’n bedrijf zijn. Ook hebben
mevrouw Baggen (huisarts in
Grubbenvorst), Paul Geurts (Behoud
de Parel) en Adri Lukker (longarts)
een uitgebreid schriftelijk betoog
gestuurd naar onze redactie. Helaas
wilden de vertegenwoordigers uit
de gemeentelijke coalitie niet reageren. Voor de uitgebreide reacties
kunt u kijken op onze website
www.hallohorstaandemaas.nl
Tegen
Dhr. De Graaff
“Van deze dieren is 75 procent bestemd voor de export. De varkens zijn
binnen een half jaar slachtrijp en de
kippen binnen zeven weken. Hoeveel
transport komt er dan wel niet bij in
onze regio? De gemeente heeft daarbij
al toegegeven dat de contole op de
voorschriften niet mogelijk is bij een
andere varkensstal hier in de regio,
dus dat belooft nog wat voor het
NGB.”
Dhr. Van Rengs
(fractievoorzitter SP)
“De SP wil het midden- en kleinbedrijf stimuleren en deze mogen niet
in gevaar worden gebracht door de
grote bedrijven. De bestaande bedrijven moeten hun bestaansrecht behouden en de gemeente moet bedrijven
van 70-130 Nederlandse Grootte
Eenheden, wisselend per sector, als
hoofddoel hebben en niet inzetten
op grootschaligheid. Verder is er de
discussie over fijnstof en verspreiding
van ziekten. Juist omdat hier nog heel
wat vraagtekens bij te zetten zijn is
het verstandiger om pas op de plaats
te maken. Het RIVM spreekt over de
resistentie tegen antibiotica, vermenging van ziekten.
Daarnaast kan het fijnstof met de
kleinste diameter nog niet gemeten worden. Te weinig onderzoek is
gedaan naar de gevolgen op de lange
termijn. Verschillende provincies willen
hierdoor ook geen megabedrijven

Cactus
Column

Kuipjes

toelaten. Conclusie: bij twijfel niet
inhalen, dus niet doen!”
Mevr. Aerts
“Ik woon in Grubbenvorst en wil
deze rotzooi gewoon niet in mijn
achtertuin. Dat is voor mij heel simpel,
over en sluiten. Want wanneer deze
stallen er eenmaal zijn krijg je ze nooit
meer weg. Je moet zulke bedrijven
niet te dicht bij bewoners plaatsen,
dan vraag je toch om problemen?
Wanneer ik straks met mijn kinderen
in de achtertuin mest zit op te snuiven, wie haalt deze stallen dan weer
weg?”
Mevr. Vossen
“Ieder weldenkend mens begrijpt
onderhand toch wel dat megastallen
niet goed zijn? Zo’n bedrijf is niet goed
voor mens en dier. Hoeveel ziektes
moeten er nog komen, de gekke
koeienziekte, de vogelgriep, MRSA, de
Q-koorts en ga zo maar door.”
Dhr. Van Mil
“Een paar ondernemers hebben
voordeel aan het NGB en wellicht
komen er nog een paar banen vrij.
Maar hoeveel omwonenden en andere
belanghebbenden moeten daar voor
wijken? De provincie laat zich paaien
met mooie woorden als innovatief,
duurzaam, efficiënt en vernieuwend.
Mooie woorden, maar ze worden misbruikt en ik kan ze meer horen. Met
de Floriade in aantocht krijgen veel
bestuurders het in hun bol, waardoor
ze de wereld met oogkleppen op

bekijken. Ik heb soms helemaal geen
vertrouwen meer in deze zogenaamde
volksvertegenwoordiging.”
Voor
Dhr. Van de Vin
“De burger wil goed eten maar het
mag niet te duur zijn. Dat is alleen mogelijk door schaalvergroting. Door de
komst van megastallen komen er niet
meer varkens of kippen in Nederland.”
Dhr. Van Enckevort
“Het verbod in Brabant is puur
genomen zonder eerlijk de feiten af te
wegen. Hopelijk wordt er in Limburg
wel over feiten gediscussieerd.
Waarom zou men een grens stellen
aan de grootte van een varkensbedrijf? Bij Phillips, DAF, DSM, Hoogovens
noem ze maar op, is toch ook geen
groeilimiet gesteld omdat het niet
mooi is om loodsen en schoorstenen
te plaatsen?”
Mevr. Michiels
“Het is erg gemakkelijk om
ondernemers aan te vallen. Het is nog
makkelijker om een burger een handtekening te laten zetten op een briefje,
al helemaal op parkeerplaatsen bij de
grote supers waar we het agrarisch
product zo goedkoop mogelijk willen
halen. Een agrariër is een ondernemer,
maar zeker zo belangrijk, wij zijn ook
mensen met gevoelens. En die gevoelens zijn ook terug te vinden in ons
product. Het Nederlands product staat
wereldwijd hoog aangeschreven als

het om voedselveiligheid en dierenwelzijn gaat.”
Dhr. Scheffer
“Inmiddels wordt er al jaren een
discussie gevoerd over de intensieve veehouderij. Deze discussie is
voornamelijk gebaseerd op emoties
en niet op feiten. Een voorbeeld
daarvan is de klimaatconferentie.
Daar is het verdraaien van feiten en
cijfers gemeengoed geworden. Dat
komt door de verschillende belangen van de actiegroepen, denk aan
banen, subsidies en pluche ´plakkers´
die ver van de werkelijkheid afstaan.
Daarbij worden consumenten al zoveel
uitgeknepen dat men het geld niet
heeft om meer te betalen voor vlees.
Ook het gebrek aan historisch besef is
helaas tenenkrommend. De helft van
Nederland (lees zandgronden) zou niet
de progressie en welvaart geboekt
hebben zonder de organische mest
van de intensieve veehouderijen.”
Dhr. Hagens
“Ik ben al bijna 25 jaar werkzaam
in de varkenshouderij als bedrijfsadviseur. Ik heb in deze tijd de gemiddelde
bedrijfsomvang zien groeien en, in
combinatie, zien verbeteren. Het welzijn van dieren en het welzijn van de
mensen die met deze dieren werken
is in die tijd erg vooruitgegaan, kortom
zoals het hoort. Dierenziekten zijn
van alle tijden en zullen er ook altijd
blijven. Liever een goed gerund ‘Mega’
bedrijf in de buurt dan terug naar af.”

Ik blijf trouw aan de rooms-katholieke kerk
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In Horst aan de Maas wordt
gesproken over het apart
inzamelen van plastic.
Boterkuipjes, wasmiddelenverpakkingen, ´pet´flessen en andere
kunststof omhulde goederen
dienen te zijner tijd in aparte
zakken te worden opgeslagen.
Bij de Plus-super wordt ook een
inleverstation voor al dit soort
afval ingericht. En als je dat zo
ziet denk je onmiddellijk aan de
kosten die aan deze ruimte komt
te hangen. Maar vooral, wie
betaalt dat nu weer. Een aantal
goedwillende milieubeschermers
heeft er kennelijk niet bij
stilgestaan dat veel mensen niet
in staat zijn om hun plastic afval
naar deze kruideniers te brengen.
Dus krijgen ze een zak thuis. En
waar moeten ouderen en klein
behuisden met deze zak naar
toe? Aan de weg leggen naast
de vuilcontainer? Bij een beetje
wind waait deze zak vanwege de
lichte inhoud over de straat.
Als je bijvoorbeeld in Duitsland
ziet wat een rotzooi dat geeft
heb je er al in één keer genoeg
van. Genoemde milieufreaks
zouden meer moeten letten op
de vele lichtmetalen blikjes van
frisdrank die ongeremd op straat
worden gegooid en niet alleen
door scholieren! De grootste grap
is echter dat een aantal gemeenten in Zuid-Limburg heeft
uitgevlooid dat het apart ophalen
van diverse soorten huisvuil,
bij de verwerking daarvan veel
meer kost dan dit ongeremd in
de bekende vuilcontainer te
mieteren. Zelfs in Den Haag
schijnen ze er mee bezig te zijn
maar ja, zolang regeringsverantwoordelijken zèlf bij het oud-vuil
dreigen te raken zullen de
uitkomsten van dit onderzoek
nog wel even op zich laten
wachten. En tot die tijd lopen we
met onze margarinekuipjes naar
de kruidenier, er zit echter geen
statiegeld op! Gelukkig zitten er
in de gemeenteraad nog
weldenkende mensen die eerst
alles nog eens op een rijtje
willen zetten, hopen we.
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

De media overspoelt ons met berichten over seksueel misbruik in katholieke
seminaries en internaten. Hierdoor laait de discussie over de katholieke geloofsbelijding op als nooit tevoren. Zo wordt het celibaat van priesters en kloosterlingen ter discussie gesteld, het zou achterhaald en niet van deze tijd zijn. Ook
de houding van Paus Benedictus XVI is niet echt overtuigend. Behalve in de brief
die hij tot de Ierse misbruikslachtoffers richtte, rept de Paus met geen woord over
deze misstanden binnen zijn kerk. Hierdoor gooien veel katholieken de handdoek
in de ring. De afgelopen weken schreven namelijk opvallend veel gelovigen zich
uit als katholiek bij hun kerk.
In Horst aan de Maas staan ongeveer 23.000 katholieken ingeschreven, een
aantal dat de afgelopen jaren vrij constant is gebleven.

Ook de afgelopen weken laten geen opmerkelijke verschillen zien op de
eindbalans. Deze gegevens staan daarom haaks op de landelijke tendens, waar
zich een dalende trend heeft ingezet.
De redactie van HALLO vraagt zich af hoe u tegenover de huidige
ontwikkelingen van de katholieke kerk aankijkt. Hoe vat u de recente berichten
op? Vindt u dat de Paus juist handelt in zake deze of juist niet? Blijft u trouw aan
dit instituut of heeft u er nooit iets mee gehad? Wij zijn benieuwd naar uw mening. Geef uw mening via de website. Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide
reactie daar te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl
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Waarom zoveel risico lopen?
De gezondheidseffecten op de burgers in het gebied rondom het LOG
Witveld (Horst, Melderslo, Lottum en Grubbenvorst) worden steeds
duidelijker. Het is dan ook niet voor niets dat veel artsen in de regio (en
daar buiten) zich erge zorgen maken over de komst van (bijvoorbeeld)
het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst. Welke effecten kunnen
we verwachten?
Het varkens- en vooral het kippenbedrijf stoot enorm veel fijnstof
uit. Via die fijnstof (die op zich al
veel luchtwegklachten tot gevolg
heeft) kunnen virussen en bacteriën
van dieren in de lucht terecht komen en de hele omgeving besmetten. Denk aan Mexicaanse griep,
vogelgriep, Q-koorts. In tegenstelling tot wat het gemeentebestuur
en de ondernemers beweren zijn
de luchtwassers (die de uitstoot van
ammoniak en fijnstof moeten tegen
gaan) nog niet in staat die uitstoot
in voldoende mate te beperken.
Oud-minister Cramer van VROM
heeft 10 miljoen euro ter beschikking gesteld om een luchtwasser
te ontwikkelen die meer dan de
huidige 30 procent fijnstof uit de
lucht kan halen. Daarbij komt dat
luchtwassers enorm veel energie
slurpen, reden voor boeren om die
luchtwassers vaak uit te zetten (om
kosten te besparen), met als gevolg
een gigantische uitstoot.
Juist de combinatie van een
kippen- en varkensbedrijf – zo blijkt
uit onderzoek van het RIVM – is
risicovol. De pandemische Spaanse
(miljoenen doden over de hele
wereld) en Mexicaanse griep vinden
hun oorsprong in een combinatie
van virussen afkomstig van kippen
en varkens!
Ook de toename van het verkeer zal zorgen voor forse toename
van fijnstof. De berekeningen van
fijnstof voor LOG Witveld lijken
geruststellend. Maar het is goed te

weten dat in die berekeningen standaard 20 procent afgetrokken wordt,
omdat er veel zeezout in de lucht zou
zitten. Daarnaast wordt momenteel
slechts uitgegaan van fijnstof PM10,
de grovere deeltjes. Terwijl de nog
kleinere deeltjes, PM 2,5 een veel
groter risico vormen voor de gezondheid van mensen (omdat ze dieper in
de longen binnen kunnen dringen).
Nog nooit zijn alle effecten van wat
Grubbenvorst te wachten staat bij
elkaar opgeteld.
Door een overmatig en nog
steeds fors groeiend gebruik van
antibiotica (niet alleen als medicatie,
maar vooral ook als groeibevorderaar)
worden bacteriën resistent tegen deze
antibiotica. De bekende MRSA-bacterie en ook de minder bekende ESBLbacterie maken de infectiebestrijding
soms onmogelijk. Het RIVM heeft
onlangs niet voor niets de alarmbel laten luiden. Via de consumptie
van kippenvlees – zo wordt steeds
duidelijker – krijgen de mensen de
tegen antibiotica resistente ESBL-bacterie binnen, die toe kan slaan op die
momenten dat ons afweersysteem
verzwakt raakt.
Op veel bedrijven zijn kippen en
varkens in meer of mindere mate
geïnfecteerd met Salmonella. Een
beruchte infectie die van dier op
mens kan overgaan. Salmonella kan
gemakkelijk uitwisselen met andere
salmonella’s en verwante bacteriën,
zoals Coli-bacteriën. Salmonella is

ijzersterk en efficiënt in verspreiding. Daarmee lijkt het salmonellaprobleem in de discussie met
betrekking tot de vestiging van
megabedrijven een tot nu toe nog
onderbelicht fenomeen. Daarbij
komt: voor wat of wie moeten
we zulk een risico lopen dat ruim
driekwart van de vleeskuikens in
Europese slachterijen aan het eind
van de slachtlijn besmet is met
campylobacter. En ook daarmee
vormt een megastal als het NGB
een bedreiging voor de volksgezondheid.
Wethouder Litjens heeft de
GGD een rapport laten opstellen,
waaruit zou moeten blijken dat het
wel mee valt met de gezondheidsrisico’s. Met goede schoorstenen
en zuiveringsinstallaties zou de
uitstoot van fijnstof ruim binnen de
perken blijven, zo zou het rapport
concluderen. Behoud de Parel heeft
inmiddels al aangetoond dat het
rapport onvolledig en op plaatsen
echt onjuist is. Ook de commissie
Ruimte van de gemeenteraad van
Horst aan de Maas is inmiddels tot
de conclusie gekomen dat verder
onderzoek naar de gezondheidsrisico’s noodzakelijk is.
Samengevat komt het er op
neer dat we niet precies weten
welke gevaren we lopen. Hoe meer
erover bekend wordt, hoe gevaarlijker het lijkt om zoveel dieren op
een locatie bij elkaar te zetten. De
gezondheid van de mensen loopt
echt gevaar, dat is duidelijk. De hele
omgeving, de ziekenhuizen in de
buurt, iedereen moet op zijn hoede
zijn, en is het dat waard?
Monique Baggen,
huisarts te Grubbenvorst
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Afgezien van het feit dat megastallen het wijdse karakter van het
landschap bederven en dieren er niet als levende wezens behandeld
worden maar als commercieel object, zijn megastallen ook schadelijk
voor de volksgezondheid. Ik maak mij hier èn als longarts èn als in de
regio wonende burger erg bezorgd over.
Deze schade aan de gezondheid
wordt onder andere veroorzaakt
door:
1 Uitstoot van voor de gezondheid
kwalijke stoffen
2 Het ontstaan van resistente microorganismen.
3 Het wereldwijd consumeren van
steeds meer vlees (en dus ook
het houden van landbouwdieren)
leidt tot een toename van de
“global warming”

varkens, slechts een procentuele
vermindering van de uitstoot; door de
enorme toename van het aantal dieren zal de totale schadelijke uitstoot
toenemen.
Daarnaast neemt het verkeer in
de directe omgeving van megastallen toe, omdat er veel (bijvoorbeeld
voer) aangevoerd en eindproducten
afgevoerd moeten worden. Eén van
de redenen waarom Greenportlane
aangelegd wordt.

Ad 1/De uitstoot van voor de
gezondheid schadelijke stoffen
neemt ondanks de toepassing van
nieuwe afvoertechnieken (luchtwassers) toe; deze technische snufjes
moeten echter zeer goed onderhouden worden en dat is erg kostbaar.
In tijden van economische recessie
dreigt hier dan ook op bezuinigd te
worden.
Luchtwassers bewerkstelligen
vooral bij pluimvee, maar ook bij

Ad 2/Door het exorbitant hoge
antibiotica-gebruik in de bio-industrie
is er nu reeds een situatie ontstaan
dat een groot deel (men schat tot
zo’n 50%) van de varkens-en pluimveehouders besmet is geraakt met
voor de gangbare antibiotica resistente bacteriën (MRSA en ESBL-vormende
bacteriën). Omdat het antibioticagebruik voornamelijk economisch
bepaald wordt, zal het gebruik van
deze middelen toenemen als het

besmettingsgevaar toeneemt en dat
is het geval als meer dieren op een
beperkt oppervlak gehouden gaan
worden. Dus zullen resistente bacteriën een steeds groter probleem
worden; mede omdat agrariërs (en
hun huisgenoten) en dieren elkaar
wederzijds weer besmetten.
Ad 3/De aantasting van de
ozonlaag door o.a de groeiende CO2productie zal bij een toenemende
vleesconsumptie verder toenemen.
Omdat bij het houden van dieren o.a
veel CO2 vrijkomt, is een verandering van ons menu naar een menu
dat minder vlees bevat, een eerste
vereiste bij het terugdringen van de
wereldwijde opwarming.
Het bouwen van megastallen
moet daarom verhinderd worden;
een burgerinitiatief als in Brabant om
Provinciale Staten er toe te bewegen
geen vergunningen af te geven voor
nieuwbouw van megastallen zou
een eerste begin kunnen zijn naar
een gezondere samenleving.
Adri Lukker,
Sevenum
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Coverband Bones
uit Lottum tien jaar
De uit Lottum afkomstige coverband Bones speelt covers van de jaren zestig tot nu. De groep speelt nummers
die ze zelf leuk vinden om te spelen en stemt dit altijd binnen de groep af. Bones bestaat tien jaar en dat wordt
gevierd met een concert in OJC Canix te Lottum. De zaal is open om 20.00 uur en het optreden van Bones begint om
21.00 uur. Kaarten in de voorverkoop zijn te verkrijgen bij cafetaria ’t Pumpke in Lottum en ijssalon Passi in Horst.
HALLO sprak met Marcel Aarts, de zanger van Bones.
Bones is opgericht begin 2000.
Sindsdien is de bezetting ook niet
meer veranderd. Bij het bedenken
van een naam voor de band stond
vast dat deze kort en pakkend moest
zijn. Lottumse ‘knök’ leek de band
in oprichting wel een aardige naam.
‘Knök’ werd vertaald in het Engels
naar ‘Bones’ en zo heet de band tot
op de dag van vandaag. Bones wordt
gevormd door Marcel Aarts, zang; Jos
Muijsers, lead gitaar; Léon Gooren,
rythum gitaar en backing vocals; Bart
Wilmsen, keyboards; Ern Clevers, basgitaar en backing vocals en de enige
Grubbenvorster binnen deze Lottumse
band is Patrick Frencken, hij doet
drums en backing vocals.
Hoe vaak treedt Bones op?
“Wij treden zo’n 15 tot 20 keer
per jaar op. Vroeger moesten we
veel rondbellen om aan optredens
te komen. Nu moeten we meer
optredens afzeggen, want de vraag is
groot. Optredens zijn ook een beetje
seizoensgebonden. Dit heeft te maken
met het feit dat de openingstijden
van kroegen en zalen weleens willen
variëren. Sommige gelegenheden
zijn bijvoorbeeld in de winter dicht.
Ook houden we rekening met de
vakantiewensen van elk bandlid,
waardoor onze optredens niet altijd
even gemakkelijk zijn in te plannen”,
aldus Aarts.

‘Knök’ werd vanuit
het Lottums vertaald
naar het Engels
Wat zijn memorabele optredens
geweest van Bones?
“Zo uit mijn hoofd staat een optreden tijdens een Rozenfestival vrij hoog
op mijn lijst. We traden gelijkertijd op
met Van Dik Hout, die op een andere
locatie op het festivalterrein speelde.
Wij traden op bij de Markt en kregen
het hele plein vol. Een minder leuk
optreden was er toen we voor een
toertocht van een aantal motorclubs
zouden spelen. Door slecht weer had
een aantal motorclubs afgezegd,

Meterik, geograﬁsch
middelpunt van
Horst aan de Maas
Vóór de fusie van de gemeente Horst aan de Maas met Sevenum en
Meerlo, Tienray en Swolgen, lag het geografisch middelpunt van de
gemeente Horst aan de Maas nabij de locatie van schietvereniging Davy
Crockett in Meterik. Nu de fusie voltooid is, bevindt zich het middelpunt
van de gemeente op het terrein van Jong Nederland Meterik. Om precies
te zijn in de stookkuil van de vereniging.
Jong Nederland Meterik is het
terrein rondom het gebouw aan de
Speulhofsbaan 43 in Meterik aan
het opknappen. Zo vonden vorige
week werkzaamheden plaats voor
verbetering van de stookkuil en
werd een plaats gecreëerd voor een
kampcontainer. Een kampcontainer
is een oude vervoerscontainer die
opgeknapt wordt door vrijwilligers
om kampspullen in op te slaan.
In een kampperiode kan deze
container dan in zijn geheel worden

meegenomen naar het kampterrein,
zodat men de benodigde kampspullen in een keer kan vervoeren.
De aarden wal rond de stookkuil
wordt afgeschermd met prikkeldraad
om te voorkomen dat jonge aanplant
vernield wordt. De wal is een leuke
speelplaats voor de kinderen, maar
Jong Nederland Meterik vindt een
groene en begroeide wal beter passen bij de vereniging. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op het
terrein over enkele weken afgerond.

Tien jaar Bones wordt gevierd
met een concert in soos Canix

terwijl Bones bij de finish klaarstond
om te gaan rock-‘n-rollen. Er was door
het miserabele weer geen publiek,
behalve de barman en zijn personeel,
dat was echt balen.”

Muziek maken
vanuit je hart is het
mooiste wat er is
Heeft Bonesmuziek een speciale
doelgroep?
“We denken niet aan een bepaalde doelgroep. Wanneer we nummers uitzoeken, zien we wel wie het
leuk vindt en wie niet. Zolang jong en
oud het nog leuk vindt om te komen
kijken en zelfs klapt, gaan we op
deze manier door. Ons publiek is heel
gevarieerd en dat is leuk. Wat ons wel
opvalt, is dat we bij motorclubs goed
in de smaak liggen. Wanneer we bij
één club gespeeld hebben, worden
we door minstens drie anderen
gevraagd om ook bij hen te komen
spelen”, aldus Marcel. Bones oefent in
de voormalige kantine van het bedrijf
van gitarist Jos Muijsers. Hij heeft een
nieuwe kantine gemaakt en de oude
kantine wordt nu gebruikt als oefenlokaal. De bandleden zijn in hun lokaal

dan ook voorzien van alle gemakken.
Bones kan er zelfs muziek opnemen.
Wat vindt je van The Clash of
the Coverbands?
“Heel goed initiatief. We vonden
het erg jammer dat we dit jaar niet
mee konden doen, want we waren
wel uitgenodigd. Hopelijk lukt ons dat
de volgende keer wel.”
Een echt voorbeeld heeft Bones
niet op muziekgebied. Ieder bandlid
heeft zo zijn eigen voorkeur. Binnen
Bones hebben de leden verschillende
muzieksmaken, maar toch maken ze
muziek met elkaar. “Misschien zijn
we juist daarom al tien jaar bij elkaar,
wie zal het zeggen. Wanneer je uit
je hart muziek maakt, en daarbij ook
nog eens kwaliteit brengt, vormt dat
de basis voor een hechte band”, aldus
de zanger.
Wat Bones het allerbelangrijkste
vindt, is spelen voor een gezellige
groep mensen die zin hebben in een
avondje muziek. De slogan van Bones
is dan ook: ‘An evening of serious
rock!’. Bones past zich overal aan, of
het nu een grote bühne, of een kleine
is, ze maken er een feest van. Als
er daarbij ook nog eens een lekker
biertje voor de bandleden bijkomt, zit
alles goed. Voor meer informatie zie
ook: www.bones.nu

Links op de foto de stookkuil,
het middelpunt van de gemeente Horst aan de Maas

Zes jonge bands op
Cambrinuspodium
Op zondag 11 april heeft Cambrinus in Horst wel een heel
opmerkelijk optreden. De cursisten ‘lichte muziek’ (tussen 12 en
18 jaar) van Kunstencentrum Jerusalem uit Horst en Venray zullen
deze middag de bühne bestijgen. Verdeeld over zes bands zullen
deze jongeren hun muzikale talent tonen. De meesten van hen
staan deze middag voor het eerst in hun leven op een podium.
Onder de noemer ‘Pop & Rock’s Cool’ zal het concert om 14.00 uur
beginnen. De entree is gratis.

Happy 90’s bij De Lange
Het wordt weer ouderwets stuiteren geblazen op zaterdag 10 april bij De Lange in Horst. Tijdens deze avond
worden de lekkerste 90’s hits uit de kast getrokken. Allemaal uit de tijd van de ‘happy hardcore’ en de ‘party
hits’. Hiervoor heeft men bij De Lange twee nationale toppers weten te strikken, die dit genre als geen ander
kunnen vertolken in één dampende avond: Mental Theo en DJ Galaga.

Mental Theo, de bedenker van ’Thunderdome’

DJ Galaga zal de spits afbijten.
Avond na avond stond Marco Leeuwis
vroeger al als zestienjarige bij zijn
voorbeelden de kunst af te kijken.
Al gauw ontwikkelde hij zich tot een
echte succesvolle all-round DJ. Hij werd
één van de toonaangevende DJ’s van
Nederland en heeft in zo ongeveer
elke gezellige discotheek of kroeg van
Nederland gedraaid.

Het wordt weer
ouderwets stuiteren
geblazen
Theo Nabuurs, beter bekend als
Mental Theo is een internationale DJ
met meer dan 20 jaar ervaring, draaide op ‘s werelds grootste raves met
onder andere Carl Cox, Tiesto, Marco V,

Gigi d’Agostino, Johan Gielen, Jean en
vele andere toppers. Theo werd eind
jaren ’90 in Duitsland ‘DJ van het
jaar’ samen met zijn kompaan Charly
Lownoise.
Mental Theo is ook de bedenker
van ‘Thunderdome’ dat nu door ID&T
wordt georganiseerd. Theo staat
bekend als de brutaalste VJ en gekste
DJ van Nederland.
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VRAGEN
Mies&Flo
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.

Column aan Dennis Gubbels

Smoezenkoninginnen

Eerste nationale
Jeugdwaterschap
zoekt bestuurslid
Waterschap Peel en Maasvallei is een professionele waterpartner
in Noord- en Midden-Limburg voor veilige dijken, droge voeten en
voldoende en schoon water.
De organisatie is op zoek naar
een jongere tussen 12 en 18 jaar,
die zitting wil nemen in het eerste
nationale jeugdwaterschapsbestuur.
Dit landelijke jongerenwaterschap
start nog voor de zomervakantie.
Het jeugdwaterschapsbestuur wordt
gevraagd om in november ideeën
aan te leveren over waterthema’s.
De ideeën dienen thema’s te zijn
waarvan zij denken dat hun leeftijdgenoten daar nu en in de toekomst
mee te maken krijgen. Met de
aangedragen ideeën gaan de waterschappen aan de slag.
De waterschappen willen
jongeren meer betrekken bij hun
werk, wat volgens hen hard nodig
is. Jongeren dienen immers ook na
te denken over waterbeheer zoals
dat nu wordt uitgevoerd en in de
toekomst. De benoeming van de

Haasten, rennen, hollen en
vliegen. Iedere morgen weer
hetzelfde liedje. Waar we ook
naartoe gaan, altijd overal
‘fashionably late’.
Omdat wij het ’s morgens
nog veel te veel naar ons zin
hebben in dromenland en
daarna nog uren van een
warme douche kunnen genieten
hebben wij bijna iedere morgen
de eer om zo’n persoonlijk, door
de receptie-juffrouw
geschreven, geel briefje te
mogen halen. Doordat dit
inmiddels een vast ochtendritueel is geworden zijn we er nu
aardig in getraind de beste
smoezen van de hele school te
verzinnen. Sneeuwt het, dan
zijn we uitgegleden. Regent
het, dan moesten we langzaam
fietsen omdat anders ons pasgestijlde-haar gaat krullen.
Schijnt de zon, dan kunnen we
onze zonnebril tussen alle
rommel niet vinden en als het
waait hebben we altijd tegenwind waardoor onze rit naar
school erg vertraagt. Ook
klassiekers als band lek,
boterhammen of tas vergeten of
de wekker liep vanmorgen niet
af, doen het nog altijd goed.
Doordat wij ons nu ontwikkeld hebben tot ware smoezenkoninginnen hoeven wij ons
nooit meer te vertonen in het
angstaanjagende kamertje van
de rector. Een bijkomend
voordeel van onze smoezenontwikkeling is dat wij dus altijd
onder het nablijven uitkomen.
Wij hopen natuurlijk niet dat
door deze column onze briljante
smoezen niet meer door de
receptie-juffrouw-keuring
heenkomen. Van dit smoezentalent willen wij namelijk nog het
hele jaar genieten.
Als wij dan, helemaal blij
omdat het ons weer is gelukt,
de klas binnen komen ontvangen we van leraar-lief een
afkeurende blik. Ai, als blikken
konden doden, lagen wij nu al
lang en breed onder de grond.
We beseffen wel dat de
smoezen ooit een keer op zullen
zijn en dat leraren het niet meer
lang alleen bij afkeurende
blikken zullen houden.
Dus zullen we er toch echt aan
moeten geloven en oplossingen
moeten gaan bedenken, in
plaats van smoezen. Misschien
moeten we eens beginnen met
het aanschaffen van een
fatsoenlijke wekker.
Don’t be late!
Mies&Flo
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17-jarige Laura Pierik uit Den Haag
tot jeugddijkgraaf, eind 2009, vormde de aanleiding om een nationaal
jeugdwaterschapsbestuur samen
te stellen. In dit bestuur neemt uit
elk waterschap een afgevaardigde
zitting. De groep jongeren gaat daarbij vanuit een eigen visie met de
waterschappen meedenken over het
waterbeheer in Nederland, nu en in
de toekomst.
Jongeren tussen 12 en 18 jaar,
die het interessant vinden om hieraan mee te werken, kunnen zich
tot 1 mei aanmelden via www.
jeugdwaterschap.nl. De uitverkoren
kandidaat voor Noord- en MiddenLimburg wordt medio mei bekendgemaakt.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Karen Janssen,
telefoon 077 389 11 13.

Dennis achter zijn drumstel
Naam:
Dennis Gubbels
Leeftijd:
16 jaar
Woonplaats:
Melderslo
Waar zit je op school?
Ik zit nu in 4-vwo op het Dendron
College in Horst.
Wat is je favoriete muziek?
Ik luister eigenlijk overal naar, maar
vooral naar rock en top 40.
Mijn favoriete bands zijn toch wel
Muse en Red Hot Chili Peppers.
Wat is je favoriete film?
Ik ben niet zo’n filmfreak. Maar als
ik een film kijk, is dat meestal een
comedy, een horror- of een actiefilm.
Wat wil je later worden?
Later wil ik graag een technische opleiding gaan doen. Wat voor opleiding dit
wordt, weet ik nog niet precies. Vooral
bouwkunde, elektronica en werktuigbouwkunde lijken me erg leuk. Ook
weet ik nog niet of ik naar een universiteit wil of naar een hogeschool. Maar
ik heb nog twee jaartjes om daarover
na te denken.
Wat is je favoriete drankje?
Een lekker koud pilsje gaat er altijd
wel in! Het liefst Hertog Jan.
Waar ga je uit?
Op vrijdagavond gaan we eerst tot
een uur of elf naar café ’t Tunneke in
Melderslo, daarna naar De Lange in
Horst natuurlijk! Op zaterdag ligt het er
maar net aan wat er te doen is.

Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Als ik een spelletje speel, maakt niet
uit wat, wil ik altijd winnen. Voor de
rest ben ik wel tevreden met mezelf.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Bijna iedereen kent elkaar, dat is altijd
wel gezellig. Bij activiteiten zoals
de kermis, de Kennedy Mars en de
Melderse examenfuif is het altijd erg
gezellig en druk.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Dat er iets meer te doen is voor jongeren. Voor jongeren onder de 16 jaar is
er in de buurt vrij weinig te beleven.
Ook buslijn 28 was altijd wel handig
als je ergens heen moest. Maar nu
moet je in Horst opstappen. Dus ik zou
wel willen dat lijn 28 weer terugkomt.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Een safari door Zuid-Afrika lijkt me
prachtig.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Ik heb er nu 349.
Wat is je favoriete eten?
Zelfgemaakte pannenkoeken gaan er
bij mij wel in.
Welke hobby’s heb je?
Thuis heb ik een drumstel staan, waar
ik regelmatig op speel. Ook zit ik bij de
drumband van Melderslo.
Verder voetbal ik in de A1 van RKSV
Melderslo.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Als ik een huisdier zou hebben, zou dat
een hond zijn.

SponsjPop 2010
Op zaterdag 17 april organiseren het Sevenumse jongerengilde,
jeugdcarnaval Ut Ezelskopke, Kroeënekraan en Pieëlhaas het
‘SponsjPop’. Dit festival is in het leven geroepen voor (vooral) de
jongere jeugd van Sevenum en omgeving.
Voor de basisschoolleerlingen is er een middagprogramma
(14.00 - 16.00 uur) met DJ Lars
en diverse activiteiten zoals:
schminken, ballonnenknopen en
nog veel meer. Voor de oudere
jeugd (vanaf 12 jaar tot en met

16 jaar en ouder) is er een
avondprogramma (19.30 - 24.00
uur)met DJ Corné en special acts.
De festiviteiten vinden plaats
in de blokhut van het jongerengilde. Aan het Vongdere 1 in
Sevenum.
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Bouw appartementencomplex
stuit op bezwaar Bisdom
Bisdom Roermond heeft bezwaar aangetekend bij de gemeente Horst
aan de Maas tegen de plannen een appartementencomplex te realiseren
naast de pastorie aan de Hoofdstraat in Horst. Met name de aantasting van
de privacy en de omvang van het te realiseren complex zou volgens het
Bisdom in strijd zijn met het bestemmingsplan.
Het Bisdom is van mening dat
de geplande bebouwing het dorpse
karakter aantast doordat twee
bouwblokken achter elkaar geplaatst worden. Ook de privacy van
de pastoriegebruikers wordt volgens
het Bisdom aangetast.
Het Bisdom vreest verder dat
het appartementencomplex deels
het zonlicht wegneemt in de
tuin van de pastorie als ook in de
pastorie zelf. De inkijk op de
pastorietuin, vanaf balkons

van het appartementencomplex,
baart Roermond eveneens zorgen.
Daar komt geluidsoverlast die
het gebruik van balkons met zich
meebrengt nog bij. Het Bisdom
is van mening dat de waarde van
de pastorie door eerdergenoemde
bezwaren daalt.
De gemeente Horst aan de Maas
laat weten, onderzoek te doen naar
de effecten van de plannen.
Na afronding van dit onderzoek
wordt een hoorzitting gehouden.

Dodenherdenking in Meerlo,
Tienray en Swolgen
Kinderen uit groep zeven en acht uit Meerlo, Tienray en
Swolgen opgelet! Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag: de dag
waarop we vieren dat we in vrijheid leven. Helaas is dit niet voor
alle mensen in de wereld zo. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
heel veel slachtoffers gevallen. Maar ook nu nog zijn er in veel
landen oorlogen en gaan er mensen dood.
Op 4 mei is het de dag om
hierbij stil te staan en aan al
deze mensen te denken; we
noemen deze dag dodenherdenking. Het ‘4mei comité’ organiseert op deze dag enkele
speciale activiteiten om hier bij
stil te staan. Op deze dag worden
er onder andere liedjes gezongen
en verhalen en gedichten
voorgedragen in de kerk. Daarna
wordt er een stille tocht gelopen
naar het monument op het

Het geplande appartementencomplex naast de pastorie in Horst is
volgens het Bisdom Roermond in strijd met het bestemmingsplan

Hanna van de Voortplein waar
bloemen gelegd worden.
Jullie hebben dan vakantie,
maar als je niet op vakantie bent
en je wilt helpen met deze
herdenking, door bijvoorbeeld
het zingen van een liedje, samen
iets spelen op je instrument, iets
voorlezen of het leggen van
bloemen, meld je dan aan bij
Truus Knoops-Kersten
0478 69 16 62 of mail naar
waknoops@hetnet.nl

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Kerkdiensten
RK Kerken
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst (Lambertus)
Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum
Tienray
Rehobothnieuws
Rehoboth
Cuppenpedje 2a

zaterdag
10 april
dienst

tijd

Heilige mis

19.15

Heilige mis

19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Vormsel
Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
dienst

zondag
11 april
dienst
Heilige mis
Heilige mis

19.00 Heilige mis
19.15
19.00 Heilige mis
Heilige mis
17.30
Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

tijd
10.00
10.00

maandag
12 april
dienst

tijd

dinsdag
13 april
dienst

tijd

woensdag
14 april
dienst

10.00
09.30
10.30 Heilige mis 18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Boeteviering 19.00 Aanbidding 09.25
09.30

tijd

donderdag
15 april
dienst
tijd

18.30 Heilige mis
Heilige mis

vrijdag
16 april
dienst

18.30 Heilige mis

tijd

18.30

08.30

10.00
10.00
Heilige mis 08.30
11.00
09.00
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30

18.00
tijd
dienst
tijd
dienst
Dienst vluchtelingen 10.00
Evangeliedienst 14.30

tijd

dienst

tijd

Rozenkrans 17.45

Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30
Heilige mis
dienst

19.00
tijd
dienst

tijd

dienst

tijd

08
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 06 30 33 15 70
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

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

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

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

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
zon- en feestdagen 11.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
9 t/m 15 april
Kies Mondzorg
Margrietstraat 3, Velden
T 077 472 24 86

Verloskundige zorg
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
Alarmnummer

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

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Nikspack Festival
za 10 april 20.30 uur
Organisatie: OJC Niks
Locatie: OJC Niks

service 27
Dwayne Verheijden &
TexMexPlosion
zo 11 april 18.00 uur
Organisatie: Muziekcafé De Buun
Locatie: Muziekcafé De Buun

Mental Theo

Griendtsveen
Vlooienmarkt

zo 11 april 11.00 uur
Organisatie: Carnavalsstichting
De Klotbultjes en De Bond van
Ouderen
Locatie: Gemeenschapshuis
De Zaal

Hegelsom

Klucht “Leve de Koningin”
zo 11 april, wo 14 april, vr 16
april en zo 18 april 20.00 uur
Organisatie:
Toneel vereniging PoesPas
Locatie: Zaal Debije

Horst

za 10 april 22.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

Ten Page Pilot
and Note To Amy
za 10 april 22.30 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Carbootsale

Loek Kleeven
wo 14 april 20.30 uur
Organisatie: Muziekcafé
De Buun
Locatie: Muziekcafé De Buun

Lottum

Bones 10 jaar
za 10 april 21.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

zo 11 april 8.30 uur
Organisatie: MC events
Locatie: Kasteelruïne

Meterik

Pop & Rock’s Cool

za 10 april 20.00 uur
Organisatie: MV Concordia
Locatie: De Meulenwiek

zo 11 april 14.00 uur
Organisatie:
CambrinusConcerten
Locatie: Cambrinus

Concert fanfare ‘De Hoop’
en MV Concordia

Tienray

Dirty Friday

The Colchester Band

Stratex & International
Paper

vr 9 april 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

zo 11 april 15.00 uur
Org.: Koninklijke Harmonie
Locatie: ‘t Gasthoês

zo 11 april 17.00 uur
Organisatie: Café ’t Pleintje
Locatie: Café ‘t Pleintje
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