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Zandbakperikelen
De inwoners van de Merwijckstraat in Sevenum
werden donderdag 5 april opgeschrikt door een grote
graafmachine. Deze kwam de ruime zandbak in de wijk
opruimen. De zandbak werd vervangen door een kleiner
exemplaar. De buurt vraagt zich af waarom.
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zitten?’ In de oude zandbak konden
de kleinste kinderen nog naast de
grotere spelen, maar daar is nu geen
plek meer voor.”

44 vierkante meter
kleiner
De afmetingen van de oude
zandbak, 10 bij 6 meter, zijn nog
zichtbaar door de zwarte grond
waarmee de bak is opgevuld.
De nieuwe zandbak is 4 bij 4 meter.
In de straat wonen zo’n dertig
kinderen die volgens Saskia in de
zandbak-speelleeftijd vallen.
Lees verder op pagina 08
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t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl
geldig op 23, 24, 25 april

Nu
€1,-

Alleen geldig op maandag,
dinsdag en woensdag

kinderen zijn nu doodongelukkig.
Deze zandbak is echt te klein om
alle kinderen in te laten spelen. Mijn
dochter vroeg ‘mamma, moeten we
nu allemaal bovenop elkaar gaan
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Volgens Saskia NielenTrienekens, een van de bewoners
van de straat, was niemand in
de buurt geïnformeerd over de
vervanging van de zandbak. “De

AH Soep in Zak

AH Huiswijnen

AH hollandse asperges

zak 570ml € 1,60 per stuk

fles 1 liter € 2,99 (max. 6 per klant)

zak 500 gram € 4,49
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Start huizenproject
Melderslo
Op maandag 16 april startte een nieuw huizenbouwproject in Melderslo. Wethouder Leon Litjens van Gemeente
Horst aan de Maas kwam het bouwbord onthullen. Ook in Melderslo wordt er vanaf nu gebouwd ‘in eigen beheer’.
Het project in Melderslo is een Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO) waarbij een groep mensen in samenwerking hun huizen gaan bouwen. Zij zoeken samen een architect en aannemer, waardoor de kosten van een eigen
huis lager kunnen blijven.
Bij CPO-projecten ontwerpt de
architect verschillende huizen op basis
van de budgetten die iedereen beschikbaar heeft. Daarbij is veel variatie
mogelijk. Dat idee werd eerder toegepast in onder andere Lottum, waar de
Melderslose bouwers door geïnspireerd

Te volgen op Twitter

Dorpsraad Tienray
maakt doorstart
De dorpsraad van Tienray heeft een doorstart gemaakt. In oktober
2011 stapte de toenmalige raad op, na een impasse in de samenwerking
met de gemeente. Inmiddels hebben drie voormalige dorpsraadsleden en
vijf nieuwe leden de eerste vergadering er op zitten.
In een korte verklaring meldt
de dorpsraad dat de doorstart
een prettige en goede ontwikkeling voor Tienray is. Geheel in de
tijdsgeest is de dorpsraad te volgen

via sociale media als Facebook en
Twitter.
Op dinsdag 24 april houdt de
raad haar tweede vergadering met
Anthony van Baal als voorzitter.

Een echte olifant die kunstjes doet

Dendron Circus

Colofon

Wie op het Dendron College het woord examenstunt uitspreekt kan
op gemengde reacties rekenen. In voorgaande jaren pakten diverse
stunts verkeerd uit. Toch gaat een aantal leerlingen van VWO 6 proberen
het taboe op examenstunts te doorbreken.

HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Een echte olifant die kunstjes
doet en waar toeschouwers een
ritje op mogen maken. Het lijkt op
een reclame voor een toeristische
attracties in India. Maar niets is
minder waar. Op woensdag 25 april
organiseert een aantal leerlingen van
VWO 6 van het Dendron College in
Horst een circus op het schoolplein.

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

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

raakten. Na een flinke periode van
oriëntatie hebben de geïnteresseerden in Melderslo in oktober 2010 een
vereniging opgericht met elf leden
en dus elf bouwkavels. Gaandeweg
is dit uiteindelijk gegroeid naar
een vereniging van veertien leden.
Deze groep bestaat uit tien starters,
twee doorstarters en twee senioren.
In december 2011 heeft de groep
een aannemer gecontracteerd die de
veertien woningen zou gaan bouwen.
Helaas ging deze aannemer al voor

aanvang van de bouw failliet. Van de
Burgt bouw uit Deurne neemt het project nu op zich. Maandag 16 april werd
gestart met de bouw van de woningen.
Rond kerst hoopt de aannemer de
woningen gerealiseerd te hebben.
De woningen worden gebouwd op
een braakliggend terrein in Melderslo,
tussen MFC de Zwingel en de bestaande
wijk Achter de pastorie. De huizen
komen aan een nieuwe straat, die
vernoemd wordt naar het multifunctioneel centrum: de Zwingellaan.

Finalisten
Zakenvrouw bekend
Ruim veertig zakenvrouwen werden voorgedragen voor de titel
Zakenvrouw Noord-Limburg 2012. Nadat een longlist van tien kandidaten
was vastgesteld, maakte een onafhankelijke jury op dinsdag 17 april
tijdens een meet & greet de drie finalisten bekend.
De meet & greet vond plaats in
de showroom van Verhaag Parket
in Sevenum. De finalisten zijn Maja
Kateman-van Opbergen, directeur en
eigenaar van reisbureau Vice Versa uit
Venray, Chantal van Kessel, directeur
en eigenaar van Interior by B.V. uit
Venlo en Margot Zeevenhoven van
Olympia Uitzendbureau uit Venlo.
Nicole Litjens van Kwekerij
Litjens uit Meterik was de enige
vrouw uit Horst aan de Maas die
genomineerd was. Zij zit niet bij de
drie finalisten. “De tien kandidaten zijn stuk voor stuk inspirerende
zakenvrouwen”, aldus juryvoorzitter

Carla Pluijmaekers. “Toch waren wij
het unaniem eens over deze drie
finalisten. Na vanavond staat ons nog
een zware taak te wachten.”

Winnaar wordt 22 mei
bekendgemaakt
De drie genomineerden kunnen
binnenkort een bedrijfsbezoek van de
jury verwachten. Op dinsdag 22 mei
wordt tijdens een avondvullend
programma op het Floriadeterrein de
winnaar bekendgemaakt.
Kijk voor meer informatie op
www.zakenvrouwnoordlimburg.nl

Met een heuse olifant. Volgens de
leerlingen willen ze met deze actie
laten zien dat een examenstunt
niet per se smerig of grof hoeft te
zijn. ”Iedereen is welkom op het
Dendron Circus, vertelt een van de
organisatoren. De examenstunt moet
zowel leuk voor de schoolleiding als
de leerlingen zijn.”

Moederdagbrunch
bij De Schatberg
Luxe cosmetische
voetbehandeling
Dans je fit
in ’t Gasthoes in Horst
Waardecheque
t.w.v. € 50,van Intratuin Venray
Slank de zomer in

€23,50

€11,75
€36,50

€18,25
€25,00

€10,00
€50,00

€25,00
€76,00

€38,00
Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Fietstrappen Greenportlane

Fiets eerder beneden
dan ﬁetser
De fietstrappen bij het fietsviaduct over de nieuw aangelegde Greenportlane zijn erg steil. Dit viaduct is
gebouwd om het fietsverkeer in het gebied van Tradeport-Noord mogelijk te maken. HALLO werd getipt door een
lezeres die vermoedt dat deze trappen achter een bureau ontworpen zijn en niet getoetst in de praktijk.

Asperge snacks
ze zijn er weer

HORST • GRUBBENVORST

Een echtpaar uit Maasbree, echte
fietsliefhebbers, wil de fietstrappen
een keer uitproberen. Dit gebeurt niet
zonder te zweten. “Dit slaat nergens
op. Het is echt veel te steil”, vertelt de
50-jarige vrouw redelijk buiten adem.
Ze moet zichtbaar moeite doen om de
fiets via de goot de steile trappen op
te krijgen.

Ik denk niet dat ik
hier nog kom
“Het is tamelijk steil, vooral voor
oudere mensen. Hier mogen ze wel
wat aan doen”, vertelt haar man. “Er
is plaats genoeg om de trappen geleidelijker op te laten lopen”, voegt hij
eraan toe. Naar boven gaan, dat wil
het echtpaar wel proberen, maar naar
beneden, daar wagen ze zich niet aan.
“De volgende keer fiets ik om, want
ik wil niet met de fiets naar beneden
gaan via de fietsgoot. Ik denk niet dat
ik nog een keer bij deze fietstrappen
kom”, aldus de vrouw.

Een 53-jarige man uit
Grubbenvorst is een echte waaghals.
Hij gaat met de fiets naar boven
én naar beneden. Dit gebeurt niet
geheel zonder problemen, want de
fiets is bijna eerder beneden dan de
man. “Het gaat echt niet makkelijk.
Je moet aan de fiets hangen, want als
je de remmen gebruikt, gaat de fiets
stuiteren”, vertelt hij. “Als je slecht ter
been bent, is dit niet te doen”, voegt
hij eraan toe.

Je fiets
gaat stuiteren
De Provincie Limburg reageert
op de problemen met de fietsverbinding: “Omdat aan de noordzijde
van het ecoduct en fietsviaduct nog
niet alle benodigde gronden voor
de aanleg van de definitieve toeleidende weg zijn verworven, is in
samenspraak met de gemeente Venlo
besloten om een tijdelijke oplossing te realiseren, bestaande uit een

fietstrap met fietsgleuf. Zodra alle
gronden zijn verworven, zal de
fietstrap worden vervangen door een
toeleidende weg, net als die aan
de zuidzijde. Alhoewel de fietstrap
voldoet aan de wettelijke richtlijnen, blijkt dit een moeilijke barrière
te zijn voor gebruikers van onder
andere elektrische fietsen of
mensen die minder goed ter been
zijn. De Provincie Limburg heeft dan
ook besloten om op dezelfde locatie
een nieuwe trap aan te leggen die
minder steil is en daardoor gebruiksvriendelijker. Deze nieuwe trap zal
volgens de planning voor de zomervakantie klaar zijn.”

Eventueel omrijden
Tot de zomervakantie zijn borden
langs de route naar het viaduct
geplaatst waarop aangegeven wordt
dat er een fietstrap op het traject
ligt. Gebruikers kunnen dan beslissen om eventueel om te rijden via de
Venrayseweg en Heierkerkweg.

DE TWOPETJES De Locht zoekt vrienden
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Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.
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Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.
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Poging tot diefstal Handelstraat Horst

Inbrekers worden
nog gezocht
De politie Horst liet woensdagavond 11 april een burgernetmelding
uitgaan waarin gevraagd werd uit te kijken naar drie mannen die
verdacht worden van een inbraak bij een metaalbewerkingsbedrijf aan
de Handelstraat, op het industrieterrein in Horst.
De inbraak vond plaats op
woensdag 11 april rond 21.00 uur.
Medewerkers van het bedrijf waren
op dat moment nog aanwezig. Een
werknemer betrapte de drie mannen
in het kantoor waar zij bezig waren
met het openbreken van kasten. De
werknemer werd met een spits voorwerp bedreigd maar het drietal verliet
het pand kort daarna. Zover bekend
hebben zij niks meegenomen.
De politie kon dankzij videobeelden en een omschrijving van de
medewerkers een signalement geven
van de daders. De drie mannen waren
donker en spraken Nederlands. Twee
van hen waren groot en gespierd en
werden door de politie op 1.90 meter
geschat. De eerste droeg een leren
petjas en de tweede had een snor
en droeg donkere kleren. De derde

man was een stuk kleiner. Hij werd
op 1.65 meter geschat en is tenger.
De mannen werden tussen de 30 en
40 jaar oud geschat.
Drie mannen werden lopend
op de Energiestraat in Horst gesignaleerd. Zij zijn daarna in een auto
gestapt waar nog een vierde persoon
in zat. Deze vier donkere mannen
zijn volgens de politie daarna in
een vermoedelijk donkerblauwe
Volkswagen Golf gevlucht.
De politie onderzocht de omgeving met diverse patrouilles maar dat
leverde niks op. De politie laat donderdagochtend weten nog geen aanhoudingen te hebben verricht. Nader
onderzoek wordt ingesteld. Getuigen
worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0800 00 11 of via
0900 88 44.

Politie spoort
schennispleger op
De politie Horst ontving afgelopen maandag een melding over een
automobilist die zich tijdens het rijden
schuldig maakte aan schennispleging.
Een inwoner van Horst zag de man
rijden, terwijl deze zichzelf achter

Autobedrijf

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

het stuur bevredigde. De getuige
gaf het kenteken van de auto en het
signalement van de schennispleger
door, waarna de politie de man kon
opsporen. De getuige heeft aangifte
tegen de man gedaan.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

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

www.dms-service.nl

• Blijvende creaties
• Boeketten
• Gelegenheidsbloemwerk
ook wij hebben een ei gepimpt
voor pimp ow ei,
zie www.tuutetrek.nl

Kogelstraat 62, Hegelsom
077 398 76 65
www.kogeldistel.nl

Op zondag 15 april vierde pastoor Van Hoef van Lottum zijn 50-jarig priesterfeest. Hij is sinds 1981
pastoor in Lottum. Na zijn priesteropleiding in Rolduc werd Van Hoef in april 1962 tot priester gewijd. Daarna
werd hij benoemd tot kapelaan in Kessel, Horn en Velden. In december 1981 volgde hij in Lottum Pastoor
Haanen op. Bij het bereiken van zijn 75e verjaardag in 2011 ging hij officieel met emeritaat. Maar hij wilde
graag in Lottum blijven en vervult nog alle taken zolang zijn gezondheid hem dit toestaat. Pastoor Van Hoef
werd zondag geëerd met een eucharistieviering en een receptie in De Harmonie. Hier kreeg pastoor Van Hoef
de Golden Peg uitgereikt.

Opvoeden en opgroeien

Help, mijn kind
hoort er niet bij
Erbij horen is belangrijk. Kinderen en jongeren, die ‘erbij horen’ presteren
beter op school en zitten beter in hun vel. Door ‘erbij te horen’ ontwikkelen
ze een gezonde voorraad zelfvertrouwen gekoppeld aan voldoende sociale
vaardigheden.
Maar wat als je kind er niet bij hoort, als
het steeds alleen staat, onzeker is en
moeilijk aansluit bij leeftijdsgenootjes?
De meeste ouders voelen zich machteloos. Toch kun je als ouder je kind
helpen:
• Stimuleer het zelfvertrouwen van
uw kind. Geef veel complimenten.
• Neem het probleem van het kind
niet over. Help uw kind zelf oplossingen te bedenken en bespreek samen
de voor- en nadelen hiervan.
• Geef zelf het goede voorbeeld. Hoe
gaat u om met kritiek, komt u voor
zichzelf op?
• Bied onvoorwaardelijke steun.
Kinderen, die er niet bij horen uiten
hun frustraties vaak thuis. Stel grenzen
aan het ongewenste gedrag, maar blijf
luisteren naar uw kind.
• Ga niet teveel mee in de onmacht,
het verdriet en de frustratie van uw
kind. Een kind dat merkt, dat het zijn

ouders belast, zal zijn verdriet en
onmacht niet meer delen. Zoek voor uw
eigen onmacht en verdriet elders steun.
• Stimuleer uw kind ergens anders
vrienden te zoeken in plaats van zich
te focussen op de kinderen die hem/
haar buitensluiten. Bij een sportclub of
andere vereniniging lukt het misschien
wel erbij te horen.
• Zoek samen met school naar een
oplossing. School kan samen met u en
het schoolmaatschappelijk werk
bekijken wat nodig is voor uw kind.
• Soms is extra hulp nodig. Die hulp kan
bestaan uit hulp en advies aan u en/of
uw kind. Bijvoorbeeld begeleiding of
klik-voor-hulp. Vaak zal een sociale
vaardigheidstraining nodig zijn voor uw
kind.
In uw regio worden verschillende sociale
vaardigheidstrainingen gegeven aan
jeugd:

• Plezier op school voor aanstaande
brugklassers (GGD)
• Opkomen voor jezelf, (g)een kunst
voor 9-16 jarigen (Synthese)
• Met Lef voor 16+-ers (GGZ)
Tijdens deze trainingen krijgen jongeren
inzicht in hun gedrag, denken en
emoties, leren ze omgaan met moeilijke
situaties, krijgen ze meer zelfvertrouwen
en ze trainen sociale vaardigheden.
Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond, dat deze trainingen helpen,
op de korte en langere termijn.
De (school)maatschappelijk werker op
uw school of bij u in de buurt en het CJG
kunnen u helpen te kiezen welke hulp
nodig is.
Petra Gerrits,
(school)maatschappelijk werkster
Synthese en consulente CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)
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Opening nationaal aspergeseizoen

De jacht op het witte
goud is geopend
De tweede donderdag van april staat traditioneel in het teken van asperges. Op die dag vindt de opening van het
nationale aspergeseizoen plaats. Om zoveel mogelijk persaandacht te krijgen, werd de opening van het aspergeseizoen 2012 in Het Huis van de Smaak op de Floriade gehouden. Aspergekoningin Dianne Vlemmix uit Horst dook
samen met de nieuwe aspergeambassadeur Albert Verlinde het aspergebed in, op zoek naar het witte goud.

donderdag vrijdag zaterdag

★ Verse fruitvlaai van
E 10,50 voor E 9,50
★ Kwarkbollen 4+1 Gratis
maandag dinsdag woensdag

★ Kaiserbroodjes
4 voor E 1,00
★ Oranje tompoucen
4+1 GRATIS

Aspergekoningin Dianne Vlemmix en Albert Verlinde openen het aspergeseizoen
De Stichting Dubbel A, organisator achter de opening van het
nationale aspergeseizoen, heeft
aan de RTL Boulevard-presentator
Albert Verlinde een prima aspergeambassadeur. De goedlachse Verlinde
mocht onder toeziend oog van
aspergekoningin Dianne Vlemmix de
‘eerste’ asperges steken. Verlinde
volgt Paul Fagel op, die vorig jaar
ambassadeur was.

Grote belangstelling
Zowel de aspergekoningin als de
nieuwe aspergeambassadeur namen
ruimschoots de tijd bij het bezoek aan
het aspergepaviljoen. Verlinde beloofde
met enige regelmaat de asperges onder
de aandacht te brengen bij tv-kijkend
Nederland. Verlinde is geen onbe-

kende van asperges. Eerder al werd
hij tot aspergeridder geslagen door de
Confrérie de l’Asperge Limbourgondië.
Voor aspergekoningin Dianne Vlemmix
breken eveneens drukke tijden aan.
“Ik heb een drukke agenda en maak op
zo’n vijftien plaatsen mijn opwachting
als het visitekaartje van de Nederlandse
aspergebranche. Ik verheug me daar
echt op. Ik kom op plaatsen waar ik anders nooit zou komen”, zegt de 19-jarige aspergekoningin. Ze geeft verder
aan dat witte asperges haar voorkeur
genieten boven de groene stengels.

Nederlandse asperge
wereldtop
Naast de opening werden een
walking dinner en een kookshow

georganiseerd. Op de modecatwalk
Aspergefest werden aspergejurken
getoond en het theaterstuk Arise ging
in première.
Pieter Smits, voorzitter van Stichting
Dubbel A laat weten: “De elfde opening
van het nationale aspergeseizoen
was een opening waar ik ontzettend
trots op ben. De Nederlandse asperge
behoort tot de wereldtop. Met de
opening van vandaag hebben wij deze
reputatie zeker eer aan gedaan.”
Het areaal asperges in Nederland
groeit nog steeds en bedraagt
momenteel ruim 2.900 hectare.
Per hoofd van de Nederlandse bevolking wordt 780 gram asperges
geconsumeerd. Meer dan de helft van
alle Nederlandse asperges wordt naar
Duitsland geëxporteerd.

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

De Vonkel

Grubbenvorst • 077 366 13 09

stzaal

café-fee

www.devonkel.nl
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Familie Lemmen heeft zes weken geleden de vierde generatie mogen verwelkomen. Op de foto staan
overgrootoma Louise Lemmen-Fleuren (68) en oma Carin Lemmen (49). Zij wonen beide in Horst. Mamma
Sharon Munten-Lemmen (26) en baby Sofie wonen in Kronenberg.
121200_Cruysberg_mailkaart.indd 1

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

Hoera, een zusje!
Geboren op 4 april 2012

Bedankt voor de vele kaarten en bloemen.

Juul

Dit was voor ons een grote steun bij de ziekte en het overlijden van
mijn man, ôzze pap en opa

Huub Cox
Ineke, Katja, Ron, Richard en Monique, Elina, Jason

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

Alle mensen die op wat voor wijze dan ook
met ons hebben meegeleefd tijdens de ziekte
en na het overlijden van

Te koop: rozen in pot, stamrozen,
tuinrozen, struikrozen.
Dagelijks tussen 10.00 en 19.00 uur.
Veenweg 5A America 06 20 53 03 90.
Stamroos € 10,00 p/st , 3 voor € 25,00
rozen € 3,00 p/st, 3 voor € 8,50.

Frans Klaassen

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

Dankbetuiging

onze hartelijke dank.
Jullie medeleven is een grote steun voor ons.

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

Marianne Klaassen-Spreuwenberg
Kyra, Rob Janneke en Stijn, Inge en Niels

Voor groenteplanten o.a. komkommer,
paprika en tomaten, aardbeienplanten, aspergesplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.

Dankbetuiging

Wij willen graag iedereen bedanken die op wat voor manier heeft
bijgedragen om het afscheid van: moek, oma en superoma,

Truus Reinders-van Rens
speciaal te laten zijn. Dit steunt ons enorm bij de verwerking
van het verlies. Zoveel kaarten, zoveel mensen, zoveel mooie
woorden, zoveel warmte. Dat doet je goed, wanneer je iemand
die je liefhebt missen moet. Tevens zijn we dankbaar dat we haar
zolang in ons midden mochten hebben.
Moek je blijft voor altijd in ons hart.
De zeswekendienst is op 26 mei om 17.30 uur in de H. Odakerk te Melderslo.

Kinderyoga in Horst
Lente Lente geeft o.a. dinsdag
8 mei gratis proeflessen kinderyoga.
Nieuwsgierig? Meld je aan of kijk voor
meer informatie op de website:
www.lente-lente.nl
Heeft iemand paasmaandag tijdens
het lenteconcert per ongeluk mijn jas
meegenomen in ‘t Gasthoes?
Tel. 077 398 48 27.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.
Te koop ± 300 palmstruikjes,
35 cm hoog. Vraagprijs € 250,Tel. 077 398 16 90.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

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

Heilgymnastiek & TAI CHI Horst
Voorkomen van vele ziektes.
Een Taoistische methode in
gezondheidsleer Tai Chi, Ching I.
Gediplomeerd leraar ROC 06 19 58 59 04.
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
M
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Rolsteigers - ladders - trappen
06 12 37 66 95 Horst aan de Maas
www.hdl-klimmaterialen.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te koop subliem gelegen bouwkavels
aan Venloseweg in Grubbenvorst: 460
m2 en 760 m2. Info: Groengoed makelaardij 077 398 75 76.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Open dag Steyl-sieraden op zondag
22 april aanstaande van 12.00 tot
17.00 uur. Kloosterstaat 18 in Horst.
Tel. 077 398 25 28
www.steyl-sieraden.nl
Vacature De Greef Horst:
verkoopmedewerker m/v - 22,8
uur per week w.o. een zaterdag.
Verkoopwerkzaamheden van Wonen,
Stoffen en Feest in een enthousiast
team van ongeveer 3 medew.
Ervaring niet vereist. info@greef.nl

6.00 / 20.00 uur Flexibele Plekken
Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

www.kdvpoemelke.nl

Hortensia’s (130 srt.) Buxus à € 0,50,
laurier, bomen, buddleja, viburnum,
rhodo, e.a. heesters ook op stam.
Bodembedekkers v.a. € 0,85
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Open: zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83

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

Blijvende en langhoudbare
bloemstukken op www.decorato.nl
Ook voor grafstukken, bruidsboeketten
en workshops bloemschikken.
Kijk voor meer informatie op de site of
bel 077 463 32 85 / 06 30 90 94 25.

Kinderdagverblijf

Wie heeft mijn inklapbare legerschep
2 weken terug gevonden bij de zandheuvel tussen De Leste Geulde en de
speeltuin? Ik ben er erg aan gehecht!
Graag telefoontje naar: 077 398 85 53
of 06 18 86 35 30.

en restauratie

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

Biedt zich aan: hulp in de huishouding
op dinsdagmorgen in Horst.
Tel. 06 51 13 49 35 na 17.00 uur.
NATUURLIJKE MAKE-UP
Nieuw bij MWellness body en beauty.
Deze is dierproefvrij, bevat geen
paraffine, parabenen, siliconen, geuren bewaarmiddelen en heeft een fair
prijskaartje info: www.mwellness.nl
of bel 077 851 22 27.
Tomaat (au)Tomaat
Elke dag verse Trostomaten uit de
(au)Tomaat. Bij Mts. Bouten-Sijbers,
Americaanseweg 50 in Kronenberg.
Tevens vanaf heden t/m mei ook
verse aardbeien uit de (au)Tomaat.
Te koop gebakken klinkers.
Tel. 077 464 17 55
DVD’s koop je bij STER!
Wij verkopen ex-verhuur-films 35 tot
wel 75% voordeliger dan de grote
bekende webwinkels! Bij ons keuze uit
meer dan 700 titels! Elke week nieuwe
titels! Ster Videotheek, Venloseweg 2,
Horst.
Te huur koelwagen
Verhaegh aanhangwagens Sevenum
06 54 78 32 41.

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

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

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

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

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

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

www.theoarts.com

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Gitaarles voor beginners en
gevorderden. Voor akoestische of
elektrische gitaar. Speel de liedjes die
jij wilt leren! Informeer naar een gratis
proefles. www.gitaarleshorst.nl

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Grafmonumenten

Dochter van Jos Litjens
en Sylvia Eulenpesch
Zusje van Cas
Frans Woltersstraat 30
5961 DV Horst

Tel. 06 22 54 41 32
marcelseurenstukadoor.nl

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616
Te koop grote balen voordroog hooi
en kleine pakjes hooi. G. Theeuwen
Swolgen, tel. 0478 69 15 12.
Kamer te huur in centrum Sevenum.
Tel. 06 15 06 48 03.

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

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

Uw koffietafel
onze zorg

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

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Overlast na aanleg glasvezelkabels

nieuws 07

Egbert Derix en Gerard van Maasakkers

Zomaar onverwacht
Losse tegels en
verdwenen honden Annie M.G. Schmidtprijs
Sommige mensen vinden de hond in de pot. Maar medewerkers van
het bedrijf dat het glasvezelnetwerk in Horst aan de Maas aanlegt,
vonden een heuse Cocker Spaniël in een gat dat zij in de Wittenhorststraat hadden gegraven. Het is slechts één voorbeeld van de perikelen
rond de aanleg van het netwerk.

Leon Broekmans uit Horst is blij
met de aanleg van het glasvezelnet. “Wat mij echter opvalt is de
groeiende stapel stoeptegels, die
blijft liggen na de werkzaamheden”,
vertelt Broekmans. “De voegen tussen de teruggelegde tegels zijn wel
iets groter dan voorheen, maar dat ze
er zoveel overhouden verbaast mij.
Verder liggen sommige tegels lager of
helemaal los. Ik houd mijn hart vast
voor de mensen die slecht ter been
zijn.” Een bewoonster van de Toon
Hendriksstraat vertelt: “Bij ons in de
straat hebben ze nog niet zo lang geleden mooie nieuwe parkeervakken
gemaakt. De straatstenen zijn echter
slecht teruggelegd. Een gedeelte van
de stenen steekt er nog uit en het
lijkt wel of ze nog aangetrild moeten
worden. Sowieso vind ik als je door
Horst wandelt dat de stenen op veel
plaatsen rommelig zijn teruggelegd.”

Stukken verdwenen
“Er zijn soms hele stukken uit de
stenen verdwenen. In de Molenstraat
hebben ze kapotte stenen vervangen
door lichtgrijze stenen, terwijl de
oude roodbruin waren. Bij mijn moeder voor de deur liggen nu zwarte in
plaats van grijze stenen. De reactie
van de stratenmakers verbaasde mij:
‘Dat verkleurt op den duur wel’.”
Bij de ouders van Sanne Manders
was een stukje oprit scheef teruggelegd. “Voor iemand met een
scootmobiel was het heel moeilijk om
er overheen te rijden”, meldt Sanne
op twitter. “Inmiddels hebben mijn
ouders hiervan melding gedaan. Ze
moesten foto´s opsturen en volgens

Gevraagd

Reggefiber wordt het probleem zo
spoedig mogelijk hersteld.” Een
bewoonster aan de Meterikseweg in
Horst was aanvankelijk sceptisch over
de herstelwerkzaamheden na het leggen van de glasvezelkabel. Volgens
haar zat er een behoorlijke ‘drempel’
in de oprit naast haar woning. “Maar
deze is uiteindelijk met behulp van
een trilapparaat keurig glad getrokken. Nu is het wachten op het
aansluiten van de provider”, aldus de
bewoonster.

Jac Wagemans
Hombergerweg 21
5973 PE Lottum
Telnr. 06 54 74 76 30

De Annie M.G. Schmidtprijs wordt
jaarlijks toegekend aan de tekstschrijver, componist of uitvoerend artiest van
het beste theaterlied uit het voorafgaande jaar. Derix en van Maasakker
bevinden zich met het winnen van
deze prijs in goed gezelschap. In de afgelopen 20 jaar kregen onder anderen
Erik van Muiswinkel, Daniël Lohues en

Brigitte Kaandorp de gerenommeerde
prijs uitgereikt. Egbert Derix, die de
muziek voor het lied schreef, is blij met
de prijs. “Het was een hele bijzondere
avond”, aldus Derix. “Prachtig om
Gerard ons lied te horen zingen met het
Metropole Orkest met in de zaal mensen als cabaretier Freek de Jonge, Karin
Bloemen en pianist Cor Bakker.”

De Annie M.G. Schmidtprijs wordt
sinds 1991 uitgereikt door Stichting
Buma Cultuur en wordt algemeen
beschouwd als de opvolger van de
Louis Davidsprijs. De prijs bestaat uit
een bronzen beeld van schrijfster
Annie M.G. Schmidt en een bedrag
van 3.500 euro.
(Foto: Brendan van den Beuken)

Dezelfde dag nog
dicht
Namens Reggefiber reageert
Alexander van Herp: “Voor het
aanleggen van de glasvezelkabels
moeten wij stoepen en straten open
maken. Wij streven er naar om uit
oogpunt van veiligheid de stoep of
straat nog dezelfde dag dicht te maken. Zodra een wijk klaar is loopt een
ploeg van stratenmakers de straten
na om, indien nodig, herstelwerkzaamheden uit te voeren. Er kan dus
enige tijd zitten tussen het moment
van de aanleg van de kabels en de
herstelwerkzaamheden. Na oplevering loopt de hoofdaannemer met
iemand van de gemeente het werk
na. Als vervolgens alles naar wens
is wordt het straatwerk pas goedgekeurd.” Inwoners van Horst aan
de Maas, die vragen of opmerkingen
hebben over de werkzaamheden
rond de aanleg van het glasvezelnetwerk kunnen terecht op de
website van Reggefiber of Gemeente
Horst aan de Maas.

Opmerkelijke zebrapaden
De zebrapaden in Grubbenvorst zijn voorzien van een nieuw verflaagje. Toen dat gebeurde, zijn de paden
meteen een paar meter opgeschoven. Dit resulteert in een opmerkelijke situatie. De stoepen zijn erop
gemaakt om ook met rollators of kinderwagens gemakkelijk op de oversteekplaats te komen. Nu de zebrapaden echter stuk voor stuk een meter zijn verplaatst, maar de ‘opritjes’ niet, moeten de rollende bewoners
van Grubbenvorst tegenwoordig schuin overstekend door het leven.

BIJ 2 KRATTEN BRAND 24X30CL GRATIS WINDJACK

aspergesorteerders
m/v

Afgelopen maandag ontving pianist Egbert Derix uit Horst in het DeLaMar theater in Amsterdam de Annie M.G.
Schmidtprijs. Samen met Gerard van Maasakker kreeg hij de prijs voor het theaterlied ‘Zomaar onverwacht’.

Pallet inkoop:
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Pinot Blanc Reserve Hunawihr 2011
Deze wijn hebben wij speciaal geselecteerd voor de
aspergetijd. Het is een traditionele Pinot Blanc die heerlijk
fris droog is met een lange afdronk. Perfect in balans.
Ook heerlijk als aperitief of bij vis en gevogelte.

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

6,45
Per ﬂersijs€
€ 32,50
Doosp

INER
WA3R0SCLT: E€ 10,95
24X

Uw veelzijdige
hovenier
voor uw tuin
Ron Seuren, mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl
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Illegale inzamelingsacties
De afgelopen week is de politie Horst tot tweemaal toe geconfronteerd met illegale inzamelpraktijken.
Inwoners van Horst en Hegelsom ontvingen een flyer, waarop de inzamelingen werden aangekondigd. Met behulp
van een bijzonder opsporingsambtenaar kon de politie afgelopen dinsdag drie personen opsporen en aanhouden.

goede doelen in Afrika en OostEuropa. Bij navraag bleek het echter te
gaan om een handelaar die goederen verkoopt en exporteert. Hij was
duidelijk meer begaan met zijn eigen
portemonnee dan met het welzijn van
medemensen.” De persoon in kwestie
is duidelijk gemaakt dat er een procesverbaal tegen hem wordt opgemaakt,
zodra hij zijn praktijken in Horst aan de
Maas voortzet.

Tegen de lamp
Dinsdag 17 april was het wederom
raak. Drie personen probeerden opnieuw onder valse voorwendselen me-

talen, kleding en apparaten in te zamelen. “Ze liepen echter tegen de lamp en
wij konden ze in de kraag vatten toen
ze net gestart waren met inzamelen”,
vervolgt Van Vulpen. “De goederen die
reeds waren ingezameld, zijn in beslag
genomen. Aangezien wij niet voor
een voldongen feit staan, hebben wij
procesverbaal opgemaakt en de zaak
neergelegd bij de officier van justitie.
Deze bepaalt of de verbalisanten strafrechtelijk vervolgd zullen worden.”
De politie roept inwoners van Horst aan
de Maas op om geen medewerking te
verlenen aan deze illegale inzamelpraktijken.

Motorrijder zwaar
gewond
Een 29-jarige motorrijder uit Blerick is zondagmiddag 15 april rond
14.00 uur zeer ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de
Venloseweg in Grubbenvorst. De man wilde een groepje motorrijders
inhalen en kwam daarbij aan de linkerkant van de weg in de berm terecht.

“Het inzamelen van onder meer
kleding, metalen en apparaten valt
onder het regime van de gemeente
Horst aan de Maas”, vertelt wijkagent
Hans van Vulpen. “Slechts bedrijven of

verenigingen die in het bezit zijn van
de vereiste vergunningen mogen dergelijk afval ophalen. De laatste week
proberen lieden zonder een dergelijke
vergunning aan huis goederen op

te halen. Middels flyers kondigen zij
de ophaalronde aan. De persoon die
achter de eerste actie zat had een flyer
verspreid waarin werd gesuggereerd
dat de goederen waren bestemd voor

Nadat de man in de berm terecht
was gekomen kwam hij tegen een
lantaarnpaal tot stilstand. Het Mobiel
Medisch Team van de traumahelikopter
werd ingeschakeld en heeft de man

verzorgd. De man is per ambulance
naar het ziekenhuis in Nijmegen overgebracht. De politie stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht van
het ongeluk .

Vervolg voorpagina

Zandbakperikelen
“Voorheen konden de grotere en
kleinere kinderen samen in de zandbak
spelen zonder dat de grotere een
gevaar waren voor de kleinere. Dat kan
nu niet meer. Volgens de gemeente
was de houten rand van de zandbak rot
en werd het te duur om een zandbak
van dit formaat van polyethyleen
te maken, een duurzaam materiaal
waarvan nu alle zandbakken gemaakt
worden. Maar de houten balken zijn
zo’n 6 jaar geleden vervangen, waarbij
men zei dat het geïmpregneerde hout
toch wel 25 jaar mee zou gaan.”

Te laat gereageerd

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s I garagedeuren

LAAT DE ZON MAAR KOMEN!
21 EN ZO ND AG 22 AP RIL
OP EN HU IS A.S . ZA TE RD AG

( 10.0 0 - 17.0 0 UUR )

Mooi vakwerk
op maat!

N
M EE R DA

Van ontwerp tot montage,
u kunt bij ons terecht voor al
uw wensen op het gebied van
aluminium/kunststof producten
voor de bouw!
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Weer-U-Zon geeft tijdens het
open huis weekend 19% BTW
weg.

GÉÉN

19%
Linnenstraat 10, Horst, 077 - 398 40 44
info@weeruzon.nl, www.weeruzon.nl
Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur. Zat. 9.30 tot 13.00 uur.

BTW

KORT

ING

U bent van harte welkom!

voorziening stond op de nominatie om
te verdwijnen. Niet vanwege de kinderaantallen, maar vanwege de vraag
of een zandbak en een wipkip nu zaligmakend zijn voor het spelend kind.” De
gemeente geeft aan dat veel mensen
zelf een zandbak in de achtertuin hebben, die wel hygiënisch afgesloten kan
worden en dat het onderhoud van een
grote zandbak zeer arbeidsintensief en
dus duur was. “De werkgroep was van
mening, gezien de speelschade toen op
het terrein, dat een zandbak behouden
moest blijven. Vandaar dat er toch een
zandbak, hetzij in een kleiner formaat,
geplaatst is”, aldus de gemeente.

Volgens Saskia gaf de gemeente
aan dat de buurt te laat was, en dat ze
op een eerdere bijeenkomst over speeltuinen in Sevenum hadden moeten
spreken of in de commissie die over de
speelgelegenheden in het dorp gaat,
hadden moeten plaatsnemen. “Maar
wij dachten, dit is toch geen speeltuin,
alleen maar een zandbak, een wipkip
en een bankje”, legt Saskia hun afwezigheid uit. De buurtgenoten waren
volgens Saskia allemaal tevreden over
de zandbak en ze voelen zich dan ook
zwaar gedupeerd met de zandbak die
44 vierkante meter kleiner is geworden.

Zelf nieuwe zandbak
onderhouden

Zandbakken in de
achtertuin

Verwijderen wij de
rand weer

De gemeente laat weten dat het
besluit over de zandbak en andere
speelvoorzieningen in de wijk het
Sondertseveld met een werkgroep uit
de wijk en de dorpsraad is gemaakt.
Ook is er informatie verspreid via het
lokale blaadje en een informatieavond.
“Helaas is deze bewonersavond niet
bezocht door de bewoners vanuit het
Sondertseveld”, laat een woordvoerder
van de gemeente weten. “De speel-

De hele zandbak zou dan eens per
twee jaar ververst moeten worden
met goedgekeurd zand. De opsluitrand
moet dan ook door de bewoners zelf
aangelegd worden. “Als er een overeenstemming wordt bereikt, zal de gemeente de nieuwe opsluitrand laten
verwijderen. Daarna kunnen de initiatiefnemers zelf de nieuwe voorziening,
onder de genoemde voorwaarden,
aanleggen”, aldus de woordvoerder.

De gemeente vindt dat de wijk in
samenspraak met de dorpsraad zelf
een oplossing moet zoeken. “Mocht het
zo zijn dat de dorpsraad een initiatief
van de bewoners steunt om weer een
grote zandbak terug te plaatsen, dan
is het een optie om hiervoor prioriteitsmiddelen aan te wenden. Een
voorwaarde is dan wel dat het beheer
en onderhoud van de zandbak door de
buurt zelf wordt uitgevoerd.”
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KAKELVERS

●

●

06-22605746

Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com

●

ORMINSPECTI

De boel goed voor elkaar
Op dinsdag 16 april werden de acht nieuwe banen voor Jeu de Boules Club Horst in gebruik genomen.
Wethouder Ger van Rensch verrichte de officiële opening.

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW

verenigingen 09

E
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Blitterswijck

AUTOBEDRIJF

Wij verkopen
heerlijke asperges
van eigen kwekerij!

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray
Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56

Verkoop van alle merken

Openingstijden:
ma t/m woe: 13.00 - 17.30 uur
do/vr:
09.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

www.aspergeboerderij-friesen.nl

Cateringservice
Jolanda Pouwels

“We hebben maar liefst 500 uur
werk in de aanleg gestoken”, vertelt
een opgetogen voorzitter Toon Rops.
“Er is 300 ton materiaal uit de grond
gekomen en weer 400 ton ingestoken. Maar liefst 100 ton hebben
wij met de hand verwerkt.” Rops is
duidelijk trots op het nieuwe para-

depaardje van de Jeu de Boules Club
Horst. “Er is met een beperkt budget
iets heel moois neergezet. Zelfs de
bankjes langs de kant hebben we
eigenhandig ‘gerestaureerd’. En aan
alles is gedacht. Kijk maar eens naar
de rubberen randen langs de kanten.”
Toon Rops hoopt dat na de zomer kan

worden begonnen met de bouw van
een Jeu de Bouleshal. “Als alles financieel rond is, kunnen we de eerste spade
in de grond steken. Het zou mooi zijn
als de hal voor de winter klaar is.
Dan kunnen ook andere clubs uit de
regio er terecht en kunnen we tegen
elkaar spelen.”

Opbrengst collecte Meterik

Voor al uw klachten aan
spieren en gewrichten

In 2012 is in Meterik een
gezamenlijke collecte voor goede
doelen georganiseerd. Volgens de
organisatie is “dankzij de inzet van

Afspraken kunt u rechtstreeks of met verwijzing
van een huisarts maken
(ook op zaterdag)

Communiefeest!!

Alle zorgverzekeringscontracten aanwezig!

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

Hoofdstraat 48a Lottum
06 48269706
mauricekoenen118@hotmail.com

vele vrijwilligers en bijdrages van
de inwoners deze week uitstekend
verlopen.” De totale opbrengst van de
collecte bedroeg 6.193,39 euro.

De Organisatie Week van de
Goede Doelen Meterik wil iedereen
bedanken voor de medewerking.

Opbrengst collecte Hegelsom
Van 10 tot en met 12 april zijn ook in Hegelsom door vrijwilligers enveloppen opgehaald voor de gezamenlijke collecte. Dit heeft geresulteerd in een totaalbedrag van 5.493,92 euro voor de goede doelen.
De Organisatie Gezamenlijke
Collecte Hegelsom laat weten:
“Wij mogen met trots constateren dat
dit bedrag ondanks alle bezuinigingen
en stijgende kosten waar iedereen

mee te maken heeft, het totaalbedrag
zelfs iets hoger is als het totaalbedrag
van afgelopen jaar.”
De organisatie is erg tevreden met
dit bedrag, en zal er voor zorgen dat

het geld bij de deelnemende goede
doelen terecht komt. Langs deze weg
willen zij dan ook alle vrijwilligers,
en met name de inwoners bedanken
voor hun giften.

Zo vrij als een vogel
Vogelvereniging De gevleugelde vrienden Wanssum en omgeving organiseert op zondag 22 april hun
maandelijkse vogelmarkt in Meerlo. Op deze markt kan iedereen vogels kopen en verkopen.

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

W VOORDEEL

U

E WEEK

BIJ ONS DEZ

Kant en klaar

Kapsalon (shoarma maaltijd)
Hamburgers
Gepaneerde schnitzel

€ 1,10
5 halen 4 betalen
4 stuks € 6,00
100 gram

a.s zondag proeverij bij ons voor de deur
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Tijdens de markt zijn diverse
vogelhandelaren aanwezig. Ook zijn
er vogelbenodigdheden te koop zoals
vogelvoer en nestkastjes. Verder is
er de gelegenheid om met andere
vogelliefhebbers te praten over de

vogelsport in het algemeen.
Vogelvereniging De gevleugelde
vrienden Wanssum en omgeving is
opgericht in 1965 in Wanssum. De
vereniging telt ruim vijftig leden en
bestaat uit starters, liefhebbers en

professionals.
De vogelmarkt duurt van
09.30 tot 12.00 uur en vindt plaats
in sport- en feestzalencomplex
’t Brugeind in Meerlo. Duiven en
kwartels worden niet toegelaten.

Uniek zangproject Wereldfestival
Drie dirigenten, Marco Mariën, Kenny Jansen en Steven Gerrits, werken aan een mega-zangproject waaraan
iedereen die kan zingen, mee kan doen. Tijdens het SOS Wereldfestival, op 2 september in Meerlo, staan deze
drie muzikale vrienden en een live-band klaar om met 400 à 500 zangers 45 minuten lang de beste popsongs
van de jaren 80, 90 en 00 ten gehore te brengen.
Voor deze unieke gelegenheid
worden speciale arrangementen
geschreven op bekende muziek.
Deelnemers krijgen bladmuziek en
oefen-tracks tot hun beschikking om
de partijen in te studeren. Ook
mensen die geen noten lezen kunnen
hiermee uit de voeten. Er zullen twee
repetitiemomenten plaatsvinden.

Zo’n 250 zangers en zangeressen
hebben zich al aangemeld voor het
grote koor. Voor koorleden die onder
leiding van Kenny Jansen, Steven
Gerrits of Marco Mariën zingen, zijn er
geen kosten verbonden aan deelname. Voor niet-leden is er Jointoo.
Het Meerlose projectkoor zal voor de
zomervakantie in twaalf repetities

het volledige repertoire instuderen
Voor meer informatie over Jointoo,
kijk op www.jointoo.nl Voor meer
informatie over deelname, mail naar
droomkoor@hotmail.com
Dit keer wordt het Wereldfestival
gehouden ten bate van het
Schoolbusproject van papa Steven
Vidyaakar in Chennai in India.
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Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Goede Doelenactie
2012
De gezamenlijke collecte voor de Goede Doelen in Broekhuizen en
Broekhuizenvorst liet vorige week weten een eindstand van
10.915,86 euro te hebben behaald. Dit bleek incorrect. De werkelijke
eindstand van de collecte is 9.408,72 euro.
De organisatie vindt het resultaat
nog steeds prachtig. “Alle organisaties
die meegedaan hebben danken de
inwoners dan ook van harte voor hun

gulle gaven.” Het geld is gestort op
de rekening van de dorpsraad. Deze
gaat ervoor zorgen dat ieder fonds
zijn toekomend deel krijgt.

19
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Eremaatlidschap Ons Plezier voor Piet Saris

Hegelsommer blijft
betrokken bij de club

Er hoefde maar iets te gebeuren in Hegelsom, of Piet Saris (77) was er als de kippen bij. De sympathieke
Hegelsommer had als hobby fotograferen en filmen. Op duizenden foto’s en honderden filmcassettes heeft Piet alle
veranderingen en gebeurtenissen in het dorp vastgelegd. Maar wie Piet kent, weet dat zijn grote passie de
beugelsport is. Bijna 30 jaar lang is hij voorzitter geweest van beugelclub Ons Plezier in Hegelsom. De jaarvergadering van 14 maart was de laatste bijeenkomst waarop Piet de voorzittershamer hanteerde. Hier werd hij ook tot
erelid benoemd.
in Horst. “Het stukadoorswerk was
zwaar. We hadden toen nog geen
elektrische mixers om het pleisterwerk
te vermengen en werkten op pure
spierkracht. Het tillen van zware zakken pleistergips en het mixen daarvan
in kuipen eiste z’n tol. Het gevolg
was dat mijn rechterarm op 50-jarige
leeftijd versleten was. In 1985 kwam ik
daardoor in de WAO en ging ik op zoek
naar een hobby. Eerst was dat fotograferen, en later ook filmen. Ik heb
heel wat afgefilmd en gefotografeerd
voor carnavalsvereniging d’n Tuutekop.
Ook bruiloften en bruidsreportages heb
ik vastgelegd, maar dat doe ik nu niet
meer”, aldus Piet.

Stichting Collecteplan Lottum

Opbrengst collecte
Lottum
Stichting Collecteplan Lottum
laat weten dat de opbrengst van
de gezamenlijke collecte in Lottum
voor de elf goede doelen 10.749,84
euro is. De tweede gezamenlijke
collecte werd in de week van 12 tot

en met 17 maart gehouden. Stichting
Collecteplan Lottum laat weten:
“Dank aan de bewoners van Lottum
voor hun gift, dank aan de collectanten voor de enthousiaste medewerking.”

Onder de mensen
blijven

Kinderhulp en Stichting JIP

Collecteren voor
pleegkinderen
Nationaal fonds Kinderhulp en Stichting Jongeren In Pleeggezinnen
(JIP) houden in de landelijke collecteweek van 22 tot en met 28 april een
gezamenlijke collecte in Horst en Meterik. Twee collectanten, Mieke
Hendriks en Rianne Goumans, komen in deze week langs alle deuren.
Kinderhulp probeert de kinderen
te helpen die geen echt thuis meer
hebben of in hun jonge leven het
een en ander hebben meegemaakt
en daardoor een verleden met zich
meedragen.

Sinterklaascadeautje
of op kamp
Door een bijdrage te geven
voor een tweedehands fiets, een
Sinterklaascadeautje of door de kinderen een week lang te laten genieten
op kamp, probeert Kinderhulp het

leven voor deze kinderen beter te
maken.
Stichting JIP bestaat uit een
groep enthousiaste vrijwilligers, die
jaarlijks zomerkampen en weekenden organiseren voor jongeren uit
pleeggezinnen. Ieder jaar bezoeken
zo’n 33 kinderen hun kamp. Naast
inspanning en ontspanning is er ook
veel ruimte voor de kinderen om
met elkaar verhalen en ervaringen te
delen.
Voor meer informatie kijk op
www.stichtingjip.nl en
www.kinderhulp.nl

Een opvolger voor Piet Saris heeft
de beugelclub nog niet gevonden, maar
daarover maakt men zich in Hegelsom
geen zorgen.

Nog geen opvolger
“We hebben wel iemand op het
oog binnen onze eigen vereniging dus
dat komt wel goed”, zegt Piet, die het
wat rustiger aan wil gaan doen. De in
1935 in Horst geboren Saris verhuisde

tegen het einde van het oorlogsgeweld
in 1945 naar Hegelsom, het dorp waar
hij voor altijd zou blijven wonen. In
1960 trouwde Piet met de Sevenumse
Martha Kusters en samen kregen ze
twee kinderen: Ella en Geert. En dan is
kleindochter Auke er nog, de dochter
van Ella.
Piet heeft altijd hard moeten
werken en was 27 jaar lang als
stukadoor in dienst bij Cortenbach

De beugelsport trok de
Hegelsommer hij al van jongs af aan.
“Ik ging vaak kijken bij het patronaat
waar gebeugeld werd. Zo ben ik met
die sport in aanraking gekomen.
Kijk maar eens op www.onsplezier.nl,
daar is alles terug te vinden over onze
beugelclub. Ook staat er iets over mij.
Tja, als je zo oud bent als ik, wil je wel
eens wat vergeten”, lacht Piet.
Dat hij het wat rustiger aan wil
gaan doen ligt niet alleen aan zijn leeftijd. “Ik kan tegenwoordig wat moeilijker lopen. Dat is ook de reden waarom
ik volgend seizoen geen competitieverband meer wil spelen. Misschien
dat ik op de reservelijst ga staan, maar
daar ben ik nog niet uit.”
Om zijn spieren en gewrichten
enigszins soepel te houden, fietst Piet
veel. Maar het allerbelangrijkste voor
Piet is toch het contact hebben met
andere mensen. Dat is de reden waarom de Hegelsommer nog minstens vijf
keer per week in de kantine van het
clublokaal te vinden is.

Iedereen verdient een stralende huid!
Specialist in huidverjonging en verbetering

077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

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

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Gun uw administratie kwaliteit!

e-a

c
gezic comple tie!
htsbe te
met
han
huidveen GRAdeling
TIS
er
nu va zorging
n 75,
vo
0

Uw specialist in garagedeuren

Cijfer
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€ 45

0
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Kijk v
oor
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Wij bieden u de oplossing voor:
Nicollé Vaasen zegt hierover:
In onze praktijk boeken wij iedere dag succesvolle
resultaten bij hiernaast staande huidproblemen.
Graag laten we ook uw huid stralen!

• Rimpels en ﬁjne lijntjes
• Vochtarme huid
• Pigmentvlekken
• Acne en littekens
• Grove poriën / vette huid

• Couperose en rosacea
• Strakkere kaaklijn en
hamsterwangetjes
• Verslapte huid
• Deﬁnitieve ontharing

Huidspecialist / Natuurgeneeskundig Gezondheidstherapeut / Samenwerking met zorgverzekeraars

Welzijnspraktijk Mooi & Gezond

Weltersweide 1 / 5961 EK / Horst / 06-33400795 / www.mooi-gezond.eu (bij Slender You Fit)
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De dorpsraad stelt zich voor

Wij zijn het enige dorp met een station
Het beeld van wijze mannen die in een rokerig café het dagelijks reilen en zeilen van hun dorp bespreken en
zich dorpsraad hebben genoemd is allang achterhaald. De hedendaagse dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners
van een dorp en is dagelijks actief bezig met onderwerpen als leefbaarheid, behoud van het dorpskarakter en
omgeving. HALLO maakte een ronde langs de dorpsraden van Horst aan de Maas. Deze week: de dorpsraad van
Hegelsom

sie Tuutetrek de manifestatie Pimp ow
Ei. Als het aan ons ligt krijgen wij ieder
jaar een specifiek dorpsfeest met elke
keer een ander thema.”

Vrouwen gezocht
De dorpsraad van Hegelsom is
opgericht in 1974 en is ontstaan uit de
Jeugdraad, die in 1972 het levenslicht
zag. De raad bestaat uit acht leden,
opvallend genoeg allemaal mannen. “We zouden graag zien dat het
aantal leden groeit en bij deze doen
wij vooral een beroep op de vrouwen
in ons dorp om de raad te komen
versterken. De dorpsraad is per slot van
rekening een overlegorgaan en moet
een juiste afspiegeling vormen van de
1.900 inwoners die Hegelsom rijk is.
Overigens zijn wij als verbindingsstuk
tussen gemeente en dorpsbewoners
niet alleen een praatclub, maar willen
wij ook onze doelen bereiken. En als

het niet rechtsom kan, dan maar
linksom. Dat wil niet zeggen dat we
direct op de barricades gaan staan:
wij onderbouwen graag de meningen
met goede argumenten, die het dorpsbelang raken.”
De dorpsraad van Hegelsom
is trots op een aantal opvallende
plannen, die inmiddels gerealiseerd
zijn. “Bijvoorbeeld de rotonde met de
bekende haan op de Stationsstraat,
het eerder genoemde dorpsplein en
het Bouwen In Eigen Beheer. Minder
blij zijn we met de woningen achter de
kerk op het terrein van de voormalige
kleuterschool en het feit dat, zonder
duidelijk overleg, een aantal plaatsnaamborden is verplaatst. Afgezien
daarvan is de verstandhouding met
de gemeente Horst aan de Maas
uitstekend. Het is vooral prettig om
te weten bij wie je terecht kunt met
vragen of opmerkingen.”

Fotowedstrijd voor
de jeugd
Natuurfotograaf Paul van Hoof gaf 13 april een lezing, georganiseerd
door fotogroep Horst aan de Maas. Met een fotoshow liet hij zien wat er
allemaal mogelijk is bij natuurfotografie: van macrofoto’s tot highspeedfoto’s en van vogels tot landschappen.
Piet Holtackers, Roy Heldens, Hay Arts, Ger Smits, Jan Hesen,
Wiel Saris en Joop Hagens. Op de foto ontbreekt André van Helden
“Hegelsom is een rustig dorp”,
zegt dorpsraadsvoorzitter Hay Arts
met een vriendelijke glimlach. “Het is
echt een woondorp. De dorpsraad is
er dan ook alles aan gelegen om het
wonen in Hegelsom aantrekkelijk te
maken. Eigenlijk zouden er jaarlijks
zes woningen bij gebouwd moeten
worden, maar de gemeente koopt
geen grond meer aan. Dus moesten
wij zelf iets verzinnen. Wij hebben
er moeite mee dat vooral jeugdige
bewoners worden doorgestuurd naar
De Afhang in Horst. En dan is het
prachtig om te zien dat een project als
Bouwen in Eigen Beheer zo sterk van
de grond is gekomen. Desalniettemin
maken wij ons zorgen over de leegloop
van de school en het verdwijnen van

voorzieningen als winkels en horeca.
Maar, we hebben wel als enige dorp in
Horst aan de Maas een treinstation.”
Eén voorbeeld van de actieve instelling
van de dorpsraad en de inwoners van
Hegelsom is de totstandkoming van het
Dorpsontwikkelingsplan (DOP).

Tuutetrek
“Daar hebben veel mensen uit
het dorp aan meegewerkt en wij zijn
er beretrots op. In het DOP staan een
aantal zaken centraal, zoals dorpsverfraaiing, de verkeersveiligheid en
het thema ‘Ontmoeting en sociale
samenhang’. Wat dat laatste betreft:
Hegelsom kent een rijk verenigingsleven, waarbij vooral muzikaliteit de
boventoon voert. Mensen die van bui-

tenaf in ons dorp komen wonen, raken
snel geïntegreerd, al moeten we sommigen daarbij een klein duwtje geven”,
zegt Hay met een knipoog. “Met een
aantal onderdelen van het DOP zijn we
al gestart. Kijk maar eens naar het fraai
opgeknapte dorpsplein. Maar we zijn
er nog lang niet. Momenteel is een van
onze grootste wensen een oplossing
voor de verkeerssituatie rond de overweg. Daarvoor worden diverse plannen
uitgewerkt. Verder wordt het tijd dat
het terras bij het café van de grond
komt.” De dorpsraad Hegelsom houdt
zich ook bezig met het organiseren
van de feesten in het dorp. “Voorlopig
hoogtepunt was het 75-jarig jubileum
van het dorp. Binnenkort organiseren
wij in samenwerking met de commis-

Vogelwerkgroep ’t Hökske raakte
geïnspireerd en roept de jeugd van
4 tot en met 16 jaar op om, net als in
2011, mee te doen met hun fotowedstrijd. Deelname kan tot en met
15 juni. Vanaf 15 mei kan men de
foto inzenden. De ingezonden foto’s
zullen na 15 juni op de website van
de vogelwerkgroep getoond worden.

Op de foto moet een vogel staan,
in het wild. Iedereen mag twee foto’s
inzenden. De foto’s worden door een
vakkundige jury beoordeeld.
Meer informatie over de vogelfotowedstrijd en de spelregels staan
op www.vogelwerkgroephokske.nl
Voor vragen, mail naar info@
vogelwerkgroephokske.nl

Hieërezitting Sevenum
Joekskapel Labberjoeks organiseert in 2012 voor de vijfde keer de
Hieërezitting. Dit is ook de laatste
Hieërezitting die de kapel organiseert.
Op zaterdag 24 november is volgens
hen de dag “die door de echte kerels

niet gemist mag worden.”
Ook dit jaar zijn er optredens van
diverse artiesten. De Hieërezitting
vindt plaats in de Wingerd in
Sevenum. Voor meer informatie, kijk
op www.labberjoeks.nl

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar
Zaterdag:
20.45 uur

je
Schrijf
nu in!

horSter night run
over 1, 5 en 10 km
2012

Zaterdag 28 april

(ook voor teams)

HORST Zondag 29 april

www.powerman.nl

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

Zondag: 09:00 uur
12:40 uur
13:10 uur
15:15 uur

www.proteion.nl

e.K. duathlon lange afStand
PowerKidS
e.K. duathlon SPrint
KiKa start, 1/3 Powerman
jeugd /junioren
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fresh & food
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Proef, beleef en geniet!
Het centrum van Horst wordt op 22 april omgetoverd tot één groot marktplein. Dan vindt de eerste editie van Fresh & Food plaats. Van het
Wilhelminaplein tot aan de Kerkstraat laten de winkeliers en horecaondernemers de bezoekers proeven van exclusieve en streekgebonden lekkernijen
op het gebied van eten en drinken. Ook kan het publiek kennis maken met versproducten als bloemen en planten. Naast de tientallen kraampjes en
pagodetenten zijn alle winkels in het centrum van Horst op deze koopzondag geopend.

Fresh
koop & Food
22 ap zondag
ril 20
12

Crist Coppens en Jan Joosten

Winkeliers Horst-centrum gaan de straat op
Op koopzondag 22 april vindt in het centrum van Horst het
Fresh & Food evenement plaats. Een groot aantal winkeliers treedt dan
letterlijk naar buiten en presenteert bijzondere producten op het gebied
van eten, drinken en andere verse waren. Het initiatief wordt mede
gedragen door Centrum Management Horst.
“Het idee van Fresh & Food lag
al langer op de plank”, vertelt Crist
Coppens, voorzitter van de werkgroep evenementen van Centrum
Management Horst. “We gaan het
koppelen aan de koopzondag van
22 april en als het aan Centrum
Management en de ondernemers
ligt wordt het een jaarlijks terugkerend evenement.
Wij willen met Fresh & Food lokale
ondernemers in beeld brengen
die op allerlei manieren met eten,
drinken en verse producten bezig
zijn. Van supermarkt tot slijterij en
van warme bakker tot ijssalon.
Het centrum van Horst kent een
grote variatie aan winkels die zich
hiermee bezighouden.”

Heerlijke
specialiteiten
De gedachte achter
Fresh & Food is om ondernemers uit
het centrum letterlijk naar buiten te
laten treden met hun producten.

Het parkeren in het centrum van
Horst is, zoals gebruikelijk gratis. Het
Fresh & Food evenement wordt omlijst

met diverse muzikale optredens.
Verder is de Aardbeienkoningin
aanwezig.” Op koopzondag zijn alle

winkels en horecagelegenheden in het
centrum van Horst geopend van 12.00
tot 17.00 uur.

“Door het hele centrum staan kraampjes en tenten waar de bezoekers
allerlei heerlijke specialiteiten van
winkeliers uit Horst-centrum en van
ondernemers uit de regio kunnen
proeven. Zo kun je broodhapjes proeven
bij een supermarkt of Seranoham van
slager Coppens. Bij warme bakker Ard
Steeghs is het feest voor de kleintjes:
daar worden kinderkoekjes gebakken.
Ook bij verschillende horeca-gelegenheden kunnen bijzondere gerechten
worden geproefd, zoals bijvoorbeeld
rabarbersoep. Kortom, iedere ondernemer uit Horst presenteert het beste
uit eigen huis.”

Uniek evenement
Het Fresh & Food evenement is
uniek voor de regio Noord-Limburg.
“Het bijzondere aan deze markt is dat
de ondernemers zelf zich hier kunnen
presenteren. We hopen dat de markt
veel bezoekers trekt vanuit Horst zelf,
maar ook van buiten het dorp. Een aantal winkeliers heeft op deze koopzondag speciale aanbiedingen.

Truus Weijs

Voorproefje op Fresh & Food
Slijterij Weijs is één van de deelnemers aan het Fresh & Food evenement
tijdens koopzondag 22 april. Naast exclusieve ‘Horster’ dranken bij de stand
van Weijs kunnen in de slijterij ook wijnen worden geproefd. Als voorproefje
geeft Truus Weijs tips over de juiste wijnkeuze bij aspergegerechten.
“De Pinot Blanc uit de Elzas is de
traditionele wijn, die bij de meeste
aspergegerechten wordt geschonken”,
vertelt Truus Weijs. “Het is een niet te
complexe wijn, die goed combineert
met de smaak van asperges. Maar wie
iets verder durft te kijken en verschillende gerechten met asperges maakt,
kan uit meerdere wijnen kiezen.” Truus
zet een aantal flessen op tafel.
”Neem nu bijvoorbeeld deze
Oostenrijkse wijn, gemaakt van de
Grüner Veltliner. Een frisse wijn met
een expressiever karakter dan de
Pinot Blanc. Of deze Spaanse wijn uit
de Rueda streek. Een complexe wijn
met meerdere smaakcomponenten.”
Volgens Truus is het heel belangrijk
welke saus bij de asperges wordt
geserveerd om te bepalen welke wijn
goed combineert. “Zo past bij een
botersaus een Pinot Blanc of zelfs
een Chardonnay. Maar de Hollandaise
saus vraagt om complexere en frissere
wijnen. Het soort gerecht is overigens

sterk bepalend voor de wijnkeuze. Een
aspergesalade is heel lekker met een
Sauvignon blanc met kruisbessengeur.
Het versterkt de frisheid van de salade.

Combinatie tussen
gerecht en wijn
Belangrijk bij het kiezen van de
juiste wijnen is dat de combinatie
tussen gerecht en wijn het evenwicht
tussen de smaken niet verstoort. En
om de prijs hoef je het niet te laten.
Voor een bedrag tussen de 5 en 7 euro
heb je een prima wijn voor bij jouw
aspergegerecht.”
Tijdens Fresh & Food, op koopzondag 22 april kunnen in de slijterij
naast twintig voorjaarswijnen ook
de aspergewijnen worden geproefd.
Verder laat Slijterij Weijs bezoekers
op hun stand op de Fresh & Food
markt kennis maken met typisch
‘Horster’ drankjes als Scheetspulke en
Bottersnuupke.
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Winkelcentrum Horst 12.00 tot 17.00 uur
Crist
Coppens

Proef onze
heerlijke verse
aardbeien!

Op onze stand kunt u onze exclusieve

Parma-en Serranoham

GRATIS proeven!

REGIO STREEKVLAAIPAKKET
2 NATUUR/
DESEMBRODEN

ACTIE

6,-

EURO
ACTIE

3,50

Bereid met biologische grondstoffen

EURO

Bij aankoop van 1 van de 2 aanbiedingen
1 maal gratis limburgse knapkoekjes bakken
voor kinderen (tot 12 jaar)

!
uwe barbecuefolder uit
Ook delen wij onze nie

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94 www.coppens.keurslager.nl

Veemarkt 5, 5961 ER Horst, www.bakkerijgerards.nl, www.artvlaai.nl

Maak kennis met onze
Nederlandse bieren

Vers sinaasappelsap
tappen met korting!

www.bakkerijgerards.nl
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Wilhelminaplein 13 Horst

nstr 077 398
Tel:

Stee

Aangenaam winkelen,
lekker eten en drinken

500ml van € 2.29
voor

€ 1.50

1000ml van € 3.49
voor

€ 2.50

Proef ook
andere verse
producten!

Albert Heijn
Horst • Steenstraat 11

Bij 1 kopje koffie of cappucino

klein Italiaans dessert

gratis

Wij serveren a.s. zondag
heerlijke regio hapjes
met daarbij
hertog jan lentebock
kom, proef en geniet!

Kom onze heerlijke
streekproducten proeven!
De speciale
PLUS Proe
f Truck
staat op h
et Lambert
usplein

Schoolstraat 1 Horst
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GROENTE & FRUIT SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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077 398 85 66

DRANKENHANDEL

Wijnproeverij
in de slijterij
(Herstraat 58)

Actie (alleen a.s. koopzondag 22 april geldig):
GROENTE & FRUIT SPECIALIST

Tel. 077 - 398 67 O
68S
www.trostomaatje-horst.nl
TOMAA

‘T

TR

TJ
E

alle wijnen: 6 halen, 5 betalen!
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15 VRAGEN aan Sam Derks

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sam Derks
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat mijn moeder in verwachting was
van mijn zusje en iedereen mij vroeg
of ik wilde dat het een jongetje of een
meisje zou worden. Ik zei dat ik hoopte
op een jongetje, want als het een
meisje zou zijn dan ging ik haar in mijn
fietsenmandje naar mijn tante brengen.
Het is toch een meisje geworden en ik
ben daar nu heel blij mee.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Eigenlijk lieg ik nooit, maar vroeger wel
een keer tegen mijn vrienden. Ze zeiden
dat hun broertje of zusje zo irritant was.
Dan zei ik dat ik daar ook last van had,
dat mijn zusje ook heel irritant was.
Maar stiekem houd ik toch heel veel
van haar.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Dat ik kan vliegen, want vaak kom ik
maar net op tijd op school. Als ik zou

kunnen vliegen dan zou ik nooit meer te
laat komen, tenminste dat hoop ik. Het
is ook handig voor als we op vakantie
gaan, want dan hoef ik niet zo lang in
het vliegtuig te zitten.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een pretpark met daarnaast een groot
festival waar mijn favoriete bands optreden en waar natuurlijk al mijn vrienden
zijn. Dan kunnen we ons de hele dag
in het pretpark vermaken en ’s avonds
feesten op het festival.
Waarop ben je het meest trots?
Buiten mijn familie en vrienden, mijn
passie voor zwemmen. Ik doe dit al
heel lang en heb er al veel mee bereikt.
Dat heb ik allemaal te danken aan mijn
zwemvrienden, mijn vader en natuurlijk mijn trainers Lea van Meijel, Paul
Goddery en Marielle Martens.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Het liedje Stand up for the champion
van Right Said Fred. Het gaat over dat
je op moet staan voor de kampioen.
Eigenlijk vind ik dat iedereen wel een
kampioen is, maar dan op zijn eigen
manier. Sommigen zijn het in paardrijden, zoals mijn nichtje Louka, sommigen

Wil jij een
nummer 1 worden
in jouw vak?

Beste roc
van Limburg
en omstreken

in zingen en sommigen in zwemmen.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Ik denk dat ik op hakken ga leren lopen
en tijdens de pauze bij allemaal meisjes
ga zitten, om te zien waar zij het zoal
over hebben.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Het verzamelen van Pokémon-kaarten
denk ik. Toen ik klein was, was dat echt
heel erg leuk, om op te scheppen en te
ruilen. Maar nu is het echt belachelijk,
als je ziet hoeveel je betaalt voor zo’n
pakje met eigenlijk alleen maar een
paar velletjes papier en een plaatje er
op.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Australië, omdat daar familie van
mijn vader woont. En omdat daar
leuke dieren in het wild leven, zoals
kangoeroes en koala’s.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Vrienden van mij gingen altijd belletje
trekken bij een vrouw met een

handicap, die dan altijd heel boos werd.
Ik heb toen een keer aangebeld, ben
blijven staan en heb mijn excuses voor
mijn vrienden aangeboden en gezegd
dat ik ervoor zou zorgen dat ze het niet
meer deden. Toen hebben ze het ook
niet meer gedaan, omdat ze vonden dat
ik lef had dat ik was blijven staan.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Ik bestel eigenlijk nooit eten, maar
met carnaval bestelden een vriend en
ik bij Amon. Een van ons nam een friet
kapsalon, met shoarma en gesmolten
kaas, de ander bestelde een pizza döner.
We zouden beiden in tweeën splitsen.
Na carnaval deden we dit nog een
keer, we hebben ons toen helemaal vol
gegeten. Zo vol, dat we het daarna nooit
meer gedaan hebben.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik heb eigenlijk niet echt een angst.
Waar ik wel bang voor ben is om
mijn opa en oma en de rest van mijn
dierbaren zoals mijn ouders, zusje en
mijn nichtjes Louka, Pien en Kris te
verliezen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
’s Morgens rond negen uur sta ik op
en loop vervolgens de geur van verse
croissantjes achterna. Na mijn ontbijt ga
ik met mijn HZPC-vrienden trainen in het
Pieter van den Hoogenband-zwembad.
Daar hebben we een meet en greet
met olympisch zwemkampioen Michael
Phelps. Daarna gaan we vrij zwemmen
in de Tongelreep en sluiten we af met
een grote barbecue. Als die afgelopen is
ga ik met al mijn vrienden feesten.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou er in principe geen nemen, maar
als ik iets moest kiezen dan zou ik op
mijn rechter bovenarm een auto laten
zetten met daaronder de tekst: Marielle,
Michelle, Rinske en Floor, bedankt voor
de leuke reis naar het trainingskamp in
Drachten.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Welke gelukkige over 20 jaar de
moeder van mijn drie kinderen wordt,
haha! En natuurlijk of ik volgens mijn
toekomstplan miljonair word.

Extra
inschrijfavonden

24 april of 19 juni
17.00 - 19.00 uur
Alle locaties

Mies
Column
Prijzig
behangetje
Een schokkend
nieuwsbericht flitste
maandagavond voorbij op tv,
ik viel stomverbaasd van m’n
stoel. Een schoonheidsbehandeling voor een
geluidswal langs de snelweg,
omdat het oog ook wat wil.
Duur grapje, zo’n met
grasmatten bekleedde
geluidswal met een waarde
van twee ton, alleen maar
omdat dat er toevallig beter
uitziet.
Een rechtopstaande wei
langs de snelweg, dit zou beter
bij het landschap van Nederland
passen, het oog wil namelijk
ook wat, was het argument.
Best leuk zo’n initiatief, een
landschap zonder koeien en
rechtopstaand, een levend
behangetje, weer eens wat
anders. Leuk ja, totdat het
prijskaartje bekend werd. Twee
ton. Ik weet wel leukere, betere
of nuttigere dingen die ik met
die smak geld zou kunnen
doen. Zeker geen extra wei
creëren, daar hebben we
namelijk geen tekort aan in
Nederland.
Door dit nieuws dwaalden
mijn gedachten weer even af
naar de crisis, die op dit
moment in Nederland zou
heersen. Blijkbaar is het
allemaal nog niet zo erg, dat
bevestigde mijn shopervaring
van vorige week al, maar dit
nieuws over een versiering van
een geluidswal van twee ton al
helemaal. Eigenlijk snap ik het
hele idee sowieso niet. Ik
bedoel, ik ben best gevoelig
voor dingen die er mooi uit
zien, dat geef ik toe, maar een
geluidswal is naar mijn mening
toch vooral nuttig. Daar komt
nog bij dat je op een snelweg
ongeveer een snelheid tussen
de 120 en 160 kilometer per
uur haalt en dat je je moet
focussen op de weg, in plaats
van wat er naast de weg
allemaal te zien is. Veel
bewonderende blikken zullen
de grassprietjes dus niet vangen
ben ik bang.
Misschien zou een
behangetje van onkruid een
betere oplossing zijn, in plaats
van peperdure grasmatten. Met
de enorme snelheid waarmee
je aan die wand voorbij raast
zie je het verschil toch niet:
groen is groen. Want meer
groen langs de snelweg, dat
was toch de hele insteek?
Mies
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Heel de wereld in mijn kraam
Ricardo Kruisbergen staat iedere dinsdag op de weekmarkt in Horst. Zijn specialiteit? Noten in alle soorten en
smaken. Een gesprek met misschien wel de jongste marktkoopman in Horst.

de typische geur van gebrande
noten heen. “Het branden doe ik ter
plekke, de geur trekt mensen aan
en je weet tenminste wat je koopt.
De populairste artikelen die ik verkoop
zijn de cashewnoten en suikerpinda´s.
De laatste tijd doen ook de rijstzoutjes
en de naturelnoten het heel goed.
Noten zijn goed voor de gezondheid
en daar letten steeds meer mensen
op.”

Over tien jaar nog
steeds op de markt
Met een leeftijd van 25 jaar is
Ricardo een van de jongste markt-

koopmannen in Horst. “Ik doe alles
zelf: van inkoop bij de groothandel
tot het verkopen in mijn eigen
kraam. Ik zie absoluut toekomst
in de markt. Ik sta ook in Venray,
Tegelen en Reuver en zie nog steeds
groeimogelijkheden. Als je mij vraagt
waar ik over tien jaar sta, dan zeg
ik nog steeds op de markt. En van
product veranderen, dat ga ik dus niet
doen. Met noten heb je namelijk de
hele wereld in je kraam: dat maakt
het voor mij zo bijzonder. Hopelijk
hoef ik nooit voor een ander product
te kiezen, want dan is de nood
letterlijk aan de man”, besluit Ricardo
met een lach.

Kaasspeciaalzaak De Waag

Nu ook in Horst
Op zondag 22 april opent kaaswinkel De Waag van Thea en Frans van
Lin haar deuren aan de Steenstraat 16a in Horst. De winkel is, naast hun
vestigingen in Venlo en Panningen, de derde kaasspeciaalzaak van het
echtpaar.
met noten, die hij bemant met zijn
broer Sjors. “Iedere week sta ik op dinsdag op de markt in Horst. Het is heerlijk
om elke dag op pad te zijn. Naast
de vaste klanten die je iedere week
spreekt, is het ook leuk om steeds
nieuwe gezichten te zien. Ik moet er

“Waarom noten? Toen ik op school
zat, had ik op vrijdag en zaterdag een
bijbaantje in een marktkraam, waar
ze noten verkochten. Het product
fascineerde mij en dan vooral de de
geur en de smaak.” Inmiddels heeft
Ricardo al drie jaar een eigen kraam

eerlijk gezegd niet aan denken dat ik
in een winkel zou moeten staan of de
hele dag op een kantoor moet zitten.”

Thea en Frans zijn, evenals hun
medewerkers, ware kaasliefhebbers
en –kenners. Zij vertellen bevlogen
over hun passie en weten hoe een
kaas moet ruiken en smaken. De

Alles in eigen hand
Wie langs de notenkraam van
Ricardo wandelt, kan niet om

Waag biedt en een breed assortiment
aan binnen- en buitenlandse kazen.
Naast kaas liggen in de schappen
en vitrines ook wijn, boter en eieren
uitgestald.

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

BEDMODE BADMODE TAFELMODE

DE NIEUWE COLLECTIE
TAFELZEIL IS BINNEN!

Theo van Eeuwijk
Daarom De ouDe collectie Nu:

E 3,- pEr mETEr

Dus meteN Die tafels eN koop voor Heel weiNig gelD eeN
Nieuw tafelkleeD op uw Huiskamer of tuiN-tafel.

N!
ANEL IS BINNEEN
DE NIEUWE COLLECTIE F L
Deze actie is gelDig op De DiNsDagmarkt iN Horst

OP
| LAKENS | HOESLAKENS | SL

WIJ STAAN Al meer dAN 25 JAAr op de WeekmArkT vAN HorST
eN oNTHoud goed u SpreekT AlTIJd meT de dIrecTeur zelf.

OVERTREKKEN

Proef de lente
met goud bekroond!

ZACHT BELEGEN per kilo 7,95
Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

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

e
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ar! a.s. dinsdag bij besteding van € 10.00

sokken

pakjevoorenkelsokjes
dames

cadeau!
kraam
Dus tot dinsdag op de markt in Horst

truusjeswenskaarten
voor al uw wenskaarten
en hobbyartikelen!
Altijd de nieuwste collectie
Al meer dan 25 jaar een begrip op de markt

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

Ook hebben wij alles op het gebied van
zelfmaakmode en kledingreparatie!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl
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Open Huis Weer-U-Zon

Starters in de regio

Weer-U-zon in Horst houdt op zaterdag 21 en zondag 22 april open huis. Iedereen kan deze dag de showroom
bekijken.
Al meer dan dertig jaar biedt
Weer-U-Zon aan de Linnenstraat in
Horst aluminium en kunststof ramen,

deuren, rolluiken, veranda’s en zonwering aan. Zij hebben alles, van ontwerp
tot montage, in eigen huis. Tijdens

het open huis is er een BTW Weg
actie, waarbij er 19% korting wordt
gegeven.

Golfevent tegen kanker
Op 25 mei vindt de derde editie plaats van het golfevent voor Stichting Ruby and Rose. Deze stichting steunt
wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van gynaecologische kanker. Het event wordt
gehouden bij golfcomplex de Golfhorst in America.
De volledige opbrengst van het
golfevenement gaat naar de stichting.
OTTO Work Force, arbeidsbemiddelaar
uit Venray, is hoofdsponsor. Jaarlijks
krijgen 1.200 meisjes en vrouwen in
Nederland te maken met gynaecologische kanker. Ruby and Rose steunt
onderzoek naar deze ziekte.

Op 25 mei strijden zij samen met
OTTO Work Force en 150 andere gasten,
waaronder veel BN’ers, tegen gynaecologische kanker. Er is een avondprogramma met optredens, een 10-gangen diner en een veiling met onder
andere een volledig verzorgde reis
naar Curaçao, een weekend Istanbul,

diverse golfarrangementen, een
gesigneerd shirt van Ajax met kaarten
voor de wedstrijd, VIP-kaarten voor
het concert van Guus Meeuwis en
een schilderij van Ans Markus. Verder
stelt Arena Lease een Audi beschikbaar voor de ‘Hole in One’. Er zijn nog
enkele plakken beschikbaar.

Wij zoeken een

commercieel
adviseur m/v
In deze functie ondersteun je het huidige verkoopteam. Je benadert potentiële
zakelijke klanten en informeert ze over de vele online en offline advertentiemogelijkheden en wat deze voor hun bedrijf kunnen betekenen. Het betreft een
fulltime zelfstandige buitendienstfunctie met veel ruimte voor eigen initiatief.
Je uitdaging
• Als commercieel adviseur ben je het aanspreekpunt voor adverteren in
HALLO Horst aan de Maas en HALLOaanbieding.nl
• Je richt je op het uitbreiden van bestaande business en het verwelkomen van
nieuwe klanten
• Je signaleert kansen in de markt en weet deze te verzilveren
• Je fungeert als professionele gesprekspartner en adviseur voor onze relaties
• Je denkt mee met de redactie over periodieke themapagina’s en je bedenkt/initieert
commerciële acties.
Wie ben je?
• Je hebt succesvolle commerciële werkervaring in een vergelijkbare functie
• Je hebt ervaring met cold canvassing en new business zie je als een uitdaging
• Je bent zelfstandig, energiek, kostenbewust en resultaat- en klantgericht
• Je bent creatief in het opzetten van acties om de verkoop van advertenties
(ofﬂine en online) te stimuleren
• Je bent een doorzetter
• Je bent in het bezit van rijbewijs B.
Wij bieden
• Een dynamische werkomgeving
• Een team gemotiveerde collega’s, dat iedere week een professioneel nieuwsblad
maakt voor alle inwoners van de gemeente Horst aan de Maas
• Een passende salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Herken je jezelf in deze vacature? Mail dan voor 3 mei 2012 een cv en motivatiebrief naar
vacature@kempencommunicatie.nl o.v.v. sollicitatie commercieel adviseur. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Ingrid van Kempen, telefoon 077 396 13 50.

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

Kaaswinkel de Waag
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Kaaswinkel de Waag
Frans en Thea van Lin
Steenstraat 16a
5961 EV Horst
077 398 16 75
vanlin@ziggo.nl
Kaasspeciaalzaak
22-04-2012

Activiteiten
Van Lin is een kaasspeciaalzaak
die zich bezighoudt met de
verkoop van een breed assortiment aan kwaliteitskazen, zoals
Noord-Hollandse kazen.
Deze bieden zij van jong tot
brokkelige kaas van 4 jaar.

Daarnaast bieden zij buitenlandse kazen, boerenkazen,
geitenkazen, schapenkaas,
notenkaas, wijnkaas en vele
andere soorten.
Doelgroep
Kaaswinkel de Waag biedt kazen
voor mensen van alle leeftijden,
jong en oud en kaasliefhebbers.
Onderscheidend vermogen
Kaaswinkel de Waag onderscheidt zich door het bieden van
kwaliteit, een breed assortiment
van binnen- en buitenlandse
kazen en het bieden van advies
aan klanten die vragen hebben.

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

Meerdal
beste dagje uit?
Aqua Mundo Het Meerdal in
America is naast het Aardbeienland
uit Horst genomineerd voor Beste
Dagje Uit. Naast een juryprijs wordt
er ook een publieksprijs uitgereikt.
Bij het stemmen kan men cijfers

geven voor de sfeer, de prijs/kwaliteitverhouding, klantvriendelijkheid en
faciliteiten. Stemmen kan tot 31 mei.
De verkiezing wordt georganiseerd
door Vote Company in opdracht van
www.uitmetkorting.nl

Voortuinenwedstrijd
succesvol van start
De eerste Voortuinenwedstrijd in de gemeente Horst aan de Maas is
volgens de organisatie succesvol van start gegaan. Voor de wedstrijd hebben
zich 112 inwoners ingeschreven. Zij krijgen komend voorjaar, zomer en
najaar bezoek van een deskundige jury.
De jury zal de 112 voortuinen beoordelen op de eerste indruk, het aanleg en onderhoud van de tuinen en de
vlijt en eigen creativiteit van de tuinliefhebbers. Tijdens de voortuinenavond
aan het einde van het jaar worden de
winnaars gekozen. Per dorp en per
categorie, kleine, middelgrote en grote
voortuinen, worden winnaars gekozen.
Daarnaast wordt een speciale prijs voor
een vrijwilliger die de tuin van een

hulpbehoevende onderhoudt, uitgereikt. Elke deelnemer aan de wedstrijd
ontvangt een juryrapport met tips en
adviezen om de voortuin verder te verfraaien. De Voortuinenwedstrijd wordt
georganiseerd door Gemeente Horst
aan de Maas, Centrum Management
Horst, het Citaverde College en de
dorpsraden. Het is de bedoeling dat de
Voortuinenwedstrijd voortaan elk jaar
wordt gehouden.

De Peel
Natuurlijk actief
Woensdag 11 april heeft het Peelvennootschap, onder de naam De Peel
Natuurlijk, haar eerste folder gelanceerd. De Peel Natuurlijk bestaat uit
twintig bedrijven uit Griendtsveen, Helenaveen en de Deurnese Hoek die als
doel hebben toeristen die in het gebied recreëren een leuk verblijf te bieden.
De ondernemers werken onderling
nauw samen om recreanten op diverse
vlakken arrangementen aan te bieden,
zoals fiets- en wandeltochten, overnachtingen, sportieve activiteiten of
eten en drinken. Ook werken ze samen
met de VVV’s van Limburg en Brabant.
Tijdens hun ledenbijeenkomst
woensdag 11 april werd het eerste
exemplaar van de folder aangeboden
aan wethouder Nicole Lemlijn van
Gemeente Deurne. Zij ondersteunt de
initiatieven van de ondernemers en
vertelt onder andere dat de samen-

werking tussen Brabant en Limburg op
deze manier goed tot stand komt, ook
voor de werkgelegenheid in dit gebied
is deze samenwerking tussen de ondernemers van groot belang.
Voor het nieuwe seizoen heeft de
groep al vier weekenden gepland voor
fietsers en wandelaars met als titel
Flower Power. De weekenden staan
in het teken van bloemen en aanverwante materialen.
Voor meer informatie over het
Peelvennootschap, kijk op
www.depeelnatuurlijk.nl
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Eerste verenigingsactie
Albert Heijn afgerond

Hondentrimsalon
geeft advies

Albert Heijn in Horst heeft zaterdag 14 april de prijzen van hun verenigingsactie uitgereikt. De grote winnaar,
scheidsrechtersvereniging Horst-Venray e.o., ging met een prijs van 1.142 euro naar huis. Het kleinste bedrag,
22 euro, werd gewonnen door volleybalclub Athos uit Sevenum. Onder de 38 deelnemende verenigingen uit Horst
aan de Maas werd in totaal 10.000 euro verdeeld.

Op zaterdag 21 april is hondentrimsalon Woef uit Lottum te gast bij
dierenspeciaalzaak Faunaland van Grootel in Horst. Eigenaresse Sandra
Sauvageot geeft van 11.00 tot 16.00 uur deskundig advies over het
onderhouden van de huid en vacht van honden.
Gediplomeerd trimster Sandra
Sauvageot zal onder andere vragen beantwoorden over de beste
manier om honden te kammen en
hun vacht te verzorgen. Ook vragen
over veranderingen in de vacht van

dieren kunnen worden beantwoord.
Sauvageot geeft op zaterdag 21 april
gratis advies. Een afspraak hiervoor
maken is niet nodig. Met vragen over
honden, hun huid of vacht kunnen
mensen langskomen, liefst met hond.

Zacht Belegen
wint goud
Tijdens de 29e Internationale Cheese Contest in Wisconsin in Amerika is
de speciale receptuurkaas Excellent, die bij Holland Kaascentrum bekend is
als zacht belegen, met goud bekroond in de categorie licht belegen.

Het doel van de actie was volgens
winkelmanager Hilco Janssen meer
betrokkenheid creëren tussen Albert
Heijn en de inwoners van Horst aan de
Maas. Hij vertelt dat er veel enthousiaste reacties zijn binnengekomen.
“De verenigingen konden zich op hun
eigen manier presenteren en zo punten
bij elkaar verzamelen. Voor die punten
kregen ze uiteindelijk geld.” Verder
vertelt hij over de demonstratie van de
Rode Kruis-vrijwilligers van de afdeling

Horst aan de Maas -Venray en over
de dansshow die verzorgd werd door
de Country Friends linedancers. “Het
leukste was dat er een hoop kleine
verenigingen meededen.” De winnaars
van de actie, de scheidsrechters, deden
vooral mee om nieuwe leden te werven. “Wij willen ervoor zorgen dat er
genoeg gediplomeerde scheidsrechters
in het weekend op de velden staan”,
vertelt Miek van Rens. “We hebben
ervoor gezorgd dat de mascotte van het

Nederlandse elftal, Dutchy, samen met
twee VVV-voetballers een middag bij
Albert Heijn waren. De kinderen konden
ermee op de foto en kregen handtekeningen”, vertelt ze enthousiast. “Ik denk
dat de meeste mensen daarom wel op
ons hebben gestemd.” De scheidsrechters weten nog niet of ze volgend jaar
weer meedoen. “We willen de eerste
plaats natuurlijk wel verdedigen, maar
dan moeten we wel weer een leuk idee
hebben.”

International Record
Store Day bij Miez-D
Vijf jaar geleden is de Internationale Record Store Day in het leven geroepen om platenzaken een hart onder de
riem te steken. Dit jaar wordt deze dag ook gevierd bij platenspeciaalzaak Miez-D in Horst. Het feest wordt opgeluisterd met diverse muzikale optredens van artiesten uit Horst aan de Maas.

De Internationale Cheese Contest
wordt elke twee jaar gehouden. In 82
categorieën werden 2.500 kazen van
over de hele wereld gekeurd. Toos
en Rob Wagenaar, ondernemers van
Holland Kaascentrum die elke week
op de markt in Horst staan, zijn erg
blij met de prijs: “Onder ons huismerk
worden Nederlandse kwaliteitskazen
verkocht. Deze prijs bevestigt dat

wij de juiste keuze hebben gemaakt
om deze kaas in ons assortiment
op te nemen. Doordat wij vers van
het mes snijden, komt de smaak
het best tot zijn recht.” Iedereen die
benieuwd is naar de smaak van deze
winnende kaas, kan komen proeven
bij Holland Kaascentrum op de markt
in Horst, dinsdagochtend van 08.30 tot
13.00 uur.

Meerlonaren
Agrariër 2012?
Vijf genomineerde bedrijven werden door de jury van de 17e editie
van de verkiezing Agrarisch Ondernemer 2012 bekendgemaakt. Onder
hen Good Farming Welfare uit Meerlo. Twan en Ludo Poels uit Meerlo
maken met deze nominatie kans op de titel en een geldprijs. De prijs
wordt op maandag 21 mei in Zeist uitgereikt.
Een jury heeft Potplantenbedrijf
Ammerlaan The Green Innovator uit
Pijnacker, knolselderijteler Luc Berden
uit Venlo, bloembollenteler Jos Borst
uit Obdam, tomatenteler Jos Looije uit
Maasdijk en de gebroeders Poels van
Good Farming Welfare varkenshouders
uit Meerlo genomineerd.
De jury: “De broers Twan en
Ludo Poels draaien mee in de top
van de varkenshouderij. Aan de
milieu- en welzijnseisen van 2013

voldoen zij al jaren. Sinds kort
maken zij van de varkensmest een
waardevol mineralenconcentraat
dat de akkerbouwers gebruiken
voor het land. Hierdoor zijn ze in
staat gebleken om de band tussen
akkerbouwers en varkenshouders
te verstevigen.” Deze verkiezing is
een initiatief van Boerderij. Voor de
publieksprijs kan gestemd worden tot
en met zaterdag 19 mei via
www.agrarischondernemer.nl/stem

It’s Clean

www.ikzoekeencontainer.nl
maakt schoon op uw wensen

tel. (077) 320 97 00

Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

De platenbranche zit behoorlijk in
het slop. Toch weten steeds meer mensen de gespecialiseerde platenzaak te
vinden. Miez-D in Horst kan daar over
mee praten.
“Ik draai nu alweer een paar
jaar mee en heb mijn plek in de
Horster muziek-scene gevonden”,
vertelt Michel Daniëls van Miez-D.

“Daarom vieren wij International
Record Store Day op gepaste wijze
met artiesten en bands uit Horst aan
de Maas. Vrijdagavond 20 april vindt
de aftrap plaats door het internationaal gelouterde duo Iain Matthews en
Egbert Derix. Zij spelen vanaf 19.00 uur
onder meer werk van hun nieuwste cd
‘In the Now’.

Op zaterdag treden nog meer
lokale helden op. Joep van Wegberg, de
Early Adopters en Christopher Green geven vanaf 11.00 uur acte de presence.”
Tijdens de eerste International Record
Store Day, nu vijf jaar geleden, trad
onder meer Metallica op. Elk jaar wordt
een ambassadeur voor deze speciale
dag gekozen. Dit jaar is dat Iggy Pop.

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

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

Laura Erskine
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

In Sevenum woont de 41-jarige Laura Erskine-Van Weijen die deze week
wordt geplukt. De in Maassluis geboren Laura is opgegroeid in SprangCapelle en verhuisde in 1996 naar Sevenum nadat haar Schotse echtgenoot
Alex (44) een baan had aangenomen in Blerick. “We hadden toen nog nooit
van Sevenum gehoord, maar een makelaar wees ons op bouwplan De
Krouwel”, zegt Laura. Naast hun twee kinderen Jim (13) en Grace (10),
maakt ook Jock deel uit van het gezin. Jock is een elf weken oude bordercollie waar het hele gezin dol op is. “Het is een echt schatje”, zegt Erskine.

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

Groene
aspergesalade

Geen spruitjes
voor Laura
Ook zoonlief Jim krijgt van Laura
de nodige aandacht en samen doen ze
aan hardlopen. “We oefenen voor de
veldloop die Jim op het St. Willibrord
Gymnasium in Deurne moet doen”,
zegt de sportieve moeder. Als er nog
wat vrije tijd overblijft, leest Laura
graag informatieve boeken over
voeding, gezondheid en aan haar vak
gerelateerd schrijfwerk. Maar vaak ontbreekt het haar eenvoudig aan tijd.
Koken is weliswaar een hobby van
Laura, maar er komen geen spruitjes
op tafel in huize Erskine. “Spruitjes zijn
niet mijn ding. Wel experimenteer ik
graag met nieuwe recepten waarbij de
Indiase keuken vanwege de kruiden
mijn voorkeur geniet. Mijn man Alex
kookt twee dagen per week en zorgt
met zijn maaltijden al voor de nodige
verrassingen op tafel”, aldus Laura.

Geen ruzie maken
Het dorp Sevenum doet Laura
denken aan Sprang-Capelle. “Sevenum

Benodigdheden:
· 250 gram groene asperges
· Zout en versgemalen peper
· 1/4 theelepel suiker
· 1 eetlepel frambozenazijn
· Mespuntje mosterd
· 3 eetlepels olijfolie
· 10 gram gemengde sla
Bereiding:
· Was de asperges en snijd de
houtachtige uiteindes er vanaf;
· kook de asperges in ruim water
met een snufje zout en de suiker
in 15 minuten gaar;
· laat de asperges uitlekken en
afkoelen in een vergiet en snij ze
in stukjes van 3 centimeter;
· klop in een kommetje een
vinaigrette van de azijn, zout,
peper, de mosterd en de olie;
· was de sla en slinger de bladeren
droog in een centrifuge;
· verdeel de sla over twee kleine
borden;
· sprenkel de vinaigrette over de sla
heen.
· meng de rest van de vinaigrette
met de groene asperges en strooi
ze over de sla heen.

te vinden, doet ze al 13 jaar aan yoga.
Daarnaast brengt ze regelmatig een
bezoekje aan de sauna waar ze van de
eerste tot en met de laatste minuut kan
genieten. Andere hobby’s van Laura zijn
koken en bakken. “Dat doe ik meestal
samen met mijn dochter om vervolgens
lekker te kunnen smullen van al het
lekkers wat we gemaakt hebben”, lacht
de Sevenumse.

is ongeveer even groot en het is een
fijne leefomgeving voor de kinderen.
Ik kan in Sevenum terecht voor alle
dagelijkse benodigdheden. Op korte
afstand is alles te vinden wat een gezin
nodig heeft. Nee, ik mis eigenlijk niets
in Sevenum”, zegt ze zonder lang na te
hoeven denken.

Ik mis eigenlijk niets
in Sevenum
Ze prijst de natuur in en rond
Sevenum. “Elk jaargetijde heeft zo zijn
charmes in de natuur en daar geniet ik
telkens opnieuw van.” Waar ze minder
van geniet en niet goed tegen kan is ruzie en vooral dan wanneer er bepaalde
dingen niet goed uitgesproken worden.

Evenwicht belangrijk
Laura kijkt graag met haar dochter
op vrijdagavond naar The Voice of
Holland. Dat doet ze eigenlijk meer
voor haar dochter. Zelf kijkt Laura
liever naar een Britse detective of naar
programma’s die iets met gezondheid
te maken hebben, zoals Embarrassing
Bodies. Eenmaal in bed mogen haar
kinderen Laura ’s nachts wakker
maken wanneer ze bijvoorbeeld ziek
zijn. Verder wil de Sevenumse liever
slapen want een goede nachtrust is
volgens haar van essentieel belang.
Laura Erskine is een bijzondere vrouw,
die elke dag opnieuw op zoek is naar
balans en evenwicht in het leven.
“Zouden meer mensen moeten doen”,
sluit ze het gesprek af.

HERENBROEKEN
5-DAAGSE
t/m zondag 22 april

De Sevenumse Laura heeft een eigen praktijk voor huidverbetering waar
ze met elke dag opnieuw met veel passie aan het werk is. Ze ziet het als een

uitdaging om het beste uit de huid van
mensen te halen en hun daarnaast ook
een stukje ontspanning te bieden. Om
zelf ook de nodige ontspanning en rust

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Ook volop lentemode
op onze damesafdeling!

2 april
Koopzonnvadna1g1.020-17.00 uur

zijn wij ope

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

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

Oplossing vorige week:

4
3

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

2e herenbroek
½ prijs

Insectenwering
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Kijk ook eens op insectenw
ering.com
Mommesstraat 11, Sevenum
077- 467 2197 § www.salet-gordijnenatelier.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Koken om de hoek
Inmiddels is het traditie: ter gelegenheid van de nationale vrijwilligersdag kookt de PvdA/PK bij ‘de buren’, de bewoners van de woningen aan
de Groenewoudstraat, pal achter het gemeentehuis in Horst.
We zijn er van harte welkom,
Birgit, Truus, Richard en Jan, en na
een kopje koffie gaan we aan de

slag. De bedoeling is om samen met
de bewoners de zondagse maaltijd
klaar te maken. Verschillende

bewoners gaan enthousiast met ons
aan de slag: Chinese tomatensoep
maken, aardappels schillen, sla
snijden, de schnitzels de pan in,
enzovoorts. Intussen komen nog
verschillende bewoners binnen, terug
van weekendverlof bij hun ouders, of

na lekker te hebben uitgeslapen. Er is
een jarige die aangeeft, vandaag
haar vrije dag te hebben, dus
meehelpen is er niet bij.
commissielid Jan van Dijk,
PvdA-PK

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

Ingezonden brief

In memoriam Wiel Wijnen en Jan Meulendijks
Gemengd koor Cantate Horst is diep getroffen door de berichten van
het overlijden van haar erekoorleden Wiel Wijnen en Jan Meulendijks op
5 en 6 april. Beiden bereikten de leeftijd van 91 jaar.
Wiel Wijnen begon zijn zangcarrière als tenor in de St. Oda
parochie in Melderslo en zette die
later voort in de St. Lambertuskerk in
Horst. Voor zijn grote betrokkenheid
bij de kerkmuziek ontving hij van de
Sint Gregoriusvereniging de zilveren
en gouden eremedailles als blijk van
waardering en dank bij zijn 25-jarig
en 40-jarig jubileum. In november
2010 vierde Wiel zijn 65-jarig koorjubileum. Bij gelegenheid hiervan

werd hem een erediploma uitgereikt.
Gemengd koor Cantate Horst
verliest in Wiel Wijnen een plichtsgetrouwe en sympathieke collega.
Zo zal hij in haar herinnering blijven
voortleven. Tijdens een plechtige uitvaartdienst in de St. Lambertuskerk op
11 april is afscheid van Wiel genomen.
Op 6 april overleed Jan Meulendijks,
oud-dirigent en organist van de
St. Lambertusparochie in Horst.
Hij bekleedde deze functie vanaf 1946

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

digd voor alles wat hij voor het koor
en daarmee ook voor de parochiegemeenschap heeft gedaan. Zij verliezen in hem een aimabel mens en een
warme persoonlijkheid met een groot
plichtsbesef. Op 13 april werd tijdens
een plechtige uitvaartdienst in de
St. Lambertuskerk afscheid van hem
genomen.
De gedachten van bestuur en
leden van Cantate gaan uit naar de families Wijnen en Meulendijks. Zij willen hen veel sterkte en kracht wensen
om het verlies een plaats te geven
naast alle mooie herinneringen.
Namens Gemengd koor Cantate

terrasoverkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

met grote deskundigheid en is van
bijzondere betekenis geweest bij de
muzikale vorming van de koren in de
Lambertusparochie. Bij zijn 50-jarig
jubileum nam hij afscheid als dirigent
maar bleef als organist nog een aantal
jaren betrokken bij het kerkkoor.
In zijn lange loopbaan vierde hij
diverse jubilea waarvan de uitreiking
van de Pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice in 1981 een
hoogtepunt was. In november 2011
ontving hij een erediploma van de Sint
Gregoriusvereniging omdat hij 65 jaar
aan een kerkkoor was verbonden.
Cantate is Jan veel dank verschul-

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Ruud Verhaegh • Hagelkruisweg 9, 5971 EA Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

Bespreking Poll week 14

Pasen is nog steeds een religieus feest
De stelling van week 14, ‘Pasen is nog steeds een religieus feest’ was er
eentje die van beide kanten enthousiast verdedigd werd. Een kleine minderheid, 46% van de stemmers, was het eens met de stelling. Iets meer dan de
helft, 54%, was het niet eens met de stelling. Het van oorsprong religieus feest
Pasen, waarbij gevierd werd dat Jezus na zijn dood op Goede Vrijdag weer
opgestaan is, is in de loop van de jaren vermengd met veel niet-religieuze
elementen. Toch blijft het vaak een familiefeest: op eerste paasdag gaan velen

met hun familie lekker brunchen of uit eten. Tweede paasdag is een dag waarop de woonboulevards en de tuincentra overspoeld worden met enthousiastelingen die hun vrije dag graag hieraan spenderen. Toch vinden veel mensen de
religieuze gedachte van Pasen nog steeds relevant, ongeacht de wijze waarop
het feest door velen gevierd wordt. Een kleine meerderheid echter vindt Pasen
allang geen religieus feest meer, maar zelfs een commercieel circus. Of gewoon
een dag om met familie door te brengen.

Fresh & Food moet een jaarlijks
terugkerend evenement worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Op zondag 22 april vindt de Fresh & Food koopzondag in het centrum van
Horst plaats. Tijdens dit evenement presenteren ondernemers uit het centrum
van Horst hun specialiteiten op het gebied van eten, drinken en versproducten.
De winkeliers treden daarbij letterlijk naar buiten. In diverse kraampjes en
pagodetenten worden de heerlijkste hapjes en de lekkerste drankjes geserveerd.
Bezoekers kunnen proeven van onder meer wijnen, verscheidene soorten ham en
streekgebonden groentegerechten. Een bijzondere manier om het publiek kennis

te laten maken met de verscheidenheid aan verse en bijzondere producten die
de winkeliers in Horst te bieden hebben. Het enthousiasme bij de deelnemende
ondernemers is groot. De bedoeling is om Horst-centrum op de kaart te zetten
met deze unieke markt. De organisatie verwacht dat niet alleen de inwoners van
Horst aan de Maas massaal op het evenement af komen, maar ook mensen uit
omliggende gemeenten en toeristen. De vraag rijst dan ook of Fresh & Food een
jaarlijks terugkerend evenement moet worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 15) > Gebiedsontzegging is een prima maatregel tegen overlast en geweldpleging
> eens 78% oneens 22%

Stoepperikelen
De aanleg van het
glasvezelnetwerk in Horst aan
de Maas is in volle gang. Op
diverse plekken worden geulen
gegraven en op geavanceerde
wijze oranje kabels onder
tuinen en opritten
doorgestoken. Mannen in
felgekleurde veiligheidsvesten
hebben een schop in de hand,
besturen een graafmachine of
hebben een leidinggevende
functie. Naast positieve
geluiden, “straks kan ik al in 3
minuten tijd worden opgepakt
voor het illegaal uploaden van
films”, zijn er helaas ook
negatieve geluiden, variërend
van blaffende honden in een
vers gegraven gat tot
mopperende mensen die
verstuikingen en schaafwonden
hebben opgelopen toen ze over
een verraderlijk verkeerd
teruggelegde stoeptegel zijn
gestruikeld. Blijkbaar leveren
de gatgravers en stoeplegger
niet overal net werk.
Nu is stoepen leggen
overigens wel een wat
vreemde klus. Als je er klaar
mee bent, wordt je werk met
voeten getreden. En hoewel de
heren aanleggers uitstekend
werk verrichten, moeten ze dat
dus niet te letterlijk nemen.
Verder klinkt uit de
buitengebieden een klaaglijk
gezang. De liederen worden
echter niet via LimeWire en
Piratebay verspreid, aangezien
de meeste bewoners aldaar
van de moderne
glasvezelverbindingen met
moeder Kerkdorp verstoken
zullen blijven. MegaBrullen in
plaats van MegaBytes. Anderen
zeuren over stapels stenen bij
de vooruitgang die bij de
aanleg van het netwerk, dat
vooruitgang zou moeten
brengen, zijn blijven liggen.
(Ziehier, naast stoeptegels kun
je ook over loszittende
zinsconstructies struikelen.)
Maar, als we straks uiteindelijk
weer op- en neerladen langs de
(glasvezel)draad en de
stoepperikelen zijn vergeten,
kunnen we elkaar met de
snelheid van het licht
Facebooken en tweeten: zand
erover.
D!rk
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www.hallohorstaandemaas.nl
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Vervallen kinderbijschrijvingen

Extra openstelling burgerzaken
Per 26 juni 2012 komt de bijschrijving van
kinderen in het paspoort van de ouder(s) te
vervallen. Elk kind heeft dan een eigen reis
document nodig om te kunnen reizen naar het
buitenland.De balies van Burgerzaken zijn op
donderdag 12,19 en 26 april van 16.00 tot
20.00 uur extra geopend.

aanvragen door personen vanaf 14 jaar en
ouder of voor kinderen die niet bijgeschreven
staan.
Vraag zo spoedig mogelijk, in ieder geval
vóór 1 mei, een reisdocument aan indien uw
kind staat bijgeschreven in uw paspoort en vóór
1 september naar het buitenland gaat.

Aanvragen reisdocument voor bijgeschreven
kinderen jonger dan 14 jaar vóór 1 mei 2012
Vanwege het hoge aantal extra aanvragen
verwacht de overheid langere levertijden
voor aanvragen gedaan door kinderen jonger
dan 14 jaar die nu staan bijgeschreven in
het paspoort van hun ouder(s). Vraagt uw
kind een reisdocument aan na 1 mei, dan
zal dit misschien niet voor het einde van de
zomervakantie (1 september 2012) kunnen
worden geleverd. Dit geldt dus niet voor

Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september
2012 géén eigen reisdocument nodig, dan
wordt u vriendelijk verzocht om voor die tijd
geen reisdocument voor hem of haar aan te
vragen. Dit in verband met de verwachte drukte
aan de balies.
Denk eraan dat uw kind bij de aanvraag en
het afhalen van het reisdocument aanwezig
moet zijn en eventueel in het bezit hebben de
reisdocumenten moet inleveren.

Lekker buiten bewegen in Sevenum!
Volgende week donderdag 26 april wordt
op feestelijke wijze de mozaïek bank, de
beweegtoestellen en een tafeltennistafel in
het gebied rondom de Wingerd en verzorgingshuis Sevenheym officieel in gebruik
genomen.
De mozaïek bank is een cadeau van de
Stuurgroep (Wonen Limburg, De Zorggroep,
gemeente Horst aan de Maas) aan de
Sevenumse bevolking. De KBO heeft bij de
officiële opening van de Wingerd een cheque
t.w.v. €10.000 ontvangen van Wonen Limburg

voor de aanschaf van beweegtoestellen voor
ouderen. De beweegtoestellen en tafelten
nistafel komen achter De Wingerd te staan en
kunnen door iedereen gebruikt worden.
Volgende week donderdag worden beide
cadeaus officieel in gebruik genomen door
wethouder Op de Laak, Sjaak Aveskamp
(De Zorggroep) en Hassan Najja (Wonen
Limburg).
Het programma start om 13.00 uur bij de
ingang van verzorgingshuis Sevenheym en
eindigt om 14.00 uur in c.c. De Wingerd.

Nieuws

Zwemles op niveau:
Is uw kind 4 jaar, dan kan hij/zij bij ons starten
met het nemen van zwemlessen. Er zijn
verschillende mogelijkheden, wilt u verdere
informatie, kijk op www.horstaandemaas.nl
of bel (077) 4779725.
Koninginnedag 30 april: hele dag gesloten.

kunt u vinden op www.horstaandemaas.nl

Meivakantierooster
De openingstijden in de meivakantie

Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25.

Openbare hoorzitting
van de commissie voor de behandeling
van bezwaarschriften en klachten
Openbare hoorzitting van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 24 april 2012 zal een vergadering
worden gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het
gemeentehuis te Horst (ingang via
hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde het
bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing
verzoek tot planschade voor de locatie
Sevenumseweg te Grubbenvorst

als gevolg van de vaststelling van het bestem
mingsplan ‘Projectvestiging glastuinbouw
Californië’.
Om 19.00 uur komt aan de orde het bezwaar
schrift gericht tegen de verlenging van de
begunstigingstermijn van het dwangsombesluit
van 9 februari ten behoeve van een bedrijf aan
de Horsterweg te Grubbenvorst.
Om 19.45 uur komt aan de orde het bezwaar
schrift gericht tegen het besluit van 31 januari
inzake de handhaving zanddepot Nieuwe Baan
te Tienray.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. drs. M.A.M. Lenssen, tel. (077) 477 97 77.

Commissie Ruimte 24 april 2012

Hondenbezit, de lusten en de lasten
Ondanks dat de opbrengst uit de hondentoiletten in 2011 enorm is toegenomen blijft
de ergernis en de klachten over hondenpoepoverlast onverminderd. Dat is heel
jammer. Om te voorkomen dat inwoners
van onze gemeente overlast hebben van de
uitwerpselen van honden van anderen zijn
een aantal regels vastgesteld bij het uitlaten
van de trouwe viervoeter.
Het hebben van een hond gaat normaalgesproken vooral gepaard met lusten, maar
er zijn ook lasten. Hoe zat het ook alweer
met de gemaakte afspraken?
Hondenbeleid
Het hondenbeleid dat sinds enkele jaren in
Horst aan de Maas geldt houdt in dat binnen
de bebouwde kom alle honden bij het uitlaten
aangelijnd moeten zijn. Ook moet binnen de
bebouwde kom alle hondenpoep die de hond
waar dan ook deponeert worden opgeruimd.
De enige uitzondering hierop is als men de hond
gebruik laat maken van het hondentoilet. Deze
staan op verschillende plaatsen in de gemeente
Horst aan de Maas.
Voorzieningen
Om het de hondenbezitters wat makkelijker te
maken zijn enkele voorzieningen gerealiseerd
om de hondenpoep op een ‘veilige’ manier
achter te laten. Laat een hond zijn uitwerpselen
achter op een plaats waar dat niet mag blijven
liggen dan kan men, met gebruik van een gratis
opruimzakjes, de hondenpoep oprapen en in
een afvalbak. Op veel plaatsen in de gemeente

staan dispensers waaruit men gratis opruim
zakjes kan halen. Deze opruimzakjes kan
men ook gratis afhalen bij de receptie van het
gemeentehuis.
Laat men de hond gebruik maken van een
hondentoilet dan hoeft men de poep hier niet
op te ruimen. Het hondentoilet wordt doorgaans
driemaal in de week gereinigd.

Hoe verder na harmonisatie
Welstandsbeleid
De commissie Ruimte vergadert op dinsdag 24
april 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag van 27 maart 2012

Opruimplicht
Het hondenbeleid is in onze gemeente al ruim
zes jaar van kracht. Intussen zou elke honden
bezitter moeten weten dat er een opruimplicht
geldt. Iemand die de hondenpoep niet opruimt
waar dit wel moet, kan hiervoor worden bekeurd
voor tenminste € 90,00. Bij geconstateerde
overtreding wordt niet meer gewaarschuwd.
Onlangs zijn zo een aantal hondenbezitters
op dit gedrag aangesproken en ook hiervoor
bekeurd.

• Verkeersplan LOG Witveldweg
Op verzoek van de D66fractie wordt deze
RIB (Raadsinformatiebrief) besproken in de
commissie Ruimte.

Gezond verstand
De aanlijnplicht en de opruimplicht geldt niet
buiten de bebouwde kom. Maar ook hierop zijn
uitzonderingen. Als een hond niet of moeilijk
onder controle is te houden, dit kan zijn bij heel
enthousiaste of agressieve honden, door zijn
baas dan moet deze ook buiten de bebouwde
kom aangelijnd zijn. Als een hond buiten de
bebouwde kom zijn behoefte doet dan gebruikt
zijn baasje natuurlijk zijn of haar gezonde
verstand en laat dit niet gebeuren in de oprit van
iemand anders of midden op een wandelpad.
Niemand zit te wachten op hondenpoep aan de
schoenen of aan de kleren van een hond van
een ander.

• Arbeidsmigranten
De commissieleden ontvangen informatie over
(de huisvesting van) arbeidsmigranten.

• Harmonisatie Welstandsbeleid
Voordat de raad deze conceptWelstandsnota
ontvangt kan de commissie Ruimte een re
actie geven op deze nota. Ook ontvangt de
commissie een doorkijk naar de in te stellen
commissie Ruimte en Kwaliteit.

Zij krijgen gelegenheid om vragen te stellen.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 24 april 2012
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Sluiting gemeentehuis i.v.m. Koninginnedag
Het gemeentehuis en gemeentewerken
zijn op maandag 30 april a.s. gesloten
in verband met Koninginnedag.
Voor dringende meldingen m.b.t.
gemeentewerken die geen uitstel dulden kunt

u het storingsnummer 06  23 49 82 49
bellen.
Let op: het gaat hier dus uitsluitend om drin
gende meldingen, waarbij direct gevaar voor de
omgeving dreigt
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Flip zit goed op de Floriade
Het Rabobankpaviljoen ‘Earthwalk’ is een van de grootste paviljoens van de Floriade. Flip Herraets uit Horst bemachtigde de opdracht om de ontvangst- en vergaderruimte aan te kleden met zijn meubelen. “Man, daar ben ik apetrots op.”

“Sommige mensen denken dat
je als ondernemer uit Horst aan de
Maas vanzelf wordt gevraagd voor de
Floriade. Maar ik kan je zeggen dat
dat niet zo voor de hand ligt.” Een
typische uitspraak van Flip Herraets.
Hij verzorgde de meubilaire aankleding van de ontvangstruimte van het
Rabopaviljoen Earthwalk. “Ik wilde per
se op de Floriade staan. Dat bleek voor
mij als kleine, zelfstandige ondernemer
een enorme uitdaging te zijn. De weg
er naartoe was niet de gemakkelijkste.
Maar als ik ergens voor ga, dan zet ik
alles op alles om het voor elkaar te
krijgen.”

Brede grijns
Er verschijnt een brede grijns op
Flips gezicht. “Toen ik een bericht
kreeg van Tinker, het bedrijf dat in
opdracht van Rabobank Nederland
de bouw en inrichting van het
Rabopaviljoen verzorgde, sprong ik
een gat in de lucht. Ze vroegen mij om
meubelen voor de ontvangstruimte te
leveren en ik zei tegen mezelf: ‘Flip,
grijp die kans.’ En die heb ik dus met
beide handen aangepakt. Ik moest
opboksen tegen drie grote concur-

FLORIADEAGENDA
zaterdag 21 april Sezako Sevenum

woensdag 25 april

Harmonieorkest Noord-Limburg Horst
zondag 22 april

Vocal Group Happy Sound, Hegelsom

www.horstaandemaas.nl/ﬂoriade

renten, maar ik had de opdracht toch
mooi binnen.”
De ruimte die Flip van meubilair
heeft voorzien is multifunctioneel.
“Het idee van Earthwalk sprak mij
enorm aan. Aan de voet van het
hoofdpaviljoen staat een apart gebouw.
Daar ontvangen de mensen van de
Rabobank hun gasten. Het bijzondere van de ruimte in het gebouw
is dat deze gemakkelijk kan worden
omgebouwd tot vergader- of filmzaal.
Bij de keuze van de meubelen heb ik
van meet af aan rekening gehouden
met deze flexibiliteit.”
Inmiddels heeft Flip veel
complimenten en positieve reacties
van bezoekers ontvangen. “Soms moet
ik wel lachen. Dan krijg ik een vraag
als: ‘Hoeveel personeel heb jij daar
rondlopen?’ Tja, daar kan ik duidelijk
over zijn: het is het paviljoen van de
Rabobank en niet van Flip Herraets.
En toch streelt zo’n vraag mijn ego.
Ik ben een ondernemer die hard aan de
weg timmert. Daarom ben ik superblij
met deze opdracht. En natuurlijk ben
ik als Horster ondernemer apetrots dat
ik een bijdrage heb mogen leveren aan
de Floriade.”

Kees van Rooij:
Pieter Smits opent aspergeseizoen in
#huisvdsmaak op @Floriade_2012.
pic.twitter.com/jtlaQCHW

Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek wordt dit jaar gehouden van 21 tot en met 28 april. In de gemeente Horst aan de Maas zijn er voor zowel
kinderen als ouderen veel bewegingsactiviteiten. Een opsomming:
Activiteiten voor kinderen
Voor elke basisschoolgroep wordt een sportac
tiviteit georganiseerd. Voor Horst aan de Maas
betekent dit dat bijna 3000 kinderen tijdens de
NSW in beweging zullen zijn.
• 555 kinderen uit de groepen 1 en 2 maken
kennis met gymnastiek in een grote gymzaal
• 820 kinderen uit de groepen 3 en 4 spelen
onder begeleiding van een sportconsulent op
het speelplein
• 210 kinderen uit groep 5 gaan zwemmen
onder schooltijd
• 439 kinderen uit groep 6 nemen deel aan de
Cruijff Foundation Games in Lottum
• 527 kinderen uit groep 7 doen mee aan de
Schoolsport Olympiade in Lottum
• 423 kinderen uit groep 8 maken kennis met
Fitness bij ANCO
Zwemmen voor € 1,-- in zwembad de Berkel in
Horst
Tijdens de Nationale Sportweek mogen alle
kinderen van de basisscholen op vrijdag 20 april
van 18.30 – 21.00 uur en op woensdag 25 april
van 13.30 – 15.30 uur zwemmen voor € 1, in
zwembad de Berkel, Kranestraat 14 in Horst.
Activiteiten voor ouderen
Alle ouderen uit Horst aan de Maas worden
uitgenodigd voor een gezellige en sportieve mid
dag op zondag 22 april in Wellness Centre Anco,
Venrayseweg 114 te Horst van 13.30 tot 15.00
uur. Aansluitend kunt u van 15.00 tot 17.00 uur
terecht in Feestzaal Froxx, Venrayseweg 116
te Horst. Zowel de toegang als het parkeren is
gratis.
De middag begint met een kennismaking met di
verse vormen van fitness die specifiek geschikt
zijn voor ouderen. Dit vindt plaats in Wellness
Centre Anco waar fitnessactiviteiten door

ouderen worden gedemonstreerd. Het Wellness
Centre staat voor u open. U kunt dan ook een
kijkje nemen bij het zwembad en de sauna.
Na de fitness activiteiten willen wij u aan de
hand van diverse demonstraties kennis laten
maken met een aantal andere sportieve activi
teiten, die bijzonder geschikt zijn voor ouderen
om aan deel te nemen. U kunt hierbij denken

aan volksdansen, zitgymnastiek, linedance,
activiteiten in het kader van Beweeg Bewust en
stijldansen. Deze activiteiten worden gedemon
streerd in de naast Anco gelegen feestzaal van
Feesterij Froxx.
Uiteraard mag u deze middag, als u dat wilt, zelf
aan een of meerdere activiteiten deelnemen, om
zo te ervaren of deze activiteit misschien voor

Zwemmen,
Meer bewegen voor ouderen

Zwembad De Berkel, Kranestraat 14 in Horst

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

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

u geschikt is. Behalve deze demonstraties op
zondag 22 april, wordt u ook de mogelijkheid ge
boden om op een ander tijdstip in de Nationale
Sportweek, geheel vrijblijvend een kijkje te
nemen bij zwemactiviteiten voor ouderen.
Hieronder ziet u het overzicht waarop de
zwemactiviteiten plaatsvinden. Ook hier geldt
dat u gratis en zonder verplichting op een van
deze tijdstippen mag deelnemen.
Voor meer informatie, spelregels en aanmelden
kunt u kijken op de website van Horst aan de
Maas onder het kopje Sport aan de Maas (www.
horstaandemaas.nl).

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad
dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben
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RAADSFEITEN
EDITIE 19 APRIL 2012

Eerste raadsvergadering zonder papier

Raadsleden digitaal aan het werk

Duurzaamheid, kostenbesparing en een andere manier van vergaderen: dat zijn de uitgangspunten bij het papierloos vergaderen door de raad van HadM. Op dinsdag 10 april 2012 was
de raad voor het eerst aan het werk zonder papieren stukken. Geen stapels papier meer op de
vergadertafel, maar in plaats daarvan digitale ondersteuning door middel van een i-Pad.
Voor alle vergaderingen en bijeenkomsten
ontvingen de raadsleden geprinte vergader
stukken. Omdat diezelfde stukken ook digitaal
beschikbaar zijn, groeide de behoefte aan een
digitale ontsluiting daarvan. In 2010 startten
enkele raadsleden een proef met Ereaders en
later met de zogenaamde iPads.
Door zonder papier te vergaderen geeft de
gemeenteraad zelf het goede voorbeeld op het
gebied van duurzaamheid en levert zij concreet
een bijdrage aan een duurzamere toekomst.
Tegelijkertijd levert de raad ook een bijdrage

aan een slanke en slimme organisatie door
actief te werken aan kostenbesparing.
En ‘last but not least’ zorgt de raad er zelf voor
dat ze effectiever en efﬁciënter gaat vergaderen.
Bij digitaal vergaderen bouwt elk raadslid vanaf
nu  digitaal  een eigen archief op. Komt er
dan een vraag naar informatie uit het verleden,
dan kan die nog tijdens de vergadering
opgezocht worden. Tot nu toe gebeurde dat
na aﬂoop van de vergadering. Op die manier
ontstaat er een ander debat in de raad.

Tijdens de raadsvergadering van 10 april aan het werk op de i-Pad.

Column

De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column. Deze keer is aan het woord: Essentie.

Uitdagingen bij de
Wet Werken naar Vermogen
Met de Wet Werken naar Vermogen krijgen
gemeenten de taak om een gedeelte van de
mensen met een arbeidshandicap die nu nog
ondergebracht zijn bij de sociale werkplaatsen,
van een baan te voorzien. Deze taak is nieuw
voor een gemeente. Er zal veel ondernemer
schap, kennis en kunde gevraagd gaan worden
die nu nog niet aanwezig is bij de meeste
kleinere gemeenten. Dit alleen al gaat veel
inspanning, tijd en geld kosten.
De vraag is: heeft de gemeente voldoende
kennis en expertise om deze taak zorgvuldig uit
te voeren? De huidige taken hebben nauwelijks
of geen raakvlakken met deze toekomstige taak.
Men zou voor de uitvoering van deze nieuwe
taak ook kunnen denken aan een gespecia
liseerd uitzendbureau gecombineerd met de
kennis van de NLW bedrijven. Er moeten
kansen gecreëerd worden, om deze doelgroep
tot volledige deelname aan de maatschappij
aan te zetten. Tevens is het van belang, dat
ondernemers die dit arbeidspotentieel willen

gebruiken, optimaal ondersteund gaan worden
in hun taak van goed werkgeverschap.
Een positieve insteek van alle betrokken
partijen is noodzakelijk. Onze maatschappij
is volop in beweging, de trein is rijdend en
iedereen moet de kans krijgen om op die trein
te springen.
Essentie zal in de afweging bij het uitvoeren
van deze wet speciaal letten op de volgende
punten:
• Ondernemers moeten optimaal gefaciliteerd
worden bij het gaan gebruiken van dit
arbeidspotentieel.
• Er dient een veilige omgeving gecreëerd te
worden voor werknemer en werkgever.
• Een slanke, efﬁciënt werkende partij met
kennis van de mogelijkheden die mensen
met een handicap hebben en die een
luisterend oor heeft voor de markt van
werknemers en werkgevers moet deze taak
op zich gaan nemen.
Bart Bertrams, raadslid Essentie

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van 10 april 2012
Op dinsdag 10 april 2012 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen tijdens deze raadsvergadering.
Spreekrecht raadsleden
Er waren twee raadsleden die van het spreekrecht
gebruik maakten.
De heer Bouten verzocht het college van
burgemeester en wethouders (B&W) om de raad
uitgebreid te informeren over de stand van zaken
van het brandweerbeleidsplan. En dan vooral
over de inspraak van de brandweerlieden daarbij.
B&W zei toe de raad hierover schriftelijk te
informeren.

omwonenden door genoemd BP. De omwonen
den verwachten een ernstige aantasting van hun
privacy en woongenot.
De SP stelde voor om het BP te wijzigen zodat
op het perceel maar een woning gebouwd
mag worden. Dat gebeurde niet; de SP stemde
daarom tegen dit voorstel.
Na een korte schorsing stemde de fractie PvdA
PK in met het BP, maar gaf een stemverklaring
af. Deze hield in dat de raad erop moet toezien
De heer Kemperman sprak over het ongenoegen dat de besluitvorming op een goede manier tot
dat er onder burgers leeft over de te hoge salaris stand komt; PvdAPK plaatste daar vraagtekens
bij. Het gaat om de motivering van het besluit en
sen van topfunctionarissen bij maatschappelijke
de fractie maakte zich daarover ernstige zorgen.
instellingen. Hij riep B&W op om  in navolging
Met meerderheid van stemmen stelde de raad
van de Provincie Limburg  met een voorstel te
komen om de subsidies in te trekken. Afgesproken het BP Burg. Cremersstraat vast.
werd dat B&W de voorstellen van de provincie
BP De Zumpel-Kloosterstraat-Julianastraat
Limburg onderzoekt, wat de consequenties
daarvan zijn en wat die betekenen voor Horst aan Op 4 juli 2010 stelde de gemeenteraad het BP
de Maas (HadM). Bij deze analyse worden ook de De ZumpelKloosterstraatJulianastraat vast.
Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de
partners in de eigen regio betrokken.
Raad van State. De Raad van State heeft drie
gebreken geconstateerd in (de motivering van)
Beantwoording schriftelijke raadsvragen
Naar aanleiding van SPvragen over een artikel in het besluit. De raad stelde het BP De Zumpel
Hallo HadM van 15 maart, antwoordde wethouder KloosterstraatJulianastraat unaniem
gewijzigd vast.
Op de Laak dat het artikel een verslag was van
het weekblad Hallo HadM van een openbare
Bezwaarschrift Ulfterhoek
bijeenkomst met Factor 73: een regionale
Eerder is besloten om (volgens de ruimtevoor
vereniging van personeelsfunctionarissen.
ruimteregeling) mee te werken aan het reali
Factor 73 was te gast in de raadzaal van HadM,
seren van vier woningen op perceel Ulfterhoek.
om de Wet werken naar vermogen te bespreken
en om te bezien of zij daarin iets kunnen betekenen. Maar de initiatiefnemer wilde gebruik maken van
de VORmregeling. B&W besloot op 5411 om
Factor 73 gaat daarmee zelf aan de slag.
De gemeente HadM zoekt naar lokale mogelijkheden hier niet aan mee te werken. Daartegen maakte
de initiatiefnemer bezwaar; B&W verklaarde dat
om (met werkgevers) creatieve oplossingen te
bezwaar ongegrond. De Rechtbank in Roermond
bedenken voor mensen die een afstand tot de
oordeelde dat deze laatste beslissing door de
arbeidsmarkt hebben.
raad genomen moet worden.
Op de vragen van het CDA over kredietoverschrij
ding bij de renovatie wijk In de Riet gaf wethouder Het door de PvdAPKfractie ingediende amen
dement voor een tekstuele aanpassing werd
Driessen een uitgebreide toelichting. Medio april
wordt de renovatie vervolgd. Het wijkcomité werd door de hele raad ondersteund.
Unaniem verklaarde de gemeenteraad het
hierover geïnformeerd.
bezwaarschrift van de heer Kersten ongegrond.
Op verzoek van het CDA schetste wethouder
Huisvestingsplan onderwijs 2012-2022
Litjens de situatie en voortgang van de stimule
De gemeente HadM moet zorgen voor goede
ringsregelingen woningbouw. Er zijn positieve
geluiden: de woonketting, de starterslening en de onderwijshuisvesting. HadM maakte  met
instemming van alle schoolbesturen  een
garantielening helpen om de markt in beweging
zogenaamd huisvestingsplan. Er was van
te krijgen. Er ontstaat ook doorstroming in het
alle partijen waardering voor dit goede onder
huursegment. B&W komt met een evaluatie en
bouwde plan.
mogelijke vervolgstappen terug naar de raad.
Actieve informatie vanuit B&W
Wethouder Litjens informeerde de raad naar aan
leiding van de email van werkgroep Klevar. De
Raad van State kan nu een uitspraak doen over
de milieuvergunning. De ruimtelijke onderbouwing
gaat nog voor advies naar de werkgroep. De
‘verklaring van geen bedenkingen’ komt te zijner
tijd in een raadsvergadering aan de orde.

De fractie van Essentie onderstreepte het belang
om in de toekomst (ook) te sturen op duurzaam
heid. En de PvdAPK wilde toch nog eens de
haalbaarheid onderzoeken om de ideale situatie
in Grubbenvorst na te streven: drie
scholen op één locatie samenbrengen.
Unaniem stelde de raad het huisvestingsplan
onderwijs 20122022 vast.

BP Burg. Cremersstraat
In het bestemmingsplan (BP) “Maaskernen”
is voor een perceel aan de Burgemeester
Cremersstraat, Grubbenvorst, wel een woon
bestemming opgenomen maar geen bouwvlak.
Om het perceel geschikt te maken voor woning
bouw (1 à 2 woningen ) is herziening van het BP
nodig. Aansluiting is gezocht bij het geldende BP
“Maaskernen”. Tijdens het burgerpodium schetste
de heer Danckaert opnieuw de situatie van de

Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl
kunt u de videobeelden van de raadsvergadering
bekijken. Dat kan al daags na de betreffende
vergadering. Nadat het verslag van de vergade
ring is vastgesteld (in de volgende vergadering),
kunt u de vergadering in het digitale archief raad
plegen als videobestand en ook als schriftelijk
verslag.
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Beleving staat centraal
De Floriade trekt extra bezoekers naar regio Noord-Limburg. Een perfecte
aanleiding om mensen kennis te laten maken met de agrarische sector in
Horst aan de Maas. Met deze gedachte nodigde een werkgroep van de
gemeente ondernemers uit voor een brainstorm. Het resultaat is een serie
wandel- en fietstochten langs agrarische bedrijven in de regio, met elk een
eigen thema.

“We willen de mensen graag
vertellen waar wij goed in zijn en laten
zien dat wij geen geheimen hebben”, zegt Wim Hermans van kwekerij
Hermans-Walter in Sevenum. “En hoe
kun je dat beter doen dan ze kennis te
laten maken met de producten uit de
regio op de plek waar ze worden geproduceerd? De Floriade is de perfecte
aanleiding. Wij kwamen op het idee
om met een aantal ondernemingen
uit de toeristische sector wandel- en
fietstochten langs agrarische bedrijven
te organiseren: recreatie in combinatie
met educatie. Mensen die de deelnemende bedrijven bezoeken, krijgen
veel meer beleving bij producten. Ze
kunnen met eigen ogen zien hoe producten gemaakt, verwerkt en vervoerd
worden. De arrangementen zijn niet
alleen bedoeld voor toeristen maar ook
voor inwoners van Horst aan de Maas.”

Ook na Floriade
De Floriade-werkgroep van de
gemeente is blij met het initiatief.
Volgens Peter Reuten, met collega Leon
Joris kartrekker van de ‘agro-consumententours’, draagt de samenwerking
tussen de bedrijven het beleid van de
gemeente uit: verbinden. “Het was
opvallend hoe groot de saamhorigheid tussen de bedrijven was, toen de
initiatieven werden besproken”, vertelt
Reuten. “De gemeente faciliteert in
eerste instantie in de totstandkoming

Pimp Ow Ei
Op zondag 22 april opent wethouder Ger van Rensch in Hegelsom de
Pimp ow Ei-route. De fiets- en wandelroute voert langs 26 kunstwerken,
eigenhandig gemaakt door inwoners van Hegelsom en is gedurende de
Floriade geopend.
Pimp Ow Ei is een initiatief van
de werkgroep Tuutetrek uit Hegelsom.
Het doel van de kunstmanifestatie
is om fietsers en wandelaars op een
bijzondere manier kennis te laten
maken met Hegelsom en de omgeving. De route is gedurende de Floriade
geopend. Op 5 april is het promotiefilmpje ter ondersteuning van de
manifestatie al in première gegaan.
In de videoclip, die op YouTube te zien
is, wordt ook het Pimp Ow Ei lied ten
gehore gebracht. Voorafgaand aan de
feestelijke opening van de route wor-

van de wandel- en fietsarrangementen,
met name tijdens de Floriade. Maar het
zijn de bedrijven die invulling geven
aan de uitvoering.” Wim Hermans
verwacht dat de ‘agro-consumententours’ in mei pas echt gaan lopen. “We
houden de eerste maanden in de gaten
hoe de ervaringen zijn door goed naar
de mensen te luisteren. Als zij bijvoorbeeld aangeven dat combinaties met
andere arrangementen wenselijk zijn,
dan gaan we dat bespreken.”
Het is de bedoeling dat de tours
ook na de Floriade blijven bestaan als

Extrat
groo deel
voor PN
bij K

den de 26 ‘ei’-kunstwerken door een
deskundige jury beoordeeld. De officiele opening van de route vindt plaats
om 13.00 uur en om 14.30 uur wordt
de fototentoonstelling van de kunstwerken in zaal Debije geopend. Daarna
volgt de prijsuitreiking van de winnaars
van Pimp Ow Ei door wethouder
Ger van Rensch. De routebeschrijving
en een toelichting van de kunstwerken
zijn vanaf 22 april gratis verkrijgbaar
bij Zaal Debije en Bloemsierkunst
De Kogeldistel in Hegelsom en bij het
VVV-kantoor in Horst.

recreatiemogelijkheid. “We hopen dat
veel mensen warm lopen voor de agroconsumententours. Binnenkort wordt
een folder verspreid met daarin informatie over de arrangementen en dan
wordt ook bekend onder welke naam
de tours in de markt worden gezet”,
zegt Peter Reuten.
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SV Aspargos op koers
voor goud
Door: Pim Gubbels
Aanstaande zaterdag speelt heren 1 van SV Aspargos hun laatste competitiewedstrijd van het volleybalseizoen.
In eigen huis nemen de Grubbenvorster volleyballers het op tegen de directe concurrent voor het kampioenschap:
Stravoc uit Stramproy. Als de mannen uit Grubbenvorst één set winnen, is het kampioenschap een feit.

Kruidenstempel‐ Ayurvedische‐
Ontspannings‐ en Voetreflexmassage

Nu €5 korting

(geldig tot 15‐5‐2012)
www.danumassage.nl
St Odastraat 56, Melderslo tel.: 06 43016729
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badmode

Het afgelopen seizoen degradeerde het hoogste herenteam van
SV Aspargos uit de eerste klasse. Tot
overmaat van ramp vertrokken ook nog
eens een aantal vaste spelers. Het zag
er dus niet naar uit dat er dit seizoen
alweer een feest te vieren viel.

Niet verwacht
De club trommelde een tweetal
oudgedienden op, die eigenlijk al
met seniorenvolleybal gestopt waren
en wisselde een aantal spelers van
positie in het veld. Dit bleek succesvol,
want vanaf de eerste wedstrijd heeft
SV Aspargos bijna non-stop bovenaan
gestaan in de ranglijst.

Tijdens de winterstop had het
eerste herenteam van SV Aspargos een
enorme voorsprong op de concurrentie en leek het kampioenschap alleen
nog maar een kwestie van tijd. In de
tweede seizoenshelft werden echter
regelmatig punten gemorst door de
Grubbenvorstenaren.

Nog spannend
Directe concurrent Stravoc sprokkelde wel punten bij elkaar en liep
flink in op SV Aspargos. De voorsprong
is nu nog 3 punten voor Aspargos.
Door een beter set-gemiddelde
hoeven de heren uit Grubbenvorst
slechts één set te winnen om het

kampioenschap veilig te stellen. De
kampioenswedstrijd wordt zaterdag
21 april om 18.00 uur gespeeld in
’t Haeren in Grubbenvorst.

Dubbel
Naast een mogelijk kampioenschap in de competitie kunnen de
heren van SV Aspargos dit jaar nog
een prijs winnen. Op 13 mei spelen de
Grubbenvorstenaren ook de bekerfinale. In Meijel is Fyrfad uit Maastricht
de tegenstander.
Het is de tweede keer dat de
heren van SV Aspargos een bekerfinale
spelen, maar nog nooit heeft de club
de beker gewonnen.

your professional sportshop

www.sport2000meulendijks.nl

Bij korfbalvereniging De Merels uit Melderslo vond op woensdag 11 april de jaarlijkse korfbalspellentraining plaats. Kinderen uit groep 1, 2 en 3 mochten allerlei korfbalspellen doen. De zon liet zich regelmatig
zien en de vereniging beschouwde de middag met enthousiaste actieve kinderen als geslaagd. Voor meer
foto’s, kijk op www.merels.nl
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Sparta’18-VVV’03

Kampioen Sparta verliest

Wij zoeken voor het seizoen

april t/m september de volgende versterking:

Ervaren barkeeper (m/v)

Door: Bobby Minten
Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum heeft haar eerste wedstrijd als kampioen niet weten te winnen. Thuis
tegen VVV ‘03 uit Venlo mocht zelfs niet worden geklaagd met een 1-1 gelijkspel. Sparta was slordig in haar balbezit
en kwam slechts zelden in het 16-metergebied van de tegenstander.

Leeftijd18+. Een echte teamplayer.
Stressbestendig. Voor de drukke
weekenden, Hemelvaart en
Pinksteren en voor de rest minimaal
2 weekenden per maand.
Broekhuizerdijk 27 Melderslo tel.: 077-3983350
e-mail: motorcamping@toerstop.nl www.toerstop.nl

Crist Coppens
4 gepaneerde schnitsels
€ 5.50
Roomschijven iedere vierde gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Sparta-verdediger Paul Bussemakers weert
een sliding van een VVV ’03-aanvaller af (Foto: Sjaak Verstegen)
VVV ‘03 voetbalde fris, maar had
het ook lastig om kansen te creëren.
Nadat Sparta balverlies leed kwam
VVV ‘03 uit een counter gevaarlijk
door met een man meer. Pim Nellen
voorkwam dat Rob Raedts in actie
moest komen, maar de scheidsrechter zag als enige een overtreding
van Sparta en dus een penalty voor

VVV ‘03. Deze werd onberispelijk binnengeschoten. Vlak voor rust kwam
Sparta toch nog op gelijke hoogte.
Een fraaie steekpass van Ruud van der
Sterren werd prachtig in de bovenhoek
gekruld door Pim Nellen.
Na de thee werd verwacht dat
Sparta orde op zaken ging stellen,
maar hier was geen sprake van.

VVV ‘03 was gelijkwaardig aan de
Sevenumse ploeg. Op het eigen
kunstgrasveld kwam Sparta niet tot
veel kansen. Aan de andere kant
redde doelman Rob Raedts enkele
keren uitstekend op inzetten van de
gasten. Met een 1-1 eindstand blijft
Sparta in ieder geval ongeslagen in
2012.

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Acu-Balance

Zaterdag 21 april Nationale Open Golfdag

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Hooikoorts (ook preventief!),
Voorjaarsmoeheid, Overgang
Tennisarm, Ischias, Migraine

Golfen met een gastvrije G

Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

Zaterdag 21 april vindt de Nationale Open Golfdag plaats. Op deze dag staat de Golfhorst in America open voor
iedereen die geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar de golfsport. Iedereen is van harte welkom.

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

MAGAZIJNVERKOOP
In onze kelder start op zondag 22 april om 12.00 uur de rigoureuze
magazijnverkoop.
Wij vegen de magazijnen schoon!
5.000 stuks DAMES

+ HEREN

MERKKLEDING

JASSEN - PANTALONS - TRUIEN - BLOUSES - KOSTUUMS
- KOLBERTS - SWEATERS - SHIRTS - LINGERIE - JEANS

KORTINGEN 50% - 70%
START: ZONDAG 22 april
om 12.00 uur

ALLE
AFDELINGEN
OPEN
12 - 17 UUR

op de baan. Op de bekende berg hebben de bezoekers een prachtig uitzicht
over omringende velden en akkers.
Bij de receptie van de Golfhorst wordt
informatie gegeven over de recente
ontwikkelingen omtrent het golfpaspoort en het golfvaardigheidsbewijs,
de speelmogelijkheden, golfclinics
en bedrijfsevenementen. In de shop

wordt deskundige voorlichting over de
benodigde golfuitrusting gegeven.
De nationale golfdagen worden
georganiseerd door de Nederlandse
Vereniging van Golfaccommodaties
(NVG). De Nederlandse Golf Federatie
(NGF) en PGA Holland (PGA Holland)
ondersteunen de Nationale Open
Golf-dag.





`

i

Grotestraat 23 - Venray - Tel.: 0478 581526

ÛiÀ>Þ

Tijdens de open dag verzorgen
professionals van Golfschool Arthur
Kleeven tussen 10.00 en 16.00 uur op
gezette tijden kennismakingsclinics.
Bezoekers kunnen zelf de techniek van
het putten, chippen en pitchen uitproberen. Daarnaast mogen bezoekers
ook een hole spelen op de baan.
Er worden rondleidingen verzorgd

OP NIET AFGEPRIJSDE
AANKOPEN DEZE
DAG DUBBELE
SPAARPUNTEN
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De Boer scoort in twee races
Bob de Boer uit Broekhuizenvorst is tijdens de paasraces in Assen als eerste geëindigd in de GSA-klasse. In de
ONK-klasse werd hij tweede. Na een hele winter sleutelen en verbeteren wilde Bob zich voorbereiden op het
Europese kampioenschap van 11 tot 13 mei door deel te nemen aan deze races.

hoopte ik op een regenrace want dat
bevalt me meestal wel. Gelukkig bleef
het daarna toch regenen en dus was
de bandenkeuze snel gemaakt. Toen ik
aan de start stond en het licht aanging,
zat ik vol agressie, want op die 10e
startplek hoorde ik gewoon zeker niet
thuis. Dus ik dacht, ik moet een superstart maken om er goed bij te zitten
in de eerste bocht, dan kan ik het nog
goed maken.”
Uiteindelijk lukte het Bob om een
goede start te maken en ook de rest
van de race pakte voor hem voordelig

uit. Hij eindigde als eerste in de GSAklasse, de Duitse kampioenschappen.
De andere race, om de Nederlandse
kampioenschappen, eindigde voor de
Broekhuizenvorstenaar op een tweede
plek.

Dik tevreden
“Ik was na afloop dik tevreden
met mijn goedmaakprestaties op de
trainingen en kwalificaties, want ik
stond tenslotte wel mooi te kijken op
het hoofdpodium met twee bekers en
een bosje bloemen”, lacht Bob.

Nordic Walking-clinic
Op zaterdag 28 en zondag 29 april organiseert lopersgroep De
Peelrunners uit Horst en omgeving een Nordic Walking-clinic van 1,5 uur
bij hun clubgebouw op de Kastiëlse Baan aan de Tienrayseweg in Horst.
De clinics beginnen om 09.00 uur.

Volgens Bob gingen de trainingen en kwalificaties op zaterdag zeer
slecht. “Ik was super ontevreden met
een 10e startplek. De problemen
kwamen door vering, bandenwarmte

en bandenkeuze”, laat hij weten.
Op maandag tijdens de warming-up
ging het echter meteen beter met de
motorracer. “Ik kwam meteen goed
en lekker in mijn ritme. De aanpas-

singen die we zondag verricht hadden,
kwamen meteen goed op het circuit
uit.” Ondanks de natte warming-up
klaarde het weer op tegen de tijd dat
de race van start ging. “Eerlijk gezegd

Famos bv is een internationaal opererend
productie- en assemblagebedrijf van
roestvaststaal producten voor de
medische markt.

Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers welke willen meewerken aan de verdere groei
van ons bedrijf:

Meewerkend werkvoorbereider asseMblage m/v

De kennismakingsles Nordic
Walking bestaat uit een stukje theorie
gevolgd door praktijk in de buitenlucht. Bij deze clinic kunnen deelnemers gebruikmaken van de poles van
de Peelrunners.
Is na deze clinic de interesse in
deze sport gewekt, dan bieden de
Peelrunners ook cursussen Nordic
Walking. In deze cursus wordt in
drie lessen de juiste basistechniek

aangeleerd.
De clinics zijn gratis. Wel kunnen
deelnemers een vrijwillige bijdrage
doen aan Tour4Life. Een van de
instructeurs neemt deel aan deze
sponsoractie voor Artsen zonder
Grenzen. Opgave voor de clinic kan
via een mail naar hans.hagens@
hetnet.nl Voor meer informatie over
Nordic Walking bij de Peelrunners, kijk
op www.peelrunners.nl

Deltaskills is werkzaam binnen de sectoren technisch
onderhoud en machinebouw. Zij ondersteunt haar
opdrachtgevers in het efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten bouwen van productiemachines en het
doelmatig onderhouden van deze machines. Deltaskills heeft een groot aantal klanten
in de regio Noord Limburg. Bij deze klanten worden de technische professionals van
Deltaskills ingezet bij het organiseren en uitvoeren van de bouw en onderhoud van
productiemachines. Gezien de groeiende vraag van klanten van Deltaskills, zijn we op
zoek naar nieuwe enthousiaste monteurs.

38 uur p/w

De medewerker geeft dagelijks leiding aan de assemblage-afdeling en is verantwoordelijk voor de planning, inkoop, voorraden en correcte registratie van geproduceerde en/of geregistreerde seal-apparaten.
Tevens onderhoudt hij het telefonisch contact met internationale relaties betreffende storingen en
reparaties van seal-apparaten. Daarnaast bestaan zijn werkzaamheden uit het assembleren van mechanische en elektrotechnische onderdelen, het afregelen, repareren en kalibreren van apparaten.
Functie-eisen:
• afgeronde opleiding MBO elektrotechniek niveau 4;
• ervaring in assemblage van elektronische apparatuur;
• beschikt over administratieve vaardigheden;
• communicatieve en leidinggevende vaardigheden;
• beheersing van Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• beheersing van Microsoft office.

asseMblage Medewerker m/v

38 uur p/w

Uw werk zal bestaan uit het assembleren van onderdelen, het afregelen en
kalibreren van seal apparaten.
Functie-eisen:
• een VMBO opleiding richting techniek en/of enkele jaren ervaring in
vergelijkbare functie;
• u bent bereid u te bekwamen middels praktische opleidingen;
• ervaring met solderen.
Famos bv biedt u een moderne en prettige werkomgeving en bij de functie
passende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Bent u geïnteresseerd in een van bovenstaande vacatures dan kunt u uw sollicitatiebrief inclusief cv
zenden aan Famos bv t.a.v. mevrouw C.J.H. van den Bekerom op onderstaand adres:
Famos bv Noorderpoort 20 , 5916 PJ Venlo e-mail: c.bekerom@famos.nl

Monteur 2.0 in vaste dienst
bij Deltaskills
Functie:
In de functie van monteur word je ingezet bij verschillende opdrachtgevers. Door je
coach wordt op basis van je kennis en kunde bekeken welke opdrachtgever en werkzaamheden het beste bij je passen. Daarbij gaan we uit van onze overtuiging dat jij het
best functioneert in werk dat je met plezier doet.
Proﬁel:
- Minimaal een afgeronde mbo-opleiding richting electro of werktuigbouw, aangevuld
met vakgerichte cursussen op het gebied van hydrauliek/pneumatiek of besturingstechniek.
- Ervaring als monteur binnen het technisch onderhoud en/of machinebouw.
- Goede sociale vaardigheden, prettig in omgang met klanten en collega’s.
- Je bent een representatieve ambassadeur voor Deltaskills.
- Flexible instelling met betrekking tot verschillende werktijden bij de diverse opdrachtgevers.
Wij bieden:
Wij bieden je een uitdagende baan aan binnen een gemotiveerd team met volop ruimte
voor persoonlijk ontwikkeling. Daarnaast ontvang je een prima salaris en de nodige
uitrusting om het werk optimaal te kunnen uitvoeren.

DELTASKILLS MAAKT WERK VAN LOOPBANEN
Interesse?
Neem contact op met Wendy Koudijs of Denise van den Tillaar,
telefoon 0478-538282.
Je kunt ook direct je cv sturen aan info@deltaskills.nl
Kijk voor deze en andere functies op www.deltaskills.nl
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Nieuwe gecertificeerde hengelsportcontroleurs

Controle hengelsportdocumenten
Alle wateren in Horst aan de Maas, zoals de roei- en visvijvers bij Kasteelpark ter Horst, de Kabroekse beek,
de vijvers in de Riet, de Molenbeek, de Lollebeek en de kanalen in Griendtsveen worden steeds intensiever gebruikt
voor hengelsport. In samenwerking met de politie, boa’s en controleurs van verenigingen als HSV ’t Bliekske wordt
gecontroleerd op zwartvissers.

een geldige schriftelijke toestemming
van de rechthebbende op het visrecht, kortweg een visvergunning of

vispas. Vissers die geen lid zijn van
‘De Hengelsport’ hebben ook een
dagvergunning nodig.

BENT U HUURDER VAN WONEN LIMBURG?

DOE MEE AAN

BUURT IN BEELD
EN ONTVANG KAARTEN VOOR DE FLORIADE!

WIJ STELLEN GRAAG ONZE NIEUWE ORGANISATIE AAN U VOOR.
BENT U HUURDER VAN WONEN LIMBURG? DOE DAN MEE AAN DE BUURT IN BEELD
ACTIE EN WIJ VERWELKOMEN U GRAAG OP 21 MEI OP DE FLORIADE!
HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

1

MAAK EEN FOTO

Waarop uw straat of buurt centraal staat.
Dat kan op de meest uiteenlopende
manieren. Hoe origineler, hoe leuker.

PUBLICEER UW FOTO

Dit doet u heel eenvoudig op de website
wonenlimburg.nl/buurtinbeeld. Nadat u
wonenlimburg.nl/buurtinbeeld
uw foto heeft geüpload vult u uw gegevens
in en verzendt u alles, met één druk op
de knop. Inzenden kan tot 1 mei.

3

2

120 euro boete
De boetes op vissen zonder
schriftelijke toestemming zijn in 2012
verhoogd. Zonder toestemming vissen
kan 120 euro kosten. Met meer dan
twee hengels kan die boete oplopen
tot 280 euro. Vissen met levend aas
kan zelfs een boete van 340 euro
opleveren.

Nadat we uw foto en uw gegevens hebben ontvangen,
sturen we u twee gratis toegangskaarten voor de
Floriade. Snelle inzenders maken ook nog eens
kans om ’s avonds een optreden van Rowwen Hèze
bij te wonen.

Op de website kunnen alle ingezonden foto’s
bekeken en beoordeeld worden. Staat uw foto
erop? Zorg dan dat zoveel mogelijk mensen erop
stemmen. Hoe meer stemmen, hoe meer kans op
de hoofdprijs. Stemmen kan tot 15 mei.

...EN WIN EEN STRAATBARBECUE!

De inzender met de meeste stemmen wint
een feestelijke barbecue voor de hele straat.
De prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht.

WONENLIMBURG.NL/BUURTINBEELD

Door: Henk Claassens
Voetbalvereniging RKSV Melderslo begon feller aan de wedstrijd dan
hun tegenstander uit Leunen. Dat resulteerde in het begin al in een paar
kansen voor Melderslo. Met name Bart Verheijen was moeilijk af te
stoppen, wat de directe tegenstander ook geel opleverde.
Na een kwartier voetballen werd
Bart Verheijen neergehaald in het
strafschopgebied. De goed leidende
scheidsrechter kon niets anders
beslissen dan om de bal op de stip
te leggen. Paul van Helden nam deze
penalty. Hij schoof de bal beheerst
binnen, 1-0.
Leunen probeerde nog voor de
rust de gelijkmaker te maken, maar
de verdediging van Melderslo stond
zijn mannetje, dus ging Melderslo
met een verdiende voorsprong rusten.
Na de pauze probeerde Leunen
het wel, maar op een paar kleine
kansjes na waren zij geen gevaar.
Het was toch weer Melderslo dat op

jacht ging naar een treffer. Op het
middenveld was het Rob Driessen
die de Leunse opbouw verstoorde
en daardoor kwam Melderslo steeds
gevaarlijker voor de doelman van
Leunen.
Melderslo kreeg een vrije trap
en de bal belandde op de lat. Caspar
de Swart was er eerder bij dan de
doelman. Dit resulteerde in de 2-0.
De wedstrijd was gespeeld. Melderslo
kreeg nog een paar grote kansen
maar het bleef bij een verdiende
overwinning van 2-0. Met nog drie
wedstrijden te gaan is klassebehoud
voor de mannen van Melderslo een
feit.

Sporting verliest
in tweede helft
Door: Ralph van Essen
Na een rustig paasweekend moest voetbalclub Sporting ST uit
Swolgen en Tienray aantreden in en tegen Ysselsteyn. Door een bedroevend slechte tweede helft verloor Sporting uiteindelijk met 4-3.

GRATIS KAARTEN FLORIADE

ZORG VOOR ZO VEEL MOGELIJK STEMMEN...

5

die wel in het bezit is van de juiste
visdocumenten. Zodra ze alleen gaan
vissen, hebben ze altijd een vergunning nodig. De jeugdvergunning geldt
voor beperkte aassoorten, alleen voor
verenigingswater en voor één hengel.
Zij zijn geen afdracht verschuldigd aan
Sportvisserij Nederland en ook niet aan
de federatie. Wanneer jeugd wil gaan
vissen op roofvissen of met twee hengels hebben ze wel een jeugd-vispas
nodig.

Klassebehoud voor
RKSV Melderslo

Een van de zeven nieuwe controleurs van HSV ‘t Bliekske
Om te mogen vissen in de binnenwateren van Horst aan de Maas
moet een visser in het bezit zijn van

De Vispas is het bewijs van lidmaatschap van een hengelsportvereniging.
Dit bewijs vormt samen met de Lijsten
van Viswateren de visvergunning.
Samen geven die documenten aan in
welke viswateren de houder het recht
heeft te vissen met maximaal twee
hengels. De Vispas geldt voor alle leden
vanaf 14 jaar en is één jaar geldig.
De Vispas wordt uitgegeven door
HSV ‘t Bliekske in samenwerking met
Sportvisserij Limburg en Sportvisserij
Nederland. Daarnaast bestaan extra
vispassen voor grotere gebieden, de
vispas Land van Molenbeek, uitgegeven door de acht hengelsportverenigingen in Horst aan de Maas, en de
jeugd-vispas.
Nieuw is dat jeugd onder 14 jaar
geen document nodig heeft als ze
vissen met één hengel onder begeleiding van iemand ouder dan 18 jaar

4

Sporting begon uitstekend aan
de wedstrijd. Met de wind in de rug
zochten de mannen van Henk de
Bijl snel de aanval. Na enkele kleine
mogelijkheden was het in de achtste
minuut al raak. Robin bediende
Martijn op maat, en Martijn werkte de
bal vakkundig in het doel.
Niet veel later was het al 0-2. Na
een afgeslagen aanval kreeg Robin
de bal en passeerde met een mooie
lob iedereen van Ysselsteyn. In de
fase hierna ontstonden er kansen
voor beide partijen. Sporting werd
slordiger en Ysselsteyn kwam beter
in de wedstrijd. Na slecht verdedigen
viel in de 43e minuut de 1-2 voor
Ysselsteyn, na een in eerste instantie

ongevaarlijke voorzet. Deze stand was
ook de ruststand.
In de tweede helft begon Sporting
nog goed, toen Sander na een
goede combinatie met Martijn de 1-3
maakte. Ook daarna had Sporting nog
twee grote kansen om de score te
verhogen, maar helaas werden deze
gemist.
Daarna was het Ysselsteyn dat
met lange ballen de aanval zocht en
hier zeer succesvol mee was. Sporting
vergat in deze fase te voetballen en
de bal in de ploeg te houden. Dit
leidde er toe dat Ysselsteyn de 2-3 en
de 3-3 kon maken. Zes minuten voor
tijd viel zelfs de 4-3 en dus verloor
Sporting vooral door zichzelf.
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Nieuws van

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

Basisschool De Peelhorst op expeditie bij de Floriade
Dinsdag 10 april beleefden 48 leerlingen van Sbo De Peelhorst de Rabo
Floriade Kids Experience op de Floriade in Venlo. Vol enthousiasme gingen de
leerlingen en hun begeleiders samen op ontdekkingsreis in het park om zo
alles over de tuinbouw en natuur te leren. Op 17 april bezochten scholieren
van Basisschool De Wouter uit America en Basisschool Meuleveld uit Horst
ook de Floriade in het kader van de Floriade Kids Experience.
De wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade is in volle gang. Dagelijks
passeren duizenden belangstellenden
de toegangspoorten in Venlo. Veel
daarvan zijn kinderen. De komende
maanden gaan ruim 900 kinderen van
15 basisscholen uit Horst aan de Maas
met schoolbussen naar het park voor de
Rabo Floriade Kids Experience. Rabobank
Maashorst sponsort deze expedities.
Jelle Thijssen, leerkracht in de
bovenbouw van Sbo De Peelhorst, vat
hun bezoek aan de Floriade samen als:
‘Super georganiseerd, heel gastvrij,
afwisselend en zeer leerzaam. ’
Gebruik van alle zintuigen
Rabo Floriade Kids Experience is dé
educatieve schoolreis van 2012. Met een
opdrachtenboekje in de hand trokken
de kinderen van de Peelhorst door de vijf
themavelden Gezondheid & Genieten,
Energie & Handel, Toekomst &
Ontdekken, Wonen & Leven en Theater &
Culturen. Jelle Thijssen: ‘We zijn gestart
bij The Dome. In het ronde plafond
toont en film wat de expo inhoudt. Dit

Gesloten en
toch open!
Dat is het idee.

riep al een wauw-gevoel op bij de
kinderen. Ook het Huis van de Smaak
sprak zeer tot de verbeelding. Leuke
spellen, zien hoe bijvoorbeeld een
tomaat groeit, groenten proeven…
normaal geen paprika lusten en er dan
achter komen dat een rode paprika wel
lekker is maar een groene minder lekker.
Natuurlijk hebben we ook de Rabo
Earthwalk bezocht. Je staat als het ware
op een glazen dak en maakt een virtuele
reis over de wereld. De kinderen
beschreven het treffend als ‘we zijn door
en op de wereld’. Helemaal te gek
vonden ze ook het bezoek aan de
Willowman. Een ambachtsman die
indrukwekkende dingen maakt van
wilgentakken in een werkplaats ook
helemaal gemaakt van wilgentakken. Hij
liet de kinderen zien dat alles in de
natuur gebruikt kan worden en een
functie heeft. Ze keken en luisterden
met open mond.’
Activiteiten
Op de Floriade kunnen de kinderen
workshops volgen als zelf koken,
proeven, hutten bouwen, honing
slingeren of kunst maken met bloemen.
De leerlingen van De Peelhorst hadden
gekozen voor GPS-tocht met een leuke
opdracht en routes door het park. Een
andere activiteit was het bouwen van
een hut. Leerkracht Jelle Thijssen: ‘Het
werd leuk uitgelegd door de
parkmedewerkers en vervolgens konden
de kinderen zelf aan de slag. Ze kregen

regelmatig complimenten voor hun
inzet en waar nodig hulp.
Parkmedewerkers én leerlingen waren
erg enthousiast ‘.
Sbo De Peelhorst kijkt met een goed
gevoel terug op hun expeditie bij de
Floriade. De reacties van de kinderen op
het einde van de dag liepen uiteen van
‘Moeten we nu al gaan?’ en ‘We hebben
nog niet alles gezien’ tot ‘Ik wil graag nog
een keer gaan’. Absoluut de moeite
waard dus en een goed vooruitzicht
voor de kinderen die de expeditie nog
voor de boeg hebben.
Dichterbij de natuur
Het is voor het eerst in de geschiedenis
van de Floriade dat er een speciaal

kinderprogramma ontwikkeld is.
De Rabobank, founder van de Floriade, is
partner in dit programma. De bank vindt
het belangrijk dat kinderen al op jonge
leeftijd in aanraking komen met de
natuur en de tuinbouw.
De huidige generatie kinderen staat daar
vaak ver vanaf, terwijl het belangrijk is
voor de gezondheid en ontwikkeling
van het kind. Ook omdat de tuinbouw
voor Nederland een belangrijke
economische sector is, is het van belang
dat kinderen hierover leren. Behalve de
Rabo Floriade Kids Experience bestaat
het kinderprogramma uit een website
-www.floriadekids.nl- en gratis
lespakketten voor de groepen 4 t/m 8
van de basisschool.

Binnenkort bezoeken nog meer leerlingen uit de regio
Horst aan de Maas de Floriade.
BS de Samensprong
Grubbenvorst
19 april
BS de Krullevaar
Sevenum
20 april
BS de Klimboom
Swolgen
8 mei
BS de Kameleon
Grubbenvorst
15 mei
BS de Kroevert
Kronenberg
22 mei

Woensdag 23 mei 2012 van 13.00 tot 16.30 uur in De Wingerd te Sevenum

Bijeenkomst ‘Blijven wonen, zonder zorgen’ voor KBO-leden
Op Koninginnedag 30 april zijn onze
kantoren gesloten. Wij wensen u een
leuke dag toe! Op dinsdag 1 mei
staan wij weer voor u klaar.
Uw dagelijkse bankzaken regelt u
24 uur per dag via
www.rabobank.nl/maashorst

KBO-afdeling Sevenum en Rabobank
Maashorst nodigen álle KBO-leden
van Horst aan de Maas van harte uit
voor deze bijeenkomst.
Daarin vertellen we hóe u uw koopof huurwoning kunt aanpassen en
waarmee u dit kunt financieren. Tevens
staan we stil bij de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO).

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

Aanmelding
Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Meld u dan vóór donderdag 17 mei
aan bij de secretaris van de
KBO Sevenum.
Dat kan via email: secretaris@
kbosevenum.nl (onder vermelding
van naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer en aantal
personen).

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

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

Graag tot ziens op woensdagmiddag
23 mei in Sevenum! Vol = Vol.
Rabobank Maashorst
KBO afdeling Sevenum

Kijk ook eens opebsite:
nw
onze speciale lede
.nl

en
www.maashorstled

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

Rabobank. Een bank met ideeën.
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HZPC-minioren bij
Pietercup
Door: Zwemvereniging HZPC
Zaterdag 14 april wordt de Pietercup voor minioren gezwommen tijdens de Swimcup-kampioenschappen in
Eindhoven. Zwemvereniging HZPC uit Horst nam deel met maar liefst zestien minioren.
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SVEB verliest van
Merefeldia
Door: Herman Hendrix
Na deze nederlaag uit bij RKSV Merefeldia in Nederweert, zal
niemand meer geloven dat voetbalclub SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst de degradatie nog kan ontlopen. Met een 3-1 nederlaag mochten zij de thuisreis beginnen. Daar was niets aan af te dingen,
ondanks het erg warrig fluiten van scheidsrechter Kessels.
Het begin was duidelijk voor
Merefeldia. Zij toonden meteen de wil
om te winnen, wat bij SVEB bij sommigen ontbrak. De 1-0 voorsprong in
de 13e minuut voor Merefeldia was
dan ook verdiend. Deze goal kwam
voort uit een terechte strafschop,
doelman John Tissen was kansloos.
Nadat John een schot van
Merefeldia in de 20e minuut
onschadelijk had gemaakt, kwam
SVEB iets onder de druk uit en
met enkele gevaarlijke aanvallen
kwamen ze dicht bij de gelijkmaker,
maar steeds was het weer net niet
raak. Eerst had Dean Crompvoets de
kans in de 33e minuut, daarna Joris
de Mulder in de 44e minuut en in
de 46e minuut was het wederom

In het 50-meterbad van het Pieter
van den Hoogenband zwemstadion
kwamen de oudere minioren aan de
start. Giel van Megen en Alex van der
Zanden startten bij de jongens. De
beste notering was een 42e plaats voor
Giel op de 100 meter vrije slag.
Bij de meisjes zwom op alle onderdelen wel iemand van HZPC. Op de 100
meter rugslag en 200 meter wisselslag

kwam Lieke Meulenkamp in actie. Een
38e plaats op de 100 meter rugslag
was haar beste notering. Op de 100
meter vlinderslag boekten Imke van
den Hoef en Noa de Vries mooie resultaten, zij eindigden als 10e en 12e.
De minioren 3-4 zwommen de
Pietercup in het 25-meterbad. Prima
resultaten kwamen op naam van Anne
van Megen, zij werd 7e op de 100

Dean die het net niet kon vinden.
Ruststand 1-0.
Met deze krappe achterstand
was er nog een kans voor SVEB maar
dat bleek al heel snel ijdele hoop.
Merefeldia dicteerde na de rust weer
meteen het spel en al in de 65e
minuut was de strijd beslist. Met
een fraai schot onderkant lat ging
de bal erin en na een strafschop zat
Merefeldia op rozen. SVEB kon hier
bijna niets tegenover stellen.
Het spel werd en was erg pover,
er was geen lijn in te bekennen en de
passes in de voeten van de tegenstander waren legio. Dat Rick Tissen
in de 90e minuut nog de 3-1 op het
bord bracht, was alleen nog maar van
belang voor de statistieken.

meter schoolslag en 12e op de 100
meter wisselslag, Ilse Swinkels die 11e
op de 100 meter rugslag werd en 16e
op de 100 meter wisselslag en een een
13e en 16e plaats voor Lynn Vallen op
de 100 meter rugslag en 100 meter
schoolslag.
Het mooiste moment voor iedereen
was natuurlijk een groepsfoto met
Pieter van den Hoogenband.

Keepers Challenge bij Sparta
Uhlsport organiseert de Keepers Challenge Tour. Het afgelopen jaar is deze tour voor de vierde keer in Nederland
georganiseerd. In samenwerking met Pro Goal wordt in 2012 op toplocaties getraind, zoals in Emmen, Grave,
Oost-Souburg en bij Sparta ’18 in Sevenum.
De combinatie tussen trainen,
demonstraties van een eredivisiekeeper en diverse wedstrijdvormen,
maakt deze dag voor keepers uniek.
De Uhlsport Challenge-dag wordt
gehouden op vrijdag 18 mei op de
kunstgrasvelden van Sparta’18. De

deelnemers krijgen die dag speciale
keeperstraining. Aan het einde van
de dag staan keeperswedstrijden op
het programma, waarin leuke prijzen
te winnen zijn. Aan het einde van de
Challenge Tour, krijgen de over-all winnaars per leeftijdscategorie een gratis

plaats in het keeperskamp aangeboden. Alle keepers en keepsters vanaf
7 jaar kunnen zich aanmelden voor de
Challenge via www.sparta18.nl
Ook voor het inschrijfformulier en het
programma kunnen geïnteresseerden
hier terecht.

Wittenhorst ﬁer overeind
Door: Piet Nabben
De strijd van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst om het kampioenschap in klasse 2H is nog niet beslist.
De uitslag van de topper tegen Venlosche Boys bleef steken op 1-1 en met nog drie wedstrijden te gaan, duurt de
strijd voort.
Een grote supportersschare van
Wittenhorst omzoomde het speelveld
van de Alde Wielerbaan, de thuisbasis
van Venlosche Boys. Wittenhorst stond
voor de zware taak tegen de lijstaanvoerder. Trainer Richard Kleuskens
moest na een drietal absenties bijna de
gehele achterhoede vervangen.
De Venlonaren zochten vanaf het
begin de aanval en stelden deze achterhoede van Wittenhorst meteen op
de proef. De thuisclub kon hierbij een
gaatje vinden. Het was de gevaarlijke
Jos Driessen die uit het oog was verloren en doelman Witt kansloos liet, 1-0.
Etienne Verhofstad leek snel hierna de
score te verdubbelen, maar de doelman

pareerde deze inzet wel.
Hierna kwamen de Horstenaren
beter in de wedstrijd. Met wat geluk
kon de Venlose doelman de uitbraak
van Thom Derks met zijn voet keren.
Wittenhorst kreeg meer flair en voor de
pauze moesten de Venlonaren een paar
keer vrezen voor de gelijkmaker.
In de tweede helft waren de
Venlosche Boys weer even de toonaangevende ploeg. Dit duurde niet lang.
Met veel inzet brachten de oranjemannen, deze keer in het geel, de Boys aan
het wankelen. Toen Daan Hendriks in
de 52e minuut Bram Rubie vond, leek
een scoringskans onvermijdelijk, maar
Bram maaide over de bal. Maar het

kon niet uitblijven: de gelijkmaker viel.
Een slimme bal over de achterhoede
werd door Gijs Hagens in de loop
meegenomen en met een mooie stift
verschalkte hij uitkomende doelman
Ruud Stienen, 1-1. In de laatste 5
minuten leek Gijs Hagens alleen richting
het vijandelijke doel te gaan, maar hij
werd onreglementair neergehaald. De
scheidsrechter floot niet, maar gaf na
afloop toe dat hij dit niet had gezien.
Na het laatste fluitsignaal overheerste
er in het kamp van Wittenhorst toch
een beetje het gevoel dat er meer in
had gezeten. De supporters konden een
ploeg toejuichen die met geheven hoofd
het veld konden verlaten.

Wil jij op een speelse manier kennis maken met de zwemsport,
en bezit jij diploma B en/of C? Schrijf je dan nu in voor het

sTerrenPlan
5 mei 2012 starten we met een nieuwe groep
en er zijn nog plaatsen !!!
Voor vragen neem kontakt op met Chantal Vogelzangs
0478-501773 of e-mail naar opleiding@hzpc-horst.nl

zwemmen gezond sportief leerzaam!!!
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Popmuziek en Blues
in Cambrinus
Zondag 22 april komt Engelsman Michael Weston King voor een optreden
naar Cambrinus in Horst voor een van zijn twee Nederlandse concerten dit
jaar. Op dinsdag 25 april is het de beurt aan Hans Theessink.

Seizoensopening De Vrije Akker
Op zondag 22 april tussen 14.00 en 16.00 uur wordt met een klein lentefeest de opening van het oogstseizoen op zelfoogsttuin De Vrije Akker in Grubbenvorst gevierd. Geïnteresseerden kunnen de tuin leren kennen en
eventueel direct beginnen met oogsten.
Tijdens de seizoensopening zijn er
rondleidingen over het veld en door
de kas, waarbij de tuinders en leden
vragen beantwoorden. Er zijn hapjes
en drankjes uit eigen tuin en voor de

3,50 euro een kleine groentetas
vullen met de eerste lentegroenten.
Voor meer informatie en een
routebeschrijving kijk op
www.devrijeakker.nl

kinderen is er een leuke speurtocht en
kunnen er broodjes geroosterd worden
boven het kampvuur.
Om de start van het oogstseizoen
te vieren kunnen bezoekers voor

Super Swing Saturday
Zaterdag 21 april vindt de derde editie plaats van Super Swing Saturday, een uitgaansavond speciaal voor de
leeftijdscategorie 25 en 40+. De avond staat in het teken van muziek van de jaren 80 en 90.
Speciaal voor de Super Swing
Saturday is de Super Swing Drive
Inn met dj Will in huis gehaald.
Dj Will heeft zijn sporen
verdiend in de Rockbar Extase in

Tilburg en staat bekend om zijn
commerciële mix van rock en pop.
De muziek deze avond is breed en
toegankelijk, vergelijkbaar met de
muziek van Pinkpop en Lowlands,

van U2 tot Faithless, van The Cure
tot Muse en van Blondie tot The
Prodigy.
De avond begint om 22.00 uur
in Blok10 in Horst.

plisségordijnen

plisségordijnen

Michael Weston King
horizontale jaloezieën

De liedjes van Michael Weston King
zijn ontroerend, vrolijk en persoonlijk
en leveren hem vergelijkingen op met
grootheden als Tim Hardin en Townes
van Zandt. King wordt begeleid door
Alan Cook en Rob van Duren. Alan Cook
speelt pedalsteel-gitaar, mandoline,
banjo en dobro en speelde eerder
met Chris Hillman van de Byrds, Jackie
Leven en The Charlatans.
De muziek van King laat zich
kenmerken als melodische popmuziek,
gevolgd door folk, rock, soul en country.
De invloed van muzikanten zoals Bruce
Springsteen, Townes van Zandt en Elvis
Costello zijn terug te horen in zijn albums. Dit concert begint om 16.00 uur.
Dinsdag 25 april is Hans Theessink
te gast bij Cambrinus in Horst, waar hij

al vier keer eerder voor een uitverkocht
huis speelde. Theessink wordt in de
internationale blueswereld gezien als
een grote ster vanwege zijn traditionele
Delta-bluesvertolkingen met zijn baritonstem en fingerpicking-gitaarspel.
Folkblues of worldblues zijn mooie
benaming voor Theessink’s muziek, die
het niet hoeft te hebben van volume
of ruigheid. Hij deelde het podium
met een lange lijst van artiesten, van
Luther Allison en Taj Mahal tot Michelle
Shocked en Donovan, van Ron Wood
en Bo Diddley tot Joan Baez en Arlo
Guthrie. Hans Theessink heeft intussen
meer dan 20 cd’s op zijn naam staan.
Dit concert begint om 20.30 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Verjaardagsconcert
Renantia
Fanfare Renantia uit Griendtsveen presenteert op zondag 22 april het
verjaardagsconcert onder leiding van Geert Nellen. Dit is een concert als
dank voor de mensen die de fanfare gesteund hebben bij de verjaardagskaartenactie.
Hollands Glorie is het thema
van het verjaardagsconcert. Tijdens
dit concert wordt muziek van
Hollandse bodem gespeeld zoals
muziek van De Dijk, Fluitsma en van
Tijn, Kinderen voor Kinderen en de
Zangeres zonder naam. Samen met
Renantia treden deze dag AnneWill Jacobs, René van de Munckhof,
Sander Voets, Ron Kleuskens, Wouter
van der Eerenbeemdt en Tom van
Loon op.
Fanfare Renantia is in 1964
opgericht. Met deze oprichting kreeg
Griendtsveen, net als alle andere

kerkdorpen in Horst aan de Maas,
haar eigen fanfare. Destijds werd
er met 33 actieve leden gestart.
De naam Renantia betekent wedergeboren. Dit verwijst naar een
muziekgezelschap uit Griendtsveen
van voor de Tweede Wereldoorlog,
deze hield tijdens de oorlog op te
bestaan. Vandaag de dag speelt de
fanfare in de vierde divisie.
Het verjaardagsconcert begint
om 11.00 uur in gemeenschapshuis
De Zaal in Griendtsveen. De entree
is gratis. Tijdens het concert worden
tien taarten verloot.

horizontale jaloezieën
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25% korting

25% korting op gehele collectie raamdecoratie
rolgordijnen
van ‘kijken kiezen home’ en ‘slimm’.
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vlinderjaloezieën
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Horsterweg 34
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5975 NB Sevenum

info@eigenhaardcitymeubel.nl
www.eigenhaardcitymeubel.nl

Eigen Haard
Horsterweg 34
5975 NB Sevenum
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T 077-4671800
F 077-4671825
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F 077-4671825
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Vierde lustrum voor
Oranjetocht
Voor de 20e keer organiseert Toer- en Wielerclub (TWC) Oranje uit Horst op Koninginnedag, zaterdag 30 april,
de Oranjetocht: een dag vol fietstochten geschikt voor recreanten en toerfietsers van jong tot oud.

Sponsorloop basisschool De Doolgaard
De kinderen van basisschool De Doolgaard in Horst rennen op
woensdag 25 april voor het goede doel. Bij slecht weer vindt de sponsorloop op woensdag 9 mei plaats.
belang van de mens die de natuur nodig heeft. Het Ronald McDonald-huis
biedt een thuis aan ouders van zieke
of gehandicapte kinderen, vlak bij het
ziekenhuis of revalidatiecentrum.
De groepen 8 van De Doolgaard
starten om 08.45 uur. Hierna volgen
de groepen 1 tot en met 7. De route
die de kinderen afleggen is ongeveer
400 meter.

De opbrengst van de sponsorloop
gaat deels naar de drie Plan-kinderen:
Salifou, Elsa en Maria. Ook gaat een
deel van de opbrengst naar het
Wereld Natuur Fonds en het Ronald
McDonald-huis in Nijmegen. Bouwen
aan een toekomst waarin de mens
leeft in harmonie met de natuur, dat
is wat het Wereld Natuur Fonds doet.
In het belang van de natuur en in het

Aspergeworkshop
Zondag 12 april organiseerde aspergecentrum Aceera uit Hegelsom
een aspergeworkshop voor kinderen op de Floriade.

SONIC DRILLING

De Oranjetocht van TWC Oranje
Horst wordt voor de 20e keer georganiseerd. Speciaal aan de tocht is dat deze
dit jaar gecombineerd kan worden tot
een heel weekend. Op zaterdag 28 april
wordt de proefrit gereden en op zondag
wordt een bezoek aan de Floriade
gebracht. De fietstochten zijn onderverdeeld in drie categorieën: gezinstochten, vrije toertochten en mountainbike-tochten. Recreanten kunnen op
Koninginnedag fietstochten maken van
30, 45 en 60 kilometer, waarvan vooral
de eerste twee afstanden geschikt zijn
voor het hele gezin. De 60 kilometer-

route is voor de wat meer geoefende
fietser. Deze vertrekken vanaf 10.00 uur.
De ervaren toerfietsers kunnen
de routes van 95 of 120 kilometer
aangaan, die beide vertrekken vanaf
08.00 uur, of de route van 150 kilomter, die vertrekt om 07.30 uur. Deze
toertochten voeren door het natuurpark Maas-Schwalm-Nette en kennen
beklimmingen rondom Herongen,
Hinsbeck en Süchtelner Höhen.
De ATB-ers kunnen kiezen uit: 20
kilometer voor jongeren tot 16 jaar,
en 30, 40 of 50 kilometer. De jongeren vertrekken onder leiding van een

trainer om 10.00 uur, de andere routers
vertrekken vanaf 09.00 uur. De ATBroutes zijn gevarieerd met single tracks,
korte klimmetjes en kombochten.
Daarnaast zorgt TWC Oranje voor
gezelligheid na de route: onder het
genot van muziek, kan men genieten
van een stuk vlaai met koffie of een
drankje op het after-bike terras.
Daarnaast organiseren ze een fietsenmarkt. Dit is bij de startplaats van alle
tochten: bij sporthal De Berkel in Horst.
Voor meer informatie over de tochten en inschrijvingen, kijk op
www.twcoranje.nl

Er werd gekookt in het Huis van
de Smaak en de kinderen gingen
naar de Aspergetunnel en het
aspergeveld op, om de oogst
Thezelfartte of
beleven. Aceera organiseert jaar-

lijks zo’n evenement voor kinderen.
Met de Floriade in de aspergeregio
van Nederland en de inzending van
Aspergepaviljoen Aardwarmtesystemen
aldaar was de keuze
Dewatering
voor deze locatie snel gemaakt.

GRONDBORINGEN EN BRONBEMALINGEN BV

G

Transparante achtergrond en zwarte tekst

Witte achtergrond en tekst

GRONDBORINGEN EN BRONBEMALINGEN BV

Brandputten
Witte achtergrond en witte tekst

met certificaat
Volgens richtlijnen NVBR
Een bron van kwaliteit sinds 1938

Kanaalstraat 105, 5715 EG Someren • Postbus 9, 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 498 499 • info@ockhuizen.nl • www.ockhuizen.nl

De zomerbloeiers zijn klaar!
Het grootste assortiment planten van Limburg!

altijd

Zondagds!
geopen r
van 9 tot 17

uu

Dipladenia ’Sundaville’

Piramide, dieprode bloem

Solanum hangpot

Vanuit het Dendron College wordt
met ieder een witte ballon naar het
gemeentehuis gewandeld, waar de
ballonnen losgelaten worden. In de hal
van het gemeentehuis is een tentoonstelling ingericht van de kunstwerken
die gemaakt zijn door leerlingen van
groep acht van verschillende basisscholen in Horst aan de Maas. Hier wordt
de tentoonstelling geopend en het
winnende kunstwerk bekendgemaakt.
De kunstwerken zijn tot 11 mei te
bezichtigen.

De ingezonden werken zijn mede
beoordeeld door cineast Wiek Lenssen
uit Swolgen en grafisch ontwerper Sják
Geurts uit Horst. Het voltallige College
van B & W heeft hun medewerking
toegezegd om de beste plek in het
centrum te kunnen vinden voor de
winnaar.
Daarna kunnen bezoekers deelnemen aan workshops en informatie
inwinnen bij verschillende stands van
organisaties als Amnesty Horst aan
de Maas, BE-One, Stichting Wahyu,

Vastenactie, Vrienden van Christopher
en de Wereldwinkel.
Het Dendron College ondersteunt
sinds 2006 het project Helpende
Handen in India. Inmiddels zijn negen
leerlingen naar India geweest die
zich nu als bevlogen ambassadeurs
inzetten om het project waarmee
meerdere van de acht geformuleerde
Millenniumdoelen vorm krijgen, te promoten. Deelname aan het evenement
is gratis. Het initiatief van de middag
komt van Stichting Helpende Handen.

Vol bloem en knop
Uit eigen kwekerij, absolute topkwaliteit!

p.st.
16,99
p.st.

Solanum ’Rantonetti’ op stam

Blauw, wit, of paars bloeiend

Trachycarpus fortunei

p.st. 11,99

Winterharde palm, 60-200 cm hoog, mooi!

Buxus enorme keuze

Struik, bol, piramide, figuur, etc.

Tra

G

Transparante achtergrond en zwarte tekst

Millenniumdoelendag
Het Dendron College in Horst en Gemeente Horst aan de Maas organiseren op vrijdag 20 april van 14.00 tot
17.30 uur een millenniumdoelenmiddag. De start van het event is in de aula van het Dendron College. Daar geeft een
12-jarige een presentatie over de millenniumdoelen en de totstandkoming van het millenniumdoelenkunstwerk.

SONIC DRILLING

11,99
12,99
7,99
-20%
-20%

Aanbiedingen geldig t/m 24 april 2012 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Tra
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Aspergerie in
De Locht

Schuimparty bij M@xx
Jongerencentrum M@XX heeft per 1 juli geen beschikking meer over het Vlies-pand in Horst. Maar voordat
het zover is, wordt er nog een groot feest gegeven. Op zaterdag 21 april houdt M@xx een schuimparty.
Na bijna 45 jaar jeugdwerk,
waarvan bijna 25 jaar in het huidige
pand, zal de M@xx halverwege het
jaar verhuizen naar het pand van

OJC Niks. De activiteiten zullen daar
gewoon doorgaan.
De schuimparty begint om 20.00
uur en duurt tot 23.00 uur. De M@

xx-feesten zijn bedoeld voor jongeren
van de onderbouw van de middelbare
scholen, en richt zich op 12- tot en
met 15-jarigen.

Na de opening van het aspergeseizoen op de Floriade staat op zondag
22 april de asperge, het witte goud en de koningin van de groente, weer
centraal in het Nationaal Aspergemuseum De Locht in Melderslo. Onder
andere met een hoedenwedstrijd.

Schuimparty bij Usee
Op vrijdag 20 april organiseert Usee in Horst weer een activiteit: ingrediënten van deze avond zijn schuim,
schuim en nog eens schuim. Het is tijd voor de jaarlijkse schuimparty.
De zaal wordt gevuld met een
dikke laag verfrissend schuim waarin
iedereen zich kan vermaken. De dj
zorgt voor leuke en dwepende
muziek. Voor een hapje en drankje
staan de vrijwilligers aan de bar klaar.

De kinderen die de schuimparty willen bezoeken, worden wel
aangeraden om voor vervoer naar
huis te zorgen of in ieder geval droge
kleding mee te nemen voor de rit
huiswaarts, omdat ze van het schuim

zeer waarschijnlijk natte kleren
zullen oplopen. De schuimparty van
Usee is voor kinderen van groep
7 of 8 en is op vrijdag 20 april in
gebouw B2, voorheen De Vlies, van
19.00 tot 22.00 uur.

Lente!

iedereen aan de (zonne)bril

GRATIS
ZONNEBRIL?

foto: © DR Serengeti

Bij aankoop van een complete
correctiebril ontvangt u een
gratis* monofocale zonnebril
op uw eigen sterkte. Of een
multifocale zonnebril voor
slechts 50 euro!*
Deze actie is geldig in onze vestigingen
Venray en Horst van 3 april t/m 26 mei 2012

Onder het motto ‘laat u verrassen’
kunnen bezoekers proeven, ruiken en
fluisteren over het witte goud. Omlijst
door passende muziek is er die dag
een groot aantal activiteiten rond de
asperges. Zo is er een culinair preuvenement met aantrekkelijk geprijsde
aspergegerechten van topkoks, een
gratis proeverij van aspergesnacks en
aspergevelouté en geeft de familie
Teeuwen informatie over het wecken
van asperges zoals dat in grootmoeders
tijd ging. Het wijnmakersgilde Dionysos
laat passende wijnen proeven en een
aspergekweker demonstreert het wassen, sorteren en veilingklaar maken
van het witte goud. Bezoekers, die een
keer asperges willen steken, kunnen
dat doen onder deskundige begeleiding
op het aspergeveldje. In het aspergemuseum kunnen zij aan de hand van
een film en de tentoongestelde machi-

nes het hele proces van poten tot oogsten rustig bekijken. Uiteraard kunnen
bezoekers ook dagverse asperges
kopen en deze keer kan dat ook zittend
in de authentieke veilingbanken met
de originele veilingklok. Dit jaar is er
speciaal aandacht voor de kunst en de
asperges. Er is een wedstrijd rond het
thema asperges en hoeden. Iedereen
kan zijn of haar werkstuk laten zien.
Voorwaarde is dat de hoed is opgesmukt met natuurlijke materialen en
asperges en aspergeattributen mogen
niet ontbreken. Voor de drie leukste
creaties zijn mooie prijzen beschikbaar,
die worden uitgereikt door Dianne,
aspergekoningin van 2012.
Museum de Locht is open van
11.00 tot 17.00 uur en de demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Bosopjepad op
Floriade
Op 28 en 29 april worden op de Floriade drie scènes uit de voorstelling Bosopjepad gespeeld. Bosopjepad is een theaterproductie van
Theater Kleinkunst van Dichterbij, ontwikkeld met Staatsbosbeheer en
toneelvereniging De Vrije Spelers uit America.

Vestiging Venray

Vestiging Boxmeer

Vestiging Horst

Grotestraat 48

Steenstraat 120

St. Lambertusplein 2

telefoon (0478) 58 24 09

telefoon (0485) 57 18 12

telefoon (077) 820 02 62

info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl

Bosopjepad gaat over een dwaaltocht van een gestreste manager
door het bos. Hij is de weg én zichzelf
kwijtgeraakt. Zijn ego heeft alles wat
‘echt’ aan hem was, overgenomen.
Alles wat hij nog kan, wordt bepaald
door voortschrijdende techniek, opjuttende agenda’s en ‘eeuwige’ bereikbaarheid. De inhoud van Bosopjepad
past goed in het themaveld ‘relax en
heal’ op de Floriade.

Naast het actuele thema, is het
een bijzonder Floriade optreden,
omdat het wordt gespeeld door mensen met én zonder beperking. In het
najaar van 2011 zijn al 13 voorstellingen van dit theater opgevoerd in de
openlucht in de bossen rondom Horst.
Dichterbij is een organisatie
die mensen met een verstandelijke
beperking ondersteunt. Voor meer informatie, kijk op www.bosopjepad.nl
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BiblioNu

Lezing Twan Huys
Toen 3 jaar geleden de nieuwe bibliotheek van Horst geopend werd,
was het de bedoeling dat Twan Huys gastspreker zou zijn. Door
omstandigheden kon deze lezing niet doorgaan. BiblioNu biedt deze
lezing nu alsnog aan op 3 mei in ’t Gasthoes in Horst. De lezing begint om
19.30 uur.
BiblioNu plaatst de lezing van
Twan Huys in het kader van culturele activiteiten rondom de Floriade.
Daarnaast stelt Twan Huys zijn
honorarium ter beschikking aan
Funpop dat dit jaar gehouden wordt
op 2 en 3 juni in Horst. Op deze avond
zal ook aan dit evenement aandacht
geschonken worden.
Twan Huys wordt geïnterviewd
waarbij alle aspecten van zijn
veelzijdige carrière aan bod komen:
zijn correspondentschap in New
York, zijn Nova- en Nieuwsuur-werk,
College Tour en zijn schrijverstalenten.
Vanzelfsprekend kan het publiek ook
vragen stellen en signeert Huys zijn

boeken. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij
alle vestigingen van BiblioNu en aan
de kassa van ’t Gasthoes.
Twan Huys is in 1964 in NoordLimburg geboren en is opgegroeid in
Sevenum en Horst. In zijn jeugd was
hij een graag geziene klant van de
bibliotheek in Horst. Nu woont Huys
in Amsterdam en is presentator van
de actualiteitenrubriek Nieuwsuur en
College Tour.
In 2010 kwam het boekje ‘Over
geluk’ uit waarin Twan Huys probeert
grip te krijgen op de vraag: Wat is geluk? Het boekje is in het Nederlands
en het Sevenums uitgebracht.

Gemeentelijk
Muziektoernooi 2012

Zondag 15 april vond de 26e motorzegening plaats in Grubbenvorst. Ondanks het weer waren
honderden motorrijders uit het hele land naar het Pastoor Vullinghsplein gekomen om van pastoor Peeters
de zegening te ontvangen voor het nieuwe motorseizoen. Voorafgaand aan de zegening sprak de pastoor
vanaf de kiosk een mis uit. Daarna werden de motorrijders een voor een gezegend om ook dit seizoen
weer veilig de weg op te gaan.
Voor meer foto’s van de motorzegening in Grubbenvorst, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

HONL tweemaal op Floriade
Het Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) zal onder de leiding van dirigent Leo van de Laak uit Lottum op
woensdag 25 april en woensdag 26 september van 16.00 tot 18.00 uur optredens verzorgen op de Floriade in Venlo.

Jaarlijks oefenen heel wat muzikanten van de gemeente Horst aan de
Maas hun hobby uit tijdens de deelname aan het Gemeentelijk
Muziektoernooi (GMT). Dit jaar wordt het GMT gehouden in gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg op zaterdag 21 april en zondag 22
april.
De slagwerkgroepen en blaasorkesten hebben zich wekenlang
voorbereid onder leiding van hun
dirigenten. Hun concertuitvoeringen
worden tijdens het GMT beoordeeld
door een jury. Veel deelnemers zien
het GMT dan ook als een eerste
toets van hun kunnen in het nieuwe
seizoen. Voor sommige verenigingen
dient het GMT als een eerste ijkpunt
ter voorbereiding voor hun deelname
aan het bondsconcours.
De negen blaasorkesten die dit
jaar musiceren worden beoordeeld
door de heer Hennie Ramaekers
en de twee slagwerkgroepen door
de heer Jos Stoffels. De slagwerkgroepen van de Koninklijke Harmonie

van bekende films.
Ook treden enkele regionale
artiesten zoals Till van Rens, Ron
Mulder en Rob Hoeymakers met hun
zangtalenten samen met het orkest

op. Zij zingen bekende muziekstukken zoals Young Amadeus, Loves
changes Everything, Everything
I do, I do it for You, Only time en
Suspicious minds.

oUTleT prijzen en toch volledige garanTie

T: 0493 670910
E: info@wiegersxl.nl

www.wiegersxl.nl

stoel roxanne
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kom kijk en vergelijk de prijs en kwaliteit! Industrielaan 4 Asten T 0493 67 09 10 www.wiegersxl.nl
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Het HONL brengt een uitgebreid
repertoire ten gehore waarin vurige
Spaanse castagnetten het ritme
bepalen, afgewisseld met marsen,
klassiekere werken en sound-tracks
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Meubels en Tuinmeubelen
Meubels en Tuinmeubelen

van Horst en van muziekvereniging
Concordia uit Meterik doen mee. De
blaasorkesten die deelnemen zijn
de Koninklijke Harmonie Lottum,
fanfare Vriendenkring Lottum,
fanfare St.Nicolaas Broekhuizen,
de Koninklijke Harmonie van Horst,
muziekvereniging St. Hubertus
Hegelsom, muziekvereniging
Concordia Meterik, muziekvereniging Eendracht uit Melderslo, muziekvereniging St. Caecilia America en
fanfare Monte Corona uit Kronenberg
en Evertsoord. De organisatie van het
gemeentelijk muziektoernooi is in
handen van de Harmonie van Horst
en de fanfare van Kronenberg en
Evertsoord. De entree is gratis.
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Culinair
in de middeleeuwen
Naar aanleiding van alle positieve reacties na de Slag om Gelre in 2011 organiseert Het Gelres Overkwartier voor
de tweede keer een middeleeuws evenement. Dit keer zal het plaatsvinden van 20 tot en met 22 april op en
rondom de kasteelruïne van kasteel Huys ter Horst. Aan het middeleeuws evenement doen vijf re-enactmentgroepen mee.

Hallo,
Ik ben Henk Aarts en ik ben op zoek naar

enthousiaste en ijverige jonge mannen
die (vooral in de weekenden) mij kunnen helpen
met het bezorgen en ophalen van barbecues en
buffetten in de periode van mei t/m september.
Het spreekt voor zich dat je over een rijbewijs
moet beschikken. Ben jij geïnteresseerd neem
dan contact met mij op.
E-mail: info@HenkAarts.com
Telefoon: 077-4640420
Mobiel: 0653184534

LOTTUMSEWEG 53 • 5971 BV • GRUBBENVORST
T: 077 - 3663168 • WWW.BENSGRUBBENVORST.NL

“SERVICE ZOALS SERVICE BEDOELD IS”
MAAK GERUST EEN AFSPRAAK EN LAAT U VRIJBLIJVEND INFORMEREN

Een auto van Bens....
altijd naar wens.

AUT
AUTOBEDRIJF
RIJF

Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.
Tel. 06 10 03 77 85

www.rijschoolfrankvanmaris.nl

Op vrijdag is de scholendag voor
groepen 6 of 7 van de basisscholen. Met
de Floriade, het Food-weekend en volgend jaar het jaar van het voedsel, sluit
de scholendag mooi aan. Groepen 6 en
7 van de basisscholen zijn dit schooljaar
namelijk bezig met een lespakket over
voedsel in de middeleeuwen.

Groenten ongezond
In de 15e eeuw was het voor de
gewone bevolking niet gemakkelijk
om een maaltijd op de tafel te zetten. Er werden bijvoorbeeld weinig
groenten gegeten omdat men dacht
dat dit ongezond was. Als de oogst was
mislukt, was er te weinig graan om

brood te bakken. Voor de adel was het
heel wat gemakkelijker, zij kregen het
tiende deel van de oogst en zij hadden
vee-, kap-, vis- en jachtrechten. Ook
hadden zij schone waterputten.

Uit één pan
met één lepel
Leerlingen lopen op vrijdag volgens
een speurtocht door het kampement,
waar men bezig is met het voorbereiden van een maaltijd. Zij zien
de tafel van de gewone bevolking en
de adel. Op de tafel van de gewone
bevolking zien zij pansgerechten, waarbij met z’n allen uit een pan gegeten

werd en de lepel werd doorgegeven.
Bij de adellijke tafel bestond een maaltijd wel eens uit vele gangen, en iedere
gang uit meerdere gerechten. Zij aten
met twee personen uit een kom en
ieder had een eigen lepel en mes. Wijn
en bier werd er volop gedronken.
Zaterdag en zondag is het kampement open voor het publiek. Zij kunnen
komen kijken hoe het kampleven zich
afspeelt. Daarnaast hoort men middeleeuwse muziek en om 14.00 uur
is er een belegering van de ruïne te
aanschouwen. De kasteelruïne is op
bepaalde uren open en in het scheidsrechterslokaal is een tentoonstelling
van historische legers.

at 27
oofdstra 0
H
m
u
9
loTT 077-46316
tel.
aan 8a
kasteell 702
l
l
e
W
8-503
tel. 047

DJES!
O
O
r
B
VErSE
,00
G
A
D
OR € 2
N
O
V
O
5
Z
p
OOK O
ODJES
0

2,0
BrO
VOOR €
KAISErSSANTS EN JE
R DE
N VOO
2 CrOI AISErBrOOD
E
T
I
U
B
R
Op
1K
8.00 UU
LD Op=

GE
AF
G: VAN ING GEPAST
A
D
N
.NL
O
N
Z
IJSmITS
IEDERE EL ZELFBEDIE
r
E
K
K
W.BA
WINK

WW

Zondag 15 april werd voor de dertiende keer de Truckrun georganiseerd voor mensen met een beperking
uit Horst aan de Maas en omgeving. In honderden trucks werden ze rondgereden, over een route van meer
dan 50 kilometer door Horst aan de Maas en de gemeente Venray. Burgemeester Kees van Rooij gaf op het
industrieterrein in Horst, samen met Wijsneus, het startschot van de rit. Voor meer foto’s van de
Truckrun 2012, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
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25e editie solistenconcours Meterik

Lotte Hoeijmakers wint
Meister Rongen-troffee
De 25e editie van het solistenconcours vond op zaterdag 14 en zondag 15 april in MFC de Meulewiek in Meterik.
Dit concours wordt jaarlijks georganiseerd door de gezamenlijke muziekverenigingen van Horst aan de Maas. In
totaal speelden ruim 150 jeugdige slagwerkers en blazers hun solo op dit podium.
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Philo treedt op
De Thin Lizzy-tributeband Philo treedt op zaterdag 21 april op in
muziekcafé De Buun in Horst. Het optreden begint om 22.00 uur en
entree is vrij.
Philo is een Thin Lizzy-tributeband
uit Horst aan de Maas. De band is
begin 2012 opgericht door een vijftal
muzikanten die al jarenlang actief
zijn in bands in de regio. De bandleden werkten al eerder met elkaar in
andere samenstellingen, maar een
toevallige ontmoeting mondde uit in
een collectief, met als doel een ode
te brengen aan wijlen Phil Lynott,
frontman, zanger en bassist van de
Ierse rockband Thin Lizzy.
Fred Coppus, onder andere be-

kend van Fishnet Stockings, is de zanger van de band Philo. John Minten,
bekend van Pigtail, speelt gitaar, net
als Luc van Rens, die ook in Collision
speelt. Hans Lenssen, bekend van Tres
Hombres, speelt drums en Sander
Stappers speelt op de basgitaar.
Begin 2012 werd er intensief
gerepeteerd om een set vol Lizzy
klassiekers zoals The Boys are Back
in Town, Jailbreak, Whiskey in the Jar
en Dancing in the Moonlight live ten
gehore te kunnen brengen.

Iconen schilderen
en bekijken
Liesbeth Smulders-Groot geeft op dinsdag 24 april om 20.00 uur
uitleg over het schilderen van iconen in het Parochiehuis in Sevenum. Ze
schildert al tientallen jaren en geeft hier ook cursussen in.

Burgemeester Kees van Rooij overhandigt
de Meister Rongen-trofee aan winnares Lotte Hoeijmakers
De deelnemers aan het
solistenconcours werden beoordeeld
door een deskundige jury. De heer
Rademakers beoordeelde het slagwerk en de heer Cosemans beoordeelde de blazers. Iedere deelnemer kreeg
een diploma en muzikale adviezen
mee naar huis.
Op zaterdag won Björn Deckers
van muziekvereniging St. Caecilia uit
America, spelend op xylofoon, met in
totaal 90 punten de Jeu Vekens-trofee
voor beste slagwerker. De wisseltro-

fee voor de beste blazer in de jeugd-,
vijfde en vierde divisie werd dit jaar
gewonnen door Anouk Aerts op alt
saxofoon, van fanfare Monte Corona uit
Kronenberg en Evertsoord. Zij behaalde
92 punten.

Top drie
zeer dicht bij elkaar
In de hogere divisies van de
blazers was het niveau dit jaar hoog
en lag de top drie zeer dicht bij elkaar.

De Meister Rongen Wisseltrofee voor
de blazer met de meeste punten in de
3e tot en met de 1e divisie werd dit
jaar gewonnen door Lotte Hoeijmakers
van de Koninklijke Harmonie van Horst.
Zij speelde in de derde divisie op
basklarinet en behaalde 95 punten.
De organisatie is zeer tevreden
over het verloop van het concours
en feliciteert alle solisten met hun
deelname. In 2013 zal het solistenconcours plaatsvinden in het weekend
van 6 en 7 april.

Aan de hand van afbeeldingen
en een aantal door haar geschilderde
iconen vertelt Liesbeth over
de geschiedenis, symboliek en
achtergronden van iconen. Ook het
schilderproces wordt nader toegelicht,
want het schilderen van een icoon
gebeurt op een heel bijzondere
manier.
Volgens de traditie wordt een
houten ondergrond beplakt met linnen of katoen en voorzien van vele
lagen krijt. Nadat deze spiegelglad
is geschuurd, wordt de afbeelding
geschilderd in eitempera. Dit is een
techniek waarbij pigmenten worden
gebonden met eigeel en azijn. Er
wordt vaak ook gebruik gemaakt

van echt bladgoud voor aureolen
en voor de achtergrond. Dit maakt
het vervaardigen van een icoon een
tijdrovende bezigheid, waarvoor veel
geduld nodig is.
Het woord icoon komt van het
Griekse eikoon. Dit betekent beeltenis, portret of gelijkenis. Het is
meestal een op hout geschilderde
afbeelding van Jezus Christus, Maria,
een heilige engel of een Bijbelse
gebeurtenis. Iconen zijn bijzondere,
niet alledaagse afbeeldingen die de
bedoeling hebben de mensen die
ernaar kijken in contact te brengen
met een hemelse werkelijkheid.
Voor meer informatie kijk op
www.liesbeths-ikonen.nl
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Drie cabarettalenten in Horst Dj-tribute goed
Op zondag 22 april staan er drie cabaretacts op de planken tijdens Kakelvers, de jaarlijkse avond voor aanstormende cabarettalent van Kukeleku. Ook voor deze zesde editie selecteerde Kukeleku wat zij de beste nieuwkomers
van dit moment vinden. Het podium wordt gedeeld door Maarten Ebbers, Oeloek en Jasper van Kuijk.

ontvangen

Het publiek in OJC Niks ging zaterdag 14 april los bij I love Techniks:
muziek van electrohelden werd gecoverd door lokale dj’s. De avond
opende met Messenfeest, een tribute van Knife Party door Jim Zeelen en
Max Douven.

Het viertal Oeloek (Foto: Coen Polack)
De spits wordt afgebeten door
Maarten Ebbers. Hij won het Leids
Cabaretfestival in 2009 door het publiek
vanaf het podium mee te nemen in
zijn absurde fantasiewereld. Met gitaar,
versterkertje en een harig kussen staat
hij stil bij zijn eigen passiviteit.
Daarna is het podium van Oeloek.
Met hun krankzinnige cabaretstijl toont
dit viertal een wereld waarin mensen

elkaar maar niet kunnen verstaan.
De voorstelling is snel, er gebeurt
altijd wel wat op het podium. Er zijn
technisch mooie scènes, er is tragiek,
meligheid en het absurdisme druipt er
vanaf. Jasper van Kuijk laat na de pauze
zien waarom hij zowel de jury- als de
publieksprijs tijdens het Camerettencabaretfestival won. Van Kuijk verkent
wat het met je doet als je de wereld

alleen bekijkt via je televisiescherm.
Hij weeft een web van hilariteit en
venijn om er bij tijd en wijle zelf in
verstrikt te raken. Deze zesde editie
van Kakelvers wordt gepresenteerd
door dichter en performer Quirien van
Haelen uit Haelen. De voorstelling start
om 20.00 uur in het Gasthoes in Horst.
Voor meer informatie, kijk op
www.kukeleku.com

Just Ice in actie (Foto: Joske Truijen)
Na deze eerste set gingen de
eerste dansers los op Chemical
Broeders door AJ & Chester, waarna
Geswaffelstein, Deft Funk en 2manytestosteron door Robbert Hesen en
Bram Vermeulen volgden. Afsluiter

Bezoek powerman
Streetdance Serum treedt op
tijdens Powerman Horst
op 28 en 29 april

Vanuit het voormalige Simply fit Sevenum zijn
enkele dansgroepen blijven bestaan.
Nu ruim twee jaar later, trainen de groepen nog
wekelijks onder leiding van Linda Hoeijmakers
om de leukste dansjes in elkaar te zetten en
uit te voeren. Er komen meiden bij en gaan er
enkele af, maar de basis blijft hetzelfde:
“Plezier hebben in het dansen!”
Natuurlijk is het voor de meiden het leukste
om dit ook af en toe te laten zien tijdens een
optreden. Zo zijn de groepen al verschillende
keren te zien geweest bij o.a. De Serumse fiste,
Powerman 2011, Back to the Streets 2011,
Knopenlopen 2011, Britse Boetezitting 2012 en
het Sportgala 2012 Gemeente Horst aan de Maas.
Met veel plezier zullen zij ook tijdens Powerman
2012 hun steentje bijdragen.
Zowel de jongste, middelste als oudste groep
zullen optreden bij diverse starts en regelmatig
een erehaag vormen bij de finishes van de deelnemers op het Wilhelminaplein.

29 april optredens Lambertusplein
verzorgd door de Peelkabouters
Boemboxband
1e EK prijsuitreiking (volksliederen)
Eva Wijnen
Ivan en Frank
Meulenveldkoor
Nicky Honingh
Dansje 8 meiden.
(Markella, Nadia, Indy, Romy,

11.50 - 12.20 uur
12.20 uur
12.40 - 12.55 uur
13.00 - 13.15 uur
13.30 - 14.00 uur
14.00 - 14.20 uur

Joelle, Amber, Ilse, Anna)
2e EK prijsuitreiking (volksliederen)
Drumband Jong Nederland

14.25 - 14.30 uur
14.30 - 14.45 uur
14.45 - 15.05 uur

Pauze - Muziek verzorgd door Light Flash
Jori en Joske
Jeroen en Lynn
Miel en Nienke en Bas

15.15 - 15.40 uur
15.40 - 15.55 uur
16.00 - 16.20 uur

Op het Lambertusplein zal een
klimtoren van het leger staan.

Durf jij het aan?

Just Ice, een Justice-tribute door Roel
Vennekens en Randy Thijssen tilde
het feest naar een hoger niveau. De
organisatie vindt het een concept dat
voor herhaling vatbaar is en daar was
het publiek het zeer zeker mee eens.

28 en 29 april
29 april Trialshows/clinics bij
Powerman Horst

Patrick Smit verzorgt al vele jaren spectaculaire
fiets- trialstuntshows door binnen en buitenland.
Hij is op tv geweest bij Hollands got talent, SBS6,
ik wed dat ik het kan, Klokhuis en Willem Wever.
Op een vierkante meter laat hij het publiek zien
wat er allemaal mogelijk is na 22 jaar ervaring
op de mountainbike!
In overleg kan hij een show geven van 15 à 20
minuten (6 à 7 sessies) en meteen daarna een
clinic voor kinderen waarbij de kinderen les
krijgen onder begeleiding van hem op een
echte trialbike!
Patrick beschikt over eigen materialen zoals het
nieuwe trialparcours van rvs staal van 6 bij 8
meter en 4 meter hoog! Ook verzorgt hij kleine
wedstrijdjes zoals (hoogspringen) waarbij de
kinderen het lopend tegen hem opnemen.
www.trialshows.nl

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door
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Verzamelaar Wiel Nabben uit Tienray

Ik verzamel alles wat maar een beetje
riekt naar oud
Een oude, nog werkende ploeg voor op het land of allerlei handgereedschappen: Wiel Nabben (76) verzamelt in
zijn museum Sorghvliet in Tienray alle handwerkgereedschappen die tot de Tweede Wereldoorlog in de agrarische
sector dienst deden. De verzameling is groot en bestaat uit bijvoorbeeld honderden foto’s uit de jaren 1930-1940,
relikwieën afkomstig uit het voormalig klooster in Tienray of handpompen om de Coloradokever te verdelgen. Het is
een kleine greep uit zijn bonte verzameling.

Wiel Nabben heeft het verzamelen van zijn vader overgenomen, die
daar vlak na de Tweede Wereldoorlog
mee is begonnen. “De appel valt niet
ver van de boom”, aldus Nabben. Zijn
vader was agrariër en waar voorheen
het verwerken van de gewassen zeer
arbeidsintensief was, hield hij met de
komst van handwerkgereedschappen
wat tijd over om te gaan handelen.
Het handjeklap zorgde soms voor een
verschil van 10 tot 15 gulden in het na-

deel van zijn vader. “De ander had dan
nog een oude ploeg staan of een oude
dekenkist en als mijn vader deze mocht
hebben, dan was het verschil goedgemaakt”, aldus Wiel Nabben. “En als het
verzamelen eenmaal is begonnen, dan
is het niet meer te stoppen”, zegt hij.
In 2001 ging Wiel Nabben met
pensioen en stopte met zijn werkzaamheden als bloembollen- en aspergekweker. In die tijd kwam er een loods
van 360 vierkante meter vrij en hij

gebruikte deze om zijn verzameling
uit te stallen. Naast het gebouw heeft
hij op een stuk land oude teelten van
vroeger staan, zoals boekweit en spelt.
“Deze zijn niet meer rendabel, maar
dat betekent niet dat ze vergeten mogen worden”, aldus Nabben.
Museum Sorghvliet staat in Tienray,
in de volksmond ook wel Klein Lourdes
genoemd. “Toen Maria aan Bernadette
verscheen in Lourdes, was een reis
naar deze plek voor de arme mens

niet te betalen. De toenmalige Paus
en Bisschop besloten in 1878 dat je
dezelfde aflaat ook in Tienray kon
verdienen. Een dure reis naar ZuidFrankrijk werd daarmee bespaard”,
aldus Nabben. Vandaag de dag wordt
de kerk nog steeds druk bezocht. “Een
uurtje naar de kerk en daarna even
naar het museum voor een rondleiding,
kopje koffie en een stukje vlaai”, zegt
Nabben.
In het verleden is Wiel Nabben
nauw betrokken geweest bij het klooster en de kerk in Tienray. Hij zat maar
liefst 13 jaar in het kerkbestuur en zijn
twee zonen waren misdienaar in de
kerk en het klooster. Als bloembollenkweker zorgde hij elke week voor verse
bloemen in de kerk. Toen de zusters in
2000 uit het klooster trokken en verhuisden naar Aarle-Rixtel schonken zij
het museum diverse meubels, beelden
en gebruiksvoorwerpen. “Af en toe
komen de zusters hier nog wel eens
kijken”, zegt Nabben. Het contact is
nog erg goed. Hij verzorgt vandaag de
dag de overgebleven zestig grafzerken
op het kerkhof.

De oorlog was
spanning en sensatie
Wiel Nabben is vóór de Tweede
Wereldoorlog geboren en voor zover
zijn herinnering reikt, vertelt hij er
graag over. Zo waren de oorlogsjaren
voor de jonge Nabben niet zo verschrikkelijk als iedereen denkt. “Wij woonden
in Horst en ik heb een prachtige jeugd
gehad. Die oorlog was voor mij spanning en sensatie. De vliegtuigen die
uit de lucht vielen, de razzia’s of het
sterven van koeien door granaten. Als

kind weet je niet beter en dat is maar
goed ook. Een kind moet genieten en
spelen”. Later kreeg hij pas door hoe
verschrikkelijk de oorlog daadwerkelijk
in elkaar zat.. “Toen het oorlogsgeweld
dichterbij kwam, hielpen wij inwoners
uit Swolgen en Tienray met evacueren
en mijn vader vond het verstandiger
dat het kind in de schuilkelder bleef. Je
wist niet beter dan dat je hem dagelijks
hem wat soep en aardappelen bracht.
Daar spraken wij verder niet over.”
Toen de oorlog voorbij was werd hem
duidelijk waarom het Jodenkind ondergedoken zat.

Gooi al jullie zorgen
maar in de vliet
Het museum heeft haar naam te
danken aan de broer van Wiel Nabben.
“Nadat mijn ouders met pensioen
gingen, bouwden ze in 1964 het
aangrenzend huis. Ze hadden in de
jaren 30 echte crisis gekend en nu was
het tijd om alle zorgen aan de kant te
zetten. Ga nu maar genieten en gooi al
jullie zorgen maar in de vliet, zei mijn
broer: Sorghvliet”, aldus Wiel Nabben.
En zo heeft Wiel nog veel meer
verhalen over een periode van ruim
60 jaar, die hij graag voor de gemeenschap wil bewaren. De voorwerpen in
zijn museum moeten authentiek zijn.
“Ik wil geen attribuut waar een kleurtje
op is aangebracht”, zegt Nabben.
Museum Sorghvliet is gevestigd
in Tienray en is van 1 mei tot en met
1 oktober elke donderdagmiddag
geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Buiten deze uren is bezoek op afspraak,
ook voor groepen, mogelijk. Voor meer
informatie bel 0478 69 14 68.

Als we een beetje
ondersteuning de normaalste
zaak van de wereld vinden...

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

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

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

:
:
:
:
:
:
:

gesloten
09.00 - 17.30 u
09.00 - 17.30 u
09.00 - 17.30 u
09.00 - 17.30 u
09.00 - 17.00 u
gesloten
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AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

19
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Dorpsraadvergadering
wo 25 april 20.00 uur
Locatie: Zaal Debije

Horst

Culinair in de middeleeuwen

Open Golfdag

za 21 april 10.00 uur
Locatie: de Golfhorst

Optreden She’s Got Legs
za 21 april 22.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

vr 20 t/m zo 22 april
Organisatie:
Gelres Overkwartier
Locatie: kasteelruïne

zo 22 april 11.00 – 18.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Griendtsveen
Verjaardagsconcert

zo 22 april11.00 uur
Organisatie: Fanfare Renantia
Locatie: De Zaal

vr 20 april 14.00 – 17.30 uur
Organisatie:
Stichting Helpende Handen
Locatie: Aula Dendron College

zo 22 april 11.00 uur
Organisatie: Tuutetrek
Locatie: zaal Debije

Optreden Hans Theessink

za 21 april 20.00 – 23.00 uur
Organisatie: M@xx
Locatie: B2, De Vlies

wo 25 april 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

za 21 en zo 22 april 10.00 uur
Org: Jongerengilde Sevenum
Locatie: Manege D’n Umswing

Gemeentelijk muziektoernooi

vr 20 april 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

zo 22 april 10.00 – 17.00 uur
Organisatie:
Gemeente Horst aan de Maas
Locatie:
Mèrthal en De Berkel

za 21 en zo 22 april
Org: Fanfare Monte Corona
Locatie: Torrekoel

Dartskampioenschappen

Vogelmarkt

Schuimparty

Optreden Michael Weston
King Trio

vr 20 april 22.30 uur
Locatie: Blok10

zo 22 april 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Toneelvoorstelling
za 21 april 19.30 uur en
zo 22 april 14.30 uur
Organisatie: Setokids
Locatie: De Wingerd

Euregio Jeugdorkest in
concert

Fresh & Food-zondag

Dirty Friday April

Sevenum

za 21 april
Locatie: Café Metieske

zo 22 april 09.30 – 12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
DeGevleugelde Vrienden
Locatie: zalencomplex ‘t Brugeind

zo 22 april 12.00 – 17.00 uur
Locatie: centrum

Meterik

Foute Platen Party

Meerlo

zo 22 april 11.00 uur
Organisatie: DC De Lange
Locatie: De Lange Horst

zo 22 april 13.00 uur
Locatie:
Streekmuseum De Locht

do 19 april
Locatie: café ‘t Hukske

Regionaal Junioren Meiden
Tournooi

Sportmarkt

Aspergedag

Dorpsraadsvergadering

Kronenberg

Quiltcafé

vr 20, za 21 20.00 uur,
zo 22 april 18.30 uur en
wo 25 april 20.00 uur
Organisatie: St. Hôrster revue
Locatie: ‘t Gasthoes

Pimp ow ei openingsmanifestatie

Schuimparty

za 21 april 22.00 uur
Locatie: Blok10

Hôrs zuût Sterre

Hegelsom

zo 22 april 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

Super Swing Saturday

Opening oogstseizoen

zo 22 april14.00 - 16.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

za 21 en zo 22 april
Locatie:
Museum de Kantfabriek

za 21 april 21.00 uur
Locatie: De Lange Horst

vr 20 april 19.00 uur
Organisatie: Usee
Locatie: B2, De Vlies

Grubbenvorst

Kakelvers met Jasper van Kuijk,
Oeloek en Maarten Ebbers

Terug in d’n Tied

Millenniumdoelendag

Grote Peeldag

Workshops transparante
materialen

za 21 april 20.00 uur
Organisatie: Harmonie Unie
en De Sevewaeg
Locatie: parochiekerk H.H.
Fabianus en Sebastianus

Presentatie schilderen
van iconen

Melderslo

di 24 april 20.00 uur
Locatie: parochiehuis

Voetbalvriendjes- en
vriendinnetjesmiddag
za 21 april 13.30 – 15.30 uur
Organisatie: RKSV Melderslo
Locatie: sportpark

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

Tuinplanten
tot wel

50%
goedkoper
dan ergens
anders
Groot assortiment
Italiaanse planten

super
voordelig

6 vaste planten
grote pot

€ 10.00

groente- en
kruidenplanten

€ 0.79
Grote keuze
kuipplanten
van grote tot
kleine pot

Winterharde
palmen

2.50 meter hoog

Karren actie!!!

Groot assortiment

Lavendel Hidcote

€ 139.00
alle maten
scherp
geprijsd

vanaf

€ 0.10

Klimop
aan stok
100 cm lang
3 ranken

€ 1.49

Groot
assortiment
Geraniums
en eenjarige
zomerbloeiers
Goed afgehard en
flink vertakt met
voorraadvoeding

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

St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

zondag

Huisartsenpost

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zondag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Spoedgevallendienst
20 t/m 26 april
Tandarts Veldman
De Kievit 8A, Meerlo
T 0478 69 24 65

Tienray

112

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

•

DE GROOTSTE KEUZE
Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten

Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

START VERKOOP 21 APRIL
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-21.00 uur

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964

Lottum

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

Klimplanten

Kronenberg

zaterdag
woensdag

zondag
maandag
woensdag

elke dag en altijd

meer en vers

lambada, elianny
,
elsanta...

...‘s morgens geplu
naar onze winkel kt en direct
, mee
kunt u ze nergens r en verser
krijgen!

Het Aardbeienla
Fresh & Food, Asper nd is a.s. zondag ook bij
gedag De Locht en
op de Floriade
maar vooral in hét
land van de aardbe
ien zelf.

folk, blues en soul

MW KING TRIO APR

WO

HANS THEESSINK

link tussen Beatles
en Zappa

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

ZO

22

bluestopper

Rehoboth

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

PERKPLANTEN
•

Griendtsveen

zaterdag
woensdag

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

19.15

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

Melderslo

Verloskundige zorg

09.45

Sleutel tot
Ve i l i g h e i d

inbraak
c a m e r a ’s
brand
telecom

Grubbenvorst

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

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

•
•
•
•

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

zaterdag
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Bel ons vrijblijvend of
kom bij ons langs
077 366 42 10
Lottumseweg 43 Grubbenvorst

America

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

www.aspsystems.nl

011120023

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

Meerlo

Kerkdiensten

25
APR

ZO

29

MODEST MIDGET APR

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

40
nieuws 19
04
Glasvezelnieuws Horst aan de Maas
Horst aan de Maas koos overtuigend voor glasvezel. Daarmee bent u helemaal klaar voor nu en de
toekomst. En kunt u genieten van internet met de snelheid van het licht, superieur beeld en geluid
op uw tv en tal van waardevolle nieuwe diensten. Binnenkort is het zover. En wordt uw gemeente
aangesloten op het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Naar verwachting zal het hele traject
ongeveer eind 2012 zijn afgerond.

Dit moet u weten.

Wie wordt úw
serviceprovider?
KPN maakt communicatie tussen mensen
al meer dan 125 jaar mogelijk en is ervan
overtuigd dat glasvezel de superieure
technologie zal zijn voor de toekomst.
Glasvezel van KPN biedt ongekende
mogelijkheden voor internetten, tv-kijken
en bellen. Met de Glasvezel Alles-in-éénPakketten van KPN haal je het beste in huis.
www.kpn.com/glasvezel

Wij stellen u voor aan Gebr. v.d. Donk.
De aanleg van het glasvezelnetwerk in Horst aan
de Maas wordt verzorgd door Gebroeders v.d. Donk
uit Oss. Gebroeders v.d. Donk heeft een ruime
ervaring met het aanleggen van glasvezel en heeft
voor Reggefiber onder andere ook in Gemert-Bakel
de aanleg verzorgd. In Horst aan de Maas zijn de
bouwwerkzaamheden inmiddels van start gegaan.
Het totale project zal tot het einde van dit jaar
in beslag nemen. In totaal wordt er in het hele
aansluitgebied wel 200 km. geul gegraven voor de
glasvezelkabels. Op dit moment wordt dit gedaan
door maar liefst 18 graafploegen die worden
ondersteund door 7 schouwers. De schouwers
bezoeken alle woningen in het aansluitgebied en
bepalen waar de glasvezelkabel het beste in een
woning kan worden binnengebracht. In een deel

van de gemeente Horst aan de Maas vindt van april
t/m september de Floriade plaats. Hierdoor kan er in
een bepaald gebied tijdens de Floriade niet gegraven
te worden. Om te voorkomen dat het project
vertraging oploopt zorgt Gebroeders v.d. Donk ervoor
dat er nu alvast extra veel wordt gegraven. Tijdens
de bouwvak komende zomer zal er van 16 juli t/m
5 augustus niet worden gegraven. Hierna wordt
alles weer opgepakt om het hele aansluitgebied zo
snel mogelijk te voorzien van glasvezel. De eerste
bewoners kunnen naar verwachting half april al
gebruik gaan maken van hun aansluiting en zo
zelf ervaren wat glasvezel allemaal voor voordelen
brengt. Eind 2012 kan het hele aansluitgebied van
Horst aan de Maas gebruik gaan maken van hun
aansluiting en diensten op glasvezel.

Hoe gaat de aanleg in zijn werk?
Stap 1: Reggefiber in de straat.
Reggefiber legt het glasvezelnetwerk aan van straat tot straat. Daarvoor is
het nodig de stoep open te graven. Wij doen onze uiterste best om eventuele
overlast tot een minimum te beperken. Als we de stoep ’s ochtends opengraven,
proberen we deze voor het einde van de middag weer dicht te maken.

Internet, TV, radio en telefonie zijn er om
het leven aangenaam te maken. En wij zijn er
om te zorgen dat het ook echt zo werkt. Gratis
Overstapservice en duidelijke handleidingen.
Analoog, digitaal en interactief, met ons
pakket Klaar voor de Toekomst heeft u
alles wat u nodig heeft voor nu en straks.
Lijbrandt, glasvezel, klaar.
www.lijbrandt.nl

OnsBrabantNet gaat verder dan alleen het
leveren van de beste glasvezeldiensten.
OnsBrabantNet geeft gratis en vrijblijvend
advies aan huis, wanneer het u uitkomt. Dat
is het grote voordeel van OnsBrabantNet.
Wij staan dicht bij u.
www.onsbrabantnet.nl/horstaandemaas

XS4ALL werd in 1993 opgericht en is
sindsdien uitgegroeid tot dé kwaliteitsprovider
van Nederland. Op glasvezel biedt XS4ALL
Internet, Bellen en Televisie, maar ook
zakelijke diensten. De hoge snelheid van
glasvezel is één, maar bij XS4ALL is het
kwaliteitsnetwerk en de service die daarbij
hoort even belangrijk.
www.xs4all.nl/glasvezel

Stap 2: De aansluiting tot aan uw woning.
Om uw woning aan te sluiten op het glasvezelnetwerk, maken wij een verbinding
tussen de straat en uw woning. Als u een voortuin hebt, gebeurt dit door middel
van een tuinboring. De glasvezel wordt dan op een diepte van 60 cm onder de
grond naar uw woning geboord. Zo blijft uw tuin of bestrating intact.

Stap 3: De verbinding wordt uw woning binnengebracht.
De glasvezelkabel ligt nu onder de grond tot aan de voorgevel van uw woning.
Er wordt een afspraak met u gemaakt om de glasvezel uw woning binnen te
brengen. Daarna wordt deze kabel aangesloten op een glasvezelmodem. Nadat
de apparatuur is gecontroleerd, wordt alles weer helemaal netjes opgeleverd.

Stap 4: U bent klaar voor de toekomst.
Uw glasvezelmodem is nu technisch klaar voor gebruik. Maar u kunt pas
genieten van de vele voordelen van glasvezel zodra u diensten afneemt bij
een serviceprovider.

Welkom met uw vragen.
Over glasvezel is veel te vertellen. Daarom bent
u van harte welkom in onze glasvezelwinkel of in
ons glasvezelservicepunt. We nemen alle tijd voor
uw vragen en kunnen u uitgebreid en onafhankelijk
informeren over de abonnementen van de
serviceproviders in uw woonplaats.

Direct meer weten?
Ga dan naar
www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.

Glasvezelwinkel.
Kerkstraat 5
5961 GC Horst aan de Maas

