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

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

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

€ 11,50

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten
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‘De rijders zijn
zeer sterk geworden’
Het evenemententerrein in Horst staat in het
weekend van 19 tot en met 21 april in het teken van de
internationale menwedstrijden in Horst aan de Maas.
Jeroen Houterman uit Meterik is als internationaal
parcoursbouwer gedurende het evenement verantwoordelijk voor de zeven verschillende hindernissen en slaat
samen met zijn ploeg ongeveer 250 palen in de grond.

Ten tijde van het interview, is
het nog flink aanpoten. “Alleen de
waterbak op het evenemententerrein
in Horst ligt er. Nu is die bak nog
leeg, maar als straks alles klaar is,
dan pompen we grondwater op en
zorgen dat hier een flinke waterpartij

is”, zegt Houterman. Als internationaal
parcoursbouwer is hij verantwoordelijk
dat de bijna zevenhonderd paarden
en pony’s, die samen met hun rijders
meedoen, een eerlijk en uitdagend
parcours volgen. “De grootste uitdaging
is het aanbieden van voldoende

Discussie glasvezel buitengebied weer opgelaaid

Solidariteitshefﬁng glasvezelnetwerk
CDA-raadslid Henk Weijs maakte zich vorige week tijdens de raadsvergadering sterk voor de ongeveer 1.350 adressen in het buitengebied van de
gemeente waar nog geen mogelijkheid voor glasvezel is. Hij stelt dat een algemene heffing daartoe oplossing kan bieden.
De gemeente liet eerder weten
niet meer actief te gaan zoeken naar
een oplossing voor het buitengebied,
omdat de interesse voor glasvezel
in het buitengebied onder inwoners
minimaal zou zijn. Volgens Weijs is dit
te wijten aan een slechte promotie,
onduidelijkheid over de prijs en
een ontmoedigingsbeleid vanuit de
glasvezelwinkel in de gemeente. Hij
stelt dat er wel degelijk interesse
onder inwoners is.
Weijs vindt dat de gemeente
nu moet anticiperen op digitale

ontwikkelingen en hier uiteindelijk
geld mee kan besparen. Hij stelt
bijvoorbeeld dat zorgbehoevenden door
een goede internetverbinding online
consulten kunnen krijgen, waardoor zij
mogelijk langer thuis kunnen wonen.
Dit zou de gemeente volgens hem
zo’n 20 procent op zorgkosten kunnen
besparen.
“Er vanuit gaande dat Reggefiber
bereid is in het buitengebied dezelfde
investering te doen als in de kernen,
kan de gemeente het resterende deel
voorfinancieren om snelle realisatie te

bereiken”, aldus Weijs. De investering
zal dan aan de burgers verrekend
worden in een ‘solidariteitsheffing’ voor
alle 16.000 huishoudens in Horst aan
de Maas. Het voorstel van Weijs houdt
in dat inwoners gedurende 15 jaar elk
jaar tien euro moeten betalen.

’Raar plan’
De andere partijen gaven aan mee
te willen denken over een oplossing
voor het buitengebied, maar twijfelden
of de CDA-insteek de juiste is. PvdA-PK
twijfelde al tijdens de raadsvergadering

Vlees
• Kipfilet
• Filetkarb
• Kipsaté (
• Mexicaan
barbecue
• Grillburg

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
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hardop of Weijs’ oplossing het
eindplaatje wordt. SP wil ook
meewerken aan een oplossing, maar
wel in het licht van de provinciale
nota over het glasvezelbeleid.
Essentiefractievoorzitter Bram Hendrix
twitterde na de raadsvergadering:
“Essentie is helemaal niet voor CDAplan voor extra internet-belasting in
de gemeente Horst aan de Maas. Raar
plan, inwoners op kosten jagen!”
Reggefiber heeft tot nu toe niet
gereageerd op de vraag of zij met de
plannen mee zouden willen werken.

alternatieven in een hindernis. In
iedere hindernis zitten zes verplichte
doorgangen, gerangschikt van A tot
en met F. De rijder moet hierbij zelf
zijn weg kiezen, die voor hem het
makkelijkst is. Dit kan een korte
technische weg zijn, maar ook een
langere weg, die makkelijker te
rijden is. Hoe langer de rijder met
de hindernis bezig is, des te meer
strafpunten hij krijgt.”

De hindernissen
bieden voldoende
uitdaging
Houterman wordt bijgestaan door
twee assistentparcoursbouwers en
ongeveer twintig vrijwilligers, die
gezamenlijk twee weken aan de slag
gaan met het parcours. “We plaatsen
vlaggenmasten, stippelen de route
uit, zorgen dat het gras gemaaid is en
bouwen de hindernissen op.” Ruim
een half jaar geleden is Houterman
begonnen met een eerste opzet van
het parcours. Hij legde deze voor aan
een collega. “Samen kijken we of de
hindernissen voldoende uitdaging
bieden of niet te snel zijn.”
Lees verder op pagina 23
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Gemeentelijke organisatie
op de schop
Naast de eerder aangekondigde krimp van ruim veertig volledige banen in de gemeentelijke organisatie van
Horst aan de Maas in 2015, wil het College van B&W nog eens veertig banen schrappen. Vanaf 2018 zou een gehele
omslag van het ambtelijk apparaat een bezuiniging van zo’n twee miljoen euro per jaar opleveren.
“Het jaar 2018 is voor de gemeentelijke organisatie heel interessant”,
legt wethouder Ger van Rensch uit.
“De babyboomgeneratie gaat dan met
pensioen. Dat is een bedreiging, want
veel ervaring gaat weg, maar ook een
kans om onze organisatie slim en slank
te maken.”
Eenmalig vijf miljoen investeren in
een omslag van het ambtelijk apparaat

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Parkhotel Horst
flyer 3-gangen menu’s
Ramses pizzeria shoarma
flyer
Boerenbond Sevenum Swolgen
flyer

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

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

zou volgens het college tot een structurele bezuiniging van twee miljoen
euro per jaar leiden. De gemeente wil
meer in gaan zetten op generalisten
en minder op specialisten: ambtenaren moeten breder inzetbaar zijn. “We
willen hier proactief mee omgaan. Een
eenmalige investering leidt tot een
efficiëntere organisatie en mogelijke inkrimping.” De vijf miljoen die
geïnvesteerd moet worden, moet uit
het eigen vermogen van de gemeente
komen.
Niet alle ambtenaren worden
generalisten. “Specialisten blijf je nodig
hebben.” Het college ziet hier kansen
om met samenwerkingspartner Venray
ambtenaren met hele specialistische
kennis ‘te delen’. Andere ambtenaren
krijgen cursussen en bijscholing om
op meerdere velden inzetbaar te zijn.
Ook digitalisering moet tot minder
werk leiden. Volgens Van Rensch
worden met dit plan zowel de golf

pensioneringen als de bezuinigingen
opgevangen. “Op deze manier hoeven
er geen gedwongen ontslagen plaats
te vinden.”
Ook met oog op de decentralisaties
in het sociale domein moet de
ambtelijke organisatie anders
ingericht worden, stelt het college.
“De ambtelijke organisatie is niet
uitgerust voor de decentralisatietaken”,
aldus het college. “We krijgen meer
en andere taken en moeten deze
met een kleiner budget voltooien.”
Het college wil daarom ook 2,5 miljoen
investeren om de gemeentelijke
organisatie uit te rusten voor de
nieuwe taken. “Dat moet bovenop de
bezuinigingen, maar het is noodzakelijk
en organisatorisch verantwoord om de
decentralisaties correct door te kunnen
voeren”, aldus burgemeester Kees
van Rooij. Donderdagavond spreekt de
gemeenteraad voor het eerst over de
plannen.

Gemeente wint
Recycle Award
Gemeente Horst aan de Maas heeft tijdens het Gemeentelijk
Afvalcongres in Amersfoort op 11 april de Recycle Award in de categorie
kunststof gewonnen. Wethouder Birgit op de Laak heeft de award in
ontvangst mogen nemen.
Wethouder Op de Laak laat weten
zeer enthousiast te zijn over de Recycle
Award voor de prestaties met kunststofinzameling. ”Het feit dat we huis
aan huis kunststof ophalen in de door
burgers goed gewaardeerde containers heeft ertoe geleid dat we veel
kunststof uit het restafval halen en
schone stromen aanbieden die goed te
recyclen zijn.” Volgens initiatiefnemer
van de award, Nedvang, had Horst aan
de Maas het beste inzamelresultaat
van Nederland, met 26 kilo kunststof
per inwoner. Gemeente Horst aan de
Maas kreeg voor haar eerste plaats een
beeldje en een excursie voor twintig

personen naar de kunststofverwerker.
”Dat vind ik een mooi cadeau, in vervolg op de afvalexcursie die we vorige
week bij Attero hadden. Wat mij betreft
gaan we daar met het burgerafvalpanel
naar toe”, aldus Op de Laak.
Horst aan de Maas was genomineerd naast gemeenten Sint Anthonis,
Boekel, Grave en Druten. Naast de
award voor kunststof, werden ook prijzen uitgereikt in de categorieën glas en
oud papier/ karton. “Hoewel de prijs
werd toegekend aan de gemeente, is
het een verdienste van alle inwoners
dat we deze prijs hebben gewonnen”,
aldus gemeente Horst aan de Maas.

Geen afsluiting
Broekeindweg
De Broekeindweg in Grubbenvorst blijft open voor gemotoriseerd
verkeer. Het College van B &W stemt niet in met het verzoek van enkele
buurtbewoners om de weg af te sluiten voor al het verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
In de gemeenteraadsvergadering
van afgelopen dinsdag hield Xander
Boers, bewoner en woordvoerder
van de buurt, nog een pleidooi
voor de gemeenteraad om
maatregelen te nemen op de
weg. Volgens de buurtbewoners
wordt de Broekeindweg als
sluiproute gebruikt door verkeer
met bestemming Urselineweide.
Dit leidt tot gevaarlijke situaties
en al enkele kleine ongelukken,
aldus de buurt. De Broekeindweg is
geliefd bij wandelaars en fietsers,
onder andere het Pieterpad loopt
er doorheen. Verder wordt de weg
veel gebruikt door ouders die met
hun kinderen speeltuin Roeffen
Mart willen bezoeken. Daarnaast is

volgens de buurt de Broekeindweg
en in het verlengde de Halvedijk
niet geschikt voor veel verkeer.
De bewoners vinden dat redenen
om de Broekeindweg, de Halvedijk
en een gedeelte van de Witveldweg
af te sluiten voor gemotoriseerd
verkeer. Gemeente Horst aan de Maas
is het hier echter niet mee eens.
Volgens haar past een aanpassing
van de weg niet in het Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
Ze wil geen precedent scheppen
en ook de dorpsraad is tegen de
afsluiting. Daarnaast wordt de
Broekeindweg eind dit jaar ingericht
als 60-kilometerzone, waardoor
volgens de gemeente verkeer minder
snel deze route gaat kiezen.

Bezuinigingen
leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer kost gemeente Horst aan de Maas nu
1,2 miljoen euro per jaar. Volgens het College van B&W kan hier ongeveer
een ton per jaar op bespaard worden als het centraler georganiseerd
wordt en mensen meer zelf doen. Dit voorstel wordt in juni in de
gemeenteraad besproken, zodat het in het nieuwe schooljaar van kracht
kan gaan.
Omdat de kosten van leerlingenvervoer per jaar sterk kunnen varieren, kan de gemeente niet precies
zeggen hoeveel ze er per jaar aan
kwijt is. Dat heeft te maken met veranderingen in de bevolkingssamenstelling. “Er kan zich opeens een gezin
vestigen met een aantal kinderen die
leerlingenvervoer nodig hebben. Dat
kost al gauw duizenden euro’s”, licht
wethouder Ger van Rensch toe.
“We zijn als gemeente verplicht
zorg te dragen voor leerlingenvervoer. We kijken wat we wettelijk
moeten doen, maar nemen daarin
ook persoonlijke omstandigheden
mee.” De gemeente wil actief stap-

pen gaan zetten om de vraag naar
speciale vervoersvoorzieningen
terug te dringen door uit te gaan van
zelfredzaamheid. Zo zouden ouders
kinderen naar centrale opstapplaatsen
kunnen brengen of kunnen leerlingen
waar mogelijk gebruik gaan maken
van het openbaar vervoer. “Voor het
collectief vervoer kunnen bijvoorbeeld
uitkeringsgerechtigden een rol gaan
spelen”, denkt Van Rensch.
Ondersteuning wordt georganiseerd op basis van vraagverhelderingsgesprekken. Van Rensch
verwacht met de aanpassingen bijna
100.000 euro per jaar te kunnen
besparen op leerlingenvervoer.

Actie tegen vrachtverkeer Tienray
Werkgroep Veilig Verkeer Tienray van de Tienrayse dorpsraad hield
vrijdagochtend 12 april een verkeersactie. Doel was om chauffeurs bewust
te maken van routes die in plaats van dwars door de dorpskern, om het dorp
heen rijden.
De Spoorstraat of N554 loopt dwars
door het dorp en is een veelgebruikte
route voor vrachtverkeer. Veelal
onnodig, vinden de leden van de
werkgroep. “Veel vrachtverkeer is
overbodig omdat het hier geen
bestemmingsverkeer betreft en er
veiligere routes zijn. De straten in
Tienray zijn niet gebouwd op zoveel
zwaar en groot vrachtverkeer. De in de
loop der jaren toegenomen verkeersdrukte levert gevaarlijke situaties op.
Met name op de tijdstippen dat
scholieren daar fietsen houden de
inwoners van Tienray hun hart vast.”

Vrijdagochtend probeerden zij chauffeurs bewust te maken van alternatieve
routes. Ook schreef de werkgroep transportbedrijven aan. De actie werd
ondersteund door gemeente Horst aan
de Maas en de politie. Wijkagent Hans
van Vulpen, was bij de actie aanwezig.
“De meeste chauffeurs bleken
begripvol en erkenden dat zij louter op
navigatieapparatuur reden en niet stil
stonden bij de impact die hun kolossen
kunnen hebben op overig verkeer,
vooral fietsers. Mooi: inwoners die uit
hun stoel komen en het zelf ook voor
de veiligheid in hun dorp opnemen.”

Verwen moeder met een gezellig
Moederdagsmulfestijn

3-gangen koopavondmenu

€27,50

€13,75
€26,00

€13,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Grubbenvorster asperges
voor burgemeester
Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas heeft zaterdag 13 april de eerste Grubbenvorster asperges
van het seizoen in ontvangst mogen nemen. Hiermee opende hij het Grubbenvorster aspergeseizoen officieel. Van
Rooij kreeg het kistje uitgereikt door John Jenniskens, voorzitter van stichting Gewoën Grubbevors.

De lekkerste
verse aardbeien
uit Helenaveen
HORST • GRUBBENVORST

Het aspergemonument in het
Ursulinepark in Grubbenvorst fungeert
als zonnewijzer. De schaduw van de
abstracte asperges geven namelijk
het begin en het einde van het
aspergeseizoen aan. In de eerste
echte voorjaarszon van het jaar, gaf
de zonnewijzer dit weekend aan
dat het aspergeseizoen begonnen
is. Na een koud voorjaar is de
temperatuur omhoog geschoten
en zal er snel ook weer volop van
de koningin der groenten genoten
kunnen worden.

De burgemeester onthulde ook
het nieuwe logo van Aspergedorp
Grubbenvorst. Daarmee wil stichting
Gewoën Grubbevors het dorp nog
nadrukkelijker op de kaart zetten als
het epicentrum van de asperge.

Verbondenheid
uitdragen
Een speciale werkgroep gaat
de komende tijd de verbondenheid
tussen Grubbenvorst en de asperge
verder vormgeven en uitdragen. Het

dorp kent al jaarlijkse aspergefeesten
op eerste Pinksterdag. Daar worden
bezoekers geïnformeerd over de
kweek, oogst en verwerking van de
groente. Daarnaast kan men onder
begeleiding van een gids een aspergewandelroute lopen. Met Grubbenvorster
ondernemers worden initiatieven
ontwikkeld om asperge terug te
laten komen in het dorp. Ook wordt
er onder andere gewerkt aan een
asperge-informatiepunt in het dorp. Het
aspergeseizoen duurt traditioneel van
april tot 24 juni (Sint Jan).

Raadsleden Tegels en Van Baal
onderzoeken Floriade
Er is een commissie onderzoek Floriade ingesteld om een onderzoek in te stellen naar de achtergronden van
de door de gemeenten verleende garanties en het gekozen bestuurlijk model. Deze wordt gevormd door
raadsleden en voorzitter Jan Hendrikx, voormalig Commissaris van de Koningin in Overijssel.
De onderzoekscommissie wordt
gevormd door twee leden vanuit elk
van de vijf raden van de Floriadegemeenten. Namens Horst aan de
Maas zitten CDA-fractievoorzitter Rudy
Tegels en SP-fractievoorzitter Anthony
van Baal in de onderzoekscommissie.
De commissie is voortgekomen uit

een klankbordgroep die de gemeenteraden van Gennep, Venray, Horst aan de
Maas, Venlo en Peel en Maas eind 2012
hebben gevormd.
De commissie zal de komende
maanden onderzoek uitvoeren.
Streeftermijn voor het eindrapport
van de commissie is september. Rudy

Tegels: “Vanwege de zorgvuldigheid
hebben we afgesproken dat er geen
mededelingen worden gedaan over
de onderzoeksopdracht. Tot 31 augustus is alles binnen de onderzoekscommissie vertrouwelijk en mededelingen worden alleen gedaan door de
voorzitter, de heer Hendrikx.”

SPORTIEVE VOORJAARSJASSEN

Provincie steunt centrumplan
Sevenum
Gedeputeerde Staten gaven vorige week aan ruim 660.000 euro te investeren in het centrumplan Sevenum.
De bijdrage maakt deel uit van een provinciaal project om stimulering van de bouw en transitie van de
Limburgse woningmarkt te realiseren.
Met het plan voor de herwaardering van het centrum van Sevenum
was al begonnen. Op maandag 25
maart werd gestart met de bouw van
appartementencomplex De Heren
van Zaerum. Andere onderdelen
van het plan zijn bijvoorbeeld de
locatie Kruisweide, waardoor voor de

gemeenschap sportvoorzieningen en
parkeerplaatsen beschikbaar komen.
Ook worden de panden ‘Gertrud’ en
Maraboe ontwikkeld. Verwacht wordt
dat de bouw van de Heren van Zaerum
zo’n achttien maanden in beslag
zou nemen. Met de bijdrage van de
provincie denkt de gemeente het

project mogelijk op kortere termijn
te realiseren. Volgens gedeputeerde
Lebens levert het centrumplan met
alle bijbehorende activiteiten 128
mensjaren werk op. Ook de 34.000
euro provinciale subsidie voor energiezuinige pioenierswoningen in Horst
vielen onder dit provinciale project.

KIJK OOK OP ONZE UITGEBREIDE SCHOENENAFDELING

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur
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15-jarige
chauffeur
betrapt
Politie Horst heeft in de nacht
van vrijdag 12 op zaterdag 13 april
een procesverbaal uitgedeeld aan
een 15-jarige jongen uit Venlo.
De jongen reed met zijn 17-jarige
vriend over de Groenewoudstraat in
Horst. De auto trok de aandacht van de
politie omdat deze zonder verlichting
in tegengestelde richting reed. Toen
de agenten de bestuurder aanspraken,
bleek dat het om een 15-jarige jongen
uit Venlo ging. De jongen verklaarde dat
hij samen met zijn Venlose vriend even
in de auto van een andere vriend was
gaan zitten en toen op het idee was
gekomen een stukje te gaan rijden.
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Horst aan de Maas in Beeld
Kippen op Bonenstaken Hegelsom
03/16

Het beeld Kippen op Bonenstaken werd in 1990 tijdens de kermis in Hegelsom onthuld door toenmalige burgemeester van Horst, Romé Fasol.
Het staat op het St. Hubertusplein, maar heeft daar niet altijd gestaan. Het beeld is gemaakt door Nicolas van Ronkenstein.
de haan op de Stationsstraat en
de commissie Tuutetrek die Pimp
Ow Ei organiseerde. En in het boek
over 75 jaar Hegelsom loopt een
bonendraad als tijdlijn door het
boek.” Het thema wordt overal
doorgevoerd: voor de Floriade
maakte de dorpsraad samen met
de dorpsraad van Meterik de
‘staakbonenroute’, een fietsroute
met informatieborden die onder
andere langs de bonentelers en
pluimveebedrijven leidt. “We
hebben nog steeds twee grote
kippenbedrijven en meerdere
bonentelers. Mensen die niet hier
vandaan komen kennen onze
staakbonen, met de opgeknoopte
touwtjes, helemaal niet, vandaar
de informatiebordjes”, vertelt Arts.

Helpende
burgers
opgelicht
met nepgoud
Politie Horst waarschuwt
inwoners van de gemeente voor
goudverkopers langs de autosnelwegen. Zij hebben al meerdere
meldingen gekregen. Het betreft
zogenaamde gestrande automobilisten die hulp vragen.
Gestrande automobilisten vertellen
hulpvaardige burgers bijvoorbeeld dat
ze geld nodig hebben voor benzine. Ze
stellen vaak voor de helpenden persoonlijke gouden sieraden te verkopen
of ze stellen een ruil voor: neem de
gouden sieraden in onderpand, we
komen ze later terugbetalen. De politie
geeft aan dat het vaak geen goud is
wat wordt meegegeven maar “goedkope troep.” Vooral op op- en afritten
van de autosnelwegen komt dit soort
bedrog voor, aldus de politie. De daders
zijn volgens de politie vaak afkomstig
uit de Balkan. “Trap er niet in, maar bel
vooral meteen de politie”, aldus een
wijkagent.

Vers
van het
gs
Limbur
land

Centralere plek
voor het beeld

Met vuurwerk werd tijdens de
kermis in 1990 het beeld Kippen op
Bonenstaken onthuld. Het bronzen
beeld bestaat uit een aantal bonenstaken waar kippen op, in en om
zitten. Het verwijst hiermee naar
de pluimveeteelt en de bonenteelt,
twee kenmerkende bedrijfstakken
die van vroeger uit al in Hegelsom

zitten. “Dat was ook de opdracht voor
het beeld”, vertelt Hay Arts, voorzitter
van de dorpsraad.

Twee bedrijfstakken
“We wilden graag een kunstwerk
en vonden dat de twee grote bedrijfstakken in het dorp vermeld moesten
zijn. Het is gemaakt met bijdrages van

Last van
hooikoorts?
Het wordt eindelijk lente! Zonnige dagen en
aangename temperaturen betekenen dat de natuur
de schade snel wil gaan inhalen. En dat leidt tot een
grote kans op een ware hooikoortsexplosie.
Prikkelende pollen van bomen, planten en grassen
zweven weer in de lucht. Hiermee ontstaan
oogklachten als jeukende, tranende, rode en/of
gezwollen ogen. Hooikoorts kan dus veel ongemak
veroorzaken, zeker in combinatie met contactlenzen.
Het dragen van een goede zonnebril op hooikoortsdagen zal de klachten aanzienlijk verminderen.
Ook het gebruik van oogdruppels kan irritatie
sterk verminderen.

Culinair genieten van
streekproducten!

Voor advies op het gebied van oogklachten als
gevolg van hooikoorts neem contact op met
de optometristen van Kruytzer Optiek en
Optometrie, 077 3982661 of plan een afspraak
in op www.kruytzeroptiek.nl.

di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

Bianca Montforts
gediplomeerd optometrist bij
Kruytzer Optiek en Optometrie

de gemeente en de provincie.”
In Hegelsom ontstond na de
oorlog een bloeiende kippen- en
staakbonenteelt. “Hegelsom is het
kippendorp”, zegt Hay met trots. “We
hadden veel pluimveebedrijven en één
van de drie pluimveevakscholen van
Nederland stond hier. Kippen en bonen
komen ook overal terug: kijk maar naar

In 2008 werd het centrale
plein in het dorpsplein
aangepakt. Het St. Hubertusplein
werd gerenoveerd en Kippen
op Bonenstaken kreeg een
prominentere plek in het
dorpsbeeld. “Het grappige is dat
het plein helemaal nog niet zo
heette, dat had helemaal geen
naam en was voor de renovatie
ook eigenlijk geen echt plein.
Maar omdat de Hubertusstraat
er omheen loopt, werd het in de
volksmond zo genoemd. En in 2008
hebben we het officieel gemaakt
met een bordje”, vertelt Hay Arts.
“Het beeld stond eerst op een
hoek, niet echt in het zicht. Het
heeft nu een mooie plaats en is in
het geheel van het plein ingepast.”
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Reünie middelbare school Meerlo

Mavo Maasdorpen: veertig jaar geleden
Precies veertig jaar geleden zaten de leerlingen van Mavo Maasdorpen in Meerlo in de stress om hun eindexamen. Nu zien ze elkaar na een lange tijd weer en praten over die goede schooljaren. Op zaterdag 13 april in café Oud Meerlo in Meerlo vond de reünie plaats van de leerlingen die in 1973 eindexamen deden.
Anderhalf jaar geleden ontstond
het idee om een reünie te organiseren.
Frans Kerstjens, Marja van Riswick,
Truus Hendriks en Ine Hermkens namen
de organisatie op zich. “We hebben vaker een reünie georganiseerd.
Volgens mij was de laatste 15 jaar
geleden, toen waren we 25 jaar van
de school af”, vertelt Ine, “Piet van de
Ven, een klasgenoot die tegenwoordig in Nieuw-Zeeland woont, had een
tijd geleden met zijn kinderen foto’s
van vroeger bekeken. Daarna nam hij
contact met me op en zei: het is bijna
veertig jaar geleden dat we van de
Mavo af zijn. Hij komt maar één keer
in de vijf jaar terug naar Nederland.
Eigenlijk zou hij volgend jaar pas terugkomen, maar hij vertelde mij: als jullie
een reünie organiseren dan kom ik een
jaar eerder. Dat was voor ons doorslaggevend om het te doen.”
Bij een reünie hoort natuurlijk het
ophalen van herinneringen. De vier
initiatiefnemers hebben hier zichtbaar
moeite mee. Maar zodra iemand begint
te vertellen, komen alle verhalen op
tafel. “We kregen bijna onze rapporten en een leerling van onze klas wist
dat ze een heel slecht rapport had. ’s

Nachts werd er ingebroken in school.
De leerling stal een leeg rapport en
vulde allemaal goede cijfers in. Dit
rapport liet ze aan haar ouders zijn.
Jammer genoeg kwamen ze er snel
genoeg achter, volgens mij werd ze
zelfs een tijdje geschorst”, lacht Frans.
Dit was niet het enige spannende dat
er gebeurde. “Een groepje meisjes had
een keer de hele school beklad met
witte kalk. De reden was waarschijnlijk

dat ze een hekel aan school en aan de
leraren hadden. Er kwam een politieonderzoek. De meisjes werden een aantal
maanden geschorst. Ze mochten nog
nét eindexamen doen. Zo hadden ze
alle tijd om te studeren voor de examens, anders hadden ze het misschien
niet gehaald”, vertelt Marja. “Maar,
ondanks alles waren we wel een hele
hechte groep”, vult Truus aan.
Vroeger mochten leraren binnen

in de klas roken, maar de leerlingen
mochten niet binnen en niet buiten
op het schoolplein roken. Daar waren
de leerlingen het niet mee eens. “We
hebben er anderhalf tot twee jaar voor
gevochten dat wij op het schoolplein
mochten roken. We vonden het zo raar
dat de leraren gewoon binnen in de
klas rookten en dat wij dat niet mochten. Daarom hebben wij ons ertegen
verzet en ervoor gezorgd dat we ten-

minste wel ons peukje op het schoolplein konden roken, want er zaten veel
rokers in onze klas”, legt Ine uit.
De zaal stroomt al vol en na wat
omhelzingen en raden van namen
worden de herinneringen met de hele
groep opgehaald. Ook het verhaal van
de bekladding van de school komt
voorbij. “Zou ik nu een strafblad hebben?”, vraagt een van de bekladders
zich lachend af.

Kerkbestuur Lottum wil beter
aanbod gemeente

Meedenken over
Gezondheidscentrum

Het kerkbestuur van Lottum wil een beter aanbod van gemeente Horst aan de Maas voor het gebruik van
grond die in eigendom van de kerk is. De gemeente legde jaren geleden parkeerplaatsen aan op eigendom van
de kerk, zonder daarvoor te betalen.

Inwoners van America mogen meedenken over de invulling van het
gezondheidscentrum in hun dorp. Daarvoor zijn onder andere een
dorpspanel en dorpsdagboek in het leven geroepen.

Het kerkbestuur constateerde dit
al in 2005 en vroeg de gemeente
een bod te doen op het perceel.
Die gaf op haar beurt aan één euro
te willen betalen voor de grond.
“Uit een taxatie die we vervolgens
hebben laten uitvoeren, bleek de
grond 30.000 euro waard te zijn”,
zegt vice-voorzitter Ben Vervoort.
Toentertijd werd er niets mee gedaan,
maar de zaak kwam weer onder
de aandacht toen de gemeente in

maar we willen wel een fatsoenlijk
aanbod. Uit mijn tijd in de gemeenteraad kan ik me nog herinneren dat
bewoners groenstroken langs hun
huis mochten kopen voor 30 euro per
vierkante meter. Ik ga ervan uit dat
de gemeente toentertijd een vergissing heeft gemaakt en niet bewust
parkeerplekken heeft aangelegd op
grond die niet van haar is. Maar we
willen wel een goed aanbod dat
redelijk is voor beide kanten.”

Horst wel betaalde voor grond van de
evangelische kerk Rehoboth voor de
aanleg van parkeerplaatsen. Reden
voor het kerkbestuur van Lottum om
nogmaals aan de bel te trekken. De
gemeente bleef echter bij haar standpunt. “Daarom hebben we in maart
nogmaals om een gesprek gevraagd.
Dat is er nog niet van gekomen, mede
doordat Leon Litjens geen wethouder
meer is”, zegt de voorzitter. “Kijk, we
hoeven geen 30.000 euro te hebben,
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www.tweddekans.nl

Pinot Blanc
Reserve Hunawihr 2012

€ 6,95

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

Per
fles

2e fles
halve prijs

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

Het dorpspanel bestaat uit zo’n
vijftig bewoners die door middel van
een vragenlijst kunnen aangeven
aan welke zorg behoefte is en hoe
zij daar zelf aan willen bijdragen. In
het dorpsdagboek kunnen jongeren,
gezinnen en senioren hun droom voor
de toekomst van America opschrijven. Samen met de Cliëntenraad,
de Dorpsraad en stichting Synthese
worden de uitkomsten van de vragenlijst en het Dorpsdagboek verwerkt

in een wensenlijst voor samenzorgen in America. Die wensenlijst
wordt ook vertaald in de inrichting
van het gezondheidscentrum. Het
Gezondheidscentrum America wordt
gebouwd bij basisschool De Wouter.
Vorige week werd een intentieovereenkomst ondertekend door woonstichting Woonwenz en het bestuur
van het gezondheidscentrum. De
planning is dat eind 2014 het gebouw
in gebruik wordt genomen.

Sfeervolle
rommelmarkt

venray

op zondag 28 april

verzorgt voor u,

van 11.00 tot 14.30 uur.

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

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

Terrein UVB, Dijkerheideweg 4, Horst.

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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“’t Kumt allemoal good”

Jo Derks
* Horst, 23 juni 1952

† Maastricht, 13 april 2013

Broers en zussen
Neven en nichten
Correspondentieadres:
Rustven 6, 5966 PD America
Jo is voor het laatst bij ons op vrijdag 19 april om 10.30 uur
in de aula van Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4, 5961 PJ te Horst.
Geheel naar wens van Jo zal de crematie in stilte plaatsvinden.
De avondwake is donderdag 18 april om 19.00 uur in
bovengenoemde aula. Aansluitend kunt u in het uitvaarthuis
persoonlijk afscheid van Jo nemen.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de belangstelling en het medeleven bij het afscheid van

Truus Tijssen-Hendriks
Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen

Woning bouwen in buitengebied?
Wij hebben een bouwkavel beschikbaar,
evt. met extra omliggende grond, voor
een aantrekkelijke prijs. Voor meer info
bel: 06 22 97 47 11.
Vakantie in Brugge (B).
Voor maximaal 5 personen te huur
woonhuis in het oude centrum van de
stad Brugge (B). 3 nachten voor 250,en een hele week voor 380,-.
Voor alle seizoenen! Meer info?
Bel 077 398 69 83 www.brugge.be
Linders Interieur. Van kleine
aanpassing tot winkel interieur!
Maatwerk-keukens, maatwerkmeubels, sierplinten, overkappingen,
balie’s, enz. Bel: 06 13 81 79 31
voor een vrijblijvende offerte!
Nu ook professionele 3D-visualisatie!
Kijk eens op www.e-plantje.nl voor
leuke bloembakjes!!
Te koop laurierstruiken 1-1,8 m.
Eventueel bezorgen. Tel. 06 81 55 39 56.
Yoga centrum L’Espoir
yoga op vrijdagochtend en -avond
Hatha-yoga en intensieve yoga, nu kunt
u 5 lessen uit proberen voor € 32,50
ook voor ouderen, voor info of opgave:
Wilma L’Espoir 077 398 51 36.

Wij zetten graag uw oude videobanden,
hi8 tapes en dv tapes om naar dvd. Bel
voor meer info 06 12 42 89 42, mail
naar frankawillems88@gmail.com of ga
naar www.darkrainbowproductions.com
Onroerend Goed
Te huur: bedrijfsruimte 145m²,
geïsoleerd, gelegen op Industrieterrein
Sevenum.Tel.: 06 40 63 78 26.
www.partyverhuurvangent.nl
Verhuur van springkussens en
overige feestbenodigdheden.
info@partyverhuurvangent of bel
0478 51 50 11.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Broekhuizenvorst, april 2013

Hortensia’s div. srt. nu 3 voor € 10,00,
10 voor € 27,50 (op=op). Meer info zie:
www.veld-tuinplanten.nl Taxus v.a.
€ 1.60, Buxus € 0.50, Coniferen, Laurier,
Buddleja, Viburnum, e.a. heesters (ook
op stam) Bodembedekkers v.a. € 0.85
Lei plataan/linde € 52.50, dakplataan
€ 55.00, Zuilbeuk e.a. bomen en zuilen.
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83

Ger P.J. Keijsers
is benoemd tot
bijzonder hoogleraar
Psychologische
Behandelingen
aan de Universiteit
Maastricht

HONL Horst
Klarinet zoekt klarinettist m/v inl.
06 51 65 73 17. Trombone zoekt
Trombonist m/v inl. 06 51 65 73 17.
Te huur: bedrijfs-/opslagruimte
180 m2, droog, stof- en vorstvrij, electr.
rolpoort, verhard terrein, € 350,00 per
mnd. Inl. 06 53 76 96 98.
Nieuw in Horst, zitdans.
Minder mobiel en toch dansen!
Kom kennis maken met zitdans.
Vanaf woensdag 3 april in Sport en
Partycentre de Riet, Weltersweide 22
in Horst. Info@beweegmee.nu of bel
M. Kunzeler 077 398 40 07.
Sfeervolle rommelmarkt op zondag
28 april van 11.00 tot 14.30 uur.
Van snuisterijen tot klein meubelen,
van schilderijen tot gebruiksvoorwerpen. Voor iedereen is er wel iets leuks.
Entree 1 euro. Gezellige sfeer
met livemuziek. Terrein UVB,
Dijkerheideweg 4, 5961 NC Horst.
Maandag 15 april gevonden in
Kasteelpark Ter Horst dubbele buggy.
Bel 077 398 04 58.

Kusters Verhuur

Te huur opslag- en werkruimte.
Locatie: Melderslo, afmetingen:
2 x 170 m2, heftruck en chauffeur
aanwezig, ruimte is vorstvrij, buitenterrein verhard. Tel. 06 21 58 07 85.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Teakmeubelen o.a. kasten, dressoirs,
tafels, sidetable’s, eetkamerstoelen,
tv-dressoirs. Ook meubelen op maat
(geen meerprijs), accessoires, tuinsets,
tuinstoelen, tuinbanken
www.teakkoning.nl Vanhovellstraat
78 Helden. Iedere dag open ook op
zondag! Tel. 06 31 00 76 72.
Wekelijks open inloop Horst.
Dinsdag 09.00-11.00u OJC-Niks
Doolgaardstraat 34 tel. 06 12 21 78 28
Zorgadvies en Regelhulp Zandterweg 48
5973 RC Horst tel. 077 463 23 84
www. zorgadviesenregelhulp.nl
e-mail: Ria@zorgadviesenregelhulp.nl
Gezocht enkele biljarters V.I.O.S.
Tel. 077 398 20 22.

BOXEN

It’s Clean

Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

Bedrijfsruimte/caravanstalling.
450m2 bedrijfsruimte beschikbaar,
ook mogelijkheden voor in units á
75m2. Tevens mogelijkheid voor
stallen caravan, vouwwagen e.d.:
www.caravanstallingkronenberg.nl of
06 25 22 24 76.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Nu super aanbieding seizoenplaats
caravan tot 31 oktober voor maar
750 euro. Direct aan de Maas.
Zie www.residentiedekooy.nl
Sfeervolle rommelmarkt op zondag
28 april van 11.00 tot 14.30 uur.
Van snuisterijen tot klein meubelen,
van schilderijen tot gebruiksvoorwerpen. Voor iedereen is er wel iets leuks.
Entree 1 euro. Gezellige sfeer
met livemuziek. Terrein UVB,
Dijkerheideweg 4, 5961 NC Horst.
Vanaf heden weer biologisch geteelde
Amaryllissen te koop. Snijbloemen
(wit) bij bloemenstalletje Cuppen
Meterikseweg 124 Horst.
Huizen te huur vanaf 670 euro.
Te huur ruime woonhuizen in
Broekhuizen, het mooiste dorpje van
Horst aan de Maas. Bouwjaar 2005,
zeer energiezuinig met aan achterzijde
vrij uitzicht over landerijen.
Mail ahoeijmakers@home.nl

Rolluikband vervangen
www.its-clean.nl

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Paprika en Peper automaat
Ze zijn er weer, diverse soorten
paprika en pepers vers te koop uit
een gekoelde automaat. Tip: probeer
ook eens de lekkere zoete snack- of
puntpaprika’s. Jakobs Tuinbouwbedrijf,
Molenveldweg 20 in Horst.
Mindfulness Leven met aandacht
Acht avonden van 2,5 uur en een
stiltedag. Je leert de basis zoals de
lichaamscan, zit- en loopmeditatie
en yoga. Start 25 april 2013 in Venray.
Jan Houwen, 0478 58 73 64
jan.houwen@dorje.nl www.dorje.nl.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Schuifwandkast of inloopkast nodig?
Gratis offerte aan huis! Info tel. 06 53
88 61 01 (Pascal van Kempen).
Te koop verse tulpen. € 2,- per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.
Unieke kans! Werken vanuit huis.
Gezocht mensen met goede sociale
vaardigheden. Ideaal te combineren
met baan en/of je gezin.
Voor info bel: 06 27 02 17 83.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tafels, tv-meubels, dressoirs, kasten.
Maatwerk en gratis bezorgd.
Voor binnen en buiten.
06 51 93 18 38 Melderslo.
ZZP’er zoekt werk in de agrarische
sector. Voor meer info bel met:
06 46 25 76 40.
Rustige vrijwilliger gezocht voor
vervoer en begeleiding naar consulten
bij specialisten en andere controles.
Auto is beschikbaar. Geen kosten aan
verbonden. Tel. 077 398 22 49.
Verloren zondag 7 april op route
Wielder - Houthuizerveldweg Houthuizerweg herenbril.
Graag telefoontje naar 06 22 47 45 68
of 06 25 51 62 58.
Sfeervolle rommelmarkt op zondag
28 april van 11.00 tot 14.30 uur.
Van snuisterijen tot klein meubelen,
van schilderijen tot gebruiksvoorwerpen. Voor iedereen is er wel iets leuks.
Entree 1 euro. Gezellige sfeer
met livemuziek. Terrein UVB,
Dijkerheideweg 4, 5961 NC Horst.
Faillissementsverkoop bankstellen,
loungebanken, 2+3 zits hoekbanken
www.meubeloutlethelden.nl
Vanhovellstraat 78 Helden. Iedere dag
open ook op zondag! Wekelijks nieuwe
aanvoer. Tel. 06 31 00 76 72.
T.K. Verkoopautomaat nieuw 24 vaks
verlicht gekoeld en verwarmd € 2.950.
Meterik Tel. 077 398 87 84.
Verkoop verhuur
Te huur gemeubileerde chalets 750 per
maand direct aan de Maas. En te koop
chalets vanaf 97.500 eigen grond, met
complete inrichting en teras. Tevens
vaste rendement 7.3% per jaar netto.
Tel 0478 53 29 57.

maakt schoon op uw wensen

• diverse afmetingen •
• o.a. opslag, werkruimte •

toon@kustersverhuur.nl

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Avondcursus Mindfulness.
Helemaal tot rust komen in het hier
en nu. Op de dinsdagavond 14 mei,
21 mei, 4 juni, 11 juni.
Info Mariet Weijs tel. 06 41 58 62 64/
Diana Lenssen 0478 69 10 06
www.marietweijs.nl www.via-rosa.nl
Taoistisch gezondheid Praktijk.
Neem deel aan anti-stress lessen.
Chinese Tai Chi enz.
Tel. 06 19 58 59 04.

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

Grafmonumenten
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

en restauratie

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

www.theoarts.com

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

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

Enzo

13 april 2013
Kleinzoon van
Marlies en Theo Christiaens
Zoon en broertje van
Anke, Christian en Liam
De la Flor

Geboren

Julia
12 april 2013
Dochter van
Bart Aerts en Janne Duijf
Zuske van Fleur
Jan van Swolgenstraat 3h
5866 AS Swolgen

Geboren

Baer
14 april 2013
Zoon van
Joep en Lieke
Verstappen-Vollenberg
Gastendonkstraat 39
5961 JW Horst

Geboren

Sanne

12 april 2013
Trotse ouders:
Michel en Marlie
en grote zus Evi Linders
De Donckstraat 3C
5975 AA Sevenum

Na de meivakantie start de
cursus Engels voor leerlingen, met
dyslexie, van groep 8. Deze cursus
is bedoeld om deze kinderen een
betere start te geven in de brugklas.
Info: www.reachup.nl of
tel. 06 50 27 19 73.

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Ook opvang voor een keertje!
T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl
Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl
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Hegga Metamorfosa: het gezicht
van Hegelsom
Hegga Metamorfosa, een initiatief van het Hegelsomse Tuutetrek, werkt aan een Totaalplan 2015 voor de verfraaiing van het dorp. Op 25 augustus,
tijdens de viering van het 80-jarig bestaan van het dorp, presenteert de werkgroep stap één van haar project.
Tuutetrek heeft als doel de
leefbaarheid en betrokkenheid in
Hegelsom te vergroten voor jong en
oud, op manieren van, voor en door
de inwoners. De werkgroep Hegga
Metamorfosa ontwikkelt een nieuw
totaalplan voor de verfraaiing van de
openbare ruimte. “Hegelsom is een
leuk dorp, maar het mist een smoel”,
vindt Marlies Scheres van de werkgroep. “En wat wil men eigenlijk? Hoe
kijken mensen in Hegelsom tegen hun
dorp aan?” “De traditionele symbolen
van bonen en kippen dekken al lang
niet meer voor iedereen de hele lading,
dus we zoeken de identiteit van het
dorp in al zijn smaken”, zegt werkgroeplid Jeu van Helden. De leden van
de werkgroep gingen in gesprek met
hun dorpsgenoten. En met eerste stap
in het totaalplan besloten de creatieve

geesten van de werkgroep meteen
iets te laten zien. “Meteen een stukje
dorpsverfraaiing.”

Gezichten van het
dorp
“We hebben twintig adressen op
een kaart geprikt. Die mensen hebben
we over hun beeld van de omgeving
geïnterviewd”, vertelt Jeu. “Mensen
reageerden meteen heel enthousiast
toen we ze benaderden en waren
zeer bereid mee te doen en denken.”
De interviews worden uitgewerkt en
ook worden grote afbeeldingen van
de mensen op canvas afgedrukt. Deze
‘gezichten van het dorp’ onthult Hegga
Metamorfosa tijdens het jubileum. De
doeken worden dan door het hele dorp
geplaatst. “Zo krijgt Hegelsom echt een

gezicht”, lacht Marlies. “We zochten
een kunstzinnige en originele manier
om te communiceren. We betrekken
de mensen er zoveel mogelijk bij: ze
denken mee en hopelijk doen ze tegen
die tijd dan ook mee”, legt Jeu uit. De
stukjes kunst in het dorp dienen meerdere doelen. “Er ontstaat een route om
naar buiten te komen. Mensen hebben
toch snel vaste routes naar werk of
de winkel. Zo gaan ze ook eens rond
in eigen dorp”, vindt Ad Vingerhoets,
eveneens lid van de werkgroep.
Op 25 augustus wordt het 80-jarig
jubileum van Hegelsom gevierd onder
het motto ’80 smaakvolle jaren’. De
dag begint met Hegelsom in beweging.
’s Middags is er een dorpslunch met
streekproducten. Daarna wordt voor
iedereen, ook niet-Hegelsommers, een
streekmarkt georganiseerd en wordt de

dag afgesloten met een optreden van
Campaign.
Tijdens de presentatie van de
doeken hoopt de werkgroep met
interactieve activiteiten nog meer
ingevingen van hun dorpsgenoten te
horen. Alle ideeën die de werkgroep
zo binnen krijgt, worden geïnventariseerd. “Sommige gaan misschien
naar de dorpsraad, andere gaan wij
vormgeven”, zegt Jeu. “Er kwam wat
meer voorspelbare maar ook hele
verrassende dingen uit de interviews.
Hopelijk komen er de 25e nog meer
ideeën bij. Al pratende ontstaat er
veel”, denken de leden van de werkgroep. En dat blijkt. Nog geen half
uur later is het idee ontstaan om de
banners uiteindelijk te recyclen in tassen, die kunstenares en werkgroeplid
Helmie van de Riet zou kunnen maken.

Scouting doneert aan speeltuin
Scouting Horst is vorig jaar samengegaan met afdeling Horst van Jong Nederland. Zij konden hierdoor een donatie doen aan speeltuin Roeffen Mart,
waardoor het geld toch naar kinderen in de regio gaat en de naam van Scouting Horst blijft voortleven.
Door een jarenlang structureel
tekort aan leiding, leek een toekomst
voor Scouting Horst moeilijk. Dankzij
de inzet van broedervereniging Jong
Nederland is dat voorkomen. Het
bestuur van Scouting Horst besloot
naar aanleiding daarvan een donatie te
doen aan speeltuin Roeffen Mart. Met
de schenking aan de speeltuin Roeffen
Mart worden deze gelden duurzaam,
zichtbaar en bruikbaar ingezet voor de
kinderen van de regio.
Stichting Roeffen Mart heeft de
donatie gebruikt voor vernieuwingen binnen de speeltuin. Zo zijn
een schuitjesschommel, een aantal
toestellen voor de allerkleinste en een
robuuste picknickset gerealiseerd.
Zaterdag 13 april zijn de nieuwe
toestellen feestelijk geopend door het
voormalige bestuur onder leiding van
oud-penningmeester Leo Hoefs en oudleiding van Scouting Horst.

Live-uitzendingen

Maatschappelijk betrokken verenigingen

Powerman-weekend Subsidies op basis
bij Omroep Reindonk van bijdrage
Sportevenement Powerman is dit jaar uitgebreid te volgen bij Omroep
Reindonk. Via tv en radio zendt de lokale omroep achtergrondprogramma’s en twee dagen live verslagen uit vanaf het parcours in Horst.
In de week voorafgaand aan het
NK en EK duathlon zendt TV Reindonk
in Scala een special uit over de voorbereidingen op Powerman. Kinderen
van basisschool De Twister in Horst
doen dit jaar mee aan Powerkids.
Getoond wordt hoe zij zich via workshops voorbereiden op het sportevenement. De uitzending is nog tot en
met vrijdag 19 april te zien om 11.00,
19.30 en 20.30 uur. Op zaterdag 20
april zijn verslaggevers bij de Horster
Night Run. Tussen 20.00 en 23.00 uur

doen zij op de radio live verslag van
de hardloopwedstrijd waar lokale
inwoners en bedrijven aan meedoen.
Zondag is Radio Reindonk vanaf 09.00
uur aanwezig met een live verslag
van het NK en EK, met verslaggevers
aan de finish, op de motor in de koers
en langs de route. Zondagmiddag
wordt in het programma Sport Op
Zondag uitgebreid aandacht besteed
aan het evenement. In de dagen na
het evenement zendt TV Reindonk
een reportage uit over Powerman.

Het budget voor subsidies voor verenigingen blijft de komende jaren
gelijk. Dat stelt het College van B&W voor aan de gemeenteraad van
Horst aan de Maas. Er zou bij de verdeling voortaan wel gekeken moeten
worden naar de maatschappelijke waarde van de verenigingen.
In plaats van de hoogte van
subsidies vast te stellen op basis
van ledenaantal of type activiteiten,
moet dit in de toekomst gebaseerd
worden op de maatschappelijke
betrokkenheid die een vereniging
toont, vindt het college. “Je kunt
daarbij denken aan fanfares die een
serenade geven of sportverenigingen
die bewegen voor ouderen
organiseren of een vorm van
naschoolse opvang bieden”, legt

wethouder Ger van Rensch uit. “Als
verenigingen meer doen dan alleen
voor de eigen lol, kan dat meewegen
in de hoogte van de subsidie. Je kunt
bijvoorbeeld denken aan een bedrag
per inwoner die je helpt”, vindt Van
Rensch.
De basissubsidies voor verenigingen kan dan wellicht verlaagd
worden. Met het plan wil het college
alle verenigingen, ook de kleinsten,
de kans geven om subsidie te krijgen.
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Viscursus voor kinderen
Hengelsportvereniging de Peelvissers uit Sevenum organiseert dit jaar weer de cursus vissen voor kinderen.
De cursus is voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar op woensdagavonden 15, 22 en 29 mei.
Bestaande en nieuwe jeugdleden
kunnen aan de cursus deelnemen.
Aanmelden kan via Wim Hoogers
e-mail hoogerswim@home.nl of

077 467 36 34. Visspullen als hengels,
tuigjes, aas en voer worden tijdens de
cursus door de vereniging ter beschikking gesteld.

De jeugdleden vissen eveneens
eind mei de selectiewedstrijden voor
de Noord-Limburg kampioenschappen
in de A en B categorie.

Jeu de boules Herentoernooi
De Jeu de Boulesvereniging van Grubbenvorst houdt op 25, 26 en 28 april voor de derde keer het
Herentoernooi. Deze vindt plaats op de baan bij tennispark De Comert.
Het herentoernooi is bedoeld voor
recreatieve spelers.
De speeltijden zijn
donderdagmiddag 13.00 uur,

donderdagavond 18.30 uur, vrijdag
13.00 uur en vrijdagavond 18.30 uur.
Op zondagmiddag wordt de finale
gespeeld.

Aanmelden kan bij Sjef Sijben op
077 366 20 55 of Terry vd Beuken
op 077 366 25 46 of via
jdbgrubbenvorst@gmail.com

Opbrengst collecte Hegelsom
De gezamenlijke collecte in Hegelsom vond dit jaar voor de zesde keer plaats. Ondanks alle berichten over de
economie en dalend consumentenvertrouwen kijkt de organisatie terug op een geslaagde collecte.
De opbrengst van 2013 was iets
hoger dan die van vorig jaar. Er werd in

Uitreiking leukste vereniging

JGS wint twee
awards

Een deel van de leiding van het Jongeren Gilde Sevenum (JGS) ging
zaterdag 13 april naar de awarduitreiking van de Leukste vereniging van
Limburg en Nederland in kasteel De Hooge Vuursche in Baarn.
De verkiezingen voor de Leukste
vereniging van Nederland begonnen
op 19 oktober 2012 met gemeentelijke
verkiezingen.
Alle 415 gemeentes van Nederland
werden uitgenodigd om hier aandacht
aan te besteden en iedere vereniging
kon zich kandidaat stellen Jongeren
Gilde was met ruim 154 stemmen
veruit de winnaar in Horst aan de Maas.
Daardoor plaatste JGS zich automatisch
voor de provinciale rondes. Door
middel van flyeren en het meedoen in

de carnavalsoptocht wist het JGS 415
stemmen te vergaren, ruim meer dan
hun concurrenten. Hierdoor werden ze
de op een na leukste vereniging van
Nederland.
Met alle stemmen was 1.064
euro opgehaald voor Stichting Kika.
Voor het Jongeren Gilde Sevenum was
er nog een prijs weg gelegd als meest
creatieve vereniging van Nederland.
Deze prijs kregen zij omdat ze op de
meest creatieve wijze de stemmen
hebben binnengehaald.

totaal voor de elf fondsen 5.530,29 euro
ingezameld in het dorp. De organisatie

geeft aan te hopen dat deze trend zich
de komende jaren door zal zetten.

Natuurspeurtocht
IVN De Maasdorpen houdt op zondag 28 april een natuurspeurtocht voor kinderen en hun (groot)ouders. De
tocht start tussen 13.30 en 15.00 uur bij het Zoemhukske in Horst.
De speurtocht leidt langs een avontuurlijke route door het bos. Onderweg
krijgen de kinderen allerhande
doe-opdrachten die hen in contact

brengen met de plaatselijke natuur. In
het voorjaar is er van alles te beleven in
Kasteelpark Ter Horst. De bomen lopen
uit, overal steken bloemen hun kopje

boven de grond uit en vogels zijn druk
in de weer om nestjes te bouwen. Voor
meer informatie bel met Jac Neessen
op 077 366 25 01 of 06 10 54 73 52.

Expositie ’t Brouwershuis
Schildersclub ’t Brouwershuis houdt zaterdag 20 en zondag 21 april een expositie in De Wingerd in Sevenum.
De expositie wordt geopend door wethouder Ger van Rensch.
De expositie bestaat uit werken in
zeer uiteenlopende stijlen, uitgevoerd
in acryl, olieverf, aquarel, pastel en
gemengde technieken. Bovendien
zijn er diverse textielwerkstukken,
uitgevoerd in vilt met al zijn
kleurenpracht. Alle getoonde werken

zijn tot stand gekomen tijdens de
lessen van afgelopen twee seizoenen
die plaatsvinden in het ’t Gasthoês
in Horst, onder leiding van docent en
kunstenaar Leo Coppus. De expositie
wordt opgeluisterd door troubadour
Peter van de Water. Op zaterdag is de

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

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

Woensdag 24 april van
19.00 tot 21.00 uur is er een
inloopavond van Karaja make-up.
U krijgt van Monique Wijnen, professionele visagiste van Karaja,
tips en advies. Loop gewoon binnen, wij staan voor je klaar!
Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst tel.: 077 398 33 64 www.anjaloek.nl

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

expositie van 14.30 tot 18.00 uur.
Zondag kan men terecht van 10.00 tot
16.00 uur. Iedereen die de expositie
bezoekt, maakt kans op een schilderij
dat beschikbaar is gesteld door een
van de cursisten.

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

Autobedrijf

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

Rolluiken voor
pinautomaten
De pinautomaten in Melderslo en Broekhuizenvorst verdwijnen voortaan
tussen 23.00 en 07.00 uur achter een rolluik. Reden hiervoor is volgens
Rabobank Horst Venray dat ze de veiligheid en rust van omwonenden willen
garanderen.
“Gezien de reeks plofkraken
in 2012 in Noord-Limburg en de
aanhoudende golf van plofkraken
in Nederland in de eerste maanden
van 2013, willen wij de veiligheid
van omwonenden zoveel mogelijk
borgen. Vooral ook omdat een
aantal van onze automaten dicht bij
woonhuizen staan”, laat Ron Vanlier,
directeur Particulieren en Private
Banking van Rabobank Horst Venray
desgevraagd weten. Volgens de
woordvoerder hebben geen voorvallen
plaatsgevonden die de reden vormden

Open Golfdag

Jubileum Drumschool
Marcel Siebers

Op Golfcomplex De Golfhorst in America vindt op 20 april een Open Golfdag
plaats. De kennismakingsclinics vinden plaats tussen 10.00 en 16.00 uur.

Drumschool Marcel Siebers uit Horst vierde afgelopen zondag zijn tienjarig jubileum. Naast diversen
artiesten, traden er zo`n dertig drumleerlingen op met drumsolopresentaties en het begeleiden van
liedjes. Naast amateurdrummers traden ook een aantal professionele muzikanten op. De hoofdact van
de middag was een drumclinic van beroepsdrummer Ton Dijkman die meerdere malen verkozen is tot
18
beste drummer van de Benelux.
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om de stap te zetten en is de
plaatsing van de rolluiken preventief.
Eerder al werd bij een pinautomaat
in America een rolluik gemonteerd
en ook de nieuwe geldautomaat
in Hegelsom krijgt er een. De bank
heeft volgens de woordvoerder voor
de installatie geïnventariseerd of de
pinautomaten vaak ’s nachts werden
gebruikt. Toen dit niet het geval bleek,
werd overgegaan tot montage van
de rolluiken. De oplossing is volgens
de woordvoerder van Rabobank
permanent.

04

Geïnteresseerden kunnen deze
dag zelf de techniek van het putten,
chippen en pitchen uitproberen en een
hole spelen op de baan. Er worden
rondleidingen verzorgd op de baan
met de berg. Daarnaast is er deskundige voorlichting over de benodigde

golfuitrusting van het Skymax-team. Bij
de receptie van De Golfhorst kan men
zich laten informeren over de recente
ontwikkelingen over het golfpaspoort
en het golfvaardigheidsbewijs, de
speelmogelijkheden, golfclinics en
bedrijfsevenementen.

Ad ve r torial

Extra hulp bij voetklachten

Starters in de regio

Unieke samenwerking Past Schoenen
en Penders Voetzorg

Bedrijf
B&B Villa Vandra
Eigenaar Marjolijn Jans en
Patrick Andriessen
Adres
Msg. Aertsstraat 5
Plaats
Swolgen
Telefoon 06 47 76 60 03
0478 69 11 07
bbvillavandra@ziggo.nl
E-mail
Website bbvillavandra.nl
Sector
Toerisme
Start
1 april 2013

Dat comfort ook modieus kan zijn bewijst Past Schoenen door haar ruime prachtige kleurrijke collectie
dames en herenschoenen voor steunzolen en in diverse breedtematen, en door de moderne uitstraling
van haar zaak. Om de klant nog beter te kunnen bedienen met betrekking tot voetklachten is
Past Schoenen een regionale samenwerking aangegaan met Penders Voetzorg uit Heythuysen.

Van links naar rechts Frank Caris Orthopedisch schoentechnicus, Mariëlla en Peter Kuijpers
PAST Schoenen, Henk Engelen Technisch directeur Penders Voetzorg.
Door de samenwerking tussen Past Schoenen en
Penders Voetzorg kunnen mensen met voetklachten
doelgericht geholpen worden. Schoen en zool worden
effectief op elkaar afgestemd. Zowel Past als Penders
analyseren voetklacht en bespreken vervolgstappen met
de klant.
De samenwerking tussen Past en Penders is zo
vormgegeven dat het voor de klant voelt alsof hij of zij één
bedrijf binnenloopt. Mariëlla Kuipers-Van de Ven, eigenaresse
van Past Schoenen: “Onze klanten krijgen niet alleen een
goed schoenadvies, maar kunnen ook hulp bij voetklachten
verwachten. Wij luisteren naar het probleem en wanneer
blijkt dat het noodzakelijk is dat er steunzolen of andere
aanpassingen verricht moeten worden, dan nemen wij

contact op met adviseurs van Penders Voetzorg. We zorgen
samen voor de juiste oplossing die past bij de klant.”
Mariëlla geeft aan dat Past en Penders ervoor zorgen
dat de steunzool aangepast wordt op de schoen die de
klant zelf kiest. “Je kunt wel een steunzool aanmeten maar
als je daar vervolgens niet de juiste schoen bij draagt,
heeft de steunzool niet het gewenste effect. Ook weten
mensen vaak niet dat je met steunzolen nog hele leuke
schoenen kunt dragen.”
PAST Schoenen
Hoofdstraat 14, Horst
T (077) 39 70 197
www.pastschoenen.nl

Activiteiten
B&B Villa Vandra biedt een
comfortabele en ruime gastenkamer (maximaal twee personen)
aan in een monumentaal pand in
Swolgen. Hier kunnen bijvoorbeeld wandelaars van het
beroemde Pieterpad bijkomen
van hun wandeling door de
mooie Limburgse natuur. De
gastvrouw kan de vermoeide
voeten verwennen met een
ontspannende massage, ze is
immers erkend voetreflextherapeut. Dineren kan meteen naast
de deur bij ’t Westerhofje of 100
meter verderop bij Eethuis Bram,
’t kan niet mooier. Patrick en
Marjolijn vonden dat Swolgen
nog wel ruimte had voor een
extra slaapplaats en de collegaB&B’s hebben heel positief
gereageerd op de nieuwe
gezonde concurrentie. De gasten
kunnen bij mooi weer in de
ochtendzon op het terras

ontbijten en de dag weer fris
beginnen. Sommige meubels in
de gastenkamer zijn ook te koop.
Ze zijn gemaakt door de gastheer
Patrick Andriessen, in het
dagelijks leven interieurontwerper. De Kapelanie,
gebouwd in ongeveer 1900,
hebben ze samen geheel
verbouwd. Zowel gastheer als
gastvrouw zijn sportief van aard
en willen de gasten graag
attenderen op de vele
mogelijkheden om te fietsen,
wandelen, tennissen, hardlopen
(zelf hebben ze beide al een
marathon gelopen) of lekker
terrassen in een van de vele
andere mooie dorpen. Het was
dan ook erg leuk dat de eerste
reservering uit Essex, Engeland
kwam van een van de deelnemers (75+) van Powerman in
Horst. Een supersportieve gast
dus. Zo komen de mooie verhalen
vanzelf los.
Doelgroep
Levensgenieters en sportievelingen die de omgeving komen
verkennen.
Onderscheidend vermogen
Ongedwongen privé-onderkomen voor de gasten, maar met
de mogelijkheid om samen met
de gastheer en gastvrouw een
inspirerende break te hebben.

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

‘Het is vooral kennis brengen,
delen en halen’
Directeur Tom Roefs van de Munckhof Groep is de nieuwe voorzitter van de Industriële Club Horst (ICH). Hij neemt hiermee voor minimaal twee
jaar het stokje over van scheidend voorzitter Jan Huijs. “Het is belangrijk dat wij een dergelijk orgaan in onze gemeente hebben en juist in deze
roerige tijden is het noodzakelijk dat de continuïteit blijft bestaan”, zegt Roefs.
moet aanschuiven. Inmiddels is
daarvoor een commissie in het leven
geroepen, die met dit onderwerp aan
de slag gaat.”

Door te luisteren
naar elkaar

Roefs: “Je kunt wel aan de zijlijn
blijven roepen, maar ik vind dat je
zelf ook een steentje moet bijdragen” De ICH bestaat op dit moment
uit 52 leden. “Dit zijn ondernemers,
die minimaal tien medewerkers in
dienst hebben en in hoofdzaak geen
baliefunctie uitoefenen. We hebben
een aantal commissies, waaronder
verkeer en onderwijs. De ICH is daarnaast een klankbord voor het College
van B&W in Horst aan de Maas”, zegt
Roefs. “Wij denken bijvoorbeeld mee

over de infrastructuur van een bedrijventerrein. Verder is het noodzakelijk
om in gesprek te blijven met scholen,
zij leveren namelijk onze toekomstige werknemers. De invloed van
52 ondernemers samen is groter dan
één enkel bedrijf.”.

Ieder lid heeft een
stem
Vier keer per jaar komen de
leden van de ICH bij elkaar en verga-

deren over uiteenlopende onderwerpen. “Ieder lid heeft een stem en
mag punten aandragen, bijvoorbeeld
onderwerpen die te maken hebben
met personeelsbeleid of de veiligheid
van een bedrijfspand. Het is vooral
kennis brengen, delen en halen”,
zegt Roefs.
“De club is toe aan wat vernieuwing, er moet wat meer reuring
komen. Vijftig procent van de leden
vergadert momenteel met elkaar.
Ik vind dat het minimaal 75 procent

”De onderwerpen die besproken
worden binnen de ICH moeten breed
gedragen worden. Verder vind ik het
belangrijk dat we connectie blijven
zoeken met netwerken en andere
belangenbehartigers. Je moet zorgen
dat voor iedereen de club interessant
is en blijft”, aldus Roefs.
“De ICH gaat geen problemen
oplossen, want dat doet een ondernemer zelf. Maar door het leggen
van verbindingen en te luisteren
naar elkaar, kun je veel opsteken.
Bijvoorbeeld als je door de crisis
genoodzaakt bent om negatieve
maatregelen te nemen. En doordat
ondernemers minimaal vier keer per
jaar rond de tafel zitten, weten ze
elkaar daarbuiten ook makkelijker
te vinden. Dat is een bijkomend
voordeel.”
De kersverse voorzitter vindt
het zelf goed ondernemen in Horst
aan de Maas. “Het is een prima
omgeving met een zeer gevarieerd
bedrijfsleven. Een gebied met
welwillende medewerkers en over
hun arbeidsethos niets meer dan
lof. Horst aan de Maas is een prima
plek om te werken en te wonen”,
aldus Roefs.

B&B station
HorstSevenum
Er zijn plannen voor een
Bed and Breakfast in het stationsgebouw in Hegelsom. Al eerder
werd bekend dat Toffedag.nl
vanaf 1 mei op de begane grond
een kiosk opent, waar onder
andere broodjes en koffie te koop
zijn.

Voetbalclub Hegelsom wint
schoonmaakprijs
Jumbo Phicoop Sevenum hield onlangs een actie met schoonmaakartikelen. Kassabonnen
konden ingeleverd worden. Hierop moest naast de eigen naam ook de naam van een vereniging
of club vermeld worden aan wie men gratis schoonmaakproducten zou willen schenken. Mevrouw
Laura Knops-Gielen uit Hegelsom was een van de vele klanten die hun kassabon inleverden.
Als vereniging had zij voetbalvereniging Hegelsom gekozen. Uit de vele deelnemers werd de bon
van mevrouw Knops-Gielen als winnaar getrokken. Daarmee won zij voor voetbalvereniging
Hegelsom een jaar lang gratis schoonmaakproducten ter waarde van 150 euro. Op zaterdag
13 april werd de prijs in het bijzijn van mevrouw Knops-Gielen door directeur Jac Philipsen van
Jumbo Phicoop Sevenum uitgereikt aan de heer Chris van Rens van voetbalvereniging Hegelsom.

Op de verdiepingen van het
NS-station komt een B&B. Joep
Gubbels van Toffedag.nl: “Op dit
moment hebben wij nog geen
exacte deadline voor het starten
met de B&B. In principe zijn er
drie kamers beschikbaar waarvan
één kamer inzetbaar gaat worden
als vergaderruimte. De B&B wordt
onder leiding van Toffedag.nl en
beej Mooren opgestart. Het station
biedt wellicht ook mogelijkheden
voor werkplekken, er is WiFi aanwezig en je bent vanuit het station
snel van A naar B. Rendiz, Toffedag.
nl en gemeente Horst aan de Maas
werken samen om ook bij de
B&B mensen in te zetten met een
afstand tot de arbeidsmarkt.”

Zakenvr
Tien zakenvrouwen zijn genomineerd voor de
vertellen zij over hun nominatie, hun passies en
om de titel Zakenvrouw Noord-Limburg 2013.
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rouw Noord-Limburg 2013
titel Zakenvrouw Noord-Limburg. Drie van hen komen uit Horst: Petra Leijssen-Versteegen, Lilian Keijsers-Soberjé en Loes van Tilburg-Craenmehr. In deze editie van HALLO Horst aan de Maas
geven zij tips aan (toekomstige) zakenvrouwen. Op 25 april worden uit de longlist van tien kandidaten, drie zakenvrouwen gekozen die op 30 mei in theater De Maaspoort in Venlo gaan strijden

genomineerd

’Luister naar
je onderbuikgevoel’
Lef hebben en luisteren naar het onderbuikgevoel. Dat zijn volgens Lilian Keijsers-Soberjé, eigenaresse van Cleopatra passie voor lingerie,
kwaliteiten die elke zakenvrouw zou moeten hebben. “Als een eigen zaak beginnen echt jouw ding is, dan moet je er gewoon voor gaan en
kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen.”
Lilian weet waar ze over praat. Als 23-jarige
startte ze haar eigen lingeriezaak . “Dat ik ooit
voor mezelf zou beginnen, was eigenlijk wel
duidelijk. Zowel mijn ouders als die van mijn

echtgenoot Geert hadden vroeger een eigen
bedrijf. Het zit gewoon in de genen. Ik vond
het een uitdaging om iets van nul af op te
bouwen, om daar je hele ziel en zaligheid in te

kunnen leggen. Tegenwoordig is lingerie kopen
heel gewoon, maar toentertijd lag er toch nog
wel een taboe op. Je praatte toen niet over
lingerie.” De lingeriebranche is voornamelijk

een vrouwenbranche, zeker in de verkoop,
zegt Lilian. Je ziet niet veel mannelijke
lingerieverkopers.
Vrouwen vinden het prettiger om
geadviseerd te worden door een vrouw.
Opmerkelijk is wel dat in het verleden de
vertegenwoordigers veelal mannen waren.
Dat was wel een beetje vreemd. Dan kwam
er een vertegenwoordiger met koffer binnen,
haalde daar een beha uit en zei: ‘Deze zit heel
goed.’ Dan vroeg ik mij af hoe hij dat kon
weten.”
Wie haar heeft voorgedragen als
Zakenvrouw Noord-Limburg, weet Lilian niet.
Maar ze is wel nieuwsgierig waarom hij of
zij haar naam heeft genoemd. “En ik wil
degene ook graag bedanken, want ik vind
het een hele eer.” De Horsterse vindt het
belangrijk dat er aandacht geschonken wordt
aan zakenvrouwen. Deze wedstrijd is daar een
prima kapstok voor, vindt ze. “Vaak worden de
topfuncties binnen een bedrijf toch nog door
mannen ingevuld. Als zakenvrouw moet je je
altijd net iets meer bewijzen. Het is belangrijk
dat je partner betrokken is met het bedrijf,
wanneer je een eigen zaak hebt. Ik ben het
gezicht van de zaak maar natuurlijk overleggen
we belangrijke beslissingen samen. Hierdoor is
het onze gezamenlijke passie geworden.”
Vereerd is Lilian met haar nominatie, die
totaal onverwacht kwam. Een speech heeft ze
nog niet op papier staan. “Nee, hoor daar hou
ik me nog helemaal niet mee bezig. Maar dat
komt zeker als ik uiteindelijk bij de laatste drie
kandidaten zit.”
‘Doen waar je goed in bent en daar beter
in worden’, dat is het motto van Lilian. “Ik ga
uit van mijn eigen kracht en probeer vooral
mezelf te zijn. Eerlijk duurt nu eenmaal het
langst. Je kunt niet iedereen tevreden stellen.
Ik geef liever een eerlijk advies dat misschien
niet tot een verkoop leidt, dan dat ik mezelf
niet meer recht in de ogen kan kijken.”

De volgende bedrijven feliciteren Lilian met de nominatie voor Zakenvrouw Noord-Limburg 2013

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

Wij feliciteren
ons lid Lilian
met deze geweldige
nominatie!

bodyfashion
collections
TEN CATE

TC WOW

TWEKA

Lilian, gefeliciteerd
met de nominatie.
Al jaren lang de zakenvrouw
in Bodyfashion!

L. ten Cate B.V

www.felinainternational.com
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‘Verwachtingen naar
elkaar uitspreken’
De nominatie voor Zakenvrouw Noord-Limburg 2013 kwam voor Loes van Tilburg uit Horst volkomen uit de lucht vallen. “Ik had het totaal
niet verwacht. Thuis ben ik bezig met het opvoeden van onze kinderen en binnen het bedrijf staat de nieuwbouw centraal. Ik hoefde niet lang
na te denken om de nominatie te accepteren. Het is ook een mooi compliment”, aldus Loes.

Loes van Tilburg (33) staat samen met
haar man Maik aan het roer bij Van Tilburg
Installatietechniek in Horst. “Maik is verantwoordelijk voor het commerciële en technische
gedeelte, terwijl ik me bezighoud met het
financiële en bedrijfskundige. Samen een prima
match.” In 2004 begon Loes bij het bedrijf en
in 2008 kregen Loes en Maik de kans om het
bedrijf van zijn ouders over te nemen. In deze
tijd heeft ze in de avonduren haar MBA-diploma
Bedrijfskunde behaald.
De eerste uitdaging voor Loes was om de
interne organisatie opnieuw onder de loep te
nemen, iets wat door de snelle groei noodzakelijk was. “Het aantal medewerkers was in
loop van de jaren fors gegroeid naar veertig. Als
eerste ging ik aan de slag met het optimaliseren
van de interne bedrijfsprocessen en zette een
kostprijsberekeningssyteem op. Tegenwoordig
houd ik mij mede bezig met de koers te bepalen
en uit te dragen.” Eén van de belangrijkste lessen die zij gedurende het proces leerde: “Het
is belangrijk om verwachtingen naar elkaar uit
te spreken. Alleen op die manier kan je collega
actie ondernemen.” Inmiddels werkt Loes negen
jaar in het bedrijf en heeft ze nog voldoende
uitdagingen. “Op kantoor werk ik drie dagen,
maar als onze kinderen op bed liggen, kruip ik
graag even achter mijn bureau, om de laatste
zaken bij te werken.” Door de opgedane kennis
en ervaring heeft Loes zich gespecialiseerd op
het gebied van veranderingsmanangement. “Het
is belangrijk om goed te kijken waar iemand zijn
kracht en passie ligt en ze daar op in te zetten”.
Deze ervaring deed ze ook al op tijdens haar
periode dat ze aan teamsport deed. Mijn eerste
trainer vond dat iedereen een generalist moest
zijn, terwijl de tweede de kwaliteiten van iedere

De volgende bedrijven feliciteren Loes met de nominatie voor Zakenvrouw Noord-Limburg 2013

interieurprojecten

gefeliciteerd
Personeelsvereniging
Van Tilburg wenst Loes
heel veel succes!

Brugstraat 81, 5731 HG Mierlo
T +31 (0)492 - 66 35 55
F +31 (0)492 - 66 10 95
E janssens@interieurprojecten.nl

077 - 354 54 54 | www.energa.nl

Tel. 077 467 87 88

www.tommas.nl

www.interieurprojecten.nl

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

www.munckhof.nl

Wij feliciteren
Loes van Tilburg
met haar nominatie
voor Zakenvrouw
Noord-Limburg 2013!

INSPIREREND
INTERIEUR
NU 6% B TW O P M O N TAG E

www.interieurbedenkers.nl
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speler naar boven haalde.” Met de nominatie
voor Zakenvrouw Noord-Limburg 2013 vindt Loes
dat de ondernemende vrouw in het daglicht
staat. “Dat vind ik een goede ontwikkeling. Je
leert andere ondernemende vrouwen kennen en
het opent deuren in vooral een mannenwereld.”
Als Loes de titel in de wacht sleept dan wil ze in
ieder geval op dezelfde voet verder gaan en zichzelf blijven uitdagen. “Mijn advies voor de jonge
generatie ondernemende vrouwen is: durf, doe,
wees niet te bescheiden en kom voor jezelf op.”

Uw juiste partner in
agro & technisch werk

EUWE
WERKEN
VRAAGT
OM om
heT nieuwe
werken
vraagT
NDERE
KANTOOROMGEVING
een andere
kanTooromgeving

ers Wij
BV feliciteren
feliciteert
met zijn nominatie!

Loes van Tilburg

De nominatie kwam als een totale verrassing, zegt Petra Leijssen-Versteegen. “Misschien omdat ik mezelf niet meteen zie als het
prototype zakenvrouw. Ik vind mezelf meer ondernemer. Maar ook dat is natuurlijk een invulling van de term ‘zakenvrouw’”, vindt Petra.
www.martin-cuypers.nl

met haar
nominatie!

‘Met dromen sta je
open voor gelegenheid’

www.martin-cuypers.nl

gefeliciteerd
met de nominatie!

Loes van Tilburg
van harte gefeliciteerd
met de nominatie voor
Zakenvrouw
Noord-Limburg 2013
Expeditiestraat 5 • 5961 PX HORST
Tel. 077-3984096 • Fax 077-3984091
www.janpetershorst.nl

Het woord directeur op haar kaartje, daar
moet ze nog steeds een beetje om lachen.
“Ik vind het lastig om boven het maaiveld
uit te steken. Directeur, daarvoor voel ik
nog steeds een beetje schroom.” Toch is ze
ondertussen directeur van ouderendagbesteding
Gooiendaag, gastouderbureau Pierewiet en
Ozzewieze opleidingen in Horst en heeft ze
ideeën voor een vierde onderneming. “Ooit zou
ik graag een hospice opzetten, met dezelfde
persoonlijke en gemoedelijke sfeer als in deze
ondernemingen. Dat is nog ver in de toekomst,
maar als je een droom hebt, dan sta je open
voor de gelegenheid.”
De combinatie van een eigen bedrijf met
haar functies als raadslid en bij Jong Nederland,
zorgt voor een drukke week. “Het zijn allemaal
dingen waar ik positieve energie van krijg.
Hoeveel uur ik precies werk? Geen idee”, zegt
Petra. “Onze kinderen zijn gewend dat mam ’s
avonds veel weg is. Daarentegen ben ik er na
schooltijd wel. Je moet goede afspraken maken.
Maar kinderen zijn flexibel. Ze voelen zich hier
ook thuis. Als mijn 13-jarige puber hier de
plaats op fietst en bij de ouderen aanschuift, dat
vind ik geweldig.”
De zorg en kinderopvang zijn volgens Petra
echt een vrouwenwereld. Er wordt veel gewerkt
vanuit intuïtie, gevoel en inlevingsvermogen.
“Zorg is toch meer iets voor vrouwen. Dat is niet
voor niets een stereotype”, vindt Petra. “Maar
we moeten het niet veralgemeniseren,” zegt ze,
“We hebben bijvoorbeeld ook een fantastische

mannelijke vrijwilliger bij Gooiendaag.”
Vrouwen ondernemen volgens Petra, meer
dan mannen, met gevoel. Dat kan ook een
valkuil zijn. “Ik heb buikpijn als ik bijvoorbeeld
een afwijzingsgesprek moet voeren. Maar ik
weet dat het moet in het grote geheel. Ik ben
eindverantwoordelijke, dus ik moet het doen.
Ik zou zo’n taken niet op mijn mensen willen
afschuiven, want daar ben ik zuinig op.” Een
goede zakenvrouw onderneemt volgens Petra
met ’passie en hersens’. ”Zonder gevoel zou
het niet kunnen, maar zonder vestand zou het
niet lukken.” Ze noemt zichzelf heel precies
in wat ze wil qua sfeer. “Ik ben secuur in het

uitzoeken van mensen met een zelfde visie.
Het moet ook fijn voelen.” Daarnaast vindt ze
dat ondernemers verder moeten kijken dan het
bedrijf. “Je woont in een dorp, je kinderen gaan
naar een school en verenigingen. Als het lukt,
moet je je kwaliteiten ook inzetten voor de rest
van de samenleving.” De inspiratie voor haar
ondernemingen kreeg Petra dan ook uit haar
omgeving. En het gevoel waarvoor ze het doet,
dat wil ze graag behouden. Eens in de week
neemt ze daarom de taken van een vrijwilliger
bij de dagbesteding op zich. “Ik wil weten wat
er speelt. Door mee te doen kan ik beslissingen
beter nemen.”

De volgende bedrijven feliciteren Petra met de
nominatie voor Zakenvrouw Noord-Limburg 2013

Petra,

Wij feliciteren
ons lid Petra
met deze geweldige
nominatie!

gefeliciteerd met je
nominatie voor
Zakenvrouw
Noord-Limburg 2013

Loes gefeliciteerd!
HET NIEUWE
WERKEN
VRAAGT
OM om
het nieuwe
werken
vraagt
EEN ANDERE
KANTOOROMGEVING
een andere
kantooromgeving

Tel. (0478) 58 14 69

www.raedts-bouwbedrijf.nl
24-uurs service

Martin Cuypers BV feliciteert
Wij feliciteren
Tom Roefs met zijn nominatie!
Petra Leijssen

www.martin-cuypers.nl

met haar
nominatie!

www.martin-cuypers.nl

Petra,

gefeliciteerd met de nominatie!
www.lenssenadvies.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.

Lianne
van Rens-Haenen
Koken met

Randy

Lekker kletsen en orde op zaken houden, dat typeert Lianne van
Rens-Haenen. Als haar kinderen van huis zijn, kruipt ze haar eigen nagelstudio in. Deze week wordt Lianne (41) uit Hegelsom geplukt.

mijn moeder uit. Zelfs mijn nagelstudio
heb ik naar haar vernoemd, want voor
de kinderen is zij altijd oma van de
sterretjes”, vertelt Lianne.
Haar kinderen staan bij Lianne op
de eerste plaats. “Ik ben opgeleid tot
verzorgende, maar toen ik kinderen
kreeg, heb ik besloten er voor hen te
willen zijn. Nu ben ik bijna altijd thuis.
Ik stem gewoon alles op hen af. Als zij
vakantie hebben, probeer ik ook even
vrij te nemen”, lacht ze.

Ik maak met iedereen
een praatje
De Hegelsomse is van de gezelligheid. Haar nagelstudio is dan ook
helemaal op het seizoen afgestemd.
Tijdens Pasen had ze de paaseitjes
in een krans aan de muur hangen.
“Ik werk hier samen met een collega.
Het is hier altijd gezellig. Het contact
met de mensen vind ik heel leuk. Ik
maak met iedereen een praatje.”
Ze wil haar eigen studio vooral
klein houden. “Het moet er gezellig en
chique uitzien. Ik ben niet iemand die
wil uitbereiden. Eén collega is genoeg.
Samen is het altijd heel prettig werken.
Het zijn soms volle weken, maar zo’n
weken worden altijd gevolgd door
rustigere dagen. Alles zelf inplannen is
erg fijn. Ik houd wel van vrijheid.”
Als Lianne niet in haar nagelstudio
bezig is, zoekt ze haar ontspanning
bij Slender you fit. “Ik heb niet veel

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

Advocaatbavarois

vrije tijd, dus even sporten is soms wel
lekker”, lacht ze. Buiten haar eigen
werk om doet ze ook de administratie
voor het klusbedrijf van haar man. “Het
is wel eens druk, maar dat hoort er nu
eenmaal bij.”
Als zelfstandig ondernemer pakt
Lianne haar rust dan ook wel op tijd
als ze met haar gezin op vakantie
gaat. “Ik ga het liefst niet te ver van
huis. Gewoon in Nederland is prima”,
vertelt ze. Met een vriendin gaat ze een
keer per jaar weg. “Dat staat garant
voor een paar dagen gezelligheid.”
Als Lianne ergens naar toe gaat, wil ze
ook wel echt wat zien. “Ik plan altijd
alles van tevoren. Ik wil alles goed
geregeld hebben, netjes georganiseerd.
Dan kan ik genieten”, lacht ze.
Lang blijft ze echter nooit van huis.
“Een weekje is genoeg. Ik voel me hier
altijd wel thuis. Als ik terug naar huis
kan, vind ik het wel goed.”

Hegelsom is mijn thuis
Nu ze met haar man en kinderen
in het ouderlijke huis van haar man
woont, is ze verbonden geraakt met
Hegelsom. “Het gevoel van saamhorigheid is hier heel erg groot.
Vooral met feesten als carnaval en
de kermis zie je dat terug”, vertelt
ze. “Ja, Hegelsom is echt mijn thuis
geworden.” Ze geniet van elke dag.
“Herinner je gisteren, droom van
morgen, maar leef vandaag”, luidt haar
levensmotto.

DINGEN

ONZE AANBIE

Benodigdheden:

EEK

· 0,5 liter melk

VOOR DEZE W

· 250 gram advocaat
· 50 gram cognac
· 200 gram suiker
· 25 gram vanillesuiker
· 3 gram zout
· 1 liter slagroom
· 12 blaadjes gelatine

Bereiding:
• Kook de melk met 150 gram
suiker, vanillesuiker en zout;
• week de gelatineblaadjes in ruim
koud water;
• knijp de gelatine uit en voeg deze
bij de melk;
• meng dit tot de gelatine opgelost
is;
• laat dit afkoelen en voeg dan de
advocaat en de cognac toe;
• sla de slagroom op met de
resterende suiker tot de slagroom
yoghurtdikte heeft;
• spatel de room door het advocaatmengsel;
• afvullen in een kom en minimaal
6 uur op laten stijven in de
koelkast.

Eet u smakelijk!

Lianne werd geboren in
Kronenberg, maar voelt zich inmiddels
helemaal thuis in Hegelsom. Nadat ze
met haar man Johan (46) in Hegelsom
kwam wonen, kregen ze twee

100 gram € 1,15

Kippenpoten in braadzak

4 stuks

€ 6,00

Kip knoflookburger

4 stuks

€ 5,00

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

BONUS
PUZZEL

Sudoku

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

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

kinderen. Niek is nu 14 en Anne is 9
jaar oud.
Lianne heeft haar dochter naar haar
vroeg gestorven moeder vernoemd.
“Eigenlijk komt alles wat ik doe bij

Lenteburger

Nu

9
9
,
8
€
Aanbieding geldig t/m zaterdag 20 april 2013

Jupiler pils

Krat 24 x 0.25 l
van € 12.79

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

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

Ingezonden brief

Ongevallenregistratie spoorzone Stationsstraat
Hegelsom
Het veiliger maken van de spoorzone rondom station Horst-Sevenum is
één van de kerndoelen uit het Dorpsontwikkelingsplan van Hegelsom. In
het onlangs door de gemeente gepresenteerde Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan 2013-2022 komt de verkeersveiligheid in het gebied rond de
spoorwegovergang aan de Stationsstraat aan de orde.
Wij willen als Dorpsraad
Hegelsom samen met de direct
omwonenden een beter inzicht krijgen in het aantal ongevallen nabij de
spoorwegovergang in Hegelsom. Om
de ernst van de situatie te kunnen

aantonen, is het van belang het aantal
ongevallen rond de spoorwegovergang
te registreren. Op dit moment worden
alleen ongevallen geregistreerd waarbij
de politie, brandweer of ambulance
(hulpdiensten) aanwezig zijn geweest.

hegelsom.info De meldingen worden
door de dorpsraad gebundeld en
aangeboden aan Gemeente Horst
aan de Maas. Deze informatie kan de
gemeente meenemen in het onderzoek dat plaats gaat vinden omtrent
de problematiek rondom de spoorwegovergang. Bent u getuige van een
ongeval in de spoorzone? Meld het
via ongeval@hegelsom.info
Linda Gommans,
secretaris dorpsraad Hegelsom
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Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

.

Wanneer er alleen blikschade is, wordt
men geacht dit zonder tussenkomst van
de politie af te handelen.
Om de gemeente een reëel beeld
van de situatie te kunnen aanreiken,
heeft de dorpsraad een e-mailadres
geopend voor het melden van ongevallen. Wij doen een dringend beroep
op omwonenden en eenieder die een
ongeval, ongeacht de ernst daarvan,
heeft gezien of er zelf bij betrokken is
geweest, dit te melden via ongeval@

en 4 sto
its bank
eettafel v kast en 2½ z
t
ar
voor ma

-

€ 1975.

zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

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

tomaten, komkommer, paprika,
kruiden planten enz

Fruitbomen struiken

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

al vanaf

€ 0,10 per stuk

Perkplanten,
kuipplanten
eigen kweek.

Tuinplanten, heesters,
hagen, vaste planten
eigen kweek

Pachysandra €0,80

T: 06 30 58 79 98

•

door eigen kweek

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

€79,00

Verbouwd! Nu overdekt.
•

50% korting

Top kwaliteit, lage prijzen

goed afgehard met
voorraad bemesting.

St. Jansstraat 43, Meterik

Overdekt plantencentrum,
lage prijzen tot wel

E: bleustone@live.nl

a.s. zondag geopend
van 12.00 tot 16.00 uur

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

Bespreking Poll week 14

De bouw van de Heren van Zaerum biedt Sevenum-centrum hoop
Maar liefst driekwart van de stemmers op onze website zijn het niet eens
met de stelling die we twee weken geleden voorlegden: De bouw van de Heren
van Zaerum biedt Sevenum-centrum hoop. Slechts 25% vindt dat met de start
van het appartementencomplex aan het Pastoor Vullinghsplein is een grote
stap genomen in de ontwikkeling van het centrum van Sevenum. Zij zijn het
eens met de visie van gemeente Horst aan de Maas dat met mogelijkheden
voor winkels en appartementen en straks ook meer parkeergelegenheid op de

locatie Kruisweide, het centrum van Sevenum perspectief krijgt.
Een overgroot deel van de stemmers echter ziet niet zoveel in de plannen of vindt dat een appartementencomplex slechts een kleine stap is in een
centrumplan dat nog vele jaren in uitvoering is. Sommigen vrezen dat er vooral
gebouwd gaat worden voor leegstand van winkels en verwachten geen drommen enthousiaste ondernemers die het pand willen gaan bezetten. De bouw
moet volgens de gemeente uiterlijk in oktober 2014 klaar zijn.

Ik betaal mee voor glasvezel in het buitengebied
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

CDA-raadslid Weijs kwam tijdens de laatste raadsvergadering met een idee
om glasvezel ook in het buitengebied bereikbaar te maken: een solidariteitsheffing. Alle inwoners betalen mee, zodat de hele gemeente straks bereikbaar is via
glasvezel. Als glasvezel als onderdeel van de infrastructuur in de gemeente gezien
moet worden, is het de taak van de gemeente om daarvoor te zorgen, net als dat
zij voor wegen en riolering zorgen. Geld daarvoor komt uit gemeentefondsen, die
juist, weer gevuld worden door belastingen. Een bijdrage aan de gemeente wordt
nu eenmaal door iedereen betaald.

Maar zou een heffing alleen voor gebruikers dan niet meer toepasselijk zijn?
Immers, wegenbelasting wordt ook alleen betaald door mensen met een auto.
Daarnaast, mensen in het buitengebied zijn daar bewust gaan wonen en wisten
dus dat televisie- en internetaansluitingen voor hen geen of een duurdere optie
zouden zijn. Waarom zou iemand die in het centrum van een dorp woont, daarvoor moeten gaan betalen? In deze tijden van bezuiniging is ook een tientje per
jaar geld dat gemist wordt.
Ik betaal mee voor glasvezel in het buitengebied. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 15) > Handtekeningenacties zijn zinvol’
> eens 58% oneens 42%

Alternatieve
Kop
route
Tekst

D!rk

Reacties:
De weg van huis naar de
www.hallohorstaandemaas.nl
redactie
ken ik ondertussen uit

m’n hoofd. Vanaf m’n vertrekpunt zet ik de radio aan en heb
ik twee alternatieven: eentje
gaat slingerend over rotondes,
de ander gaat met horten en
stoten langs een berg stoplichten. De weg die volgt gaat
eindeloos rechtdoor. Dan
rechts, links en rechts de
parkeerplaats op. Routine,
mag je wel zeggen.
Vorige week viel mijn routine
ineens stil. Achter een grote
camper kroop ik tergend
langzaam vooruit. File. Omdat ik
allerlei leuke interviews gepland
had en graag op tijd wilde
komen, besloot ik een alternatieve route te zoeken. Let wel, ik
heb geen hypermoderne auto
met navigatie, dus mijn alternatief ging op gevoel. Ergens naar
het zuidoosten, dat was het
idee.
Rondtoerend in mijn vaalrode
bolide kwam ik ineens glooiende
heuvels, pittoreske dorpjes, zelfs
een uitnodigend meertje en
uitgestrekte velden tegen. Met
een zonnetje dat ik allang niet
meer gezien had op mijn
voorruit, waande ik me ineens
op vakantie in een buitenland.
En even later ging ik toch weer
rechts, links en rechts de
parkeerplaats op.
Bij het maken van de
zomeredities van HALLO vorig
jaar, kreeg ik regelmatig de
vraag: “Ja, maar wat zoeken
toeristen nu hier?” Op vakantie
in eigen regio kan echter
fantastisch zijn, maar je moet
verder kijken dan je vaste route.
Sla eens een reisgids over je
eigen regio open, er gaan
oogkleppen af en werelden
open.
Toen ik van de week
vrijwilligers van Hegga
Metamorfosa sprak (zie artikel in
deze HALLO), zei een van hen dat
zij met kunstwerken een route
wilden vormen, waardoor
mensen eens uit de routine
stapten en op verkenningstocht
in eigen dorp gingen. Ik moest
meteen weer aan mijn file en de
alternatieve route vol verrassingen denken.
What Else?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
18 april 2013

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Informatieavond op 22 april

Wordt vrijwilliger in het
burgerhulpverleningsnetwerk

Nationale Sportweek in
Horst aan de Maas

Betrokken verenigingen en stichtingen en de gemeente Horst aan de Maas hebben samen met
AmbulanceZorg Limburg-Noord een netwerk voor burgerhulpverlening opgezet. Vrijwilligers
in het netwerk worden bij melding van bijvoorbeeld een hartstilstand gealarmeerd door middel
van een sms-bericht. Om burgers de kans te geven zich te laten informeren en zich eventueel
als vrijwilliger op te geven voor het project, wordt op 22 april om 20.00 uur een informatieavond
gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst. Meer informatie vindt u op
www.burgerhulpverleninglimburg.nl. Via deze site kunt u zich ook aanmelden voor de avond.

De week van 20 tot 27 april is door NOC*NSF uitgeroepen tot Nationale Sportweek. Het doel
van dit initiatief is om een week lang de breedtesport in de schijnwerpers te zetten en te laten
zien hoe gezond en vooral hoe leuk sport en bewegen is. Ook de gemeente Horst aan de Maas
neemt deel aan dit initiatief. Zo is er in en rondom die week voor elke groep binnen het
basisonderwijs een sportactiviteit georganiseerd, onder meer in samenwerking met
Anco Welness Centre, Anytime en zwembad de Berkel.

Vrijwilligers
De gemeente is altijd op zoek naar vrijwilligers voor
het netwerk van Burger Hulpverlening Horst aan de
Maas. Bent u in het bezit van een geldig reanimatiediploma of een AED-diploma? Of bent u van plan
een dergelijk diploma te halen? Geef u dan op voor
het netwerk. Dit kan via de website www.burgerhulpverleninglimburg.nl.
Oproep via sms
Wanneer een melding van een (mogelijke) reanimatie binnenkomt, ontvangt u als vrijwilliger een
sms-oproep. Er zijn 2 groepen waar u bij kunt horen.

Eén groep ontvangt een sms om de reanimatie op
te starten. De andere groep krijgt de oproep om
apparatuur (AED) op te halen. Op deze manier gaat
er minder kostbare tijd verloren en kunnen er meer
mensenlevens worden gered. Hiervoor hebben we
wel een dekkend netwerk van burgerhulpverleners
en AED’s nodig.
Dus:
Kunt u reanimeren, of wilt u dat leren, én wilt u graag
helpen als iemand een hartstilstand heeft? Meldt u
dan aan als vrijwilliger bij Burgerhulpverlening en
kom naar de informatieavond op 22 april.

Wijziging afvalinzameling 30 april
Op dinsdag 30 april, Koninginnedag, vindt er
geen afvalinzameling plaats.
Voor keukenafval is geen inhaaldag. Dit kan
tijdens de eerstvolgende reguliere ophaaldag,
vrijdag 3 mei, aangeboden worden.
De inzameling van plastic, restafval en blik- en
drankpakken is vervroegd naar zaterdag
27 april. Deze inhaaldag is alleen van toepassing
voor inwoners van Grubbenvorst en Lottum en

directe omgeving, die normaal op dinsdag
30 april hun afval zouden aanbieden.U kunt uw
eigen inzameldata ook nakijken op uw persoonlijke
afvalkalender via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.
P.S. denkt u eraan dat u uw afval tijdig (vóór
7.00 uur) aan de straat zet? Onze afvalinzamelaars zijn namelijk vrij om zelf de route te
bepalen. Dit betekent dat het tijdstip van
ophalen kan variëren.

Gemeente stimuleert woningbouw met koopsubsidies
De gemeente Horst aan de Maas heeft in de
raadsvergadering van 9 april j.l. ingestemd
met een nieuwe stimuleringsmaatregel voor de
woningbouw.
Mensen die een starterswoning of levensloopbestendige woning kopen in een gemeentelijk
bouwplan komen onder voorwaarden in
aanmerking voor een koopsubsidie van respectievelijk € 6000 en € 8500. Ook kopers van een kavel
bestemd voor de bouw van een starterswoning of

levensloopbestendige woning kunnen in aanmerking komen voor de koopsubsidie. De gemeente wil
hiermee de starters op de woningmarkt en de
mensen die levensloopbestendig willen gaan
wonen stimuleren. De voorwaarden, het inschrijfformulier en nadere informatie is terug te vinden op
www.horstaandemaas.nu. Ook is het mogelijk
contact op te nemen met Woonketting bv die
namens de gemeente de stimuleringsmaatregel
uitvoert. Woonketting bv is te bereiken via
info@woonketting.nl of 06-13 38 72 66.

Op woensdag 24 april kunnen 2 en 3-jarigen
in sporthal de Berkel van 9.00 tot 11.30 uur
deelnemen aan een activiteit die in het teken
staat van spelen, klimmen en klauteren.
Deelname is gratis. Er zullen stands aanwezig zijn van GGD, Bibiliotheek, Zorggroep
en CJG. Aanmelden is verplicht, dit kan voor
20 april bij Marie-Louise Kunzeler via
info@beweegmee.nu
Aftrap Nationale sportweek
Op zaterdag 20 april zal om 14.15 uur
de officiële Aftrap plaatsvinden van de
Nationale sportweek. Dit zal gebeuren op
het Wilhelminaplein in Horst en worden
opgeluisterd met verschillende optredens
en ludieke acties. Onder meer zullen er 10
ballen het publiek in worden geschoten. Na
aﬂoop, van 15.00 tot 17.00 uur kan de jeugd
vlakbij het Lambertusplein deelnemen aan
verschillende sportieve activiteiten, zoals
straatvoetbal in een echte voetbalboarding
en een clinic basketbal. Meiden vanaf 13 jaar
kunnen bovendien deelnemen een workshop
paalfitness.
Kortom, de moeite waard om een kijkje te
komen nemen!

Onderzoek
ondernemersbeleid
De gemeente Horst aan de Maas spant zich in
voor een goed ondernemersbeleid. We hebben de
indruk dat we op een aantal facetten op de goede
weg zitten, maar we willen het nog beter doen.

Aan de Kerkstraat 13 – B in Horst is sinds kort TIJD! Watches & jewelry gevestigd.
Wethouder Driessen feliciteerde de eigenaren met hun nieuwe zaak.

En daarbij is de mening van de ondernemers
natuurlijk van groot belang. Vandaar de oproep aan
ondernemers in Horst aan de Maas om de enquête
Hoe MKB-vriendelijk is uw gemeente?
van MKB-Nederland in te vullen. Kijk op
www.horstaandemaas.nl/Ondernemers
voor meer informatie.

Zelf deelnemen aan sportieve activiteiten
in de Nationale Sportweek?
Dat kan! Met dank aan een aantal
verenigingen en andere sportaanbieders, die
in de periode van 20 april tot en met 4 mei
hun training of programma gratis open stellen
voor een kennismaking met hun sportaanbod. Alle activiteiten zijn gebundeld in een
overzichtelijk boekje dat via de website
www.sportaandemaas.nl te downloaden is.
Hierin kun je vinden door wie, waar en
wanneer er een beweeg- of sportactiviteit
georganiseerd is. Het activiteitenoverzicht
wordt ook tijdens de aftrap op zaterdag
20 april uitgedeeld en hangt op alle basisscholen van Horst aan de Maas.
Alvast heel veel sportplezier gewenst!
Like ons op Facebook en win vrijkaartjes
voor VVV
Sport aan de Maas is nu ook te vinden op
Facebook. Onder alle volgers van Sport aan
de Maas zullen twee vrijkaartjes worden verloot voor de wedstrijd VVV- Groningen op
5 mei. Op maandag 29 april nemen wij
contact op met de winnaar van deze kaarten.
Dus, LIKE ons zo spoedig mogelijk op
Facebook!

Kunststofinzameling levert
recycle-award op

Bekendmakingen

Verdiensten van alle inwoners
Er waren vijf gemeenten genomineerd.
Sint Anthonis, Boekel, Grave en Druten waren de
andere gemeenten die goede inzamelresultaten
hadden neergezet bij het ophalen van plastic
verpakkingsmateriaal.
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De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.

Horst aan de Maas haalde met 26 kilo kunststof per
inwoner het beste inzamelresultaat van Nederland.
Deze score is een gevolg van de nieuwe manier van
afvalinzameling waarmee in 2012 gestart is. Daarbij
wordt plastic elke twee weken huis aan huis opgehaald met containers. De prijs is toegekend aan
de gemeente, maar het is het de verdienste van alle
inwoners dat we deze prijs hebben gewonnen.

Broekhuizen
Veerweg 13

Melderslo
Broekhuizerdijk 31

Grubbenvorst
Sectie H nr. 766

Sevenum
Wolfsklauw 33
de Steeg 72
Op den Bergen 6

Hegelsom
Niesweg 3
Tongerloseweg 32-34

Nedvang
De Recycle Award werd toegekend door Nedvang.
Deze organisatie regisseert de gescheiden
inzameling en het hergebruik van verschillende
soorten verpakkingsafval in Nederland. Er werden
nog twee awards uitgereikt; aan de beste verzamelaars van oud papier en van glas.

Horst
Gasthuisstraat 27
Reulsberg, Witveldweg
Industriestraat 7
Julianastraat 47
Expeditiestraat

Swolgen
Jan van Swolgenstraat
Boabelweg 10
Kasteelweg 5
Hulsweg 3
Schoolstraat 19a

Horst aan de Maas
60 km-zone,
Horst aan de Maas-zuid
Verordening
Grondprijsmaatregelen
gemeente Horst aan de Maas
Verordening voorzieningen
Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
gemeente Horst aan de Maas
gewijzigd vastgesteld
Winkeltijdenverordening
gemeente Horst aan de Maas
gewijzigd vastgesteld

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

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te maken
voor producten van burgerzaken tijdens de normale
openingstijden en op woensdag- en donderdagmiddag. U kunt dit doen via tel. 077 - 477 97 77 of
via www.horstaandemaas.nl. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u
bij de afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

Een baan met toekomst?
Ter versterking van ons team in Sevenum zijn wij op zoek naar een gemotiveerde:
De Codema Systems Group
bestaat uit vier afzonderlijke
ondernemingen,
te weten Hawe Systems
Europe B.V., B-E. De Lier,
SDF tuinbouwautomatisering
B.V. en Wevab B.V.
Al deze bedrijven hebben
een eigen specialiteit met
doel de cliënt zoveel mogelijk
te ontzorgen. Hawe is een
innovatieve ontwikkelaar en
producent van
geautomatiseerde interne
transportsystemen,
B-E- De Lier behoort tot de
top van leveranciers op het
gebied van automatisering,
energie, electro, water en
milieu technologie. Wevab is
producent van aluminium en
stalen halffabricaten en SDF is
gespecialiseerd in de
ontwikkeling van besturingen
managementsoftware voor
de glastuinbouw. Gezamenlijk
een onverslaanbaar team.
Codema Systems Group
timmert internationaal zeer
succesvol aan de weg.

CALCULATOR/
ENGINEER WATERTECHNIEK (m/v)
Wat ga je doen:
- Je bent onder andere verantwoordelijk voor het calculeren en engineeren van
de systemen en waterinstallaties, alsmede voor het vertalen van klantwensen
naar een technisch ontwerp.
- Je dient aanpassingen van functionele uitbreidingen aan te kunnen brengen.
- Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het maken van werkomschrijvingen,
samenstellen van materiaallijsten en de daarbij behorende ondersteuning
aan de diverse afdelingen.
Jouw profiel:
- Je bent in het bezit van minimaal een MTS opleiding en/of heb je HBO
werk-en denkniveau.
- (Praktische) ervaring in de watertechniek en tuinbouw is een pré en kennis
van Autocad een must.
- Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden,
je bent zelfstandig, flexibel en kan je goed in de klant inleven.
- Goede kennis van de Engelse en Duitse taal is een voordeel.
Ons aanbod:
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende en gezonde
onderneming waarin initiatief; creativiteit en flexibiliteit in hoge mate op prijs
wordt gesteld. Met een prettige werksfeer in teamverband en goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden zul je je bij B-E De Lier B.V. al snel thuis voelen.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte brief of e-mail met je CV aan B-E De Lier B.V.,
Oosteindsepad 8, 2661 EP Bergschenhoek t.a.v. Ellen de Vos,
of vacature@codemasystemsgroup.com Je kunt ook telefonisch contact opnemen
onder 010-5212755 Voor meer informatie over het bedrijf of deze functie kun je
een kijkje nemen op onze website; www.codemasystemsgroup.com

Al eens gedacht over een baan in de varkenshouderij? Of
heb je al ervaring en ben je toe aan een volgende stap?
AB Werkt is specialist in werk in de varkenshouderij. Wij hebben
volop vacatures bij moderne en aansprekende bedrijven. Nog geen
ervaring maar wel gemotiveerd om je schouders eronder te zetten?
Wij bieden ook BBL-opleidingen via Karpos, ons eigen kenniscentrum.
Kijk voor alle informatie op onze website: www.ab-werkt.nl en
schrijf je in!

Wij werken voor jóu!

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl
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RAADSFEITEN
EDITIE 18 APRIL 2013

Vergaderingen raadscommissies
Op dinsdag 23 april vergadert de Commissie
Samenleving onder voorzitterschap van de heer
S. van Loo. Op de agenda staan onder meer de
presentatie van Stichting Hands en het Concept
Programmaplan Sociaal Domein: ‘Goed voor
Elkaar'. In deze bijeenkomst vindt ook een
demonstratie van de Canon Decentralisatie
Sociaal Domein plaats. Dit is een tijdsbalk,
waarin chronologisch alle aan de raad en
commissie voorgelegde documenten m.b.t de
decentralisaties op overzichtelijke wijze worden
weergegeven.
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt
plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Woensdag 24 april staat de vergadering van
de Commissie ruimte Ruimte onder
voorzitterschap van de heer M. Beelen op het
programma. Hier zijn onder meer Recreatie en
Toerisme en Gebiedsvisie Maasgaard
onderwerp van het gesprek. Zo is er een presentatie over de Stichting Leisure Port.
Aanvang van de vergadering is 20.00 uur en
plaats van handeling de raadszaal van het
gemeentehuis.
Belangstellenden zijn op beide avonden van
harte welkom.

Te gast bij de Gemeenteraad
Op maandag 8 april bezochten de leerlingen van groep 8 van Basisschool de Klimboom uit
Swolgen het gemeentehuis van Horst aan de Maas. In het kader van het project Maak kennis met
de gemeente(raad) werden de leerlingen welkom geheten door burgemeester Kees van Rooij,
waarna een rondleiding door het gemeentehuis volgde. Aan de hand van een powerpoint
presentatie met foto’s van Swolgen kregen de leerlingen uitleg over de rol van de gemeente.
Daarna gingen de leerlingen met elkaar in ‘debat’.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van 9 april 2013
Op dinsdag 9 april vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats. Tijdens deze
drukbezochte vergadering werden liefst 17 agendapunten afgehandeld, in verband met het vertrek van
Leon Litjens als wethouder. Hieronder volgt een overzicht van enkele onderwerpen tijdens de
raadsvergadering.
Burgerpodium
De heer Boers gaf namens bewoners van
Broekeindweg in Grubbenvorst een toelichting
op de ingekomen brief, waarin het verzoek
staat om de weg gedeeltelijk af te sluiten voor
gemotoriseerd verkeer. Wethouder Driessen gaf
aan dat de reactie van het college op de brief
onderweg is naar de betrokken partijen en de
raadsleden. Hij stelt voor de zaak verder te bespreken, zodra iedereen kennis heeft genomen
van de inhoud van de brief en de reactie van
het college hierop.
De heer Michiels spreekt namens LLTB
en reageert op wijzigingen in de Integrale
Structuurvisie. Voorts verzoekt hij om een vraag
en antwoordpagina voor belanghebbenden met
betrekking tot de Integrale Structuurvisie op
de website van de gemeente te plaatsen om
onduidelijkheden weg te nemen. Bij de behandeling van agendapunt 14 wordt hier verder op
ingegaan.
Spreekrecht raadsleden
De heer R. van der Weegen heeft vragen en
maakt zich zorgen over de veiligheid van het
langzaam verkeer rond CVI in Grubbenvorst en
de uitvoering van de projecten Maasverruiming.
Bovendien heeft hij vragen over een bedrijf aan
de Hazenhorstweg in Sevenum en de gevolgen
van de vernietiging van de milieuvergunning
voor het geplande NGB (Nieuw Gemengd
Bedrijf) in Grubbenvorst voor de gemeente.

Burgemeester Kees van Rooij verwelkomt groep 8 van Basisschool De Klimboom uit Swolgen.
De Katholieke Vrouwenbeweging Sevenum
bezocht een dag later het gemeentehuis. Zij
werden door de grifﬁer Ruud Poels bijgepraat
over de manier waarop burgers invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van de
gemeente.
Het project Maak kennis met de gemeente(raad)
is dus niet uitsluitend bedoeld voor leerlingen
van basisscholen. Ook verenigingen en instellingen kunnen zich opgeven voor een presentatie

over de besluitvorming in de gemeente.
De inhoud van de presentatie wordt daarbij
aangepast aan de doelgroep. Wilt u zich
opgeven voor , dan kunt u telefonisch contact
opnemen met de grifﬁe, telefoonnummer
077 - 477 97 71 of een mail sturen naar
grifﬁer@horstaandemaas.nl.
Meer informatie over het project is te vinden op
de website van de Gemeente Horst aan de Maas:
www.Horstaandemaas.nl/Bestuur/Gemeenteraad

Openbare werksessie kadernota
Op donderdag 18 april vindt de tweede
werksessie voor de Kadernota 2013 plaats.
De eerste sessie heeft reeds plaatsgevonden op 19 februari jongstleden. In tegenstelling tot voorgaande jaren is besloten de
werksessies voor publiek toegankelijk te
maken.

ken wordt. Dit debat vindt plaats op dinsdag
14 mei. Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 25 juni wordt de kadernota 2013 door
de gemeenteraad uiteindelijk vastgesteld. De
Kadernota 2013 is bedoeld als uitgangspunt
voor de programmabegroting 2014, die op
29 oktober 2013 wordt vastgesteld.

Tijdens de werksessie vindt de voorbereiding
plaats voor het kaderstellend raadsdebat, waar
het concept Kadernota 2013 opiniërend bespro-

De tweede werksessie Kadernota 2013 begint
om 20.00 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis.

De heer T. Coppus is ook benieuwd naar de
vervolgstappen van vernietiging van de vergunning voor het NGB. Hij roept op tot stoppen met
samenwerking van gemeente met initiatiefnemers van het NGB. Bovendien heeft hij
vragen over de sloop van huurwoningen aan de
Gebroeders van Doornelaan in Horst. Wonen
Horst heeft nog niet duidelijk gemaakt wat er
gebeurt na de sloop van de woningen. Verder
maakt hij zich zorgen over de lange wachtlijst
voor een betaalbare huurwoning in Horst.
De heer H. Weijs bepleit de aanleg van
glasvezel in het buitengebied. Dit kan worden
betaald door een bijdrage van € 10 euro per
jaar per huishouden in de gemeente.
Moties
• De motie van de gezamenlijke fracties over
de ophefﬁngsnorm van scholen wordt
unaniem aangenomen.

• De motie over respectvol behandelen van
mensen ingediend door D66 wordt niet
aangenomen.
• De motie van Essentie inzake het
vaststellen van het Gemeentelijk Verkeeren Vervoersplan (GVVP), waarbij het
college wordt opgeroepen zich maximaal
in te spannen dat de regio Venlo zich sterk
gaat maken om een positie te verwerven in
het Beter Benutten programma wordt
unaniem aangenomen.
• De motie van D66 inzake het GVVP om
ﬁetsers op alle rotondes voorrang te
verlenen wordt niet aangenomen.
• De moties inzake Integrale Structuurvisie
ingediend door PvdA-PK, waarin de wens
wordt uitgesproken om het aantal LOG
zoekgebieden in Horst aan de Maas
terug te brengen en dat vastgehouden
moet worden aan de verbetering van
ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en
de dorpen, worden aangenomen.
BP Op den Bergen, Sevenum
In het bestemmingsplan “Op den Bergen 6
Sevenum” is opgenomen de plaatsing van zogenaamde glampeertenten, dan wel safaritenten.
PvdA-PK dient een amendement in, waarin gesteld wordt dat de plaatsing van de safaritenten
het woon- en leefklimaat dermate verslechtert,
dat de plaatsing ongewenst is. De raad besluit
de mogelijkheid van plaatsing van de safaritenten
op het perceel te schrappen en het bestemmingsplan aan te passen.
Standpuntbepaling proces varkensbedrijf
Klevar in Sevenum.
Speciaal voor agendapunt 18 hadden veel
omwonenden van het varkensbedrijf plaatsgenomen op de publieke tribune. De Gemeente
Horst aan de Maas heeft na de herindeling in
2010 in deze kwestie het standpunt van de
voormalige Gemeente Sevenum overgenomen.
Het standpunt van de voormalige Gemeente
Sevenum weigert medewerking aan de planologische uitvoering. De SP dient een amendement in waarin zij verzoekt punt 2 van dit besluit
te schrappen. In punt 2 wordt gesteld dat een
uitspraak in hoogste instantie aanleiding geeft
voor bijstelling van het ruimtelijke standpunt.
De voorzitter sprak zijn bewondering uit voor de
omwonenden van het bedrijf, die tot het einde
van de vergadering (00.45 uur!) op de publieke
tribune het besluit van de raad afwachtten.
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Stop met het Nieuw Gemengd Bedrijf
Onlangs vernietigde de Raad van State de milieuvergunning van het
Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst. Het NGB moet het grootste
landbouwbedrijf van Nederland worden. Ondanks de grote weerstand bij
veel inwoners van Horst aan de Maas hebben de gemeente en de provincie
de afgelopen jaren alles gedaan om de bouw van de enorme stal mogelijk
te maken.
Voor de SP is de maat vol. De
vernietiging van de milieuvergunning
is het zoveelste bewijs dat de

plannen voor de megastal in
Grubbenvorst niet deugen. Afgelopen
raadsvergadering heeft de SP

voorgesteld om de steun van de
gemeente aan het Nieuw Gemengd
Bedrijf te stoppen. De overige partijen
in de gemeenteraad waren hier tegen.
SP-raadslid Thijs Coppus vindt
dit jammer. “Al jarenlang wordt er
gesoebat over de bouw van de stal.
Zelfs in de Tweede Kamer is er veel
ophef over de omvang van de stal. Het
vernietigen van de milieuvergunning is

een goede gelegenheid om te stoppen
met de plannen. Toch wil een ruime
meerderheid van de gemeenteraad
blijkbaar doorgaan op de ingeslagen
weg.”
De SP zal met voorstellen blijven
komen om de bouw van het NGB te
stoppen. “Dit megabedrijf is slecht
voor inwoners en boeren in Horst aan
de Maas. Want het gevolg van dit

soort megabedrijven is dat de kleine
boeren uiteindelijk worden opgeslokt.
Wij hopen dat en uiteindelijk een
meerderheid in de raad is die het
voorstel van de SP om te stoppen
met het NGB zal steunen”, aldus
Coppus.
Thijs Coppus
raadslid SP Horst aan de Maas

De toekomst van samenleving en zorg in Horst aan de Maas
Hoe onze gemeente er qua samenleving en zorg in 2020 uitziet, daar
hebben we nu al sommige indicatoren voor. De bevolkingsopbouw zal er in
ieder geval heel anders uitzien dan nu het geval is. De Nederlandse
bevolking telt over zeven jaar 3,4 miljoen mensen die ouder zijn dan
65 jaar en 800.000 mensen die ouder zijn dan 80 jaar.
Ook onze gemeente krijgt met
deze demografische ontwikkeling
te maken. Volgens de huidige
berekeningen zal de bevolkingskrimp
hier dan nog niet direct toeslaan,
maar duidelijk wél de verandering
van de bevolkingsopbouw. Er zal
in onze gemeente sprake zijn van

een aanzienlijk sterkere ontgroening
en vergrijzing dan het landelijk
gemiddelde. Het aantal kinderen in de
leeftijd tot 14 jaar zal dan 16 procent
lager liggen dan nu, en mensen
van 65 jaar en ouder 30 procent
hoger dan nu. We zullen hier als
gemeente tijdig op in moeten spelen

omdat onze samenleving een ander
voorzieningenstelsel zal vergen dan
dat nu het geval is.
Oudere mensen hebben
gewoonlijk meer en een andere
vorm van zorg nodig dan jongere
mensen. Gezien de al genoemde
aankomende vergrijzing zal onze
gemeente hier op in moeten spelen.
Ook het overhevelen van steeds meer
rijkstaken naar de gemeente zal een
forse krachtsinspanning vergen. Voeg
hier nog aan toe dat alles met minder
financiële middelen gedaan zal

moeten worden en iedereen begrijpt
dat dit een enorme krachtsinspanning
van alle betrokken partijen zal vergen.
Creativiteit en inventiviteit zullen
nodig zijn om zorg op maat te blijven
borgen voor iedereen. Er zal een
beroep gedaan moeten worden op
‘zelf- en samenredzaamheid’ waarbij
de zorgvrager waar mogelijk de
regie gaat voeren. Ook het inzetten
van technische hulpmiddelen zal
ten volle benut dienen te worden.
Op maat gestoelde bouwvormen
zullen de zorgvrager langer in staat

stellen zelfstandig te blijven wonen.
Preventie zal een veel grotere
rol moeten krijgen, met als doel
mensen langer gezond en mobiel te
houden.
Dit is de visie op zorg waar
Essentie voor staat om voorwaarden
te scheppen voor een gezonde
bevolkingsopbouw die klaar is voor
de toekomst. Hierover gaan wij
graag met u in gesprek.
Twan Hoeijmakers,
raadslid Essentie

Belang van scholen in onze kernen

Tijdens onze zestiendorpentourbijeenkomst in Evertsoord werd
dit heel duidelijk door een goede
inhoudelijke discussie waarin de
relatie tussen basisschool De Kroevert
en de leefbaarheid in Evertsoord en
Kronenberg werd aangehaald. Sociale

structuren als verenigingen, gemeenschapshuizen en burgerparticipatie
zoals dorpsraden of overlegplatforms
zijn afhankelijk van de binding die onze
jonge inwoners met elkaar hebben en
krijgen op school.
Groot was dan ook de maatschap-

pelijke onvrede toen de Onderwijsraad
het kabinet adviseerde om alle scholen
kleiner dan 100 leerlingen te sluiten.
Omdat we als fractie juist deze kleine
scholen zo belangrijk vinden voor de
leefbaarheid van onze mooie dorpen,
hebben we destijds meteen met de
overige fracties een motie kleine
scholen opgesteld. Gelukkig heeft de
coalitie landelijk ook gereageerd door
te stellen dat kleine scholen open moeten kunnen blijven zolang ze goede

kwaliteit leveren en samenwerken
met andere scholen in de omgeving.
Onze motie sluit hier ook volledig op
aan. We roepen het college namelijk
op om met de scholenkoepels binnen
onze gemeente in overleg te gaan
om te bezien waar de knelpunten zich
voor gaan doen en wat nodig is om de
onderwijsinstellingen in de kleine kernen te kunnen behouden. Niet sluiten
om een uit de lucht gegrepen aantal,
maar samen sturen op kwaliteit.

Als fractie zijn we benieuwd
naar de resultaten van het gesprek
tussen wethouder Van Rensch en
de onderwijskoepels en blijven we
ons inzetten voor goed en kwalitatief onderwijs. Het belang van onze
scholen zal ook tijdens onze zestiendorpentouractiviteit in Melderslo,
op 13 september, onderwerp van
gesprek zijn. Wordt vervolgd…
Roy Bouten,
raadslid PvdA-PK

Proef en beleef de Lambada

Lambada is een zeer exclusieve aardbei
met een vol aardbeienaroma, een hele zoete smaak
en een mooie kleur.

AANBIEDING

2 doosjes Lamba
da
voor €
*

2,50

heerlijk toch...

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

*geldig tot 22 april 2013

Een kleine school in een kleine gemeenschap is van onschatbare
waarde, schreven Tweede Kamerleden Loes Ypma en Hans Spekman op
25 februari. Een stelling waar we ons als PvdA-PK fractie volledig achter
kunnen scharen.
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Verdere stimulering woningbouw
Al een aantal jaren is het CDA in Horst aan de Maas intensief bezig met
de lokale woningmarkt. Dit heeft geleid tot maatregelen als de starterslening, de Woonketting, het Garantiefonds en het verlagen van de grondprijs
voor sociale huur.
Verder is met Woonwenz een
‘nieuwe’ woningbouwcoöperatie
actief in Horst aan de Maas. Allemaal
maatregelen bedoeld voor het
stimuleren van zowel de koop als

huurmarkt. Afgelopen raadsvergadering
is er weer een aantal nieuwe instrumenten beschikbaar gekomen. Dit zijn
subsidies voor respectievelijk starters
en mensen die een levensloopbesten-

dige woning bouwen. Verder wordt de
grondprijs voor de bouw van ‘markt’huurwoningen verlaagd. Ook weer
maatregelen om de markt te zoveel
mogelijk te stimuleren en zo min
mogelijk te verstoren.
Deze maatregelen sluiten bovendien aan bij de nieuwe visie op het
grondbedrijf (aan en verkoop van grond
door de gemeente), namelijk dat dit

primair is bedoeld voor het mogelijk
maken van woningbouwontwikkelingen. Dit in tegenstelling tot het
verleden waar ook winst maken een
doelstelling was. Wat moet dit opleveren? Ten eerste de mogelijkheid voor
starters om te bouwen. Ten tweede
meer beschikbaarheid van sociale huur.
Als derde het genereren van doorstroom op de markt. En tot slot meer

werkgelegenheid in de bouwsector.
De komende periode zullen we
als CDA-fractie het effect van de inzet
van de maatregelen goed volgen en
waar mogelijk proberen bij te sturen.
Alles om maximaal te zorgen voor het
bereikbaar houden van een passend
woningaanbod voor iedereen.
Marcel Beelen
CDA-fractielid

Verruiming openstelling winkels op zondag
Dinsdag 9 april stemde de gemeenteraad in met een voorstel van B&W
voor een ruimere openstelling van de winkels op zondag, zodat de
supermarkten van juni tot en met augustus iedere zondag open mogen
blijven. De SP wees het voorstel af, net als de grote meerderheid van de
ondernemers in Horst aan de Maas.
Uit gesprekken met diverse
ondernemers blijkt dat zij liever geen
koopzondagen hebben. Een enkeling
toont het lef om zondag gesloten te
zijn. Vorig jaar kwam het voorstel voor
verruiming van de zondagopenstelling voor een aantal ondernemers in
het buitengebied. Ook toen werd het

voorstel aangenomen, terwijl nog geen
5 procent van betreffende ondernemers
voor is, zoals bleek uit onderzoek van
de SP uit begin 2012.
Nu zijn de supermarkten aan de
beurt. Daarmee wordt het beleid
rondom de openstelling van winkels
erg versnipperd en steeds ruimer. De

vraag is of de ondernemer die een
supermarkt runt, dit wil? En zitten
we als inwoner daar op te wachten?
Frank Spreeuwenberg, raadslid voor de
SP: “Ik kan me niet voorstellen dat ik
op zondag uitgebreid boodschappen
ga doen. En al helemaal niet in een
andere gemeente.”
Uit onderzoek dat de SP afgelopen
weken heeft gedaan, blijkt dat niet
elke ondernemer voorstander is van de
voorgestelde verruiming. Integendeel
zelfs. De ondernemers die we gesproken hebben, zijn allemaal tegen. De

meesten zien zich echter gedwongen
mee te gaan in de trend. Een enkeling
kiest er bewust voor dit niet te doen.
De argumentatie dat overleg heeft
geleid tot een gezamenlijk voorstel is
dan ook feitelijk onjuist en misleidend.
In het debat over de openstelling
wordt gesteld dat een aantal kleine
ondernemers niet open willen. Daarom
is gekozen voor de supermarkten.
Spreeuwenberg: “Grappig dat de
buurt- en dorpswinkels ineens als grote
ondernemers gezien worden. Het gaat
hier om de ondernemers in America,

Broekhuizen, Lottum en Melderslo, die
zeer belangrijk zijn voor de leefbaarheid in de dorpen. Deze ondernemers
voelen zich onder druk gezet door
de grotere ondernemingen, die op
hun beurt bang zijn inkomsten te
verliezen aan de regio. Alle gesproken
ondernemers vragen om landelijk
beleid dat de koopzondagen inperkt,
in tegenstelling tot de verruiming die
nu overal plaatsvindt.”
Paul Geurts,
SP Horst aan de Maas

Plantenkwekerij De Kemp BV is een
bedrijf dat gespecialiseerd is in de
vermeerdering en opkweek van
aardbei- en aspergeplanten en opkweek
van vruchtboomonderstammen.
Onze producten worden afgezet in
binnen- en buitenland.

In verband met uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Ervaren tractor chauffeur (m/v)
(fulltime)

Jouw verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van grondbewerking
van de diverse percelen.
• Het uitvoeren van gewasverzorging en rooiwerkzaamheden.
• Ondersteuning bij de gewasbescherming in de piekperiode.
Functie-eisen:
• Ervaring met grondbewerking en rooiwerkzaamheden.
• Je hebt oog voor detail en ziet verbeteringsmogelijkheden in het werk.
• Je kan zelfstandig en secuur werken.
• Je bent flexibel qua werktijden.
• Technisch inzicht en in staat om klein onderhoud aan trekker en
machines uit te voeren.
• Affiniteit met planten.
• In het bezit van rijbewijs B (E is een pré) en spuitlicentie 1.
• Het bezit van een heftruckcertificaat is een pré.
• Mondelinge talenkennis van Engels en Duits, Pools is een pré.
Geboden wordt:
Een afwisselende en uitdagende functie binnen een gezond en
internationaal opererend bedrijf. Bij het uitoefenen van jouw functie
kun je rekenen op een goede begeleiding en ondersteuning van jouw
collega’s. Een marktconform salaris met een prima pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Informatie:
Heb je interesse? Stuur dan een sollicitatiebrief met cv per post of per
e-mail aan Plantenkwekerij De Kemp BV, t.a.v. Mevr. Esther Keijsers,
Kempweg 15, 5964 ND Meterik. E-mail: e.keijsers@dekemp.nl
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Esther Keijsers
(tel. 06 55748405) en/of kijk op onze website: www.dekemp.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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HZPC naar Luxemburg

Limburgs record op internationale wedstrijd
Door: Bram Becks
Een klein groepje van HZPC vertrok afgelopen weekend met negen zwemmers en vier begeleiders naar
Luxemburg. Hier namen ze het op tegen andere internationale zwemmers. Er werd met maar liefst 55 starts uit
Horst deelgenomen.

Set Up niveau 6-2
kampioen
De meiden van volleybalclub Set Up uit Meerlo, niveau 6-2, zijn
op zondag 7 april kampioen geworden in poule C. Gesteund door
vele enthousiaste supporters wisten Doortje Coenders, Lynn van de
Laar, Lot Steeghs, Tara Eijsbouts, Sem Cortenbach en Tayra van de
Water de laatste punten binnen te halen, waardoor ze onbereikbaar werden voor de concurrentie.

Imke van den Hoef bewees dat ze
in vorm was door met de toppers van
dit kampioenschap mee te zwemmen.
Twee finaleplaatsen resulterend in
een vierde en vijfde plek. Koen Koster
zwom van de zes afstanden zes
persoonlijke records. Daar kwamen
drie finaleplaatsen bij en hij nam drie
medailles mee naar huis.
Zeven deelnames resulteerden
in een Limburgse record. Op de 50
meter rugslag zwom Judith van
Meijel een tijd van 29.97 waarbij het
Limburgs record bevestigd werd. Zes
finaleplaatsen en zes medailles waren
voor haar. Andere finaleplaatsen waren

ervoor Manon Koster, Serafina Vlijt,
Bjorn Piket en Alice Janssen. Manon
nam het zilver mee naar huis op de
100 meter vlinderslag achter het grote
Luxemburgse talent Julie Meynen.
Er is goed gezwommen. Een super
gemotiveerde ploeg en gezelligheid
stonden hoog in het vaandel.
Zondag 14 april stond de
allerlaatste Speedowedstrijd op
het programma voor de minioren.
Deze middag werden er 36
persoonlijke records gezwommen. Met
de grootste verbetering van Minke
Geurts op de 100 meter vlinderslag. Ze
zwom een tijd van 1.59.09. Daarmee

was haar oude tijd van 2.19.41
verbroken. Andere grote verbeteringen
kwamen op naam van Pleun van den
Bergh, Ilse Swinkels, Anna van Kuijk
en Anouk Seuren die tweemaal grote
persoonlijke records zwom op de
100 meter vlinderslag en 200 meter
wisselslag.
Ook de jongens deden het niet
slecht. Jelle Slots verbeterde zich op
de 100 meter vlinderslag behoorlijk.
2.00.46 werd 1.48.39. Een persoonlijk
record van 12 seconden. Andere grote
verbeteringen waren van Alex van
der Zanden, Marlijn Zwart en Giel van
Megen.

America verslaat
koploper Quick Boys
Door: Noud Haegens
Met wat geluk heeft voetbalvereniging America gewonnen van Quick Boys. De gasten uit Venlo hadden de
pech dat hun doelman zijn dag niet had. America kon zo na drie gelijke spelen weer eens drie punten bijschrijven. Quick Boys blijft koploper omdat concurrent Kronenberg ook niet kon winnen. America blijft door dit
resultaat nog in de race voor de periodetitel.
Quick Boys begon sterk aan de
wedstrijd. Het team maakte meteen
duidelijk dat alleen een overwinning
telde. Zij zetten America met goed
combinatiespel onder druk. America
loerde op de counter. Na 10 minuten
was het bijna raak. Jens Kleuskens
werd weggestuurd, maar zijn schot
ging naast. Quick Boys nam het
heft weer in handen. Grote kansen
leverde dit echter nauwelijks op, tot
in de 25e minuut. Een afstandschot
van Chris van de Kamp werd nog
even aangeraakt en draaide precies
in de hoek, 0-1. Het sterke eerste
half uur van Quick Boys kreeg geen
gevolg. Het begon slordig te spelen

en America kreeg weer wat vat op de
wedstrijd.
Na de rust veranderde het
spelbeeld niet. Quick Boys was wel iets
sterker maar speelde net als America
te onrustig en met teveel lange ballen.
Toch kwam America langszij. Een vrije
trap van Jesper Huijs gleed door de
vingers van de ongelukkige doelman
van Quick, 1-1. America voelde dat er
meer te halen was en werd steeds
sterker. In de 70e minuut leek de
thuisploeg op voorsprong te komen,
maar Jelle Houben aarzelde net iets
te lang en via een verdediger ging de
bal naast. Uit de hoekschop die volgde
was het Jens Kleuskens die scoorde.

Zijn kopbal werd verkeerd beoordeeld
door doelverdediger, 2-1.
Quick Boys nam steeds meer
risico’s, wat resulteerde in een grote
kans. Een prachtige redding van
doelman Willem Derks voorkwam de
gelijkmaker. Enkele minuten later had
America de wedstrijd definitief op slot
kunnen gooien. Na een schitterende
actie van Joep Geurts had Bas Janssen
de bal voor het intikken. Hij zag zijn
bal over het doel gaan.
Slordig verdedigen leverde
toch nog een kans op voor Quick
Boys, maar deze werd hard naast
geschoten. Zo gingen de Venlonaren
met lege handen naar huis.

Weer geen punten
voor Melderslo
Door: Jeroen Surminski
SV Oostrum heeft donderdagavond 11 april in een matig duel moeizaam
gewonnen van hekkensluiter RSKV Melderslo. De stand werd 2-1. Het
voetbalelftal van coach Gé Ummenthun speelde de eerste helft sterk en had
nog niet te vrezen voor kostbaar puntenverlies, totdat Chris Wilschut
twee keer scoorde.
Tijdens de eerste helft ging de
wedstrijd gelijk op en werd er fair
gevoetbald. Het is ‘Pietertje’ die tot
twee keer toe mag schieten: de schoten missen zuiverheid en zodoende
ook het doel. Tot de thee was nog
niets aan de hand. Het was Chris
Wilschut die door onoplettendheid
van de Melderslose verdediging de
Oostrumnaren een kwartier na rust op
voorsprong bracht. Het was diezelfde
Wilschut die een kwartier later de 2-0
maakte.
Nadat Niek in de rust goed was
geïnstrueerd om op te letten op de
linksvoorpositie, maakte hij in de
tweede helft zijn langverwachte comeback in het eerste elftal van Melderslo.
Een half uur later was het de topscoorder van ‘het Twed’ die zijn diensten
verleende aan het eerste elftal. Jelle
leek een minuut na de tweede goal

van Oostrum de 2-1 binnen te schuiven,
maar de Oostrumse sluitpost voorkwam
dit met een goede redding.
Toen de tijd begon te dringen,
werd er feller gevoetbald. Stijn Vullings
pakte zijn tweede gele kaart en werd
het veld uitgestuurd. De 2-1 viel vijf
minuten voor het eindsignaal. Vanuit
de zijkant kwam een inworp op gelegenheidsaanvoerder Jeroen Kallen,
die de bal op Jelle speelde. Hij rondde
netjes af.
In de laatste minuut belandde de
bal uit een scrimmage via het rechterbeen van Rik Spreeuwenberg op de
paal. De laatste man van Melderslo
had het geluk niet aan zijn zijde.
Scheidsrechter Janssen floot goed.
Oostrum was deze avond effectiever,
maar een remise was op z’n plaats
geweest.

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 20 april 2013

Heerlijke verse kipschnitzel
4 stuks € 5,95
Kant-en-klaar goulash
met bakje rijst samen € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Wittenhorst wint
bekerwedstrijd
Door: Paul Verstappen
De heren 1 van handbalclub Wittenhorst uit Horst speelden zondag 14
april een bekerwedstrijd in sporthal De Joffer in Voerendaal. Het ging om
de kwartfinale tegen Gemini 2, waarbij een portie stalen zenuwen niet
ongewenst was.
Vooral de eerste helft was de wedstrijd een hevig strijdtoneel. Een sterk
en geslepen Gemini maakte de hele
helft gebruik van de tekortkomingen
van Wittenhorst: een sponsverdediging
en een opmerkelijke obsessie waren
bijzonder typerend. De obsessie richtte
zich specifiek op de plek rechtsonder
in de goal van de tegenstander. Dat
de keeper van Gemini hier keer op
keer sterk bleek, weerhield de Horster
schutters niet om het telkens weer
te proberen. Onder andere een paar
strafworpen hielden Wittenhorst net
op de been. De eerste helft eindigt
in een tussenstand van 10-13 in het
voordeel van de tegenstander. Na een
krachtige peptalk van coach Eric-Jan

Hermans moest het tijdens de tweede
helft in ieder geval gedaan zijn met
de obsessie voor rechtsonder. Niets
bleek minder waar, toen nog steeds
een groot deel van de ballen richting
die plek van de goal ging. Het enige
verschil: ze gingen erin. Het geluk
kon niet op toen Wittenhorst even
later ook nog eens op voorsprong
kwam. Een groeiend moraal zorgde
uiteindelijk voor schotvariatie en ook
de gaten in de verdediging werden
gedicht. Gemini kwam weliswaar nog
aan scoren toe, maar Wittenhorst was
niet meer te stoppen. De eindstand
was 30-23 voor de Horstenaren,
waardoor de heren op kunnen naar de
halve finale.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
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U koopt uw
cadeau toch ook in de
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bestrijding van alle ongedierte
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GRATIS HOUTW

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

06-22605746
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In Melderslo vond op zaterdag 14 april de vriendjes- en vriendinnnetjes-sportmiddag plaats. Deze
werd dit jaar voor het eerst gezamenlijk georganiseerd door RKSV Melderslo en korfbalvereniging De
Merels. Kinderen van de F-leeftijd mochten allerlei korfbal- en voetbalspellen doen. Ook (nog) nietleden konden zo kennismaken met deze sporten. Als afsluiting werd door de allerjongsten een korfbalen voetbalwedstrijd gespeeld.

Heren Hovoc handhaven
na ijzersterke eindspurt
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Ronduit tevreden gezichten waren er zaterdag al direct na de wedstrijd te zien bij de Horster mannen van het
eerste team van volleybalvereniging Hovoc na de 0-4 winst in Voerendaal. Opluchting en blijdschap werden daaraan
toegevoegd, toen in de loop van de avond bleek dat deze vijf punten voldoende waren om nacompetitie te
ontlopen. Handhaving in de promotieklasse is daarmee een feit.
Hovoc HS 1 speelde tegen
VC Voerendaal HS 2 hetzelfde als het de
laatste maanden speelt: vol overtuiging
en inzet. Dit resulteert in een stabiel en
sterk spel. Vooral in de eerste twee sets
had Voerendaal moeite een zuivere
pass te brengen op de serve van Hovoc
en liepen de aanvallers regelmatig
tegen het torenhoge blok aan (16-25,
16-25).
In het derde bedrijf verspeelde
Hovoc een riante voorsprong en werd
het nog behoorlijk spannend, maar de
Horstenaren wisten met 24-26 alsnog
de set binnen te slaan. Daarop pakte
Hovoc de draad in de laatste set weer

metvia 18-25 en dus 0-4 haar laatste
competitiewedstrijd.
Met maar liefst negentien punten
uit de laatste vier wedstrijden heeft
Hovoc HS 1 met een geweldige
eindspurt zichzelf van de negende
plaats in de promotieklasse weten te
verzekeren en daarmee klassebehoud
veiliggesteld. Voorwaar geen slechte
prestatie van het jonge in opbouw
zijnde team, dat gedurende het seizoen
een indrukwekkende groeicurve heeft
laten zien.
De Hovoc-dames speelden in Horst
tegen Nuvoc DS 1. Maar tegen de
als derde geplaatste Veldhovenaren

had Hovoc als underdog weinig in te
brengen. Hovoc DS 1 speelde bij vlagen
sterk, maar wist het op beslissende
momenten niet af te maken. Een te
hoge foutenlast en te weinig scorende
ballen maakten dat Nuvoc met 0-4 (2125, 21-25, 17-25 en 15-25) de wedstrijd
won.
Daardoor vechten de dames van
Hovoc nu voor de tiende plek in de
derde divisie om daarmee de nacompetitie te behalen. Maar dan moeten er,
om rechtstreekse degradatie te ontlopen, aanstaande zaterdag in de laatste
wedstrijd tegen PSV in Eindhoven
belangrijke punten gepakt worden.

EK Goud Horster biljarter
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
4 mei 2013 starten we met een nieuwe groep
en er zijn nog plaatsen !!!
(Je mag eerst 3 keer proberen)
Voor vragen neem kontakt op met Chantal Vogelzangs
0478-501773 of e-mail naar opleiding@hzpc-horst.nl

Guido Kauffeld (20) uit Horst is dinsdag 16 april Europees Kampioen Biljarten bij de jeugd onder 21 geworden.
De finale werd gespeeld in Brandenbrug in Duitsland.
In Duitsland versloeg Kauffeld
regerend wereldkampioen Gertjan
Veldhuizen in de halve finale. In de
finale kwam hij de Vlaamse Andy de
Bondt tegen.

De halve finale was voor Kauffeld
een stuk spannender dan de finale. Het
Nederlandse onderonsje moest met
penalty’s beslist worden.
Het Europees Kampioenschap is

de eerste internationale titel voor het
Horster biljarttalent. Volgend jaar speelt
Guido niet meer bij de junioren.

Tennissen in het centrum
Tijdens de koopzondag in Horst-centrum op 28 april kunnen mensen midden in het centrum van Horst een
balletje slaan en zo hun tennistalent ontdekken. Jeugdleden van de Horster tennisclub (HTC) geven uitleg.

zwemmen gezond sportief leerzaam!!!

Wie nog geen ervaring met tennis
heeft en eens wil uitproberen of het
tennisspelletje iets voor hem is kan

tussen 12.00 en 16.00 uur naar het
Lambertusplein in het Horster centrum
komen om mee te doen. Iedereen is

welkom. De tennismiddag wordt mede
mogelijk gemaakt door Meulendijks
Sport.
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‘De rijders zijn zeer sterk
geworden’

Wittenhorst doet
goede zaken
Door: Piet Nabben
De positie van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst op de ranglijst
lijkt een sprookje. Maar met de wetenschap dat het sterke BSV Limburgia op
bezoek kwam, was winst niet bij voorbaat een vaststaand feit. Na de
wedstrijd kan men echter zeggen dat de Horstenaren deze mooie klassering
hebben verbeterd, ze zijn zelfs koploper.

De richtlijnen van een parcours zijn
bepaald door de overkoepelende organisatie van de paardensport Fédération
Equestre Internationale (FEI) en de
Nederlandse variant, de KNHS. “Zij
geven aan waar het parcours technisch
aan moet voldoen en controleren het
resultaat.” Het terrein wordt niet alleen
ingericht met de zeven wedstrijdhindernissen, ook moet er voldoende
ruimte zijn voor de circa driehonderd
paardenstallen en een plek waar de
paarden rustig in kunnen lopen. “De
paarden worden vooraf door een
dierenarts gekeurd en na de wedstrijd
nogmaals gecontroleerd. Dit om blessures te voorkomen. Alles voor het
welzijn van de paarden.”

Als het parcours klaar is, dan wordt
de verantwoordelijkheid overgedragen
aan de voorzitter van de jury. Het
betekent niet dat het opbouwteam
dan niets meer te doen heeft. “Als
gedurende de wedstrijd een paal
afbreekt, dan repareren wij die snel.
We hebben steeds twee bouwploegen
beschikbaar die alle hindernissen
nalopen en controleren.”

Mensport is
professionele sport
De passie voor de menwedstrijden
begon voor Jeroen ruim twintig jaar
geleden. “Mijn vrouw is een gedreven
menrijdster en zorgde ervoor dat ik

in 1993 begon met een eerste cursus
parcoursbouwer. Tien jaar geleden heb
ik mij gekwalificeerd tot het internationale niveau.”
Vroeger werd de mensport vooral
hobbymatig beoefend. Vandaag de
dag is het een professionele sport.
“Je ziet onder andere een enorme
ontwikkeling van de rijtuigen.
Het tempo op het parcours is flink
omhoog gegaan, dit komt door een
stuurvertrager op het rijtuig, waardoor
menners gestroomlijnder door de
bocht gaan. Een volgende stap is de
achterwielvertragers”, zegt Houterman.
“Het is de professionalisering van
de sport, die het allemaal zeer
interessanter maakt.”

De Horster manschappen van Jan
Lauers speelden een prima partij. Heel
even mocht de snelle Badre Kotbani
wat angst inboezemen toen hij plots
een vrije kans kreeg, maar het schot
ging voorlangs. Aan de andere kant
probeerde Thom Derks een opening
te forceren. Met gevolg: hij werd binnen de zestien meter gevloerd. De
scheidsrechter wees naar de stip. Dit
buitenkansje werd door dezelfde Derks
verzilverd, 1-0.
Wittenhorst bleef het spel dicteren
en had zowaar een royale kans om
de voorsprong uit te bouwen. Rob
Zanders strandde op de doelman. Een
vrije trap van Thom Derks werd door
de doelman ternauwernood tot corner
gepromoveerd. Het was uiteindelijk
uitstel van executie. De opgerukte Bart
Spreeeuwenberg mocht de bal vrij
aannemen en dit betekende de 2-0. Dit
was ook de ruststand.
Na de thee was het weer

Wittenhorst dat voor het meeste gevaar
zorgde. Gijs Hagens kreeg een vrije
kans. Het schot dat volgde was echter
een makkelijke prooi voor doelman
Randy van Haren. De wedstrijd bleef
onder controle van de thuisclub met
slechts sporadische plaagstootjes van
de mannen uit Brunssum. Zo’n twintig
minuten voor tijd kon Brunssumer
Olaf Quaedackers voor wat opwinding
zorgen. Maar hij schrok kennelijk zo van
een mogelijkheid dat hij de bal te slap
inschoot.
BSV Limburgia kon maar moeilijk loskomen en dit betekende dat
Wittenhorst de wedstrijd uit kon spelen.
De 2-0 zege kreeg nog meer cachet
doordat koploper Bekkerveld verrassend verloor. Zodoende kon Wittenhorst
de eerste plaats weer overnemen. Met
de wedstrijd komende zondag uit tegen
Bekkerveld op het programma kan men
gerust spreken van een onvervalste
topper.

Ambulant Pedicure
Dorothé Roeven
dorotheroeven@ziggo.nl
Merwijckstraat 57
5975 SM Sevenum
Mobiel: 06 11 88 61 38

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

Laat nu

Mountainebikeroute Schadijkse
bossen geopend
Stichting Mountainbike Promotie Noord Limburg en Staatsbosbeheer hebben afgelopen winter in de
Schadijkse bossen bij Meterik een mountainbikeroute aangelegd. Zondagochtend 14 april werd de
route feestelijk geopend door wethouder Paul Driessen. De opening werd gevolgd door een toertocht,
waar ruim 300 deelnemers aan deelnamen. Zij gaven aan de route als zeer positief te ervaren.
Voor meer foto’s van de opening, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

GRATIS
uw weiland en/of
bouwland

injecteren

Bel: 06 18 11 64 80
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Melderslo
verliest van SVEB
Door: Frank van Gerven
RKVV Melderslo wist afgelopen zondag niet te winnen van SVEB.
En omdat Leunen een puntje pakt in Maasbree wordt het met nog drie
wedstrijden te gaan een moeilijke klus om degradatie te voorkomen in de
vierde klasse.
De trainer van Melderslo moest een
beroep doen op enkele spelers van de
A1. Er stonden namelijk drie spelers
geblesseerd naast de kant. Omdat het
tweede elftal van Melderslo nog volop
meedoet voor het kampioenschap,
mochten enkele jongens van de A1 hun
opwachting maken bij het vaandelteam. Eén van hen stond in de basis.
Het werd al snel een moeilijke
middag voor de mannen uit Melderslo.
Na zeven minuten werd er ongelukkig hands gemaakt binnen de 16. De
strafschop werd beheerst ingeschoten
zodat er al snel een 0-1 op het scorebord stond. In de twintigste minuut had
de score verdubbeld moeten worden,
maar door tweemaal redding van de
keeper en ook nog een bal die door
een veldspeler van de doellijn werd
gehaald, bleven de jongens overeind.
Met nog een paar minuten te gaan in
de eerste helft was het dan toch raak
voor SVEB. Door een prachtige indivi-

Hovoc N4.3 kampioen
Het CMV-team Hovoc N4.3 speelde haar laatste twee wedstrijden in Venlo en daar werd het kampioenschap
in hun poule beslist.
De Hovoc-meiden hadden een
wedstrijd tegen Peelpush op het programma. Deze meiden uit Meijel stonden voor aanvang van de wedstrijd
twee punten boven Hovoc. Hierdoor
zou Peelpush genoeg hebben aan

één gewonnen set. Hovoc daarentegen
moest de wedstrijd winnen om kampioen te worden. De eerste set werd ruim
gewonnen door Hovoc. Alles kwam
aan op de laatste set. Uiteindelijk trok
Hovoc met 20-19 aan het langste eind

en werd N4.3 kampioen. Het team
bestaat uit Nienke Bouwmans, Lenn
Geurts, Emma Bertrams, Zoë Smits en
Danique Hendrikx. Coaches zijn Judith
Geurts en Sonja Bouwmans, trainsters
Marian Janssen en Jolanda Welles.

duele actie kwam diezelfde speler vrij
voor de keeper en schoot de bal lekker
binnen.
In de tweede helft zagen we hetzelfde spel als in de eerste helft. SVEB
wachtte rustig haar kans af om toe te
kunnen slaan. Dit gebeurde dan ook na
Door: Bobby Minten
een goed uur spelen. Het was weer een
Voor de topper tussen de voetbalvereniging uit Baarlo en Sparta ’18 uit Sevenum, dachten de meesten dat beide
individuele actie van een SVEB-speler
ploegen niets aan een gelijkspel zouden hebben. Achteraf bleek niemand echt teleurgesteld.
die door de Melderslose defensie sneed
en gericht raak schoot. De wedstrijd is
gespeeld. Kwartier voor tijd moet de
laatste man van SVEB aan de noodrem
trekken. Doorgebroken speler: dus rood.
Met 10 tegen 11 wisten de mannen
van Gé Ummenthun weinig gebruik te
maken. Er werden nog enkele wissels
toegepast door Gé zodat de jongens
van de A1 wat ervaring op mochten
doen. Al met al werd er veel strijd
getoond, maar kwam de club toch weer
iets tekort. Met nog drie wedstrijden
te gaan is er nog een kleine kans voor
lijfsbehoud.

Geen goals in Sparta-duel

Uw hekwerk wéér ontroesten?
Laat het stralen en schooperen:
gegarandeerd 10 jaar onderhoudsvrij
Handelstraat 9 Horst • t (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl

In de eerste helft waren Baarlo en
Sparta zeer aan elkaar gewaagd. Waar
Sparta het voor de winterstop vooral
van voetbal moest hebben, is daar de
laatste weken minder sprake van. Zeker
in uitwedstrijden wordt veel de lange
bal gebruikt. Zo ook tegen Baarlo. De
thuisclub probeerde het wel af en toe
voetballend, maar hanteerde toch ook
vaak dezelfde tactiek. Veel kansen
leverde dit niet op.
Sparta was één keer heel dicht bij
de openingstreffer. Erik Minten mocht

aanleggen voor een vrije trap, maar
zag zijn inzet tegen de binnenkant van
de paal belanden. Aan de andere kant
kon Ruud van der Sterren nog een bal
van de lijn koppen na een corner.
In de tweede helft gebeurde ook
lange tijd weinig voor de doelen. Toen
Loek Verhaeg een kwartier voor tijd
met tweemaal geel en dus rood naar
de kant moest, leek het voor Sparta
’18 nog moeilijk te worden. Thuisclub
Baarlo zette aan, maar creëerde amper
mogelijkheden. Een keer kwam Sparta

goed weg, toen een vermeende handsbal in het strafschopgebied niet werd
gezien door de scheidsrechter. Sparta
gokte op een counter, maar echt dicht
bij een doelpunt kwam het niet.
Een terecht gelijkspel, waar vooral
Sparta wat mee opschoot omdat zowel
koploper IVO als FC ODA verloor. Met
nog drie wedstrijden te gaan, ligt alles
nog open. Zowel het kampioenschap
als helemaal met lege handen achterblijven behoren nog tot de mogelijkheden. (Foto: Sjaak Verstegen)

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
AANBIEDING

SINASKWARKSCHNITTE
Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92
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+2 gratis zak
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Nieuwe sponsor Dames 1 AVOC
Het seniorenteam Dames 1 van volleybalclub AVOC heeft een nieuwe sponsor gevonden in café
Station America. Het team maakt kans op een kampioenschap en denkt dat dit met de nieuwe shirts
zeker gaat lukken.
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15 VRAGEN aan Eef Baeten

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

Eef Baeten
12 jaar
Sevenum
Dendron College

Waar sta jij over 10 jaar?
Ik wil graag heel ver komen in de
paardensport. Al vanaf mijn zevende
rij ik vier à vijf keer per week paard
en ieder weekend doe ik mee aan
wedstrijden. Verder hoop ik op een
leuke man en kindjes.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik dan mijn schooljaar

Mijn moeder. Ze hoeft nooit naar
school en zo, dus dat zou ik wel willen
proberen. Dan kan ik lekker uitslapen
en het huishouden doen. Ook zal ik
dan moeten werken, maar volgens
mij heeft mijn moeder wel leuk werk,
ze werkt met oudere mensen.
Wie is de leukste persoon
die je het afgelopen jaar
hebt leren kennen?
Anne Verstegen uit mijn klas. Zij is
heel gek en maakt leuke grapjes.
Ik kan haar ook alles vertellen. Anne
rijdt ook paard dus we zien elkaar
ieder weekend op concours en ook al
elke dag op school. Je kunt dus wel
zeggen dat ze mijn beste vriendin is.
Je laatst ontvangen appje/smsje,
van wie kreeg je dat en wat stond
erin?
Dat was een berichtje van Anne.
Ze vroeg me of ik een foto wilde
doorsturen van het huiswerk. Ze had
’t nog niet gemaakt, dus ze wilde de
antwoorden overschrijven. We hebben
hier een groepswhatsapp voor. Daar
zetten we om de beurt foto’s van
huiswerk in.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Twitter en Whatsapp. Ik zet niet veel
op Twitter, maar ik lees wel vaak alles
wat er op gezet is door anderen. Ik
vind dat grappig om te lezen, kijk
er iedere dag op, meestal via mijn
telefoon. Facebook gebruik ik dan
weer niet, ik vind Twitter wel genoeg.
Wat is uniek aan jou?
Als je me niet goed kent, lijk ik heel
iets beter zou beginnen dan dat ik nu
gedaan heb. Ik wil graag naar de havo
verlegen. Maar als je me beter kent,
na dit eerste jaar middelbare school,
kom je erachter dat ik eigenlijk heel
maar dan moet ik wel iets beter mijn
erg hyper ben. Als ik mensen beter
best gaan doen.
ken, voel ik me op mijn gemak
Laatst behaalde cijfer op school?
en kan ik alles doen wat ik wil.
Voor welk vak?
Op school ben ik dus in het begin
Dat was een 6 voor Duits. Ik vind Duits
van het schooljaar vaak erg rustig,
niet zo moeilijk, vind het veel op het
ondertussen behoor ik tot de meest
Nederlands lijken. Toch is Duits niet
drukke leerlingen.
mijn lievelingsvak. Ik vind gym veel
Waar word je blij van in
leuker, daar haal ik ook wel goede
Horst aan de Maas?
cijfers voor.
Horst is best groot, het is altijd gezellig
In wiens huid zou je een dagje willen en altijd leuk. Er zijn bijvoorbeeld veel
kruipen en wat zou je dan doen?
speeltuintjes, waar je met je vrienden

heen kunt om met z’n allen te
hangen. Ik woon in Sevenum en daar
wil ik ook altijd blijven wonen, ben
daar opgegroeid en heb hier vrienden:
ik voel me hier echt thuis.
Leukste feestje ooit?
Mijn examenfeestje over zo’n vier jaar,
daar verheug ik me nu al op. Dan ga ik
een heel groot feest geven en nodig
ik heel erg veel mensen uit. Daar ga ik
echt een knalfeest van maken.
Op welke manier verdien jij bij?
In de zomervakantie ga ik bessen
plukken bij een vriendin van mij.
Daar ga ik mijn geld verdienen om
een nieuw zadel voor mijn paard mee
bij elkaar te kunnen sparen. Ik heb dat
nog nooit eerder gedaan. Wel heb ik
eerder prei gepoot, maar dat vond ik
niet zo leuk. Je moet daar bij de hele
tijd voorover zitten en het doet pijn
aan je rug.
Wat is de laatste droom die je je
kan herinneren?
Ik was met mijn vriendinnen aan
het shoppen en ineens werd het
helemaal donker. Een monster kwam
de kledingwinkel uit met de kleding
die wij wilden gaan kopen. Op het
moment dat hij ons op wilde gaan
eten, schrok ik wakker.
Zon of sneeuw?
Ik houd meer van zon, daar word
ik vrolijk van. Ik ga ook liever op
zonvakantie dan op wintersport.
Ik ben nog nooit op wintersport
geweest, dus het kan dat mijn mening
in de toekomst nog verandert, maar ik
denk van niet.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens, ’s ochtends
kan ik nooit mijn bed uit. Ik zet mijn
wekker altijd iets eerder, zodat ik toch
nog even kan blijven liggen voordat ik
er echt uit moet.
Stad of dorp?
Ik houd meer van een dorp, het is
knusser, gezelliger en het is minder
druk. Later wil ik ook graag in
een dorp wonen. Misschien dat ik
tussendoor als student nog in een
studentenstad ga wonen, maar dan
kom ik wel ieder weekend terug naar
het dorp.

Mies
Column
Fijne wijnproevers
Een van de weinige dingen
waarbij je met veel ervaring
nog niet de juiste kennis hoeft
te hebben en andersom: wijn
en zijn vele vormen. Ik bedoel,
je gaat me niet vertellen dat
alcoholist X die op straat met
zijn verzameling flessen wijn
leeft een echte wijnkenner en
fijnproever is, en dat
fijnproever Y een alcoholist is.
Anyway, talloze variaties
komen voor: witte, rode, zoete,
droge, rosé, gemaakt van
verschillende druiven, uit
specifieke landen, leeftijden en
weet ik veel wat nog meer
allemaal.
Natuurlijk zijn er een aantal
basisregels die je meekrijgt met
je eerste echte glas wijn. Eén
daarvan luidt: witte wijn hoort
gekoeld geschonken te worden,
rode wijn houd je op
kamertemperatuur. Toch blijkt
niet iedereen van deze basisregel
op de hoogte te zijn en dat
verbaasde me enorm. Tijdens
mijn zoektocht naar die rode fles
wijn, die ik toch echt nog niet
opgedronken had en daar was ik
heel zeker van, kwam ik ’m
opeens op een wel erg
onverwachte plek tegen: in de
koelkast... Hmm, special thanks
to my boyfriend. Tijd voor een
basislesje wijn.
Direct deed het me denken
aan iets wat ik zelf jaren geleden
omtrent wijn gedaan heb. Werd
er tijdens mijn werk in een
restaurant gevraagd naar rosé,
maar was er geen rosé? Dan was
dat voor mij geen probleem: dan
maakte ik gewoon even rosé. Ik
vond dat een mengsel van 50%
witte wijn en 50% rode wijn best
wel leek op een goed glas rosé.
De grootste onzin natuurlijk,
maar vond dat in mijn jonge,
naïeve jaren een slimme
oplossing van mezelf.
Overigens heeft niemand in
dat hele restaurant ooit
opgemerkt dat die rosé niet
helemaal klopte of raar smaakte,
integendeel. Erg opvallend, toch?
Over fijne wijnproevers en
-kenners gesproken...
Mies
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z alencent rum

• Vernieuwd groot terras aan
achterzijde 400 m²
• Alles uit eigen keuken
• Aantrekkelijke arrangementen
Noordsingel 75, Horst, 077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

Sensuele rockstem
met rauw randje

BEATRICE

ZO

21

Galastoet Citaverde College
Het galabal voor eindexamenleerlingen van het Citaverde College in Hegelsom werd vrijdagavond
12 april in Sevenum gevierd. In snelle auto’s, oude bolides of per fiets kwamen de leerlingen in een
lange stoet aan bij hun galabal.
Voor meer foto’s van de galastoet, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

APR

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

TE HUUR
Bedrijfshal

conform HACCP norm

Hoogwaardige bedrijfshal met een oppervlakte van
ca. 750 m2 met kantoorruimte en koelcel van ca. 160 m2.
Hal voldoet aan de HACCP norm en is zeer geschikt voor
de Food Industrie. Gelegen op het moderne bedrijventerrein “Hoogveld-Oost” op korte afstand van de A-73.
Huurprijzen in overleg.

Voor meer info:
Van Tilburg Verhuur, tel: 06-53620477

IN HORST Jeugd-EHBO
Open dag

01 mei van 16.00 - 18.00 uur
03 mei van 17.00 - 19.00 uur

Groep 8 van basisschool De Driehoek uit Griendtsveen heeft vrijdag 12 april examen gedaan voor
het diploma Jeugd-Eerste Hulp A. De kinderen hebben vele voorbereidingsuren gemaakt om de theoretische kennis en praktische handelingen onder de knie te krijgen. Het examen werd afgenomen door
leden van EHBO Deurne. Glenn Honings, Marieke de Vries, Noa van Mullekom, Jonas Ramaekers, Maaike
van Limbeek, Luuk Vermeulen, Lotje van der Sterren en Niek Konings zijn geslaagd.

BROEKHUIZERWEG 7 LOTTUM
Indien u op zoek bent naar een geheel in stijl gebouwd karakteristiek herenhuis
in het centrum van Lottum gelegen, en u zoekt een huis met veel woonmogelijkheden, dan is een bezichtiging beslist de moeite waard. Deze woning wordt
verkocht via een internetverkoop bij opbod. Deze nieuwe verkoopmethode geeft potentiële kopers de kans om op een transparante manier
op de woning te bieden. De vanafprijs is het startpunt
bieden vanaf
van de veiling. De veiling staat onder toezicht
van een veilingmeester
€ 195.000,-en notaris.

Verkeersdiploma
Informatie: InterMakelaars Horst

T (077) 398 90 90 horst@intermakelaars.com www.intermakelaars.com

Ruim honderd leerlingen uit groepen 7 en 8 van basisscholen De Bottel uit Lottum en Samensprong
en De Kameleon uit Grubbenvorst deden donderdag 11 april schriftelijk en praktijkexamen verkeer. In
de stromende regen fietsten de leerlingen hun praktisch examen in Grubbenvorst. Vanuit zeven
bemande posten, die verspreid waren over het parcours, werden de verrichtingen van de kinderen
geobserveerd en beoordeeld. Omdat zij geen noemenswaardige fouten zagen, slaagden alle kinderen
voor hun verkeersdiploma. Volgens Veilig Verkeer Nederland namen er dit jaar 592 leerlingen in Horst
aan de Maas deel aan het landelijk verkeersexamen.
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Voorspoed voor
The Anaesthetics

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Het gaat goed met de jonge band The Anaesthetics. Met hun eigen nummers sleepten bandleden Koen Huijs,
Sam Duijf, Des Spreeuwenberg en Stijn Vullings uit Horst, Meterik en Melderslo in korte tijd twee prijzen in
de wacht.

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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PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
De blikjes en flesjes die werden
leeggedronken tijdens de vorige
repetitie worden snel opgeruimd
voor het interview . In de ruimte in
huiskamersfeer, die voorzien is van
opnameapparatuur, schreven en
speelden de bandleden het afgelopen
anderhalf jaar hun eigen nummers.
Nummers die het goed doen, gezien
de recente overwinningen van de
jongens. Hierdoor is de band in een
stroomversnelling geraakt.

Dubbele winst
“Het begon eigenlijk ‘voor de
kleug’, met wat vrienden muziek
maken”, aldus Koen Huijs, gitarist
en toetsenist van The Anaesthetics.
Maar al snel werd het maken van
muziek serieuzer en spendeerden
de bandleden meer tijd aan het
repeteren en schrijven van nummers.
De liefde voor ‘alternatieve’ bands als
Interpol, The Cure en Radiohead bracht
de jongens bij elkaar en klinkt door in

hun eigen muziek.
Deze eigen nummers, waarin
een synthesizer en elektronische
geluiden een grote rol spelen, blijken
aan te slaan. De originaliteit van
de band werd dan ook genoemd
tijdens de uitreikingen van de twee
prijzen die zij in de afgelopen maand
binnensleepten. Ze wonnen The Road
to Gaellus Open Air, de wedstrijd
georganiseerd door jongerencentrum
Gaellus uit Tienray, waardoor zij het
Gaellus Open Air festival mogen
openen. Daarnaast wonnen ze op op
31 maart het Beschuit Met Muisjesfestival (BMM) in Deurne, waar
tien beginnende bands het tegen
elkaar opnamen. Deze winst leverde
hen twaalf uur opnametijd in een
professionele studio en een fotoshoot
op. Ook staan zij hierdoor op het
podium van het Impact festival in
Helmond op 8 september.
Er staat dus veel te gebeuren voor
Koen, Sam, Des en Stijn, die alle-

Ook in het

maal studeren en op kamers zitten
in Tilburg, Maastricht en Amsterdam.
Plannen is belangrijk, aangezien de
jongens alleen in het weekend allemaal in Horst zijn. “Maar in plannen
zijn we niet zo goed,” lacht drummer
Stijn. Vandaar dat ze de planning en
PR vorige week overdroegen aan een
vriend, die dat door zijn studie op dit
gebied beter kan.

In plannen zijn we
niet zo goed
De jongens zien de prijzen als een
extra stimulans om aan het werk te
blijven en hopen “behalve bekender,
vooral ook beter te worden.” Maar
bekend worden, hoort volgens Des
geen doel op zich te zijn. Ook gaat de
band weer aan de slag met het schrijven van nieuwe nummers.
Om op de hoogte te blijven van
de vorderingen, kijk op
www.facebook.com/anaestheticsband

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

Iedere emotie,
een passend bloemwerk ...
...Ieder huis,
een sfeervolle decoratie
TEL.: (077) 467 37 77, PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

MAGAZIJNVERKOOP
In onze kelder start op zondag 21 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 21 april
om 12.00 uur

ALLE
AFDELINGEN
OPEN
12 - 17 UUR

OP NIET AFGEPRIJSDE
AANKOPEN DEZE
DAG DUBBELE
SPAARPUNTEN

m

o

d

e

Grotestraat 23 - Venray - Tel.: 0478 581526

venray

Basisschool de Horizon uit Sevenum vierde woensdag 10 april een feest op het schoolplein.
Daarnaast werd een sponsorloop gehouden. De goede doelendag van de Horizon stond in het teken van
goede doelen Roeffen Mart, Childrens’ dream for Africa en de Pallumschool.
Het pleinfeest begon om 17.00 uur. Kinderen vertoonden allerlei werelddansen die zij sinds carnaval hebben
ingestudeerd. Ook was er een spellencircuit voor de kinderen. De kinderen wilden onder andere geld inzamelen
voor speeltuin Roeffen Mart, om mee te helpen de schommels te vervangen die onlangs gestolen werden.
Voor meer foto’s van de goede doelendag, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
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Minitentoonstelling in Aardbeienland
Regio Venlo is dit jaar de Hoofdstad van de Smaak. Dit was voor Hay
Soberjé, eigenaar van Aardbeienland in Horst, de aanleiding om hier in zijn
Aardbeienmuseum ook aandacht aan te besteden. Daarnaast bestaat het
Aardbeienland dit jaar 15 jaar.
Smaak is erg belangrijk en vooral
voor een park dat over aardbeien
gaat. In een kleine tentoonstelling in
het Aardbeienmuseum wordt ingezoomd op de smaak van de aardbei.
Op enkele plakkaten met foto’s en
tekst wordt hierover uitleg gegeven.
De foto’s tonen enkele lekkernijen met
aardbeien. Naast de minitentoonstelling over smaak is er ook nog een
tentoonstelling over het 15-jarige
bestaan van het Aardbeienland. Deze
is groter en misschien interessanter
voor de bezoekers. Op de plakkaten is
te lezen hoe het land zich in de loop
der jaren ontwikkeld heeft. Ieder jaar is
beschreven op een apart plakkaat met

oude krantenartikelen en foto’s. Beide
tentoonstellingen vormen een kleurrijk
en knus geheel.
Eerder moest men voor een bezoek
aan het Aardbeienmuseum entreebetalen. Maar vanaf nu is het museum
gratis toegankelijk. Het doel hiervan
is, volgens eigenaar Hay Soberjé, het
verlagen van de drempel voor de
bezoekers. “Het is geen grote tentoonstelling, want daar hebben we het
budget niet voor. Maar we proberen het
wel voor de bezoekers aantrekkelijker
te maken. Ik wil vaker zulke wisselende
tentoonstellinkjes doen. In de toekomst
wil ik misschien iets met recepten of
aardbeien en politiek doen.”

LENTEVOORDEEL!

Pasen en Pinksteren
in Parochiehuis
In het Parochiehuis in Sevenum wordt op dinsdag 23 april aandacht
besteed aan de tijd tussen Pasen en Pinksteren.
Pasen staat voor de verrijzenis.
Voor de apostelen is dit nog niet zo
duidelijk. Hun meester gestorven, het
zijn donkere dagen en zij zijn de weg

KIES JE

kwijt. Wat moeten zij nu doen?
Dinsdagavond 23 april wordt vanaf
20.00 uur het zondagsevangelie samen
voorbereid.

Wiertz naar Horst

KORTING

Monseigneur Wiertz bezoekt op 23 april het dekenaat Horst-Helden.
Doel van zijn bezoek is de vrijwilligers van de parochies persoonlijk te
ontmoeten.
Om 19.00 uur vindt er een
Eucharistieviering plaats met volkszang
in de Lambertuskerk in Horst. Hierbij
concelebreren alle priesters van het

dekenaat. Het bezoek wordt vervolgd
in ’t Gasthoês in Horst, waar de
bisschop zelf contact zoekt met de
vrijwilligers.

Rectificatie

Museum Bert Coppus
In het artikel over Museum Bert Coppus in Horst is vorige week een
foutje geslopen. Het museum is niet op zaterdagen maar op dinsdagen van
10.00 tot 17.00 uur geopend. Daarnaast is het museum van Bert Coppus op
afspraak te bezoeken.

Sensuele rockstem
Beatrice van der Poel
Beatrice van der Poel staat zondag 21 april op het podium van Cambrinus
in Horst. Een warme sensuele stem met een rauw randje is haar handelskenmerk. Hartverwarmend en herkenbaar zijn haar teksten met een vlijmscherpe visie op het leven.

Kasten

Geldig van 25-03-2013 t/m 20-04-2013
Niet geldig op reeds bestaande orders,
vraag naar de voorwaarden.

Banken

Geldig van 25-03-2013 t/m 20-04-2013
Niet geldig op reeds bestaande orders,
vraag naar de voorwaarden.

Fauteuils

Geldig van 25-03-2013 t/m 20-04-2013
Niet geldig op reeds bestaande orders,
vraag naar de voorwaarden.

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

Slaapafdeling

Geldig van 25-03-2013 t/m 20-04-2013
Niet geldig op reeds bestaande orders,
vraag naar de voorwaarden.

Eetkamersets

Geldig van 25-03-2013 t/m 20-04-2013
Niet geldig op reeds bestaande orders,
vraag naar de voorwaarden.

Eindeloos is het vierde theaterprogramma waarin Beatrice met haar
soulvolle band haar nieuwste album
presenteert. Naast eigen werk zingt
ze haar Nederlandse vertalingen van

onder anderen Jimi Hendrix, Allen
Toussaint, Etta James en Nick Cave.
Muziek is bij Van der Poel eindeloos en
zij legt zichzelf daarin geen grenzen op.
Dit concert begint om 16.00 uur.

Accordeonmiddag
meubel

Het Trio Buddiger organiseert op zondag 28 april een accordeonmiddag.
Spelers en liefhebbers kunnen naar dit open podium komen.
De open podiummiddag wordt
gehouden in de Sevewaeg in
Sevenum. Iedereen die wil spelen
op het open podium, kan zich in de

zaal bij de organisatie aanmelden.
De accordeonmiddag begint om
13.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
Entree is gratis.
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Museumcollectie telt 9.000 boeken

‘Meer boeken zijn altijd welkom’
Met de 5.600 boeken over textiel en handwerk die Museum
De Kantfabriek in Horst heeft overgenomen van Stichting Textiel Informatie
en Documentatie Centrum (Stidoc), telt de bibliotheek nu ruim 9.000 titels.
Daarmee is het museum nu het grootste informatiecentrum op handwerkgebied in Nederland.
“Vorig jaar benaderde Stidoc ons
met de vraag of zij haar boekencollectie bij ons in het museum mocht onderbrengen. De stichting was namelijk op
zoek naar een nieuwe ruimte”, vertelt
Tineke Geurts van De Kantfabriek.
“De boeken van Stidoc zijn onder
andere afkomstig van verenigingen als
LOKK (Landelijke Organisatie van Kant
Kunst), Weefnetwerk en Textiel Plus. Ze
vormen een prachtige aanvulling voor
het museum en we kunnen nu met
recht zeggen dat we een centrum voor
handwerken zijn.” De collectie boeken
is gedigitaliseerd, zodat mensen ze ook
online kunnen lenen. “Mensen kunnen
de boeken in de bibliotheek afhalen,
maar we sturen ze desgewenst ook
op.” In de collectie bevinden zich ook
bijzondere exemplaren, bijvoorbeeld
Engelse, Duitse en zelfs Russische boeken. “We hebben oude uitgaves, maar
uiteraard ook nieuwe en het aanbod
wordt nog verder uitgebreid door de
aankoop van boeken. En als mensen
zelf boeken over textiel of handwerken
hebben die ze weg willen doen, dan

zijn die uiteraard welkom. Waar nodig
herstellen we ze zelf.”
Voordat de duizenden boekwerken
überhaupt een plekje konden krijgen
in het museum, was er nog wel een
kleine verbouwing nodig. Zo moest
de vloer op de bovenste verdieping
bijvoorbeeld versterkt worden. Daarna
was het tijd voor de verhuizing.
“Daarvoor hebben we gelukkig hulp
van gekregen van enkele mensen van
Stidoc.” Op de verdieping zijn nu de
textielbibliotheek, het documentatiecentrum voor stamboomonderzoek en
het centrum voor streekgeschiedenis
gehuisvest. “Ieder heeft nu zijn eigen
plekje”, aldus Tineke.
Museum De Kantfabriek bestaat
inmiddels vier jaar en trekt bezoekers
uit heel Nederland. “Sommige mensen
komen speciaal voor de exposities
die we hebben en bezoeken die zelfs
meerdere keren. Het is wel grappig
om te horen hoe verrast mensen nog
steeds zijn als ze erachter komen wat
we hier in het museum allemaal hebben.”

Museum De Locht Melderslo

Mijn beeld van
Beatrix

In museum De Locht in Melderslo is een expositie ingericht met als
thema Mijn beeld van Beatrix. De expositie bestaat uit ongeveer 45
kunstwerken van uiteenlopende aard. De officiële opening vindt plaats
op zondag 21 april door een Beatrix-look-a-like.
Begin maart is vanuit museum
De Locht een oproep uitgegaan naar
amateur- en beroepskunstenaars
in de regio om mee te werken
aan een expositie met als titel
Mijn beeld van Beatrix. De
kunstwerken tonen vele variaties
in schilderkunst. Zo is er gebruik
gemaakt van aquarel-, acryl- en
olieverftechnieken. Daarnaast zijn
beeldhouwwerk en smeedwerk te
bekijken. De feestelijke opening is
zondag 21 april om 11.30 uur. De
expositie zal in elk geval tot en met
20 mei te bezichtigen zijn.

Op diezelfde dag wordt in
De Locht een traditionele wasdag
gehouden met demonstraties van
bijvoorbeeld wasapparatuur uit
grootmoeders tijd. Geen volautomaat,
geen wasverzachter, geen droogtrommel maar handwerk met schrobbord
en wastobbe. Kinderen mogen daarbij
helpen en op ouderwetse manier
kleertjes wassen en te drogen leggen.
Het museum is alle dagen van
11.00 tot 17.00 uur open. De demonstraties beginnen om 13.00 uur. Voor
meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Bandavond voor
goede doel
Arrested on the Seventh houdt op 27 april en 11 mei een bandavond
voor het goede doel. De opbrengsten van deze twee avonden zijn voor
Pim Foundation en Stichting CliniClowns.
Op 27 april treedt in Blok 10 in
Horst naast Arrested on the Seventh
ook The blackwater Experience op. De
optredens beginnen om 22.30 uur.
De tweede bandavond is op
11 mei vanaf 21.00 uur in De Lange
Horst. Dan spelen naast Arrested
on the Seventh en The blackwater

Experience ook Sunday Zombies and
The Brain. Roel Marcellis, leadgitarist
van Arrested on the Seventh, gaat in
juni de Stelvio-pas beklimmen. Via de
Stelviochallenge, georganiseerd door
de Pim Foundation, wordt geld ingezameld voor Stichting Pim, stichting
Open Door en Stichting CliniClowns.
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Kroningsdag
10% extra korting
op alle aankopen!
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Opening expositie Beatrix
Quiltcafé
vr 19 april 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek

zo 21 april 11.30 uur
Locatie: Museum De Locht

Bromﬁetszegening

Lenteconcert

Gemeentelijk
Muziektoernooi

za 20 april 20.00 uur
Organisatie: Gemengd koor
Cantaremos
Locatie: Bondszaal

za 20 en zo 21 april
Locatie: ‘t Gasthoês

Powerman
Optreden Random

za 20 en zo 21 april
Organisatie: Stichting
Powerman
Locatie: centrum

za 20 april 22.00 uur
Locatie: Station America

Broekhuizen

Bijen- en natuurmarkt

Week van de goede doelen
t/m vr 19 april

Broekhuizenvorst

Week van de goede doelen
t/m vr 19 april

zo 21 april 09.00 – 13.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Optreden Beatrice van der
Poel
zo 21 april 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zo 21 april 13.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

Dorpsraadvergadering
do 18 april 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Circus Filiassi
za 20 april 19.00 uur en zo
21 april 15.00 en 19.00 uur
Organisatie: Tovrikids
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum

Eindexamenconcert

Openbare dorpsraadvergadering

Bezoek Mgr. Wiertz

do 18 april 20.30 uur
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

di 23 april 19.00 uur
Locatie: H. Lambertuskerk

Clublife V

Kronenberg

vr 19 t/m zo 21 april
Organisatie: Grubbenvorster
Revue
Locatie: Kaldenbroek

wo 24 april 19.00 – 20.00 uur
Organisatie: Via Corona
Locatie: De Torrekoel

Revue Kinder vân
Kaldenbrook

Concert ‘Muziek is cool,
doe ook eens mee’

vr 19 april 21.30 uur
Locatie: De Gaper

Spinnen voor Alpe D’HuZes
za 20 april 14.00 - 22.00 uur
Organisatie: Spinclub Sevenum
Locatie: De Kruisweide

Expositie

Lottum

Hegelsom

Tientjesmiddag

Dorpsraadvergadering

zo 21 april 15.00 – 18.00 uur
Locatie: OJC Canix

di 23 april 20.00 uur
Locatie: Zaal Debije

Meerlo

Horst

Lezing plangebied OoijenWanssum

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

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

Uitwisselingsbijeenkomst

Workshop bloemschikken

do 18 april 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Horst
Locatie: De Peelparel

di 23 april 09.30 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Noord-Limburg
Locatie: Muziekzaal

za 20 april 14.30 – 18.00 uur en
zo 21 april 10.00 – 16.00 uur
Organisatie: Schildersclub
’t Brouwershuis
Locatie: De Wingerd

za 20 april 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Bijbelverdieping: Tussen
Pasen en Pinksteren
di 23 april 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Informatieavond
bedevaart Israël
do 25 april 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Melderslo

Optreden JPK-band
za 20 april 21.30 uur
Locatie: café van D’n Toerstop

In 2000 stelde Jan Pieter Kuijten
zijn eigen band samen. Al vrij snel
veroverden zij bars en festivals. In mei
2002 werd hun eerste album Knife and
Gun uitgebracht met acht eigen JPKnummers. Tot nu toe schreven zij meer
dan veertig eigen nummers.
Met bassist Rinus de Lang en
drummer Jan Keuter, heeft Jan Pieter

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

Bijen- en
natuurmarkt
In en om ’t Zoemhukske in Horst wordt op zondag 21 april de jaarlijkse
bijen- en natuurmarkt gehouden. Tussen 09.00 en 13.00 uur kunnen
bezoekers bijen bekijken en artikelen kopen die door tussenkomst van bijen
gemaakt worden.
Op de bijen- en natuurmarkt krijgen
bezoekers informatie over het wel
en wee van de honingbij. Honing en
mede, een drank op basis van honing,
zijn te koop. Ook kan men terecht voor
de aanschaf van diverse biologische
streekproducten, blauwe besproducten
en jamsoorten. Ook zijn imkermaterialen
te koop. Een korfvlechter laat het aloude
ambacht van het vlechten van een

Voetencheckdag
donderdag 25 april

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

een uniek bluesrocktrio samengesteld
met een onmiskenbaar eigen geluid.
Zij spelen vol drive en passie hun eigen
werk en geven ook hun eigen interpretatie aan hits van Jimi Hendrix, Stevie
Ray Vaughan, Roy Buchanan, Ten Years
After, Johnny Winter, Chuck Berry en
Elvis Presley. Het optreden begint om
21.30 uur, toegang is gratis.

Dansvoer

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

De JPK-band staat zaterdag 20 april op het podium in het café van
D’n Toerstop in Melderslo. De formatie van drie mannen speelt rhythm and
blues en rockmuziek.

Meterik

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

Grubbenvorst

JPK-band in
D’n Toerstop

van 13.30 tot 18.00 uur
in samenwerking met Penders Voetzorg

bijenkorf zien. IVN De Maasdorpen geeft
uitleg over nestkastjes en de natuur. De
Pomologische Vereniging geeft uitleg
over oude fruitrassen en zorgt voor eigen
gemaakte fruitvlaai. Stichting Landschap
Horst aan de Maas maalt graan en
van het meel kunnen pannenkoeken
geproefd worden. Ook de door vrijwilligers onderhouden tuin bij ’t Zoemhukske
is te bewonderen.
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J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
T 0478 58 48 77

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

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

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

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

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

Huisartsenpost

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.45

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

Jacob Merlostraat 15, 5961 AA Horst

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

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

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Bouw en hout
in goede handen!

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Meterik
zondag

Communie

11.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
19 t/m 25 april
TandUnique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

Tienray

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

Grubbenvorst

Melderslo

Verloskundige zorg

Op all
e kled
ing
70% k
orting
!

Griendtsveen

(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

09.45

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

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

Kronenberg

op
g
n
i
t
r
o
50% k ikelen!
rt
alle a

zondag

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

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

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

America

zaterdag
woensdag

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

GRATIS

ZONNEBRIL

OP STERkTE

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

foto: ®DR SeRengeti

America

TOTALE LEEGVERKOOP
De laatste weekjes

VOORDEELCOUPON

Huisarts en apotheek

Kerkdiensten

Knip uit en neem mee!

Medische zorg

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

*

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Vestiging Venray

Vestiging Boxmeer

Vestiging Horst

Grotestraat 48

Steenstraat 120

St. Lambertusplein 2

tel. (0478) 58 24 09

tel. (0485) 57 18 12

tel. (077) 820 02 62

info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl
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Gezin uit Meerlo maakt zich sterk
voor Gambia
Leo en Anita Goumans-Coenders adopteerden samen met hun vier zoons een project in Gambia voor hun
zilveren huwelijksfeest. Dit project, een school voor dove kinderen in Jiboro, werd vorige week verkozen tot het
nieuwe project van Stichting Ontwikkelingssamenwerking (SOS) Meerlo-Wanssum.

4 Gambia, waarbij voetbalwedstrijden
in Gambia gecombineerd werden met
voorlichtingen over de ziektes AIDS en
HIV. De foto’s en ervaringen van Leon
wakkerden iets aan bij zijn oom en
tante. “De lessen die hij geleerd had,
zouden voor onze jongens ook niet
verkeerd zijn,” vond Anita.

Dove kinderen

Lisa, Noud, Frans, Wim en Karel en op de voorgrond Leo en Anita
Toen Leo en Anita in september 25
jaar getrouwd waren, wilden zij iets
extra’s doen. Zij wilden hun kinderen
“iets leren en meegeven,” aldus Anita.
Het gezin bekeek opties voor reizen

naar Curaçao of Turkije, maar had het
gevoel dat er iets ontbrak. “Zulke reizen
zijn leuk voor het moment, maar verder
dan dat gaan ze niet.” Dit gevoel, dat
het noodzakelijk is om een bijdrage

te leveren in de wereld, werd bij Leo
en Anita losgemaakt door de verhalen
van hun neefje Leon. Leon zette vorig
jaar samen met vijf medestudenten uit
Tilburg een project op genaamd Goals

Gezellig tafelen
aan de Maas
op zon
d
de hele ag
dag
geope
nd
vanaf
12:00
uur

Open van dinsdag t/m zondag
voor lunch & diner

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

Uiteindelijk kwamen Leo en Anita
via hun neefje in contact met stichting
Care Foundation The Gambia, die een
project had liggen voor een school voor
dove kinderen. De stichting kon echter
niet verder met dit project vanwege
een tekort aan financiële middelen. Leo
en Anita aarzelden niet, en besloten
hun zoons Karel, Noud, Frans en Wim
en schoondochters Lisa en Aniek bij
hun plannen te betrekken.
“Voor de jongens viel het in eerste
instantie tegen dat we niet op een
‘echte’ vakantie gingen, maar ze
raakten gewend aan het idee en nu
zijn ze razend enthousiast.” Dit blijkt uit
het feit dat zoon Frans voorstelde het
project met zijn moeder te presenteren als mogelijk nieuw project voor
SOS Meerlo-Wanssum. Met succes:
de stichting, die elke drie jaar een
ander project aanneemt om te kunnen
steunen, koos voor het project van de
familie Goumans.
De dovenschool in Jiboro wordt
gebouwd in drie oudere gebouwen,
die opgeknapt moeten worden. Verder

moet er watervoorziening komen en
moeten er leraren worden opgeleid.
Het uiteindelijke doel is dat de basis
van deze school sterk wordt, waardoor
deze kan uitbreiden en kinderen met
allerlei beperkingen er terecht kunnen.
Tot nu toe zijn er weinig mogelijkheden
voor kinderen met een beperking in
Gambia, waardoor zij geen onafhankelijk leven kunnen leiden.

Inzamelingsacties
Leo en Anita en hun kinderen hebben al de nodige acties ondernomen
om aandacht en geld te vragen voor
het project in Jiboro. Zo verkocht Anita
kleding, had zij aanbiedingen in haar
pedicurepraktijk en bakte één van hun
zoons speciale koekjes bij de Meerlose
bakkerij, waarvan de opbrengst naar
het project ging.
Op 5 mei vertrekt de familie voor
een week naar Gambia. “Eindelijk”,
vinden ze. Dan gaan ze het project
met eigen ogen gaan bekijken. Ook
willen zij zien wat de Stichting Care
Foundation the Gambia al bereikt
heeft en gaan ze een al bestaande
dovenschool bezoeken. De familie
Goumans is van plan te filmen en foto’s
te maken, waarmee ze presentaties
kunnen geven op scholen en verenigingen om mensen voor te lichten over
het project. Voor meer informatie over
Stichting SOS Meerlo-Wanssum en het
project van de familie Goumans, kijk op
www.sos-meerlowanssum.nl

Fashion
event

zaterdag 20 april
van 10.00 - 17.00 uur

Modeﬂitsen, een hapje en een drankje
maken deze dag compleet!

Voor de kinderen schminck, ballonnen en bij mooi weer een springkussen

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

Rhododendrons 20-150 cm hoog
Keuze uit meer dan 100 soorten!

Bamboe en siergrassen

Alle maten, keuze uit meer dan 75 soorten!

Mini fruitboom

80-100 cm hoog
Appel, peer, perzik, kers, etc.

p.st.
15,99

vol knop
80 cm hoog, super!

p.st.
17,99

Oleander

Franse Geranium vol knop!

Alle kleuren, in 12 cm pot, uit eigen kweek!

p.st.
2,99

-20%
-20%
9,95
12,50
1,99

Aanbiedingen geldig t/m 23 april 2013 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Zondags
d
geop9-1en
7 Uur
van

+
prosecco
bar

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!

