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Merlinpop: Bier
drinken en ouwehoeren
Eerste paasdag betekent in Meerlo al meer dan vijfentwintig jaar dat Merlinpop wordt gehouden. Het eendaags festival, georganiseerd door OJC Merlin, trekt vele bezoekers
uit Horst en de Maas en daarbuiten die van de gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer komen genieten. “Gewoon een gezellig feestje”, aldus de organisatie.
Lees verder op pagina 04

Pilot basisscholen en Dendron College

‘Je hoeft niet ziek te zijn
om beter te worden’
Elk jaar ontvangt het Dendron College in Horst ruim vierhonderd nieuwe brugklassers. Om de overstap naar
het voortgezet onderwijs steeds soepeler te laten verlopen, is er een unieke samenwerking met Scholengroep
Dynamiek gestart.
Leerkrachten en schoolleiders
van het basis- en voortgezet
onderwijs kunnen volgens Jan
Jenneskens, voorzitter van het
College van Bestuur van Dynamiek
Scholengroep, en Jos Bierman, rector
van het Dendron College, veel van
elkaar leren. Zowel op vakinhoudelijk
gebied als bij de begeleiding
van leerlingen is er veel winst te

behalen. “Je hoeft niet ziek te zijn om
beter te worden,” vertelt Jenneskens.
Bierman legt uit: “In de loopbaan
van een kind komt na acht jaar een
rare knip. Ze hebben al die tijd in
een vertrouwde omgeving gezeten.
Door gebruik te maken van speciale
expertise uit het basisonderwijs willen
we de doorgaande lijn waarborgen.”
Ton Hendriks, jarenlang directeur

op diverse basisscholen van
Dynamiek, is sinds medio maart
een aantal dagdelen aanwezig op
het Dendron College. “Hij kijkt met
een bijna klinische blik naar het
basisonderwijs. Het is fantastisch om
ervaringen te delen zodat er betere
aansluiting plaats kan vinden,”
aldus Bierman.
Lees verder op pagina 02
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De verzameling van Sjaak

‘De bel van de Horster kerk kreeg ik
niet mee’
Bellen van glas, plastic, rubber, porselein, goud, zilver en brons.
Je kunt het zo gek niet bedenken of ze staan bij Sjaak Jakobs (82) uit
Horst op de schappen aan de muur. Hij verzamelt bellen die afkomstig
zijn van over de hele wereld. “Ik ga door tot dat het niet meer kan,
omdat het niet meer past.”

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
voor de gehele gemeente,
behalve Broekhuizen(vorst),
Lottum, Meerlo, Swolgen en
Tienray
Menwedstrijden
voor de gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 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, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Lieke Sijbers,
Nicky Willemsen en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media 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 Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Sjaak begon zijn verzameling met
zijn, inmiddels overleden, vrouw Mien
van den Heuvel. “Toen we bij elkaar
gingen wonen, nam ze een oude
schoolbel mee”, vertelt hij enthousiast.
“En toen we 25 jaar getrouwd waren,
kregen we een tweede bel in huis”,
praat hij verder. Hij pakt de bellen van
een schapje af en laat ze trots zien.
“De schoolbel is mijn favoriete bel.
Alleen al omdat het de eerste was die
mijn vrouw en ik hadden.”

Meeste uit Engeland
en Australië
De verzameling van Sjaak heeft pas
echt vorm gekregen toen zijn familie en
vrienden gingen meehelpen. “Na een
tijdje kreeg ik bellen op feestjes en
bezocht ik rommelmarkten om er meer
te kopen.” De meeste van zijn bellen
komen uit Engeland en Australië. “Daar
wonen m´n broers en zussen en die
nemen wel eens wat mee”, legt hij,
na het terugzetten van zijn favoriete
bellen, uit.
Nadat hij er honderd had verzameld, was hij vastbesloten tot duizend
bellen te gaan. Hij begint te lachen en
zegt: “Ik zou bij de duizend stoppen,
maar inmiddels zijn het er al meer
geworden.” Niemand mag zijn bellen
aanraken, behalve zijn kinderen en

kleinkinderen, die zelf meehelpen
met verzamelen. Waarom hij er zo
aan verknocht is? “De een verzamelt
postzegels en de ander bellen. Je moet
toch iets met je leven.”

Moeten schoongemaakt worden
Binnenkort moet Sjaak schappen
bij maken voor nog meer bellen,

maar waar die komen te hangen,
weet hij nog niet. “Ze mogen alleen
in de keuken en gang hangen”,
zegt hij. “Anders wordt het ook zo’n
rommeltje.”
Voor Sjaak is het echt een hobby.
“Ik ben er dagelijks mee bezig. Ze
moeten schoongemaakt worden.”
Of hij er ook veel geld aan uitgeeft?
“Nee, ben je gek? Het moet een hobby
blijven”, meent hij.

Sjaak heeft een verzameling die
uitblinkt in diversiteit. “Ik heb bellen
van de Engelse prinses Diana en prins
Charles, bellen die je vindt aan de
receptie van een hotel, bellen van de
Franse Napoleon, bellen met parfum
en drank erin. Ik heb ze allemaal,
behalve de bel die boven in de Sint
Norbertuskerk in Horst hing, die kreeg
ik van de deken niet mee toen ik er om
vroeg”, lacht hij.

Vervolg voorpagina

‘Je hoeft niet
ziek te zijn om
beter te worden’
Hoe ziet deze samenwerking er in
de praktijk uit? “De samenwerking is
een ontdekkingstocht waarin we de
mogelijkheden aftasten. Zo bekijken we
bijvoorbeeld samen de toelatingsprocedure van kinderen voor het voortgezet
onderwijs. Deze willen we zo goed
mogelijk vormgeven met alle input van
het basisonderwijs,” aldus Bierman.
“Kinderen zouden eigenlijk al
eerder met het voortgezet onderwijs in aanraking moeten komen. Zo
krijgen ze een beeld van de school en
weten we wellicht beter wat de goede
stroming voor hen is. De basisschool
houdt acht jaar lang het reilen en zeilen
van de kinderen bij. We zouden hen
in dezelfde stroming moeten houden,
maar voor de basisschool is het soms
moeilijk om hierin een advies te geven.
Neem bijvoorbeeld het schooladvies
‘havo twijfel’. Wordt het uiteindelijk
vmbo-t, havo of vwo? Wanneer we
ouders beter advies kunnen geven, ga
ik er vanuit dat ze dit ook overnemen,”
aldus Jenneskens. “En zo komen we tot
steeds betere resultaten van de leerlingen,” vult Bierman aan.

Hoog op de agenda staat passend
onderwijs. Door de nauwe samenwerking moet voor alle leerlingen de overstap naar het voortgezet steeds makkelijker gaan. “Leerlingen die zorg nodig
hebben, leggen een andere leerweg af.
Daar moet de school een antwoord op
hebben. Sommigen krijgen de stof met
hapjes en brokjes, anderen kunnen zelf
aan de slag. Het is prioriteit om iedereen op de juiste plaats te houden,”
aldus Bierman. “Hoe steekt ieder kind
in elkaar en wat draagt bij aan zijn ontwikkeling? We moeten naar interesseen talentondersteunend leren toe,”
vertelt Jenneskens. “Als sterrenkunde
een passie is van een leerling, zouden
we hem of haar hier een project over
op moeten laten zetten. Daar leren ze
meer van dan een les van de leraar.”
De samenwerkingspilot duurt tot de
zomervakantie. “Het is landelijk gezien
een unieke construct. Het is geen
praatclub waarin niets fundamenteel
verandert,” vertelt Bierman. “Wellicht
wordt het nog uitgebreid naar andere
scholen. Het is niet exclusief,” aldus
Jenneskens.
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Verwen moeder met een
gezellige Moederdagbrunch

Moederdag =
Voetenverwendag

Wie verras jij
met de Colourbox?

€23,50

€11,75
€85,00

€42,50
€100,00

€25,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Enquête naar bezoekersmotieven

Wandelroutes Schadijkse
Bossen op de schop
“We wilden de witte route combineren met de gele, want de witte vonden we wat kort. Toen moesten we via de
rode terug naar het beginpunt komen, maar daar ergens is het misgegaan. Er zijn blijkbaar twee rode routes.” Een
Vlaamse familie op stap in de Schadijkse Bossen tussen Meterik en America illustreert de noodzaak voor verandering. Zij is in gesprek met boswachter Andy Liebrand, die zoekt naar de perfecte wandelroutes voor het gebied.

Stap voor stap worden de
Schadijkse Bossen in het buitengebied
van Meterik aangepast. Eerst werden
parkeerplekken verbeterd, toen werd
de mountainbikeroute aangepakt
en ook de welkomstborden zijn al
aangepast. En nu is het tijd voor de
wandelroutes. Maar wat maakt een
wandelroute perfect, vroeg boswachter Andy Liebrand zich af. Samen met
stagiair toegepaste biologie Renée
Janssen (22) werkt hij aan een plan
om de wandelroutes in de Schadijkse
Bossen te optimaliseren. “De bezoekers
veranderen én het gebied verandert”,
vertelt de boswachter. De uitbreiding
met de Schaakse Heide zorgt ervoor
dat de wandelroutes gedateerd zijn
geraakt. Enkele wandelpaden die nu
door het gebied lopen, geeft Liebrand
aan, zijn vooral ontstaan op de oude
afvoerroutes van de houtproductie.
“Die moeten we misschien laten
dichtgroeien en een paar kronkelende

paadjes aanleggen. Maar ik wil wel iets
maken dat mensen gaan gebruiken.”
Staatsbosbeheer hanteert een
beleid dat ze kijken naar de motieven
van mensen bij de aanleg van
wandelroutes: waarom komen mensen
naar het bos, wat willen ze hier gaan
doen? “Ik kan wel aan een tekentafel
een aantal routes bedenken, maar het
gaat erom dat mensen die paden ook
echt willen”, stelt Liebrand. Om die
motieven in kaart te brengen, houdt
Staatsbosbeheer nu een enquête in de
bossen.
Dat er verschillende redenen
zijn om het bos te bezoeken, blijkt al
snel. In een half uur komt de Vlaamse
familie voorbij, waarvan twee leden
ﬂink willen doorstappen met de hond,
terwijl de andere twee liever dolen
door de natuur. Een paar mountainbikers crosst voorbij, een moeder met
kleine kindjes op een ﬁetsje staat bij
het bord. Sommigen geven aan een

mogelijkheid te willen om routes
af te korten. Ook vindt een aantal
bezoekers horeca onderweg belangrijk.
Een educatiecentrum met horeca
dat gepland staat aan de Lorbaan in
America, zou daar bijvoorbeeld aan bij
kunnen dragen. Mits de routes erop
aangepast zijn.
Ook missen sommigen een lange
route in het gebied, die langs het water
voert. Voor dat laatste heeft boswachter Andy al een idee: hij ziet een route
tussen het Meerdal en de Castenrayse
Vennen voor zich, zo’n twaalf tot
vijftien kilometer lang. “Zo moet het
ook, ik wil mijn ideeën over de routes
toetsen aan de opmerkingen.” Liebrand
hoopt dit jaar nog de oude routes te
vervangen en nieuwe informatiepanelen op de parkeerplaatsen te kunnen plaatsen. “En er moeten nieuwe
paaltjes in. Als je een nieuwe huisstijl
aanneemt, wil je ook nieuw meubilair”,
zegt de boswachter.

Heerlijk oranje
mango abrikoos

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

Banden - Accu’s - Carwash

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

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl
Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Crist Coppens
Alleen dinsdag 29 april:

Provincie subsidieert sportpark en woonwijk

Vier ton voor nieuwbouw
Grubbenvorst

verse braadworst
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Bijna vier ton wil Provincie Limburg investeren in de verplaatsing van het tennispark in Grubbenvorst. Uit het
stimuleringsfonds voor de bouw draagt de provincie daarnaast bij aan woningbouw op de plek waar het
tennispark nu ligt.
Met de bijdragen voor projecten
door heel Limburg wil de provincie
de bouw in crisistijd blijven stimuleren. Voor de verplaatsing van het
Grubbenvorster tennispark en de
bouw van in totaal 41 woningen op
de plek van tennispark De Comert
trekt de provincie 399.371 euro uit.
“In combinatie met de recente
opwaardering van het centrum
draagt woningbouw bij aan de

bevordering van de leefbaarheid
in de kern. De verplaatsing van het
tennispark maakt woningbouw niet
alleen mogelijk, maar zorgt voor een
concentratie van buitensport op één
plek”, aldus de provincie. Volgens hen
worden bij de bouw van het sportpark
zoveel mogelijk materialen hergebruikt,
waaronder oude lichtmasten en
materialen van het huidige sportpark.
Gedeputeerde Noël Lebens sprak over

de projecten die geﬁnancierd worden,
waaronder dat in Grubbenvorst.
Hij zei: “Deze projecten verhogen niet
alleen de leefkwaliteit in Limburg,
maar helpen bovendien de bouwsector en de vele mensen die er
werkzaam zijn.” Eerder al werden
het centrumplan voor Sevenum en
de bouw van pioenierswoningen in
De Afhang in Horst gesubsidieerd uit
hetzelfde fonds.
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Onduidelijkheid over beleid veroorzaakt onrust

Toeterende Truckrun trekt door regio
Ophef op sociale media afgelopen week: politie Horst zou hebben
aangekondigd chauffeurs van de Truckrun te bekeuren wanneer deze
zouden toeteren. Het bleek iets genuanceerder te liggen: de politie verzocht
truckers voor de start rekening te houden met omwonenden om draagvlak
voor de tocht te behouden.
Het getoeter van de vrachtwagens
tijdens de Truckrun lijkt haas onlosmakelijk verbonden met het evenement.
Maar het geluid al voor de start van
de rit, was voor sommigen toch iets te
veel. Reden voor de politie om truckers
dringend te verzoeken dat niet te doen.
“Het draagvlak zo breed houden, is
een constant punt van aandacht van
de organisatie. Want overlast en het
tolereren daarvan kent natuurlijk wel
zijn grenzen”, legt wijkagent Hans van
Vulpen het verzoek van de politie uit.

In een brief aan de chauffeurs
schreef hij: “De politie [heeft] ook oog
en oor voor belangen van mensen
die niks met de Truckrun hebben of
mensen die wel gaan kijken maar ook
eerst van hun ‘uitslaapmorgen’ willen
genieten.” Zij vroeg truckers daarom tot
de start niet te toeteren. Dat verzoek
was niet vrijblijvend. Indien nodig, stelt
de politie, schrijft zij bekeuringen uit
van 90 euro voor overtreders. Tijdens
het evenement mag wel getoeterd
worden.

Op sociale media ontstond rumoer
over de brief. PvdA-raadslid Roy Bouten
reageerde op het nieuws: “Het opstellen en zelfs er naartoe rijden hoort bij
de Truckrun. Mensen worden gewezen
op het naderende feest. Van mij mogen
ze van 08.00 tot 20.00 uur toeteren.”

De eerste boete
wordt vergoed
Aan de politie stelt de politicus:
“Mochten jullie toch boetes uit gaan
schrijven aan chauffeurs die tijdens
het opstellen toeteren, dan krijgt de
eerste chauffeur die zich met boete
bij mij meldt het bedrag van mij
terug.” Veel mensen sloten zich bij het
raadslid aan.

Van Vulpen reageerde op de ophef
in een open brief. “Als organisatie doe
je er goed aan tegengeluiden niet
op voorhand aan de kant te schuiven
maar er serieus naar te kijken. Een van
de gehoorde klachten was het in alle
vroegte toeteren door truckers. Dat zijn
momenten dat de mensen met een
beperking [zich] trouwens nog thuis
voorbereiden op de toertocht die pas
uren later van start gaat.” De politie
hoopt met het verzoek het imago van
de Truckrun positief te houden door
klachten voor te zijn.
De dreiging met boetes was
volgens Van Vulpen misschien wat
ongelukkig. “Om aan te geven dat
er door organisatie en politie serieus
met klachten wordt omgegaan en het

verzoek dus ook niet vrijblijvend is,
heb ik de zinsnede toegevoegd dat er
bekeurd gaat worden als chauffeurs het
verzoek terzijde leggen.”

Dreiging met boetes
ongelukkig
Vulpen: ”Ik realiseer me dat die
zin dreigend klinkt. En misschien was
het beter geweest om het effect van
de brief eerst eens een jaartje aan te
kijken, eventueel te waarschuwen en
pas na gebleken noodzaak te dreigen
met bekeuringen.”
De Truckrun start zondagochtend
27 april om 11.00 uur op bedrijventerrein Hoogveld in Horst. En vanaf dan
mag volop getoeterd worden.

Vervolg voorpagina

Merlinpop:
Bier drinken en
ouwehoeren

ANDERS
2) Praedé kappers
Classic Look

1) Anne et Valentin
Bril

Het festival in Meerlo aan de
Peschweg trekt ieder jaar weer veel
publiek. Zowel buiten bij de nieuwe
dj-tent, waar DJ Styn uit Horst plaatjes
draait, als binnen waar de Portugese
experimentele band PAUS haar snoeiharde klanken laat horen, staat het in
het begin van deze zondagavond al
vol met enthousiaste bezoekers. De
gemiddelde leeftijd ligt misschien iets
lager bij de dj-tent dan binnen, maar
dat is precies waarop de organisatie
gedoeld heeft bij het opzetten van dit
nieuwe podium. Patrick Cox en Koen
Voesten van het bestuur van OJC Merlin:
“Sinds een aantal jaar komt er steeds
meer jeugd op het festival af, dus daar
wilden we op inspelen. We merken
meteen al dat iedereen nu veel meer
buiten blijft hangen bij de dj-tent.
Vroeger stond iedereen juist altijd binnen.”
Zoals altijd staan er verschillende
bands en dj’s op het programma van
Merlinpop. Patrick: “We beginnen de
middag meestal met wat lokale of
onbekendere bands. Dit jaar trapt bijvoorbeeld Once Again af, een punkrockband uit America. Naarmate de avond
vordert, komen er steeds bekendere

bands op het podium.” De bands en
dj’s vormen een belangrijk gedeelte
van de avond, maar volgens de organisatie is dat niet het belangrijkste van
Merlinpop. “Bezoekers komen natuurlijk
ook voor de muziek, maar Merlinpop
staat vooral bekend om de goede
sfeer. Bier drinken en ouwehoeren met
goede muziek erbij, daarvoor komen
mensen hier naartoe.”
Het publiek van Merlinpop kan dat
alleen maar beamen. Sas Kemmelings
uit Wanssum staat samen met zijn
vrienden binnen aan een hangtafel.
“Ik hoor denk ik bij de oude garde
van de bezoekers en Merlinpop is dan
ook net een reünie voor mij. Ik kom
hier al vijfentwintig jaar en ieder jaar
zie ik weer allemaal oude bekenden
terug. Daarbij is het ook gewoon een
leuk feestje met een gemoedelijke
sfeer.” Ook de 21-jarige Lennart Huijs
uit Broekhuizen is te spreken over het
festival. “De sfeer is hier altijd heel
vriendschappelijk. Vaak bemoeien
dorpen zich vooral met hun eigen doen
en laten, maar op Merlinpop maakt dat
allemaal niet zoveel uit. Alle dorpen
genieten hier samen in één tent van
de muziek.”

3) G-Star
Colbert

wordt vervolgd

Overdag de zakenman met zijn neus in
de contracten en in de avond de zanger
van de band.
Probeer voor Rob maar eens een
geschikte bril te vinden. Geen probleem
voor Kruytzer Optiek en Optometrie.
Een uitdaging die door de grote keuze
in monturen beloond wordt. Rob beseft
namelijk heel goed dat een bril in 2014
niet zomaar een accessoire is. Samen
met Kruytzer Optiek en Optometrie kies
je voor een bril die je persoonlijkheid en
eigenheid benadrukken. Een originele
ronde montuurvorm komt karaktervol
´Ƥ
gezichten. Dat is een correcte keuze om
overdag de belangrijke handtekeningen
te zetten.

Kerkstraat 1, Horst
www.kruytzeroptiek.nl

De bril past ook prima bij de Classic Look
van Praedé kappers. De baard is getrimd,
wat zakelijk verantwoord is en toch
gecombineerd met stoer. Een zakelijk
belangrijke dag betekent dat Rob niet
met zijn haar bezig wil zijn, maar met zijn
hersens. Daarom kiest Praedé kappers
voor een gestyleerde en glanzende
look. De strakke scheiding krijg je na de
afwerking met Care Line Man High Gloss
na het föhnen. Met een grove kam de
Ƥ 
over zijn haar de dag in gaan.
De grove kam kan in de binnenzak van
zijn G-Star colbert. Een pittige kleur blauw
van het jasje wat mooi combineert met
de grijze Replay Jeans. De kam in de
binnenzak van het colbert en de zonnebril

kan er uit. Voor deze momenten heeft
Kruytzer Optiek en Optometrie gekozen
voor een wat breder montuur. Brede
monturen geven de drager een volwassen
uitstraling; zijn wat mannelijker en
eigenzinnig. Die eigenzinnigheid van Rob
zie je ook aan zijn print shirt. Bij MAN
Men’s Wear viel de keuze op dit shirt
van Cuckoos Nest. Een aanwezige print
die mooi speelt met de classic look van
kapsel, montuur en colbert. Logisch dat
MAN in Horst ook de basis overhemden
heeft van Cast Iron en PME, maar Rob
wilde eens wat anders.
En als je wat anders zoekt dan laat Rob
zich graag inspireren door Kruytzer
Optiek en Optometrie, Praedé en MAN.
Waar anders?

geeft jou ideeën

HORST

St. Lambertusplein 7, Horst
www.praede.com

Kerkstraat 10, Horst
www.man-menswear.nl

Meerdere ongelukken A73
Meerdere ongelukken zorgden er eind vorige week voor dat de A73 meermaals afgesloten werd. Op 16 april
raakten drie personen gewond na twee ongelukken. Op donderdag 17 april overleed een 25-jarige voetganger uit
Venray na een ongeluk op de snelweg.

Wandelmaanden

Horst aan de Maas
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wandelen over
het nieuwe
knooppuntennetwerk!

Gortmeulenpad 10 km
Start 9:00 uur Kasteelruïne Ter Horst , Kasteellaan in Horst

Deze wandeling voert u onder begeleiding van een gids vanaf
Kasteelruïne Ter Horst langs de beken naar het prachtige natuurgebied de Pés (Castenrayse Vennen) en vervolgens naar landgoed De Gortmeule. Bijzonderheden: Op het landgoed geniet
XYDQNRI¿HPHWKXLVJHEDNNHQYODDL

€ 3,25
,QFOXVLHINRI¿HPHWYODDL
Aanmelden tot 25 april via www.landschaphorstaandemaas.nl

MEI
ZATERDAG

3

Oude Maasarm wandeling 10 km
Start 10:00 uur bij de kerk, Raadhuisplein in Meerlo

De route laat u onder begeleiding van een gids kennismaken met
Meerlo aan de Groote Molenbeek en voert u door De Oude Maasarm met het nieuwe natuurgebied ’t Sohr en enkele buurtschappen.

€ 2,00
,QFOXVLHINRI¿HHQFDNH
Aanmelden tot 1 mei via ww.landschaphorstaandemaas.nl

Na een eerste ongeluk woensdag ontstond in de ﬁle een tweede botsing
Bij een ongeluk op de A73 ter
hoogte van Grubbenvorst raakte
woensdagmiddag 16 april een persoon
gewond. Even na 12.30 uur kreeg de
brandweer melding van een beknelling.
De ﬁle die ontstond, was de oorzaak
voor een tweede ongeval, waarbij ook
twee mensen gewond raakten.
Bij het eerste ongeluk was een
busje betrokken met een aanhanger.
De aanhanger van de bestelbus sloeg
los, nadat deze van achteren aangereden werd door een 51-jarige automobilist. De aanhanger kwam daarop tegen
de vangrail tot stilstand. De lading
van de aanhanger, een kleine graafmachine, kwam daarbij op de rijbaan
terecht. De rijstroken werden gestremd

en de snelweg werd in de richting
van Venlo naar Nijmegen tijdelijk
afgesloten. In de andere richting was
de linkerrijbaan tijdelijk alleen voor
hulpdiensten geopend. Na medische
behandeling ter plaatse is de bestuurder van de auto ter controle naar het
ziekenhuis gebracht. De bestuurder van
de bestelbus kwam zonder verwondingen vrij.
In de ontstane ﬁle vond even later
een tweede ongeval plaats, een kopstaartaanrijding tussen twee personenauto’s. Een 61-jarige bestuurder reed
met zijn auto tegen de auto van zijn
voorganger, een 62-jarige man en zijn
61-jarige vrouw uit het Duitse Erfstadt.
De Duitse vrouw en de 61-jarige man

werden ook voor behandeling naar het
ziekenhuis gebracht.
Donderdag 17 april vond rond
16.30 uur een ongeluk plaats tussen
afrit Horst en Horst-Noord. Een 25-jarige
man uit Venray overleed nadat hij te
voet tegen een vrachtwagen liep. De
A73 werd afgesloten tussen afrit Horst
en Horst-Noord en Rijkswaterstaat
leidde het verkeer vanuit Venlo om.
De politie is nog bezig om aan de
hand van getuigenverklaringen duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd.
Wie iets gezien heeft dat van belang
kan zijn voor het onderzoek, wordt
verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900 88 44.

MEI

WOENSDAG

7

Schuitwaterwandeling 5 km
Start 14:00 uur Theetuin De Roode Vennen, Horsterweg in Broekhuizen. Onder begeleiding van een natuurgids neemt u een kijkje

in de moerassen en zoekt naar vraatsporen van de bever. Een
variëteit aan vogels komen we tegen en wie weet wat nog meer,
want elke wandeling levert weer verrassingen op. Bijzonderheden: Na de wandeling kunt u onder het genot van een kop
NRI¿HRIWKHHQRJHYHQQDSUDWHQLQGH7KHHWXLQ

€ 3,00
.LQGHUHQWPMDDUJUDWLVPLWVRQGHUEHJHOHLGLQJ
Inschrijven niet nodig www.landschaphorstaandemaas.nl

MEI
ZONDAG

11

Blauwebessenpad 7 km
Start 10:00 uur Museum de Locht, Broekhuizerdijk in Melderslo

De route laat u onder begeleiding van een gids kennismaken met
de blauwe bessenvelden en teelt, en gaat verder door bos en open
veld. Bijzonderheden: $DQVOXLWHQGNXQWX RSHLJHQJHOHJHQ
KHLG 0XVHXP'H/RFKWEH]RHNHQ

gratis
,QVFKULMYHQQLHWQRGLJ

Huisartsen en apotheken
delen patiëntinformatie
Huisartsencoöperatie Cohesie en de samenwerkende apothekers Noord-Limburg gaan gebruikmaken van een
beveiligd netwerk om medische gegevens met elkaar uit te wisselen. Hiermee kunnen zorgverleners indien nodig
altijd beschikken over actuele informatie over hun patiënten. Maar wel alleen als de patiënt daartoe toestemming
heeft gegeven.
Bezoekers van de apotheek
of de dokter kunnen de komende
periode een formulier invullen waarin
ze toestemming geven om hun
medische gegevens te delen via het
zogenaamde Landelijk Schakelpunt.
Hierdoor krijgen zorgverleners
als dat nodig is inzage in de
belangrijkste gezondheidsproblemen,
medicatiegebruik en allergieën van
een patiënt. Ook kan een waarnemend
huisarts een beperkt deel van het
dossier van de eigen huisarts lezen
over de laatste contacten van de
patiënt met zijn eigen huisarts.
Een woordvoerster van VieCuri
Medisch Centrum legt het belang van
het netwerk uit. “Het kan voorkomen
dat een patiënt bij een onbekende
arts of apotheek terechtkomt. Dan is
het belangrijk dat de zorgverlener de
goede gegevens van de patiënt kan
inzien. Oudere mensen slikken soms
veel verschillende medicijnen, dan is

het voor een waarnemend huisarts
gemakkelijk om in één oogopslag te
zien wat deze patiënt nodig heeft.”

Zelf afweging maken
De organisatie benadrukt dat
er streng toegezien wordt op de
beveiliging van het netwerk en dat
iedereen zelf kan aangeven wie de
vertrouwelijke informatie wel of niet
in kan zien. Huisarts Cleo Pluk uit
Meerlo is een van de vele huisartsen
uit Horst aan de Maas die bij het
Schakelpunt aangesloten is. Zij begrijpt
dat patiënten zich zorgen zouden
kunnen maken over hun privacy, nu
hun gegevens via het netwerk gedeeld
kunnen worden. “Zo’n systeem is
natuurlijk nooit helemaal waterdicht
en iedereen moet voor zichzelf de
afweging maken of ze wel of niet
toestemming geven voor het delen
van hun gegevens. Er zijn echter twee
belangrijke argumenten die in ieder

geval mij persoonlijk ervan hebben
overtuigd dat het veilig is. Zo kan
de arts of de apotheker alleen met
een speciale pas en op een speciale
computer de gegevens delen en kan
de informatie niet buiten de grenzen
van de regio terechtkomen. Daarnaast
wordt alleen de informatie over
medicatie met de apotheek gedeeld en
niet de persoonlijke informatie.”
Over een soortgelijke landelijk
initiatief, het elektronisch
patiëntendossier, bestond een aantal
jaar geleden politiek gezien en in
de media nogal wat ophef. Pluk:
“Tegen dat landelijk elektronisch
patiëntendossier waren destijds
heel veel bezwaren, omdat het
de privacy van patiënten aan zou
tasten. Omdat het belang van
gedeelde patiënteninformatie tussen
zorgverleners wel werd gezien, is met
deze regionale variant een initiatief
gekomen dat wel verantwoord is.”

Vanaf 12 april is de complete
KnopenLopen routekaart te koop
bij het Huis van de Streek/VVV
Horst in de Steenstraat in Horst.

www.liefdevoorlimburg.nl/evenementen

Oplossing voor uw huidprobleem
t oedeem en steunkousen t acné t couperose t rosacea t
t pigment t eczeem t littekens t ongewenste haargroei t

Berkelstraat 12 Horst
info@huidzorghorst.nl

Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419

www.huidzorghorst.nl

Suture.nl - LvL 220414
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Zomaar ineens
Er viel nog zoveel te genieten….

Met groot verdriet nemen wij, geheel onverwacht afscheid
van mijn lieve echtgenote, onze geweldige moeder en
schoonmoeder en van onze trotse oma

Tiny Custers-Bruijnen
echtgenote van

Mart Custers
*Helden, 5 februari 1950

† Allicante, 19 april 2014

Sevenum, Mart
Horst, Yvon en Vincent
Pim, Len
Kronenberg, Twan en Daisy
Milan, Nina

De Donckstraat 9, 5975 AA Sevenum
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op maandag 28 april 2014 om 9.30 uur in het crematorium
aan de Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.
Bijeenkomst in het crematorium om 9.15 uur.
In de avondwake van zondag om 19.00 uur in de aula
van uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst
zullen wij Tiny bijzonder gedenken.
Tiny is opgebaard in het voor noemde uitvaarthuis
waar u na de avondwake persoonlijk afscheid
van haar kunt nemen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor beide diensten.

Frans, pap, opa, grootopa:
Weej kunne zegge: “Geej het ut goot gedoan”

Frans Jeurissen
echtgenoot van

Leen Jeurissen-Cleven
*27 oktober 1929 - America - † 21 april 2014

Pap van:
Schoonvader van:
Opa van:
Grootopa van:

Jan, Jacqueline, Arno en Theo
Theo, Wilma en Ans
Nicolle, Wendy, Stephan, Linda,
Imke, Anika en Stan .
Jorn, Nena en Fay

www.leovanhelden.nl trap bekleden
met tapijt of vinyl, ook voor complete
stofferingen van woningen vraag naar
de mogelijkheden, mooie collectie
inbetweens en overgordijnen.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Hay en Mia Kuijpers-van Kempen
waren op 17 april jl. 50 jaar getrouwd.
Iedereen bedankt voor de vele felicitaties.
Het feest was geweldig dankzij jullie!
Kinderen en kleinkinderen
Blauwververstraat 38, 5961 KJ Horst

Te koop verse tulpen € 2.- per bos,
fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel 077 464 13 80.

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, antivirus, beveiliging, bel
gerust: 06 14 51 11 20.

Praktijk Constance in Horst:
wat vertellen jouw voeten? Voetreﬂex
behoort tot een gezonde leefstijl en
buigt het verouderingsproces om.
www.bijconstance.nl

Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges, ook geschild! Open ma-vr
10-12u en 13-17u. Za 9-17u. Zo op
afspraak. Mts Verhaeg Kranestraat 38
Horst tel. 077 398 65 90.

Yogacentrum L’Espoir Horst. Kennismakingsaanbod: 5 proeﬂessen Hathayoga voor € 32,50. Bel: 077 851 50 08
of mail: yogavooriedereen@live.nl
www.yogacentrumlespoir.nl

Moederdag. Luxe voeten verwen
behandeling met hoge korting! Kijk snel
op www.hetstiltehuis.123website.nl

T.K. Laurier struiken voor haag
1-2 m en Ligustrum struiken 1-1,3 m
tel. 06 81 55 39 56.

Opslagruimte te huur in Meterik.
oppervlakte 500 m2. Tevens plaats voor
stalling caravans. Speulhofsbaan 7a
5964 NT Meterik. Tel. 077 398 26 50.
Huurprijs in overleg, eventueel meer
ruimte te huur.

Te koop grote partij kasten (200),
diverse afmetingen in metaal of hout,
voor kantoor, berging of werkplaats.
Nieuw en gebruikt. Aanbieding Ahrend
metalen 2-deurs kasten 4 legborden en
sleutel, kleur bruin à 85 euro per stuk.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.

Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.

Hortensia’s nu 3 voor € 10,00
(div. srt. op=op).
Vlinderstruik (ook kleinbl.), viburnum
e.a. heesters ook veel op stam. Bomen,
buxus, taxus, coniferen, laurier, bodembedekkers v.a. € 0,85.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Professionele verven, zoals Sikkens,
Sigma en Wyzonol ook bij Fixet
Sevenum, Horsterweg 42, Sevenum.
Fiets- en bromﬁetsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
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.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika
enz. aardbeienplanten, klein fruit
en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.

Wasmachine of droger defect?
Geert repareert direct uw wasmachine,
droger, koelkast e.d.! Alle merken!
Bel 077 320 13 10 of ga naar
www.wittehal.com Let op: geen
voorrijkosten! Bezoek ook onze nieuwe
winkel! Roermondsestraat 56 Venlo.
Harpmeditatie, geleide meditatie
met live harpmuziek. Voor rust en
ontspanning. Maandagavond 28 april
van 19.30-20.30 uur. Voor informatie
of aanmelden 06 41 58 62 64
www.marietweijs.nl
Woensdag sportbroek gevonden
op het ﬁetspad langs de A73 met naam
erin. Af te halen Venraijseweg 2 in
Horst, tel. 077 466 05 19.
Valise Atelier & Natuur. Op zoek naar
een uniek Moederdag cadeau? Zondag
25 mei 13.30-16.30 ouder/kind of
grootouder/kleinkind schilderen.
Beleef een gezellige middag en je
neemt een cadeau mee naar huis.
Info www.valise.nl
Pasfoto’s direct klaar!
Voor ofﬁciële pasfoto’s & visa. Nu met
gratis proﬁelfoto! 7 dagen per week,
‘s middags & ‘s avonds tot 21:00 u.
Gratis parkeren voor de deur.
Ster Media Store, Venloseweg 2, Horst.
www.videotheekhorst.nl
Hulp in de huishouding.
Biedt zich aan hulp in de huishouding
op maandagmiddag en woensdagmiddag in Horst, tel 06 51 13 49 35.
Gezocht vutters en vrijwilligers
met groene vingers voor een nieuw
project met kinderen in Horst.
Voor info tel. 06 10 93 23 98.

Woningstoffeerderij
R. van den broek
TRAPPENAKTIE
TRAPBEKLEDING va €150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!

Gerard Smuldersstraat 93, 5966 NS America

De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op vrijdag 25 april 2014 om 9.30 uur in het crematorium
aan de Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.

Os pap & mam, opa & oma

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

Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

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

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Dag en nacht bereikbaar

Bijeenkomst in het crematorium om 9.15 uur
alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Leuk stel is op zoek naar huurwoning/
appartement in Horst of omgeving.
Max 695 euro. Tel. 06 36 07 12 23.

Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl u
wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com
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Geboren

Jesse
16 april 2014
Zoon van
Mike Janssen en
Saskia Hunnekens
Pieter Belsstraat 44
5961 DW Horst

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter

Meis
Rosa Lizzy
15 april 2014
René van Lieshout
& Robin van Heijster
Stappersmolen 19
5961 BJ Horst

Geboren

Yvo
3 april 2014
Zoon van
Roel en Janneke
in ‘t Zandt-Kleuskens
Broekhuizerweg 14
5973 NX Lottum

Geboren

Tijn
16 april 2014
Zoon van
Tom en Maartje
van der Heijden - Heldens
Broertje van Nienke
Molenstraat 15,
5866 AA Swolgen

nieuws 07

Een ontmoeting met de paus
De paus ontmoeten is een speciale gebeurtenis. Zo ook voor Fran Portal (18) uit Horst. Hij ging samen met zijn broer, moeder en een vriendin van zijn
moeder naar Rome op 8 en 9 april. Het was een bijzondere ervaring voor hem.
Fran vertelt hoe de ontmoeting met
de paus tot stand kwam. “Mijn moeder
heeft een brief geschreven naar de
paus via kardinaal Guillermo Karcher,
die we kenden via een vriend van mijn
moeder. Hij is al lang bevriend met de
paus, ze woonden in hetzelfde huis
in Argentinië. In die brief hebben we
beschreven wie we waren en dat we
uit Nederland kwamen. Zo hebben we
kunnen regelen dat we de paus konden
ontmoeten.”
Op woensdag 9 april was het zo ver.
“We gingen vroeg in de ochtend naar
het Vaticaan. We werden verwacht bij
Porta di Sant’Ana. We kregen te zien
waar de kardinalen wonen, dit was bijzonder. Ik voelde me echt vereerd, want
niet veel andere mensen hebben dit
gezien. We liepen verder en toen kwamen we op het Sint-Pietersplein. We
mochten dicht in de buurt van de paus
gaan zitten. Tijdens de audiëntie werden de woorden van de paus vertaald
in het Duits, Spaans en Frans. Ook werd
het publiek gezegend. Na aﬂoop van de
algemene audiëntie ging de paus naar
de mensen toe. Na een tijdje konden
we hem ontmoeten. We hadden twee
Nederlandse kazen meegenomen voor
de kardinalen en de paus. De vriendin
die meeging had een boek van de
pastoor van Horst meegenomen voor
hem.” Waarom de jonge Horstenaar de
paus graag wilde zien? “Ik heb het de
afgelopen tijd niet altijd even makkelijk

gehad. Mijn broer riep tegen de paus
dat ik door hem weer op het rechte pad
ben gekomen. Op dat moment keek
de paus mij aan. Het was een emotioneel moment. Hij zei tegen mij dat ik
een sterk persoon was, dat hij trots op
mij was en dat hij in me geloofde. Dat
betekende zo veel voor mij. Ik had niet

verwacht dat het zo veel indruk zou
maken, maar vijftien minuten lang kon
ik niets meer zeggen.”
“Dit alles liet me bijzonder voelen.
Voor mij is de paus belangrijk. Niet
omdat hij de paus is, maar vooral door
zijn uitspraken en zijn daden. Hij wil
als een doodnormaal mens behandeld

De kermis in Broekhuizenvorst is terug en vindt dit jaar plaats van zaterdag 12 tot dinsdag 15 juli op het
kerkplein in het dorp. Zeven enthousiaste inwoners, die samen Kermiscommissie Vors vormen, zijn druk bezig om
de kermis een nieuwe opzet te geven. De kermis in Broekhuizenvorst vond in 2011 voor de laatste keer plaats
vanwege afnemend animo van kermisexploitanten en bezoekers.

Onze zoon en mijn broertje is
geboren op woensdag 16 April
Colette, Martijn & Eva
van den Berg-Frankort
Broekhuizerdijk 30
5962 NM Melderslo
Gevraagd cafetaria medewerker,
min. leeftijd 15 jaar, liefst met ervaring,
info@snackbarbebo.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Reach Up biedt hulp bij leer- en
gedragsproblemen lezen.
Alle leeftijden. Ook in de meivakantie
is er nog plek voor begeleiding.
www.reachup.nl. Tel. 06 50 27 19 73.
Gratis intake-gesprek.

(Foto: www.fotograﬁafelici.com)

Kermis Broekhuizenvorst is terug

Hoera, hier ben ik dan!

Te koop: mooie luifel. Breedte 5 m.
Uitdraai 3,50 m. Kleur: groen/witgestreept. Zelf demonteren. Vraagprijs
200 euro. Tel. 398 28 03.

worden. Geloof is ook belangrijk voor
me. Ik ga niet vaak naar de kerk, maar
toen ik nog in Argentinië woonde,
bad ik samen met mijn opa. Er wordt
gezegd dat er geen bewijs is voor het
bestaan van God, maar diep van binnen
heb ik het bewijs.”

Geert Coenders, Frans Geurts,
Rob Seuren, Roel van Leendert, Erik
Philipsen, Mischa Tissen en Rob Lijnders
kwamen op 1 januari dit jaar samen
in de kroeg in hun dorp. “Daar kwam
de kermis ter sprake. Als iets weg is,
mis je het eigenlijk pas. Anderhalve
week later kwamen we weer bij elkaar
om te kijken of het haalbaar was om
de kermis terug te laten komen”, zegt

woordvoerder Geert. “Het initiatief
kwam ook vanuit het dorp. We wilden
een kermis met een nieuwe opzet.
Zo komt de kermis traditioneel weer op
het kerkplein te staan, maar nu komt
er ook een feesttent bij. Hierdoor zit
de horeca dichtbij de kermis. Vroeger
lagen deze ver van elkaar af.”
De kermis vond voor het laatst
plaats in 2011. Het jaar erop werd een

minikermis georganiseerd, maar deze
ging in 2013 ook niet meer door. Geert:
“Nu de kermis echt weg is, weten de
mensen pas wat ze missen. We hebben onze plannen overlegd met de
dorpsraad en de gemeente. Zo gingen
de eerste geluiden rond over de terugkomst van een kermis. Vrijwel meteen
kregen we leuke reacties op onze
Facebook-pagina, en van de onder-

nemersvereniging en de carnavalsvereniging, waarvan we materialen
mogen gebruiken.” Geert geeft aan
dat gemeente Horst aan de Maas haar
kermispotje al vergeven had. “Maar ze
luisterden naar onze ideeën en waren
meteen enthousiast. Uiteindelijk vroegen we subsidie aan en die hebben
we gekregen. De gemeente was vooral
enthousiast omdat het initiatief van de
bewoners kwam. Het is van en voor de
gemeenschap.”
De kermiscommissie heeft inmiddels kermisexploitant Regter bereid
gevonden om zes attracties te plaatsen
op het kerkplein. “Dit zijn onder andere
een carrousel, rups, ballengooien, een
schiettent en een gokpaleis.” Omdat de
kermis zelf het meest geschikt is voor
kinderen van de lagere school, valt
een gat voor de jeugd tussen twaalf
en achttien jaar in het programma.
“Zij zijn nog te jong voor de feesttent.
Maar we hebben wel aan die jeugd
gedacht. Zo hebben we gevraagd wat
ze graag zouden willen zien. Hieruit is
het WK Fifa-toernooi op de Playstation
ontstaan. Het is dan namelijk WK-tijd”,
vertelt Geert.
Op zaterdag staat dj Styn in
de feesttent en zondag treedt de
band Flash! op. Geert: “Café ’t Dörp
organiseert het matinee op maandag
en zorgt dinsdag voor een leuke afsluiter.” De kermiscommissie geeft aan dat
als dit een succes wordt, het de bedoeling is dat de kermis structureel op de
agenda komt. De commissie: “Het is
een oude traditie in een nieuw jasje.”
Voor meer informatie, kijk op
www.facebook.com/kermisvors

nieuws

08

24
04

KBO jeu de boulesgroep

Ofﬁciële opening jeu de boulespark
Herreijn Meterik
Al ongeveer een jaar wordt er met veel plezier gebruikgemaakt van de jeu de boulesbaan, de kruidentuin en het schoolhoekje op het nieuwe jeu de
boulespark in Meterik. Omdat nu ook het kantinegebouwtje op het terrein klaar was, kon het jeu de boulespark op zondag 20 april ofﬁcieel geopend
worden en werden de namen van het park en het kantinegebouw onthuld.

Ger Madou, één van de kartrekkers
van de KBO Jeu de Boules Groep, legt
aan het publiek uit hoe het jeu de
boulespark aan het Bondserf in Meterik
tot stand is gekomen. “Drie jaar
geleden hadden we ook een jeu de
boulesbaan, maar dan aan de voorkant
van de kerk. Het grote nadeel aan
die plek was dat er geen sanitaire
voorzieningen waren. De heren konden
nog wel bij het kerkhof plassen, hoewel
dat natuurlijk ook niet fatsoenlijk is,
maar de dames moesten voor een
plaspauze zelfs naar huis. Grotendeels
met eigen handen hebben wij
daarom dit nieuwe jeu de boulespark
gerealiseerd, waar wel alle nodige
voorzieningen aanwezig zijn.”

Niet het Duitse woord
herein

Nu in prijs verlaagd!
Vanaf €160.000,00 v.o.n.

www.hofvanspee.nl

HOF VAN SPEE PEPERSTRAAT SEVENUM

s RUIME WOONKAMER
s OPEN KEUKEN
s TUIN OP @T :UIDEN
s EIGEN ACHTEROM
s  EIGEN PARKEERPLAATSEN

077-3989090

 

Onze

nieuwe folder
is nu online

en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

www.haardstede.nl

Kom lekker genieten
van onze overheerlijke
blauwe bessen vlaai
en ons
vernieuwd
terras!

Monaghan Champignons BV is per direct op zoek naar:

TEELT/PRODUCTIE MEDEWERKER m/v
Functieomschrijving:
Allround productie medewerker die handig is met machines.
Functie-eisen:
• achtergrond in de champignon teelt;
• ﬂexibele werk mentaliteit,
beschikbaar in het weekend;
• zelfstandig kunnen werken;
• oog voor detail;
• beheersing van Nederlandse taal.
CV en een begeleidende brief
kunnen gestuurd worden naar: vacatures@monaghan-champignons.com

Blauwe Bessen
Lekkernijen proeven?
Ons theehuis en terras
zijn vanaf zondag
27 april weer open
(dagelijks 10-18 uur).

Blue Berrie Hill
Genenberg 28
5872 AL Broekhuizen
Tel: +31 77 4638233
www.blueberriehill.nl

Dan is het tijd om de naam van het
jeu de boulespark bekend te maken.
Na de onthulling verschijnt ’Jeu de
Boulespark Herreijn’. Madou: “Nu denkt
u misschien aan het Duitse woord
‘herein’, wat binnenkomen betekent.
Dat is niet waar wij op doelen,
hoewel het ook toepasselijk is. Met de
naam ‘Herreijn’ willen wij de familie
Hermans-Reijnders, en in het bijzonder
het echtpaar Piet en Stien, eren.
Deze familie heeft veel voor Meterik
gedaan en was vroeger de eigenaar
van het stuk grond waarop deze jeu
de boulesbaan is gebouwd.” Ook de
naam van het kantinegebouw, Stiens
Hofje, herinnert aan Stien Reijnders, de
eerste vrouwelijke koster van Meterik.
Nadat beide namen zijn onthuld, opent
voorzitter van KBO Meterik Jan Steeghs
het jeu de boulespark, door een jeu de
boulesbal te werpen. Steeghs: “Meterik
heeft er met dit park een nieuw
pronkstuk bij.”
Behalve een jeu de boulesbaan
bevinden zich in het park ook een
kruidentuintje en een schoolhoek
waar basisschoolleerlingen vanuit
thema’s op school zelf groentes en
gewassen kunnen verbouwen. Madou:
“Meestal bestaat een jeu de boulespark
alleen uit een baan om te boulen, maar
wij hebben hier geprobeerd om een
totaalplaatje neer te zetten met een
goede ambiance. Niet alleen de jeu
de boulers kunnen gebruikmaken van
het park, maar bijvoorbeeld ook de
ouderen van het dorp. Zij kunnen hier
gezellig een praatje komen maken of
een wedstrijd bekijken. Maar ook voor
de jongste generaties uit Meterik is hier
wat te doen, want van de schoolhoek
wordt door de basisschoolleerlingen
het hele jaar al met plezier
gebruikgemaakt. Elke week komen er
wel een paar kinderen kijken hoe het
met hun plantjes en gewassen gaat.”
Het idee van dit jeu de boulespark
deed Ger Madou op in Frankrijk.
“Daar zie je overal bij kloosters en
kerkhoven dit soort parkjes, waar een
kruidentuin en een jeu de boulesbaan
gecombineerd worden. Toen ik dat zag,
dacht ik: dat is echt iets voor Meterik.
Ik zie al helemaal voor hoe we ook dit
jaar weer tijdens warme zomeravonden
met een kopje kofﬁe erbij lekker
kunnen kletsen en boulen.”
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Zorgen om verkeerssituatie Hoofdstraat Meerlo

’We worden gewoon wakker van het verkeer’
Verkeer dat te hard rijdt, veel lawaai maakt of andere gevaarlijke capriolen uithaalt in Meerlo. Voor
Ingrid Huijs (49), Jan van Dijk (71) en Frans Koch (75) uit Meerlo is de verkeerssituatie in de Hoofdstraat in Meerlo
een doorn in het oog. Koch: “Dat er in al die jaren dat ik hier woon nog nooit een ongeluk heeft plaatsgevonden,
verbaast me.”

overlast veroorzaakt. De provincie is er
toch voor haar burgers?”, vraagt ze. “Ze
voelen zich totaal niet verantwoordelijk
en laten ons in de kou staan.”
Voor de handhaving van de snelheid op een provinciale weg wordt de
V85-norm gebruikt. Dat houdt in dat
85 procent van alle weggebruikers zich
moet houden aan de geldende snelheid. Volgens metingen, die gemeente
Horst aan de Maas heeft laten
uitvoeren, wordt de toegestane snelheid in de Hoofdstraat in Meerlo niet
overschreden. Politie Horst laat in een
reactie weten: “Wij controleren vaker
aan de Hoofdstraat in Meerlo. We staan
er met een laser, maar kunnen niet
zeggen dat er veel snelheidsovertredingen gemaakt worden en inderdaad,
we kunnen er niet elke dag staan. Dat
hebben we meneer Koch ook verteld.
We moeten zestien dorpen in de gaten
houden. Niet alleen Meerlo en dus is
het niet anders.”

Geluidsarm asfalt
tussen 2019 en 2023
Jan, Frans en Ingrid hopen dat er snel een einde komt aan het hardrijden
De Hoofdstraat in Meerlo staat
ook wel bekend als de provinciale
weg N554. Deels loopt de weg buiten
de bebouwde kom en mag je er
80 kilometer per uur rijden en deels
ligt de weg binnen de bebouwde kom
en mag je er 50 kilometer per uur
rijden. “De verkeersveiligheid komt in
het gedrang, omdat er te hard wordt
gereden. Daarbij komt ook nog dat
het gewoon uiterst irritant is als je ’s
ochtends wakker wordt van het zware
verkeer”, vinden de drie.
Ze ergeren zich al jaren aan de, volgens hun, gevaarlijke verkeerssituatie.
Jan van Dijk: “Ze zeggen leven en laten
leven, maar dat gigantische geluid dat
van zware, vaak agrarische, voertuigen
af komt, weerkaatst tegen de huizen.

Dat tast ons woongenot aan. Ik kan
me nog herinneren dat we hier dertig
jaar geleden met de badmintonrakets
op straat stonden. Dat hoef je nu niet
meer te proberen, levensgevaarlijk”,
benadrukt hij. “De weg leent zich nu
voor hard rijden.”
Huijs is op zolder gaan slapen,
omdat ze geen nachtrust meer kreeg
door het snelle en zware verkeer.
“Ik werd er ’s ochtends gewoon wakker
van. Veel mensen die hier komen
kennen de weg goed en slingeren
maar wat door het dorp. Er is totaal
geen overzicht op de weg. Als je met
kinderen hier woont, moet je constant opletten.” De provincie zou de
problemen met te hard rijden en de
geluidsoverlast volgens haar tegelij-

Driesvenplant is een vermeerderingsbedrijf van blauwe
bessenplanten. Onze bedrijven zijn zowel in Meterik als
Melderslo gevestigd.
Door uitbereiding van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Interieur verzorgster
Het schoonhouden van onze kantoren, kantines en sanitaire ruimtes. Dit zal rond de 4 uur per week zijn. Tijden
en dagen zijn in onderling overleg.

Handige klusjesman
Werkzaamheden zijn zoal: verven, opruimen, tuinonderhoud en klussen die rondom het bedrijf nodig zijn. Het
is handig als je technisch bent ingesteld, bezit over een
rijbewijs en zelfstandig kunt werken. Ook verwachten
we op den duur eigen inzicht in zaken die gedaan mogen
worden. We verwachten dat je hier ongeveer 6 tot 8 uur
werk aan kunt besteden per week. In de toekomst kan dit
misschien nog verder uitgebreid worden.
Heb je interesse, reageer dan vóór 17 mei 2014
d.m.v. mail naar: leon-yvonne@hetnet.nl t.a.v.
Yvonne Douven of bel 06 - 13 22 00 78

kertijd moeten oplossen. “Als verkeer
minder hard rijdt, wordt het geluid ook
een beetje gedempt.” Koch: “Waarom
plaatsen ze niet gewoon ﬂitspalen aan
de weg?”

Ondergeschoven
Volgens de drie actievoerders is de
Hoofdstraat in Meerlo echt een ondergeschoven provinciale weg. Gemeente
Horst aan de Maas wijst de eigenaar
van de weg, provincie Limburg, aan als
verantwoordelijke voor de problemen.
Die heeft volgens het drietal nog maar
weinig aan de problemen gedaan.
Huijs: “De provincie beroept zich telkens op regels, maar daar hebben wij
weinig aan. Wij hebben nu last van verkeer dat te hard rijdt en te veel geluids-

Provincie Limburg heeft net als politie Horst maar weinig snelheidsovertredingen waargenomen. Een woordvoerder namens Provincie Limburg stelt:
“De snelheid die in de Hoofdstraat in
Meerlo wordt gereden, is vergelijkbaar
met snelheden op andere provinciale
wegen binnen de bebouwde kom. Qua
snelheid gaan wij dus niets veranderen.
Alleen aan geluidsoverlast in Meerlo
gaan we wat doen. Dat hebben we
meneer Koch, die ons meerdere malen
per jaar brieven schrijft, ook laten
weten.” Zoals nu staat gepland krijgt
de Hoofdstraat in Meerlo tussen 2019
en 2023 geluidsarm asfalt. “Dat had er
in 2005 al moeten liggen”, stelt Koch.
“Het was ons toen al beloofd, maar er
was geen geld voor.”
Dat Provincie Limburg als eigenaar
van de provinciale weg N554 niet
eerder actie onderneemt, vinden Huijs,

De Bibliotheek Horst is
geopend op koopzondag 27 april
van 12.00 tot 17.00 uur!
Met een speciaal koopzondagkoopje

Van Dijk en Koch erg vervelend. “We
snappen dat het ﬁnancieel gezien in
een reguliere onderhoudsbeurt moet
gebeuren, maar dat het allemaal zo
lang moet duren, dat kunnen we niet
begrijpen”, zegt Van Dijk. “Als er minder hard wordt gereden, zal de geluidsoverlast ook wel afnemen”, meent
Huijs. Volgens hen kan de provincie ook
goedkope maatregelen nemen.

Ook zorgen
verkeersbrigadiers
Huijs, Van Dijk en Koch zijn niet de
enigen die zich zorgen maken om de
verkeersveiligheid in de Hoofdstraat
in Meerlo. Ook de brigadiers van
basisschool Megelsheim in Meerlo zijn
bezorgd. Coördinator van de brigadiers
Anne Timmermans: “Vooral vrachtwagens en auto’s rijden vaak te hard. Zelfs
zo hard dat ze nog maar amper kunnen
stoppen voor een brigadier. Tot nu toe
is het altijd goed gegaan, maar als
er slachtoffers vallen, dan zullen alle
alarmbellen wel gaan rinkelen. Zover
willen wij het als school niet laten
komen. Daarom zijn we naar Frans Koch
gegaan om de provincie te benaderen.”
Koch heeft de taak om brieven te
schrijven naar gemeente Horst aan
de Maas en Provincie Limburg op zich
genomen om zo de klachten van de
Meerlonaren bekend te maken. Tot nu
toe hebben zijn brieven nog weinig
effect. Volgens een woordvoerder van
de provincie is Koch maar een van
de weinigen, die klaagt en doet de
provincie alleen wat aan problemen als
de klachten vanuit meerdere hoeken
komen. Huijs: “Als de provincie dat
zegt, dan draaien we de vraag eens
om. Als we met z’n allen brieven
gaan schrijven, gaat er dan wel iets
gebeuren?” Het drietal, Huijs, Van
Dijk en Koch gaat in ieder geval door
met klagen. “Wachten heeft geen
zin. Dit gevaar verdient aandacht”,
besluiten ze.

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

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

s Nieuwe leden krijgen het BiblioNu abonnement voor de halve prijs.
(Langer dan 6 maanden geen lid zijn geweest en exclusief luxe-abonnementen).

Klassieke muziek op elektronische instrumenten
s Een optreden van Joop Kranen en Martijn Alters
van 14.00 tot 16.00 uur (inclusief pauze).

Nijntje-etalagewedstrijd
s Haal het deelnameformulier bij de bibliotheek.
Tot ziens op zondag 27 april!

Voortaan elke koopzondag in 2014 open!

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

10

ook voor
belettering

Maarten Grob
vormgever

werkt direct!
) './-/ɄųŹɄƌɄ*-./Ʉ
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‘Aan een totempaal werk ik gemiddeld
honderd uur’
Lau Wijnhoven (70) uit Meterik gaf twintig jaar geleden een demonstratie houtsnijden in Museum De Locht in
Melderslo. Vanuit hier groeide zijn hobby uit tot het geven van cursussen houtsnijden in Horst en het maken van
allerlei beelden voor opdrachtgevers. “Vroeger was het een gok of een beeld lukte. Nu heb ik altijd zekerheid.”

religieuze beelden.” Inmiddels heeft de
houtsnijder dertien opdrachten gehad
van particulieren. “Zo staan er bijvoorbeeld totempalen van mij in Baarlo en
Helden. De hoogste die ik ooit gemaakt
heb, is ruim vijf meter.”

Fantasie loslaten op
een beeld
In de winter werkt Lau in de kelder
en in de zomer in een schuur achterin
de tuin. Hij gaat ook markten af en
verkoopt regelmatig beelden. “Zo stond
ik ook op de kerstmarkt in Kevelaer,
waar de mensen enorm enthousiast
waren. Ik sta daar zelf te snijden, dus
het brengt veel sfeer met zich mee.”
Lau werkt via drie stappen, die
hij geleerd heeft in Oostenrijk, aan
zijn beelden. “Je begint met de grove
basisvormen. Daarna volgt het aanleggen dichter naar de maten toe en het
uitwerken. Aan een totempaal werk ik

Lau Wijnhoven is een vierde generatie timmerman. Zijn overgrootvader,
opa en vader waren ook timmerman.
“Ik heb nog beitels uit 1850, die van
mijn overgrootvader zijn geweest.”
Lau’s passie begon twintig jaar geleden. “Ik stond een demonstratie van
een middeleeuwse bewerking van
stamhakken in Museum De Locht te
geven, toen er een man uit Maasbree
naar mij toe kwam en zei dat ik het
fout deed. Toen ik hem uitlegde dat de
manier waarop ik het deed heel oud
was, nodigde hij me uit om thuis naar
zijn houtsnijwerk te kijken. Ik was erg

onder de indruk, maar gaf aan dat ik
dat nooit zou kunnen. Maar hij wist
zeker dat ik het kon.”

Hoogste totempaal
ruim vijf meter
Lau vroeg vervolgens voor
Sinterklaas een houtsnijboek en zo
is het allemaal begonnen. “Het werd
meer en meer. In Oostenrijk heb ik
een cursus gevolgd waarbij je technieken leert hoe houtsnijwerk precies
aan te pakken. Vroeger was het altijd
een gok of een beeld lukte. Door deze

technieken is het een zekerheid dat het
lukt.”
Lau begon tien jaar geleden met
het geven van een cursus aan het
hobbygilde in ’t Gasthoês in Horst.
Inmiddels geeft hij samen met Frans
Bosman twee cursussen op maandagavond en vrijdagochtend aan
23 leerlingen. “De cursisten beleven er
plezier aan. Je kop wordt leeg door het
bezig zijn met houtsnijden.” Door een
oud-leerlinge maakte Lau kennis met
de indianencultuur. “Het werd voor mij
een van de takken van het houtsnijden.
Ik maak bijvoorbeeld ook moderne en

gemiddeld honderd uur.” Zijn ideeën
voor een beeld ontstaan als hij iets ziet
en er zijn fantasie op loslaat. “Dan voeg
ik er iets aan toe. Als ik dingen zie,
doe ik inspiratie op en wil ik dat ook
maken.”
Het hangt een beetje af welk soort
hout Lau gebruikt. “Ik gebruik veel
verschillende soorten. Lindenhout is
wel ﬁjn om mee te werken, omdat
het goed en droog is. Voor totempalen
gebruik ik meestal cederhout. Dit is
makkelijk te bewerken als het vers is
en het is duurzaam.”
Een vijfde generatie timmerman
komt er niet. “Mijn zoon heeft voor een
ander beroep gekozen, maar als het zo
doorgaat met de cursisten dan zijn er
op een gegeven moment wel mensen,
die zelf les kunnen gaan geven. De continuïteit zit er in. Zelf blijf ik het doen
zolang ik het kan.”
Kijk voor meer informatie op
www.dekunstvanhout.nl

Dak Smêlentôs
vervangen
Het dak van gemeenschapshuis De Smêlentôs in Evertsoord wordt
vervangen. De stichting krijgt daarvoor een ﬁnanciële bijdrage van onder
meer gemeente Horst aan de Maas en Overlegplatform Evertsoord.
Het dak van De Smêlentôs is al
langer aan vervanging toe. Het is
lek en verkeert in slechte staat. De
kosten voor het vervangen van het
dak bedragen 31.000 euro. Vanuit het
Coöoperatiefonds van Rabobank HorstVenray heeft de stichting een bedrag

ontvangen van 5.000 euro en verwacht
wordt dat vanuit het Oranjefonds
1.000 euro wordt toegekend. Het
Overlegplatform Evertsoord draagt
vanuit de prioriteitsgelden het grootste
deel bij, 20.000 euro. Gemeente Horst
aan de Maas wil 5.000 euro bijdragen.

),296
)=
Bronboringen & Bronbemalingen

25 - 26 - 27 april

Koningsfeest

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

/`KYVMVVYNYVLWLU
en alle toebehoren zoals:
slangen Q snelkoppelingen Q
Q sproeiers Qkleppen Qbuizen Q
Q

Noordsingel 35 Horst QT 077 398 18 27

10% korting
op de hele collectie

volg ons ook op
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winkel&bedrijf
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Ontdoen van negatieve
jassen
Spanningen, angsten en onzekerheden kunnen het dagelijks leven negatief beïnvloeden. Anjes van Bergen van
Praktijk voor Energetische Therapie in Horst biedt Jassentechniek aan om deze belemmeringen los te laten en om te
zetten in positieve energie.

Lentebeurs Meterik
Plantencentrum Van den Beuken organiseert op zaterdag 26 en
zondag 27 april van 10.00 tot 17.00 uur de Lentebeurs Meterik.
Deze beurs wordt gehouden op en om Plantencentrum Van den Beuken.
daarnaast verschillende workshops te
volgen. Verder staan op het buitenterrein verschillende bedrijven en een
kinderkermis. In de tropenkas is een
bruin café ingericht waar een hapje en
een drankje genuttigd kan worden.

Ongeveer dertig bedrijven uit de
omgeving presenteren zich tijdens
de Lentebeurs. Dit zijn niet alleen
bedrijven uit de plantensector, maar
ook uit andere sectoren als de bouw
en beveiliging. Tijdens de beurs zijn

Math’s keuze
De droom van troubadour Math Craenmehr gaat op zondag 11 mei in
vervulling: samenzang, tapzang, liederentafel of hoe je het maar
noemen wilt. Al jarenlang wil hij het beste van alles in één muziekprogramma samenbrengen: Math’s Keuze.

Veel mensen hebben wel eens te
maken met nare ervaringen uit het
verleden, een op de klippen gelopen
relatie of spanningen op het werk.
Anjes van Bergen uit Horst biedt hiervoor een therapie aan: Jassentechniek.
Door middel van deze therapie wil ze
de onverwerkte, negatieve ballast die
de mens met zich meedraagt omzetten
in positieve energie. De ballast wordt
in deze therapie gezien als een ‘jas’.
“De jassentechniek stelt de mens voor
als kapstok”, vertelt Van Bergen. “Door
negatieve ervaringen bouw je meer en
meer ballast op en komen er steeds
meer jassen aan de kapstok te hangen.
Die jassen verbergen wie je, in de kern,
bent.”
De mensen die bij Anjes van
Bergen naar de praktijk komen,
vertellen hun verhaal. Vanuit dit verhaal kijken ze samen naar de verschillende jassen die hierbij passen.

“Er zijn tientallen jassen, ieder
met een eigen naam,” vertelt Van
Bergen. “Een Verbindingenjas hangt
bijvoorbeeld aan je kapstok als je
onbewust iemand meer macht toekent,
of wanneer je bijvoorbeeld tegen
iemand opkijkt. Je merkt dit aan het
feit dat je heel erg moe wordt als je
met deze persoon in contact bent.
Je hebt last van een Traumajas als
er angst, onzekerheid of een andere
negatieve emotie aan een gebeurtenis
uit het verleden hangt. En er is sprake
van de Stressjas als een persoon
spanningen en onrust in het lichaam
ervaart. Door je bewust te worden van
de jassen die aan je kapstok hangen en
je ervoor open te stellen, word je door
middel van een speciﬁeke energie die
gebruikt wordt bij de Jassentechniek
van deze jassen ontdaan.”
De werking van Jassentechniek is
niet wetenschappelijk getest, maar is in

de ogen van Anjes wel werkzaam. Van
Bergen heeft namelijk tot dusver alleen
positieve reacties ontvangen op haar
vorm van therapie. De therapie is voor
jong en oud. “Iedereen kan bij de praktijk terecht om de negatieve energieën
los te laten”, stelt Van Bergen. Anjes is
ervan overtuigd dat de Jassentechniek
voor veel mensen herkenbaar is:
“Iedereen draagt wel een of meerdere
jassen. Bij de een is de jas alleen wat
dikker als bij de ander.”
Vaak zijn twee à drie sessies al voldoende om je van de negatieve jassen
te ontdoen, maar je moet er wel aan
blijven werken. Van Bergen: “Om geen
nieuwe ballast op te bouwen, krijg je
oefeningen mee. Deze oefeningen doe
je enkele seconden, drie tot vijf keer
per dag. Ze helpen je vertrouwen te
hebben in, en je over te geven aan, de
natuurlijke ﬂow van het leven. Zo kun
je bevrijd van ballast de lente in.”

Math vertelt over zijn ervaringen
met optredens: “Door de jaren
heen heb ik veel goede en slechte
organisaties meegemaakt. Het
goede neem je mee, het slechte
laat je liggen. Toen Paul Rouwet mij
vertelde dat hij ‘iets met zingen’
wilde doen en zijn plannen vertelde,
sloten die naadloos aan op een
middag zoals ik al jaren voor ogen
had.” De twee organiseren op
Moederdag een laagdrempelig (zang)

muziekprogramma in een ontspannen
sfeer, aangevuld met boerentapas
op een eetplankje van kok Bart
Schreven, bij herberg De Lindehoeve
in Grubbenvorst. Alle titels van liedjes
zijn op een groot doek te zien, de
bezoeker mag kiezen. Het programma
duurt van 14.30 tot 17.30 uur.
De troubadour hoopt Math’s Keuze
vaker te gaan doen, eventueel met
andere muzikanten, zanggroepen of
muziekgezelschappen.

Nieuwe rubriek:
Oh, zit dat zo!
In nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas verschijnt vanaf donderdag
1 mei wekelijks de nieuwe rubriek Oh zit dat zo!
In de rubriek gaan een aantal
bedrijven uit Horst aan de Maas vanuit hun specialisme lezers informeren
over actuele ontwikkelingen. De deelnemende bedrijven zijn Rabobank
Horst Venray, Coen Absil Onroerende
Zaken en Kempen Communicatie.
Met de nieuwe rubriek worden de
lezers bijvoorbeeld geïnformeerd over
actuele ontwikkelingen als rentedalingen, de ontwikkeling van huur-

Zand of cement nodig?
Hoeymakers heeft het!
BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

prijzen, omgaan met geld en effectief
communiceren. Tijdens het lezen van
de rubriek wordt voor de lezer een
mogelijke vraag beantwoord en denkt
deze: oh, zit dat zo!
Bedrijven die geïnteresseerd
zijn in deelname aan deze rubriek,
kunnen contact opnemen met
accountmanager Linda Cox van
Kempen Media BV via 077 396 13 56
of linda.cox@kempen-media.nl

erken & Transport
G. Hoeymakers Grotndw
10, 5961 BJ Horst

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
orst
ersh
mak
oey
facebook.com/h

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
IS BINNEN!
EL
NAA
ASB
FL
FELZEIL IS
TA
R
WA
AF
IE
CT
LLE

DE NIEUWE CO
OP VOORRAAD!
BINNEN! MEER DAETNEV80ENDEJESSINS
TAFEL OP!
TIP: ME

LEKKER GOEDKOOP!

EXTRA BELEGEN
Romig en pikant, voor op de
boterham

kilo

9,95

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

en zo 13
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GEPLUKT Hennie Meester

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.

College in Horst. “Dan vliegen ook zij
uit. Dat vind ik toch wel lastig, maar
op een gegeven moment moet ik ze
een keer loslaten.” Lachend voegt ze
toe: “Ik heb nog even getwijfeld of ik
kantinejuffrouw zou worden op het
Dendron College, maar dat mocht ik
niet van Max.”

Koken met

Randy

Ik mocht geen
kantinejuf worden

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.

Aspergesoep
Benodigdheden:
wNKVGTMQQMXQEJV
XCPCURGTIGU
wNKVGTTQQO
wITCODNQGO
wITCODQVGT
wGKGTGP
wDQULGDKGUNQQM
wITCOIGMQQMVGJCO

Bereiding:
gaY`hXYVchYf/
jcY[XUUfbUVYYh^YV]^VYYh^Y
de bloem toe en roer dit tot
YYbVU`/
`UUhX]h'a]bihYbnUW\h^Yg[UfYb/
_cc_\YhUgdYf[YjcW\hYb`UUhX]h
%$a]bihYbnUW\h^Yg_c_Yb/
jcY[XYfccahcYYb`UUhbc[
YYbgYYb_kUfh]Yf_c_Ybcd
`UU[jiif/
_cc_XYY]YfYb,a]bihYbYb
dY`XYnY/
gb]^XXYY]YfYb]bghi_^Yg/
gb]^XXY\UaYbXYV]Yg`cc_Â^b
YbjYfaYb[aYhXYY]YfYb/
jcY[VYYh^YjccfVYYh^Y\Yh
V`cYaVchYfaYb[gY`V]^XYgcYd
hchXYnYYYbacc]YX]_hY\YYZh/
jYfXYY`\YhY] XY\UaYb\Yh
V]Yg`cc_aYb[Y`cjYfXYgcYd!
_cddYbYbgW\Yb_XYgcYd
hierover.

'GVWUOCMGNKLM
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Hennie Meester (44) heeft het liefst zoveel mogelijk mensen om haar heen. Deze sociale Meerlose heeft een
eigen kapsalon aan huis en is daarnaast altijd bezig met haar gezin. “Ik kan enorm van mijn drie pubers genieten,”
aldus Hennie. Deze week wordt zij geplukt.
Hennie woont samen met haar
partner Wilbert en zoon Max van zestien, tweeling Fleur en Pim van twaalf
en hun luie huiskat Tijger in Meerlo.
Hennie: “Als ik mezelf zou moeten
omschrijven, dan ben ik vooral heel
zorgzaam. Soms misschien wel iets te
bezorgd, vinden mijn kinderen, maar
dat hebben moeders nu eenmaal.”
Zoon Max voegt nog toe: “Ze is ook
heel fanatiek en een echte doorzetter.”

Aan de slag met
Barbies haar
Als achtjarig meisje weet Hennie
het al: ze wil later kapster worden.
“Met mijn communie kreeg ik barbie-

PUZZEL

Sudoku

altijd met mensen bezig en daar houd
ik ook van”, zegt Hennie.
Het liefst is Hennie dus tussen de
mensen, ook als ze niet aan het werk
is. “Bij ons thuis is het gelukkig altijd
een drukte van jewelste met mijn drie
pubers. Zij nemen vaak vrienden en
vriendinnen mee naar huis. We hebben
zelfs een keet in de tuin staan.” Na
de zomer gaan ook de twee jongste
kinderen van Hennie naar het Dendron

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

AKTIE: GERANIUMS nu € 0,90
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox
Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964

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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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

poppen met mooi lang haar. Dat haar
hebben ze alleen niet lang mogen
houden, want ik ging meteen met de
schaar aan de slag”, aldus Hennie.
Na de middelbare school ging ze dan
ook naar de kappersopleiding, waarna
ze bij verschillende kappers heeft
gewerkt. “Toen ik zwanger was van
mijn eerste zoon, heb ik besloten dat
ik een kapsalon aan huis ging beginnen. Eerst knipte ik vriendinnen, daarna
vriendinnen van vriendinnen en zo
heeft mijn contactenkring zich steeds
verder uitgebreid.” Het leukste aan het
kappersvak vindt Hennie het contact
met de klanten. “Ik heb allemaal vaste
klanten, daar bouw je dus al snel een
goede band mee op. In mijn vak ben ik

Dat haar partner en kinderen voor
haar op nummer één komen, mag
duidelijk zijn. “Wat ik vooral voor de
toekomst wil, is dat mijn kinderen
een leuke jeugd hebben en gelukkig
opgroeien. Ik geniet er enorm van
als het goed gaat met hen. Ik vind
het ook heel belangrijk dat ze later
goed terechtkomen en misschien zelf
een gezinnetje stichten. Dan hoop ik
natuurlijk wel dat ze in de buurt blijven
wonen, zodat ik op de kleinkinderen
kan passen”, zegt Hennie, al genietend
bij het vooruitzicht.
Naast haar baan als kapster en de
opvoeding van haar kinderen, is ze ook
nog vaak lekker sportief bezig. Iedere
ochtend traint Hennie op de crosstrainer terwijl ze een aﬂevering van
Goede Tijden Slechte Tijden kijkt en
zo’n twee keer per week gaat ze lopen
met een vriendin. “Maar af en toe is
het ook belangrijk om te ontspannen.
Met Wilbert ga ik zo vaak mogelijk
naar de sauna. Dan plannen we daar
een hele dag voor en gaan we lekker
relaxen. Even geen rompslomp, geen
kinderen, gewoon helemaal niks. Soms
is dat echt heerlijk.”
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Magere rund poulet

100 gram € 1,35

Gemarineerde kipﬁlet

100 gram € 0,95

Kip krokant schnitzel

4 stuks

€ 5,00

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

opinie

14

Wat
zeg je?
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Vier je Koningsdag?

’Persoonlijk heb ik er niets
mee’

Kindermarkten, spellen, ﬁetstochten: op Koningsdag worden in de dorpen van Horst aan de Maas
tal van activiteiten georganiseerd. Een derde van de inwoners van Horst aan de Maas viert
Koningsdag door bijvoorbeeld festiviteiten in het dorp te bezoeken. De meerderheid,
44 procent, geeft echter aan helemaal niets met Koningsdag te hebben. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
ondervraagden.
Van degenen
“Ben niet zo’n
die geen
“Hier is weinig te beleven”
feestvierder en
Koningsdag
“Ik verkoop op de
al zeker niet om
vieren, zegt
koningsmarkt”
een feestje te
22 procent deze
vieren waar de
dag te moeten
“Lekker wandelen is leuker”
jarige niet bij is”,
werken, terwijl
zegt een ander.
37 procent niets
“Ik ga lekker naar buiten, wandelen
met het Koninklijk Huis heeft. “Het
of ﬁetsen, in plaats van infantiele
is mooi om te zien, maar persoonlijk
spelletjes op straat spelen”, is weer
heb ik er niets mee, het kost toch al
een andere mening. Diverse mensen
meer dan genoeg”, vindt één van de

Ja
''

geven aan
het jammer
te vinden dat
er bijna alleen
activiteiten voor
kinderen worden
georganiseerd.
“Er is niets leuks te
doen in Horst. Waarom geen
rommelmarkt waar ook ouderen aan
mee kunnen doen?”, vraag iemand
zich af.

Weet
niet
22%

Op Koningsdag
wordt voornamelijk
een koningsmarkt
bezocht (55
procent) of
een terras
(58 procent).
Ook de natuur
in gaan is
populair.
Diversen
hebben het plan
opgevat deze dag
een ﬁetstocht te maken
of thuis te gaan tuinieren. Er zijn
uiteraard ook mensen die in de
organisatie van Koningsdag in hun
dorp zitten of die op een koningsmarkt

staan. Wie niet een activiteit bezoekt,
kan natuurlijk ook een dagje gaan
winkelen of naar het verslag van de
Koningsdag in Amstelveen en De Rijp
op televisie kijken. “Ik maak er een
rustige dag van en kijk natuurlijk naar
de televisie”, zegt één van hen. “Ik ga
niets vieren in de zin van uitgaan maar
gewoon heerlijk genieten thuis of met
vrienden van een extra vrije dag”, is
het voornemen van een ander.
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl

Nee
44%

Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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

Macht en onmacht van de politicus (10)
Volksvertegenwoordigingen vertegenwoordigen het volk, zegt men.
Helaas heeft in Horst aan de Maas slechts 54,4 procent gestemd. Daardoor
is het bestuur en de controle daarop opnieuw in handen gekomen van
vertegenwoordigers van partijen die tezamen amper vijfhonderd leden
tellen.
Het totaal aantal thuisblijvers is
bij ons goed voor twaalf zetels. De
gemeenteraad is dus allesbehalve
representatief. Wat te doen?
In de ’Haagse ijskast’ liggen
voorstellen om het aantal volks-

vertegenwoordigers te verminderen. De
Tweede Kamer zou vijftig zetels kleiner
moeten worden. Als men op natuurlijke
wijze het aantal volksvertegenwoordigers wil terugbrengen, dan is de tijd er
nu rijp voor. Bij elke verkiezing zou het

aantal thuisblijvers vertaald moeten
worden in minder zetels. Bij ons komt
dat neer op twaalf. CDA zou dan vijf
(in plaats van negen), Essentie drie (in
plaats van zes), SP vier (in plaats van
zeven), D66 één (in plaats van twee)
en PvdA twee (in plaats van drie) zetels
krijgen.
Bedenk dat er ook plannen zijn om
gemeenten te vergroten, waardoor de
afstand tussen burger en politiek nóg
groter wordt. Met nóg meer thuisblij-

vers tot gevolg. De door de natuurlijke
reductie van het aantal zetels ontstane
ﬁnanciële ruimte kan worden benut
door de gemeenteraad aan onafhankelijke, gespecialiseerde ambtenaren
of aan een ombudsman voor de
bevolking. Toch blijft het probleem dat
zoveel kiesgerechtigden thuisblijven.
Hebben zij geen vertrouwen meer in
de politiek? Waarom en waardoor niet?
Moeten we daarom niet naar plaatselijke of regionale referenda, zoals SP

vergeefs in het Limburgs parlement
bepleitte? Is er misschien ook sprake
van een ’veenbrand’ gevoed door
onlustgevoelens, zoals op Facebook
onderhouden door ene Ger H. uit
Sevenum? Dat belooft wat voor de
verkiezingen van een (versterkt)
Europese parlement. Allerlei structurele problemen die op Europees
niveau om oplossingen vragen.
André de Bruin,
Sevenum
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Alstroemeria

vol knop en bloem
hoog Bloeit de hele zomer
p st 10,99
10 99
40 cm hoog.
p.st.

Reuze Lantana op stam
110 cm hoog, vol oranje bloem

p.st. 17,99

Oleander

vol knop
60 cm hoog. Super!

p.st. 12,99

Surfinia Million bells super!

en
Uit eigen kweek, 12 cm pot

Rhododendrons

vol knop!
30 cm tot 1 m hoog, alle soorten

p.st. 1,99

lll#egdiZ^dc#ca

7,99
12,50
9,99
1,49
-20%

Aanbiedingen geldig t/m 29 april 2014 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

Koningsdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur!

Plantencentrum Velden
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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

Melderslo gaat met handtekeningen
naar Rabobank Horst-Venray
De dorpsraad van Melderslo heeft haar inwoners gevraagd hoe zij
denken over het weghalen van ‘hun’ pinautomaat door de Rabobank.
Dit konden ze kenbaar maken door een antwoordstrook in te vullen en
bij één van de leden van de dorpsraad in te leveren.
Hierop staat ook hoe oud de klager is en of hij wel of geen lid is van
de coöperatieve Rabobank.

Met deze ingevulde antwoordstroken gaat de dorpsraad op vrijdag 25
april om 17.00 uur naar het kantoor in

Hegelsom waar de heer Vanlier deze in
ontvangst zal nemen. “Wat wij hopen
is dat velen ons hierin willen steunen,
zeker ook door hierbij aanwezig te willen zijn”, aldus de dorpsraad. “En ook
weten we wel dat we hier geen baas
in zijn maar ze kunnen toch ook niet
zomaar doen wat ze willen? Ze hebben

toch ook gewoon leden hier in ons
dorp.” Dus, ben je het ermee eens dat
ook de Rabobank een leefbaarheidsfunctie heeft in de kleinere dorpen?
Dan nodigen we je uit om ons hierin
te steunen. Heej Rabo…..ozze pin mot
blieve...
Dorpsraad Melderslo

De grootste in tuinplanten, groenteplanten, sier-fruit-leibomen in de regio
De scherpste prijzen door eigen teelt, zomaar 40-50% goedkoper en top kwaliteit!
Zie voor prijzen www.plantencentrumvandenbeuken.nl

ACTIE
leilinde plataan
5 etage stam 180 cm
totaal 400 cm hoog
in pot voor € 39,95

tomaten-, komko
mmer-,
paprikaplanten en
andere groenteso alle
orten

vanaf nu perkplanten
en kuipplanten
goed afgehard en
g
incl. voorraadbemestin

ACTIE
vaste planten en
bodembedekkers,
veel soorten
v.a. € 0,85

ACTIE
hortensia’s en div.
heesters voor
€ 1.95 per stuk

2 ha groot en overdekt, groenteplanten
selectie voor de particuliere tuin

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

Verbouwd!
Nu overdekt.

pootaardappelen, uien, zaden
(van Custers over genomen)
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

Bespreking Poll week 15

Beginnende automobilisten moeten beter voorbereid op weg
Dat de noodzaak gevoeld wordt om beginnende automobilisten beter
te begeleiden, lijkt duidelijk uit het resultaat van onze poll van twee weken
geleden. Wij stelden toen ‘Beginnende automobilisten moeten beter voorbereid
op weg’, waar ruim driekwart van de stemmers het mee eens was.
Aanleiding was het project van het Regionaal Mobiliteitsoverleg NoordLimburg, ROV Limburg en een lokale verkeersschool, dat ervoor moet zorgen dat
jonge Limburgers veiliger leren autorijden. Het gaat dan met name om rijden
in onbekend gebied en betere voorbereiding op onverwachte noodsituaties.
Het doel van het project is dan ook dat jongeren sneller zelfstandig en zonder
kleerscheuren de weg op kunnen.

Ruim driekwart van de stemmers, 76 procent, kan zich wel vinden in de
stelling. Zij ziet dat jonge automobilisten vaker in de problemen komen dan
ervaren bestuurders en verwachten dat bijvoorbeeld projecten als deze hieraan
ten goede kunnen bijdragen.
Maar 24 procent van de stemmers vinden het onzin: zij vinden
dat beginnende automobilisten hun ervaring gewoon in het verkeer kunnen
op doen.
Een rijbewijs is toch een teken dat de bevoegde instanties verwachten dat
de jongere zelfstandig aan het verkeer kan deelnemen. Als een extra cursus
nodig is, dan zijn die eisen misschien niet goed genoeg gesteld.

Marieke
ment...
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a]^bWc``Y[UX]YcdXUh
moment dienst heeft, ook even
in.
Maar soms ben je ook
gewoon bij een festival of
WcbWYfhcaXUh^YXUUfjccf^Y
`c`VYbhYbb]Yh]b^YZibWh]YU`g
journalist. Je bent er dan niet
cajYfg`U[hYXcYbjccf<5@@C
<cfghUUbXYAUUg aUUfcahY
genieten van de sfeer en de
muziek.
Laatst hadden we
ZUa]`]YXU[YbbjUba]^b
ooms vroeg of ik van deze dag
een verslag ging maken voor
ºXY<5@@C»"=_`UW\hYaUUfYYb
VYYh^YYbnY]XUh]_jf]^\UX"=_
denk eerlijk gezegd ook niet
XUhXY]bkcbYfgjUb<cfghUUb
XYAUUgn]hhYbhYkUW\hYbcd
YYbfYdcfhU[YcjYfcbnY
familiedag en dat mijn familie
Yfb]Yhcdn]hhYkUW\hYbXUh]_
alle familiegeheimen in ons
b]YikgV`UX[UdiV`]WYfYb"
Jcf][^UUf\UX]_k`X]Ybgh
met onze familiedag. Tijdens
YYbhcW\hXccfXYVcggYb
hoorde ik in de verte sirenes
loeien. Uiteraard had ik geen
VYfY]_cda]^bacV]Y`Y
hY`YZccbYb]_[fUdhYbc[hY[Yb
een neef: “Zal je zien dat er nu
ergens een brand is
i]h[YVfc_Yb"¹<YhV`YY_[YYb
brand te zijn maar een overval
cdYYbWUZYhUf]U"H^U 
familiedag of niet, dan ben je
]bXYYYfghYd`Y_hcW\^cifbU`]gh
YbacYhXYVUfVYWiYaUUf
YjYbkUW\hYb"

Ik ga me aanmelden voor het huisartsennetwerk
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Huisartsen en apothekers in Noord-Limburg willen medische gegevens van
patiënten onderling uitwisselen via een beveiligd netwerk. Met de informatie
willen ze altijd de actuele informatie over patiënten hebben, als die bijvoorbeeld
eens bij een andere arts of apotheker langs gaat. Patiënten wordt nu gevraagd
toestemming te geven hiervoor.
Uiteraard ga ik me aanmelden voor het netwerk van huisartsen en apothekers: het is belangrijk dat deze zorgverleners goed op de hoogte zijn van mijn
medicijngebruik of medische geschiedenis. Dat is toch alleen maar handig?

Vooral voor mensen die veel medicijnen gebruiken, is het ﬁjn dat iemand anders
overzicht heeft. Aan de andere kant, termen als ‘beveiligd netwerk’ hebben we al
eerder gehoord en niks blijft helemaal waterdicht. Het idee van het elektronisch
patiëntendossier liep ook spaak, onder andere op de beveiligingszorgen. Ik heb
liever niet dat mijn gegevens ergens anders dan lokaal bij mijn huisarts staan,
wie weet wie er allemaal mee aan de haal kan gaan. En als ik een keer naar een
andere huisarts of apotheker ga, dan kan ik zelf mijn allergieën wel benoemen.
Ik ga me aanmelden voor het huisartsennetwerk. Wat vindt u?

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 16) > Duits spreken is voor inwoners van de grensstreek onmisbaar > eens 68% oneens 32%
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Kantoor brandweer Americaanseweg

Laatste brandweermensen
verhuisd naar regiobureau
Sinds januari 2013 is de gemeentelijke
brandweerorganisatie overgegaan naar het
Regiobureau Brandweer Limburg-Noord.
Dit is een onderdeel van de Veiligheidsregio
Limburg Noord. De regio is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Noord- en
Midden-Limburg met in totaal ruim 500.000
inwoners. Vanwege de reorganisatie werkten
tot voor kort nog een aantal brandweermensen op het kantoor van de brandweer aan de
Americaanseweg. Ook deze mensen zijn nu
verhuisd naar het regiobureau in Venlo.

 +HWZDDUVFKXZHQYDQGHEHYRONLQJGRRU
PLGGHOYDQVLUHQHVHQKHWYHUNHQQHQYDQ
gevaarlijke stoffen.
 $GYLVHUHQYDQJHPHHQWHOLMNHEHVWXUHQRSKHW
JHELHGYDQSURDFWLHHQSUHYHQWLH
 +HWLQVWHOOHQHQLQVWDQGKRXGHQYDQHHQ
 UHJLRQDOHPHOGNDPHUEUDQGZHHU
 +HWOHYHUHQYDQSHUVRQHHOHQPDWHULHHOLQKHW
NDGHUYDQSURYLQFLDOHHQLQWHUUHJLRQDOHELMVWDQG
 +HWYHU]RUJHQYDQRSOHLGLQJHQ
 +HWYHU]RUJHQYDQRHIHQLQJHQLQJURWHU
 YHUEDQG

Taken
+HW5HJLREXUHDXYHUULFKWGLYHUVHWDNHQJHULFKW
op ondersteuning van de korpsen in de regio.
'DDUQDDVWZRUGHQRRNGRRUJHPHHQWHQDDQKHW
5HJLREXUHDXRSJHGUDJHQWDNHQXLWJHYRHUGHQ
ZRUGHQ ZHWWHOLMNH WDNHQYHUULFKWRSJHELHGYDQ
UDPSHQEHVWULMGLQJ

De regionale brandweer is te bereiken:
%UDQGZHHU/LPEXUJ1RRUG
3RVWEXV$$9HQOR
WHO  
PDLOLQIREUDQGZHHU#YUOQQO
ZZZEUDQGZHHUOQQO
ZZZOLPEXUJYHLOLJQO

Deze taken zijn onder andere:
 9RRUEHUHLGHQYDQFR|UGLQDWLHELMEHVWULMGLQJYDQ
UDPSHQHQ]ZDUHRQJHYDOOHQ

'HEUDQGZHHUND]HUQHDDQGH$PHULFDDQVHZHJ
EOLMIWGHXLWUXNORFDWLHYRRUGH9ULMZLOOLJH%UDQGZHHU
Horst.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in
het zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over
mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn,
een mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere
manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in
Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over
wat u zelf kunt bijdragen.
:,-LVWHYHQVHHQKHUNHQEDDUWHNHQGDWXYDQDIQXRSLQIRUPDWLHYDQGHJHPHHQWHWHUXJYLQGWDOV
GLWJDDWRYHUVDPHQOHYHQ ]HOIVWDQGLJ ZRQHQ]RUJRSYRHGHQHQRSJURHLHQZHUNHQLQNRPHQ

“Voldoening halen uit al die
intens blije gezichten”

Nationale
Dodenherdenking
2S]RQGDJPHLYLQGWGH1DWLRQDOH'RGHQKHUGHQNLQJSODDWV9RRUGHJHPHHQWH
+RUVWDDQGH0DDVZRUGHQGH]HKHUGHQNLQJHQLQGHGLYHUVHNHUNGRUSHQJHYLHUGPHWHHQ
KHUGHQNLQJVGLHQVWZDDUQDDDQVOXLWHQGHHQVWLOOHWRFKWQDDUKHWRRUORJVPRQXPHQWDOZDDUGH
traditionele kranslegging plaatsvindt. Voor de locaties en tijdstippen verwijzen wij u naar
ZZZKRUVWDDQGHPDDVQO

Hondenpoep:
opgeruimd is netjes!
Hondenpoep mag u - met of zonder zakje in het hondentoilet achterlaten. Is er geen
hondentoilet in de buurt? Dan kunt u de
hondenpoep (zonder zakje) door het toilet
spoelen. Maar het mag ook in een zakje in de
groene emmer voor het keukenafval.

/DDWKRQGHQSRHSDOVWXEOLHIWQLHWDFKWHULQGH
straatkolk (put) of in een tuinkorf. Dat zorgt voor
ongedierte en stankoverlast. Daarnaast verteren
plastic zakjes niet. Ze verontreinigen daardoor
GHQLHXZHFRPSRVWGLHYDQKHWWXLQDIYDOZRUGW
JHPDDNW%HGDQNWYRRUXZPHGHZHUNLQJ

Bekendmakingen
'HRI¿FLsOHEHNHQGPDNLQJHQYDQGHJHPHHQWH+RUVWDDQGH0DDV
ZRUGHQJHSXEOLFHHUGLQKHWHOHNWURQLVFKJHPHHQWHEODGGDWWHUDDGSOHJHQ
LVRSZZZKRUVWDDQGHPDDVQO3XEOLFDWLHVLQKHWHOHNWURQLVFK
JHPHHQWHEODGYDQGH]HZHHNKHEEHQEHWUHNNLQJRSKHWYROJHQGH
America
Zwarte Plakweg 48
Zwarte Plakweg 48a
Broekhuizenvorst
Heideweg 2a
Evertsoord
Helenaveenseweg 27

Grubbenvorst
Ericaplein 50
Horst
Wevertweg 7 (verzonden
17 april 2014)
Afhangweg 7
De Drink 11

Sevenum
Beatrixstraat 4
0DUNWD
De Vorst 1
5RPHUZHJ
Broek 12
Horst aan de Maas
9HUWURNNHQQDDURQEHNHQGHEHVWHPPLQJ

Het is ondertussen een echte traditie in Horst
DDQGH0DDV'HHHUVWH]RQGDJQD3DVHQ
staat in het teken van de Truckrun. Dit jaar op
zondag 27 april staat de 15de editie op het
SURJUDPPD+HQN7KLHOHQVHFUHWDULVYDQGH
VWLFKWLQJGLHKHWHYHQHPHQWRUJDQLVHHUWLV
WURWVRSGLWµMXELOHXP¶³+HWOXNWRQVQXDO
MDDUODQJGLWHYHQHPHQWWHRUJDQLVHUHQYRRU
HHQJURWHJURHSPHQVHQPHWHHQYHUVWDQ
GHOLMNHEHSHUNLQJ-RQJHQVHQPHLVMHVGLH
uitkijken naar deze dag en het zo ontzettend
OHXNYLQGHQ9RRUPLMSHUVRRQOLMNLVKHWELM]RQ
GHUGDWLNGH]HGDJPDJYHU]RUJHQVDPHQPHW
HHQELM]RQGHUOHXNHJURHSPHQVHQ+HWLVHHQ
ÀLQNHNOXVHONMDDUPDDUGHRQGHUOLQJHVDPHQ
werking is zo goed dat we altijd weer slagen.
(QGDQLVKHWPRRLWH]LHQGDWDOOHGHHOQHPHUV
PHWHHQLQWHQVJHOXNNLJJH]LFKWURQGORSHQDDQ
het einde van de dag. Daar doe je het voor.”
+HQN7KLHOHQYHUWHOWRYHUKHWEHJLQ³+HWLV
EHJRQQHQPHWHHQPRHGHUHQNLQG'HRXGHUV
van het kind wilde hun zoon verrassen en
regelde een ritje in de truck. Het kind was dol
JHOXNNLJHQGDWEUDFKWGHPRHGHUHQFKDXIIHXU
RSKHWLGHHRPKHWVDPHQPHWFROOHJD¶VYRRU
YHHOPHHUNLQGHUHQWHRUJDQLVHUHQ'DWLVKHW
EHJLQYDQGH7UXFNUXQ+RUVW]RDOVZHGLHQX
NHQQHQ´1DHHQDDQWDOMDUHQDOVYULMZLOOLJHUWH

KHEEHQPHHJHKROSHQZHUG+HQN]HYHQMDDU
JHOHGHQJHYUDDJGRPLQKHWEHVWXXUWHVWDS
SHQ³7RHQLNZHUGJHYUDDJGWZLMIHOGHLNQLHW
,NGUDDJKHWLQLWLDWLHIHHQZDUPKDUWWRHHQYLQG
KHWJHZHOGLJHHQVWHHQWMHELMWHGUDJHQ:H
ZHUNHQDDQGHKDQGYDQHHQJRHGGUDDLERHN
'DWLVEHODQJULMNZDQWMHORRSWHONMDDUWRFK
WHJHQHHQDDQWDO]DNHQDDQGLHZDWPHHU
DDQGDFKWYUDJHQ'LWMDDULVKHWELMYRRUEHHOG
PRHLOLMNRPVSRQVRUVELQQHQWHKDOHQ'XVZLO
LHPDQG]LMQQDDPYHUELQGHQDDQGLWHYHQH
PHQWODDWKHWRQVGDQZHWHQYLDGHZHEVLWH´
7LMGHQVGH7UXFNUXQLVHUSOHNYRRUUXLP
PHQVHQ+HQNYHUWHOW³:HKDQWHUHQHHQ
PD[LPXPDDQWDOGHHOQHPHUV'DWGRHQZH
RPGDWGHVWRHWDQGHUVWHODQJZRUGWZDW]RUJW
voor teveel verkeersoverlast in de dorpen waar
we doorheen rijden. Het werven van de chauf
IHXUVHQGHHOQHPHUVLVDOWLMGHUJµPDNNHOLMN¶
'HDQLPRRPGHHOWHQHPHQLVELMLHGHUHHQ
HQRUPJURRW*HOXNNLJ]LHQZHRRNODQJVGH
URXWHHHQ]HOIGHHQWKRXVLDVPH2YHUDOZDDUZH
ULMGHQVWDDQPHQVHQODQJVGHNDQWRPRQVWRH
WHMXLFKHQ'HPRRLHUHDFWLHVGHEOLMHJH]LFKWHQ
HQGHEHUHLGKHLGYDQLHGHUHHQRPPHHWH
KHOSHQ]LMQYRRURQVDOVRUJDQLVDWLHGHJURRWVWH
VWLPXODQVRPKLHUQRJODQJPHHGRRUWHJDDQ
7RW]LHQVWRWGHVWHELMGHH7UXFNUXQ´

Extra avondopenstelling Burgerzaken
op donderdag 24 april van 16.00 – 20.00 uur.
.LMNRSZZZKRUVWDDQGHPDDVQO

.HQQLVPDNLQJPHW¿WQHVV
tijdens de Nationale Sportweek
7LMGHQVGH1DWLRQDOH6SRUWZHHNRUJDQLVHHUW6SRUWDDQGH0DDVYRRULHGHUHMDDUJURHSYDQGHEDVLV
VFKROHQHHQDFWLYLWHLW'HJURHSHQNRQGHQ]LFKRSJHYHQYRRUHHQNHQQLVPDNLQJPHW¿WQHVVHQDHUR
ELFV'H]HFOLQLFVZHUGHQYHU]RUJGGRRU$QFR/LIHVW\OH&HQWUHLQ+RUVWHQ$Q\WLPH¿WQHVVLQ6HYHQXP
0HHUGDQNLQGHUHQYHUGHHOGRYHUJURHSHQKHEEHQ]LFKHHQXXUWMHOHNNHULQKHW]ZHHWJHZHUNW
RQGHUEHJHOHLGLQJYDQHHQSURIHVVLRQHOH¿WQHVVLQVWUXFWHXU
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Werkzaamheden Meterikseweg 6W-DQVVWUDDW9HQUD\VHZHJ
De gemeente gaat in de periode van 1 mei tot
27 juli op de volgende wegen werkzaamheden
uitvoeren:
6W-DQVVWUDDW0HWHULNVHZHJYDQDIGHNP
zonegrens in Meterik tot en met de rotonde
Jacob Merlostraat;
9HQUD\VHZHJWXVVHQGHURWRQGH-DFRE
Merlostraat en de Noordsingel.
Door onvoorziene omstandigheden zoals het weer,
kan de start en duur van uitvoering wijzigen.
De werkzaamheden bestaan uit de volgende
verkeersmaatregelen:
 GHYRRUUDQJVZHJZRUGWRSJHKHYHQ
 GHYRRUUDQJZRUGWDI]RQGHUOLMNJHUHJHOGELM
NUXLVSXQWHQRI]LMZHJHQ
 HUZRUGWHHQODQJJHUHNWNUXLVSXQWSODWHDX
DDQJHOHJGELMGHWZHHDDQVOXLWLQJHQRSGH
$IKDQJZHJ ELMKHWNDSHOOHWMH 

 HUZRUGWHHQODQJJHUHNWNUXLVSXQWSODWHDXDDQ
JHOHJGELMGHDDQVOXLWLQJYDQGH%HHNVWUDDWHQ
3ULQVHV,UHQHVWUDDW
 HUZRUGWHHQYHUKRRJGHLQULWDDQJHOHJGELM
GHDDQVOXLWLQJYDQGH(PPDVWUDDWRSGH
0HWHULNVHZHJ
 HUZRUGWHHQYULMOLJJHQGWURWWRLUDDQJHOHJGDDQ
OLQNHU]LMGHYDQGH0HWHULNVHZHJ EHNHNHQYDQDI
GH9HQUD\VHZHJ RYHUHHQOHQJWHYDQP
 HUZRUGHQRSGHURWRQGHVRSGHWRHOHLGHQGH
ZHJHQ]HEUDSDGHQDDQJHOHJG
Onderhoudsmaatregelen asfaltverharding
Verder wordt er groot asfaltonderhoud uitge
YRHUGDDQGH6W-DQVVWUDDW0HWHULNVHZHJHQ
9HQUD\VHZHJ'HRQGHUKRXGVZHUN]DDPKHGHQEH
VWDDQXLWKHWZHJIUH]HQYDQGHVOHFKWHEHVWDDQGH
DVIDOWYHUKDUGLQJHQKHWRSQLHXZDDQEUHQJHQYDQ
een nieuwe tussenlaag en deklaag.

Fasering uitvoering

Koningsdag: gemeentewerken
gesloten voor inleveren tuinafval
1RUPDDOJHVSURNHQNXQQHQLQZRQHUVYDQ+RUVWDDQGH0DDVLHGHUH]DWHUGDJWXVVHQ
HQXXUKXQWXLQDIYDOJUDWLVLQOHYHUHQELMJHPHHQWHZHUNHQ $PHULFDDQVHZHJ+RUVW 
$DQVWDDQGH]DWHUGDJDSULOLVJHPHHQWHZHUNHQYDQZHJH.RQLQJVGDJJHVORWHQ8NXQWGDQ
JHHQWXLQDIYDODDQELHGHQ'H]DWHUGDJHUQDEHQWXZHHUYDQKDUWHZHONRP'HVSHOUHJHOVYRRU
KHWLQOHYHUHQYDQWXLQDIYDOYLQGWXRSZZZKRUVWDDQGHPDDVQO

MOTIVO

Werkvak

Afzetting

Periode van - tot

Fase 1

6W-DQVVWUDDWQUWRW%HHNVWUDDW

+DOYHZHJDIVOXLWLQJPD[OHQJWHZHUNYDNP

YDQPHLPHGLRPHL

Fase 2

6W-DQVVWUDDWQUWP
0HWHULNVHZHJ

9ROOHGLJHZHJDIVOXLWLQJPHWRPOHLGLQJ

PHGLRPHLEHJLQMXQL

Fase 3

0HWHULNVHZHJQU$WRW

9ROOHGLJHZHJDIVOXLWLQJPHWRPOHLGLQJ

EHJLQMXQLKDOIMXQL

Fase 4

0HWHULNVHZHJQUWP

9ROOHGLJHZHJDIVOXLWLQJPHWRPOHLGLQJ

KDOIMXQLEHJLQMXOL

Fase 5

0HWHULNVHZHJQUWP

9ROOHGLJHZHJDIVOXLWLQJPHWRPOHLGLQJ

EHJLQMXOLKDOIMXOL

)DVH

9HQUD\VHZHJQUWP

9ROOHGLJHZHJDIVOXLWLQJPHWRPOHLGLQJ

KDOIMXQLHLQGMXQL

Fase 7

6W-DQVVWUDDWQUWP
0HWHULNVHZHJ

9ROOHGLJHZHJDIVOXLWLQJPHWRPOHLGLQJ

op zondag 27 juli

De betreffende wegvakken worden per fase voor al het verkeer afgesloten. In verband met de
werkzaamheden wordt al het doorgaande verkeer omgeleid via borden. Tijdens asfalteringswerkzaamheden is er geen verkeer mogelijk. De woningen/bedrijven blijven zoveel mogelijk
bereikbaar en de bewoners/bedrijven worden per brief door de aannemer op de hoogte gesteld
van de werkzaamheden. Er wordt alles aan gedaan om het ongemak tot een minimum te
beperken, maar het is onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van dit onderhoud enige overlast
ontstaat. Wij vragen hiervoor uw begrip.
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JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze zes inspirerende
keukenshowrooms.
BERGEIJK

DEURNE

HEERLEN

DE WATERLAAT 8

STATIONSSTRAAT 67

IN DE CRAMER 148A

T0497 552882

T0493 441111

T045 5506550

Elke zondag geopend

SOMEREN-EIND

TILBURG

VEGHEL

BOERENKAMPLAAN 143

APHRODITESTRAAT 2

CORRIDOR 7

T0493 441111

T013 5784444

T0413 312200

SieMatic alleen in Bergeijk, Heerlen en Tilburg.
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KOM EN
BEKIJK ONZE
VERNIEUWDE
COLLECTIE

politiek
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Een betrouwbare overheid, voor wie?
De laatste berichten zijn dat gesprekken om tot mogelijke coalitievorming tussen SP en CDA te komen niet tot succes hebben geleid. Het CDA
wilde onder andere het NGB niet heroverwegen. Het CDA gaf aan dat de
gemeentelijke overheid betrouwbaar dient te zijn. Zou dat de reden zijn?
Betrouwbaarheid?
Op de verkiezingsavond was
het al duidelijk. Vijf wethouders
en de (oude) coalitie (volgens de
begroting van dezelfde coalitie was
drie genoeg) maar er moest voor
de bühne eerst wel even met de SP
gesproken worden. Voor de bühne.

Maar dat terzijde.
Voor wie wil het CDA een betrouwbare overheid? In de laatste HALLO
staat het stuk over Heideveld Varkens
BV. Dit laat zien voor wie het CDA een
betrouwbare overheid wil. Niet voor
de inwoners, in ieder geval zoals uit

dit artikel blijkt. De gemeentelijke
overheid, met het CDA in het college,
behoeft geen adequate handhaving
van de belangen van burgers. Dat is al
vaker gebleken. Ook is duidelijk geworden bij debatten in de raad dat de
varkensbedrijven belangrijker zijn dan
goed en open overleg met belangengroepen van burgers. Dat handhaving
de enige mogelijkheid is om dit bedrijf
in beweging te krijgen, blijkt ook uit dit
artikel en alleen door dwang beweegt
de gemeente.

De feiten volgens het artikel:
Heideveld Varkens BV gaat haar uitstoot
beperken, niet vanuit maatschappelijk belang, maar om een dwangsom
te ontlopen. Is dat mooi of toont het
bedrijf daarmee haar ware gezicht? De
gemeente gaat handhaven (en daardoor komt het bedrijf in actie), niet om
de belangen van de inwoners te dienen
maar omdat de Raad van State de
gemeente hiertoe dwingt. Betrouwbare
gemeente?
Wat we kunnen concluderen is dat

het college (lees: het CDA) een nogal
eenzijdige kijk op betrouwbaarheid
heeft. Het gebrek aan daadkracht
en handhaving in het belang van de
burgers is een breed probleem. Of
het CDA dat wil veranderen, valt te
betwijfelen.
Als u hierover of over andere
politieke zaken met ons wilt spreken,
bent u welkom elke eerste zaterdag
van de maand van 11.00 tot 12.00
uur in de bibliotheek in Horst.
Andries Brantsma, D66

een gemeente met 40.000 inwoners Zij
wilden dit totale bedrag zelf innen en
niet inzetten voor een ander te bepalen
doel voor de inwoners van Horst aan
de Maas. Het raadsgeld is een neveninkomst. Dat krijg je naast je inkomsten
uit werk of uitkering.
Omdat iedereen moet bezuinigen,
leek het de SP vanzelfsprekend dat
ook raadsleden bezuinigen. Maar nee,
de andere partijen hadden geen oren

naar het voorstel van de SP. Je zit toch
in de raad voor het welzijn van de
mensen uit je gemeente niet voor
het eigen belang. Vreemd vind ik dat
de leden van de andere partijen wel
vinden dat we moeten bezuinigen
maar er zelf niet in willen investeren.
Ik ben weer een illusie armer.

Nieuw in de raad
Op 27 maart werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.
Zenuwachtig was ik niet. Wel benieuwd naar de mensen van de andere
partijen in de raad. Vooral was ik benieuwd naar hun inzet voor de burgers
in Horst aan de Maas. Want hiervoor ben je immers in de politiek.
De SP had voor de eerste raadsbijeenkomst een agendapunt. Dit was
het voorstel om 20 procent af te staan
van de raadsgelden die wij ontvangen voor het werk in de raad. Om
deze 20 procent in te zetten voor een

ander doel voor de inwoners van Horst
aan de Maas. Het gaat hier om zo’n
60.000 euro per jaar.
Onze fractieleider bracht het
voorstel in. De andere partijen kunnen
dan reageren. Ik ging op het puntje van

mijn stoel zitten in de verwachting dat
de andere partijen het eens zouden
zijn met het voorstel van de SP. Om
vervolgens met elkaar te kijken voor
welk doel de raad het geld dan zou
besteden. Ik had meteen mijn eerste
verbazing en teleurstelling te pakken.
Nee, de andere partijen wilden hier
niet aan mee werken. Zij beriepen zich
op de wet dat zij recht hebben op het
totale bedrag dat beschikbaar is voor

Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

27 deelnemende bedrijven uit
Meterik e.o. presenteren hun producten!
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van tuin gerelateerde bedrijven tot bouwbedrijven en van natuurgeneeskundigen tot beveiligingsbedrijven
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en nog veel meer
zoals garagebedrijven,
outdoorbedrijven,
oldtimer tractoren enz.

cultuur 19

24
04

Oranjefeest in Hegelsom
Het Oranje Comité van Hegelsom organiseert op Koningsdag, zaterdag 26 april, een Oranjefeest. Dit dorpsfeest begint om 12.00 uur.
Het Oranjefeest start met de traditionele kindermarkt. ’s Middags is
er een spellencircuit voor alle jeugd
met muziek van MJ Licht & Geluid.

Tussendoor is het Open Podium en als
afsluiter van het Oranjefeest is er een
optreden van Pigtail. Alle activiteiten
tijdens het Oranjefeest vinden buiten

plaats bij zaal Debije onder een
grote parachute. Bij slecht weer
vindt het programma in de zaal
plaats.

Koningsdag Sevenum
In Sevenum worden door Jongeren Gilde Sevenum en Oranje Comité Sevenum op Koningsdag allerlei activiteiten
georganiseerd. Zo start men om 13.15 uur met het oplaten van ballonnen voor de ballonnenwedstrijd. Ruim vierhonderd ballonnen worden losgelaten. Meedoen kan vanaf 13.00 uur op het Raadhuisplein bij de gele pipowagen.

Koningsdag
in Horst-centrum
De eerste Koningsdag wordt zaterdag 26 april ook in het centrum van
Horst gevierd. ’s Morgens vanaf 11.00 uur mogen alle basisschoolkinderen
hun ﬁets versieren bij zaal De Lange aan het Wilhelminaplein. Er liggen
spullen klaar om de ﬁetsen helemaal in het oranje te steken.
Om 13.00 uur start de optocht
in het centrum van Horst vanuit
grandcafé Liesbeth. De tocht loopt
dan via de Herstraat. Bij Meulendijks
gaat de tocht het centrum weer in,
waarna weer geëindigd wordt op het
Wilhelminaplein.
Na de ﬁetsoptocht kunnen alle

basisschoolkinderen met een spelkaart
de spellen spelen die op het plein
staan.
Rond 16.00 uur is de prijsuitreiking
voor de mooist versierde ﬁets. Wie
meedoet aan de spellen, doet ook
automatisch mee met de tombola. Om
17.00 uur vindt de afsluiting plaats.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese t nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 20 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Daarna begint de kindermarkt. Alle
leerlingen van de basisscholen mogen
deelnemen aan de markt rondom
het Raadhuisplein en een deel van
de Mgr. Verstraelenstraat. Daarnaast
zijn er activiteiten waar kinderen door
het kopen van een stempelkaart aan
mee kunnen doen. Er is een zandbak,
er staan springkussens, kinderen kunnen geschminkt worden en er is een

Agenda
Koningsdag

grote ren-je-rotbaan. Ook hier kunnen
kinderen strijden voor de snelste tijd.
Een tafeltennisrobot van tafeltennisvereniging Seta laat kinderen kennismaken met de sport. Harrie Kanters
zorgt voor ritjes met paard en wagen.
De activiteiten en de kindermarkt duren
tot 16.00 uur.
Daarna is het de beurt aan
leerlingen van het voortgezet onder-

wijs. Zij kunnen hun reactievermogen
testen met het stokkenspel, er is een
reusachtige versie van vier op een rij
en de jongeren kunnen deelnemen
aan het gladiatorenspel, een groot
wiebelplateau in een Colosseumthema.
Ook zijn er weer een junglerun en een
luchtkussen en is er de mogelijkheid
om te barbecueën. Deze activiteiten
duren tot ongeveer 19.00 uur.

Fiets versieren en optocht

Optredens Sowieso,
Brooklyn en dj Harrald

za 26 april 11.00 uur
Locatie: zaal De Lange

Spellenmiddag

Griendtsveen

za 26 april aansluitend
Locatie: Wilhelminaplein

Vossenjacht
za 26 april 10.00 -13.00 uur
Organisatie:
Oranjevereniging
Locatie: speeltuin ‘Huppelepup’

Hegelsom
Oranjefeest
za 26 april 12.00 uur
Organisatie: Oranje Comité
Locatie: zaal Debije

Horst

Lottum
Koningennacht:
Nederpop Extravaganza
za 26 april 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Meerlo
Oranjefeest
za 26 april 14.00 uur
Organisatie:
Oranje Comité Meerlo
Locatie: Speulplats

Koningsnacht
vr 25 april
21.00-01.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Oranjetocht
za 26 april 07.30 uur
Organisatie: TWC Oranje Horst
Locatie: De Mèrthal

Sevenum
Kindermarkt, attracties
za 26 april 14.00 uur
Organisatie:
Jongeren Gilde Sevenum en
Oranje comité
Locatie: Raadhuisplein

za 26 april 14.00 uur
Organisatie: Sevewaeg
Locatie: Marktplein

Koningsnacht met dj’s
Maximus, Sjengfrancisco,
Kid de Luca en mc Boogie
za 26 april 22.00 uur
Locatie: café De Gaper

Koningskienen
ma 28 april 14.00 uur
Organisatie: KBO
Locatie: De Wingerd

Voetklachten en
Podotherapie Hermanns
Pijn onder de hiel of voetholte
Het hielbeen is een groot, stevig bot met twee belangrijke functies; het dragen van het lichaamsgewicht tijdens het staan en
het afwikkelen van de voet tijdens het lopen. Daarnaast is het
een aanhechtingspunt voor een aantal enkelbanden en pezen
in de voet. Aan de onderkant van de hiel zit een pees die er
voor zorgt dat de voetholte mooi in stand blijft. Wanneer een
voet is doorgezakt of juist heel hol is, komt er teveel trekkracht
op de pees te staan en zal men pijnklachten ervaren onder de
hiel en/of onder de voetholte. Vooral na lang zitten en na het
slapen, ervaart men deze pijnklachten bij het staan en lopen.
Indien er niets aan deze klachten gedaan wordt, kan de pijn
zelfs de hele dag aanhouden.
Podotherapie Hermanns heeft een protocol opgezet waardoor
nagenoeg iedereen van deze klachten af kan komen.
Bel voor een afspraak of kijk op onze website.
Bij de meeste verzekeraars wordt het
grootste deel van de therapieën vergoed en podotherapie valt niet onder
uw eigen risico. Podotherapie is vrij
toegankelijk, wat wil zeggen dat u een
afspraak kunt maken zonder verwijzing
van een arts of medisch specialist!

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

Swolgen
Bokkenjacht
za 26 april 10.00 - 15.00 uur
Org: Oranje Comité Swolgen
Locatie: start eetcafé Bram

Tienray
Vossenjacht, schminken en
springkussen
za 26 april 13.00 uur
Organisatie: Kidsfun Tienray
Locatie: tent bij OJC Gaellus

In de regio Horst zit podotherapie Hermanns
op de volgende locaties:

Lottumseweg 43
5971 BV Grubbenvorst
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum

++
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(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl
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zondag 27 april

horst centrum

leeft
12.00 - 17.00 uur
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Het centrum van Horst lee
AGENDA
Horst Centrum

3 t/m 7 mei

Voorjaarskermis
25 mei

Koopzondag
9 juni

koopzondag
13 t/m 15 juni

Wandel
driedaagse

De tweede editie van Horst Centrum Lee vindt plaats op zondag 27 april van
12.00 tot 17.00 uur. Na de succesvolle eerste editie vorig jaar is besloten dit jaar
weer een koopzondag te organiseren waar de bezoekers getrakteerd worden op
levende etalages, muziek, theater en sport.
“De eerste editie van Horst Centrum Lee is heel
goed gegaan. We hebben prachtig weer gehad en
zowel de bezoekers als de winkeliers waren razend
enthousiast”, zegt Marjet Derix van Werkgroep
Horst Centrum Lee. De bezoekers werden vorig
jaar positief verrast door alle leuke activiteiten,
die 27 winkeliers bedacht hadden om het winkelend
publiek te interesseren een kijkje te komen
nemen. Marjet: “Zo waren er kuikentjes in een
etalage, een bewegend tennisveld, een Dixieband,
een poppenkast en nog veel meer te vinden in
de winkelstraten van Horst.”
Ook dit jaar beloo weer een leuke editie te worden
van Horst Centrum Lee. “Toneelvereniging
De Vrije Spelers kleedt een winkeletalage
aan, de act Tom, Tom en de Bombardon komt,
de Dixieband is weer van de partij en natuurlijk
hebben we een winkelactie waarbij leuke prijzen
te winnen zijn”, aldus Marjet.
In de winkels met levende etalages zijn ook
aeeldingen te vinden van kindervrienden met

bijbehorende letters. Zo is er deze editie dus nog meer
aan kinderen gedacht. Wie door het centrum loopt,
kan deze letters verzamelen en invullen op een ﬂyer.
Het deelnameformulier kan ingeleverd worden bij
Meulendijks Sport 2000, modecentrum Frans Theelen
of supermarkt Plus Lucassen. Deelnemers maken
kans op één van de vijf waardebonnen ter waarde
van 25, 50, 75, 125 of 200 euro. Deze bonnen zijn te
besteden bij de deelnemende winkeliers. De winnaars
worden op 28 april persoonlijk op de hoogte gesteld.
Marjet gee aan dat deze editie van Horst Centrum
Lee zeker niet hetzelfde wordt als vorig jaar.
“Het programma en de etalages worden totaal anders
ingevuld.” Ook de horeca van Horst is van de partij,
dus er is genoeg lekkers te eten en te drinken.
Parkeren is zoals altijd gratis. Marjet: “Het is echt
een uniek evenement, wat u niet mag missen.
Nergens anders vindt u zoiets als dit evenement in
Horst. Het centrum wordt een geheel en iedereen
werkt samen. De bezoekers worden positief verrast
door wat er allemaal gebeurt.”
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Acties en aanbiedingen van deelnemers:
Gratis voetmassage

GRATIS Nike bal (t.w.v. €15.00 )

van 12.00-17.00 uur

Bij aankoop Nederlands elftal
wedstrijdshirt

kom, geniet en ontspan

Hoofdstraat 14

gratis horloge (t.w.v. € 39.95)

bij aankoop vanaf € 30,00

Samsung LED TV*
€ 500.00 retour

Kerkstraat 17

Het is tijd voor een Mavi jeans!

Gratis Goodybag
vrijdag 25, zaterdag 26 (10.00-14.00 uur) en
zondag 27 april (12.00-17.00 uur)

Actie alleen geldig op zondag 27-04-2014

Bij aankoop van een Mavi jeans
Kerkstraat10a
2
Kerkstraat

Coenders Horst
Kerkstraat 11

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

25% korting
op alle
zomerlaarsjes

Wilhelminaplein 1

schoenmode

Steenstraat 14

Buitengewoon compleet!
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verenigingen

Vogelmarkt Meerlo
De maandelijkse vogelmarkt van vogelvereniging De gevleugelde
vrienden Wanssum e.o. vindt plaats op zondag 27 april. De markt is in
zaal ’t Brugeind in Meerlo van 09.30 tot 12.00 uur.
Op deze vogelmarkt, waar diverse
vogelhandelaren aanwezig zijn, kan
iedereen vogels kopen maar ook zelf
verkopen. Ook kan men hier terecht
voor alle vogelbenodigdheden zoals
vogelvoer, nestkastjes en meer.
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BIEB in America
In America zijn vergevorderde plannen voor het opzetten van een BIEB-project. BIEB staat voor Bouwen In Eigen
Beheer. In America heeft een aantal jongeren de handen ineen geslagen om zelf haar woningen te bouwen.

Duiven en kwartels worden niet op de
markt toegelaten en er mogen maximaal twee vogels in een kooi.
Voor meer informatie over de
markt, neem contact op met M. van
Osch op 0478 53 12 21.

Gezamenlijke goede doelen

Meer donaties
collecte
De gezamenlijke goede doelencollecte vond begin april plaats in
Horst aan de Maas. Een aantal dorpen heeft nu haar totalen bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat zowel inwoners van Horst als Melderslo meer
hebben gedoneerd dan vorig jaar.
In Horst werd 33.168,77 euro
opgehaald voor de dertien goede
doelen. Dat resultaat, 2,3 procent
meer dan in 2013, toont een stijgende lijn in donaties in het dorp.
Vorig jaar nog werd iets minder dan
32.500 euro opgehaald. Dat was
toen ook al een stijging van 0,5
procent ten opzichte van 2012. De
meeste donaties gingen uit naar de
Hartstichting (3.834,30 euro) en KWF
Kankerbestrijding (5.292,45 euro). In
Melderslo werd dit jaar maar liefst 6,5

procent meer opgehaald dan vorig
jaar. Toen werd er 7.000 euro opgehaald, nu kwam het totaal van alle
giften uit op 7.453,31 euro. Ook hier
gingen de meeste donaties naar KWF
Kankerbestrijding (798,90 euro), maar
ook de Hartstichting (680,36 euro) en
Alzheimer Nederland (646,58 euro)
werden ﬂink gesteund.
Tijdens de gezamenlijke
collecteweek gaan vrijwilligers op pad
om een bijdrage te vragen voor de
goede doelen.

Enkele maanden geleden
organiseerde de dorpsraad van America
met een aantal jongeren, na aanleiding
van een dorpsavond in december,
een enquête om de woonbehoefte
te onderzoeken. Deze enquête is te
vinden op www.woneninamerica.nl
Op dit moment hebben ruim zestig
mensen gereageerd op deze enquête
waarvan meer dan vijftig een woning

zoeken in America op korte en langere
termijn. Tijdens de presentatieavond in
maart formeerde zich ook een groepje
dat op dit moment echt verder wil.
Bouwen In Eigen Beheer blijkt op dit
moment de beste en vooral ook de
meest voordelige vorm te zijn. Dit kan
direct gestart worden op gemeentelijke
grond aan de Lisdodde.
BIEB is een samenwerkingsvorm

waarin de groep gezamenlijk te werk
gaat, op zoek gaat naar onder anderen
één architect, één bouwbedrijf en één
tegelzetter.
Op donderdag 1 mei zit de BIEBgroep weer bij elkaar om verdere
afspraken te maken over de voortgang.
Meer informatie is verkrijgbaar
via 06 51 55 47 17 of via
wonen@inamerica.nl

Brocante • Curiosa • Antiek • 60er Jaren • veel Merkkleding

Open zondag 27 april
10.00 - 16.00 uur
Actie, feest en gezelligheid, wij bestaan 1 jaar.
Koningsdag 26 april gesloten
Iedereen is van harte welkom.

VOOR ALLE BEZOEKERS GRATIS KOFFIE,THEE OF FRIS MET STUK CAKE
Open: di t/m vr 12.00 - 17.00 uur • vr koopavond tot 20.00 uur • za 10.00 -16.00 uur.
Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

www.tweddekans.nl

Plezier op en rond
het boerenerf!

Voorspeelmiddag

Jubilarissen
drumband Horst
Drie jubilarissen van drumband Jong Nederland Horst worden tijdens de
jaarlijkse voorspeelmiddag van de muziekvereniging in het zonnetje gezet.
Jack Janssen is 40 jaar lid, Pascal Lindken en Martijn Schoeber zijn 10 jaar lid.
Tijdens de voorspeelmiddag
laten leerlingen van de drumband
aan familie en bekenden horen
wat ze het afgelopen jaar geleerd
hebben. Daarnaast is er ruimte voor
de huldiging van jubilarissen. Jack
Janssen ontving op Drumpop in 2013
al een Koninklijke onderscheiding ter
waardering van al zijn verdiensten
voor de vereniging. Het 40-jarig
lidmaatschap komt daar dit jaar nog

eens bovenop. Ook Pascal en Martijn
zijn met hun 10-jarig lidmaatschap
ook vaste waarden voor de drumband,
zowel voor als achter de schermen,
want naast het bespelen van allerlei
slagwerkinstrumenten zetten ze
zich vrijwillig in bij verschillende
activiteiten. De jubilarissen kunnen
op zondag 27 april vanaf 15.30 uur in
café The Shufﬂe in Horst gefeliciteerd
worden.
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Handbalclub Wittenhorst
bestaat 50 jaar
Handbalclub Wittenhorst viert dit jaar haar vijftigjarig jubileum. Op 24 mei vindt een feestelijke reünie plaats.
HALLO Horst aan de Maas blikte samen met leden Frans Joosten (62) en Klaus Homey (69) uit Horst terug op enkele
leuke momenten uit de Horster handbalgeschiedenis.

verenigingen 23
Ereleden
Horster Harmonie
Naast het uitreiken van twee Koninklijke Onderscheidingen werden
twee leden van de Koninklijke Harmonie van Horst onlangs ook uitgeroepen tot erelid. Nico van Tilburg (die ook een linjte kreeg) en Wim Saris
viel die eer ten deel.

Na twaalf jaar nam Wim Saris afscheid als bestuurslid van Koninklijke
Harmonie van Horst. In deze twaalf
jaar heeft hij veel werk verzet voor de
vereniging, stelt de harmonie, onder

andere bij de jeugdopleiding, de activiteitencommissie en het jeugdorkest.
Ook Nico van Tilburg werd tot erelid
benoemd. Hij werd een ‘spilﬁguur’
voor de vereniging genoemd.

Frans (links) en Klaus vieren het vijftigjarig jubileum van hun club
Bij de oprichting van de handbalclub in 1964 was de club slechts
toegankelijk voor dames. In 1968
kwam hier ook een herenafdeling
bij. “Tijdens mijn laatste jaar op de
Mulo had ik een gymleraar met een
handbalhart. Vanuit de kajuit van de
Young Boys, een clublokaal bovenin de
Buyssen Meulen in Horst, is toentertijd
de herenafdeling opgericht. Ik ben nog
de enige betrokkene vanaf de oprichting,” vertelt Frans. “In de winter van
1968-1969 trainden we voor het eerst
in de Mèrthal in Horst. We moesten
de lampen zelf in de ﬁttingen draaien,
eigenhandig een goal timmeren en
de vloeren vegen. Het seizoen daarop
is de Mèrthal verbouwd. Pas vanaf
seizoen 1982-1983 zijn we in De Berkel
in Horst gaan handballen.”

‘Het was beregezellig’
Wanneer gevraagd wordt naar
leuke anekdotes, schudden de heren
de mooie verhalen uit hun mouw.
Met pretoogjes vertellen ze over

hun belevenissen bij Wittenhorst.
Klaus: “Ik heb vanaf mijn dertiende in
Duitsland gehandbald. In 1973 ben ik
getrouwd en in Horst komen wonen.
Een jaar later heb ik me aangemeld
bij Wittenhorst. Ter nagedachtenis aan
een verongelukte speler van mijn oude
Duitse club organiseerde de vereniging
in 1975 een toernooi. Ook Wittenhorst
was uitgenodigd om deel te nemen.”
“Het was beregezellig,” vult Frans aan
met een glimlach. “We overnachtten in
het stadion waar het toernooi gehouden werd. We zullen niet snel vergeten
dat we ´s nachts gewekt werden door
een stelletje dat ongestoord hun gang
wilde gaan. Het was de terreinknecht
die een sleutel had om binnen te
komen. Ook keken we met grote ogen
toen het gemeentepersoneel de dag
begon met twee halve liter bier en
een kwart liter Schnapps per persoon.
De volgende keer waren we niet meer
verbaasd.”
In het kader van het vijftigjarig
jubileum mocht de handbalclub dit

jaar de boerenbruiloft organiseren.
“Ik had er nogal wat zorgen over,
maar het is prachtig geworden. Mijn
complimenten aan iedereen die
eraan heeft meegewerkt. Enkele
weken geleden werd ik er nog door
de deken over aangesproken. Ook
vanuit de carnavalsvereniging heb ik
de nodige complimenten ontvangen,”
vertelt Frans trots.

Reünie
De reünie op 24 mei is de volgende
grootse activiteit om het jubileumjaar
te vieren. Iedereen die in de afgelopen
vijftig jaar bij Wittenhorst betrokken is
geweest, is van harte welkom. Daar
zullen ongetwijfeld nog meer spannende en sterke verhalen van vroeger
omhoog borrelen. “Als het goed is, zal
de reünie plaatsvinden in de Mèrthal.
De plek waar het allemaal begonnen
is,” sluit Frans af.
Wie naar de reünie wil komen, kan
zich aanmelden op www.hcwittenhorst.
nl of via hcwreunie@gmail.com

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

heeft de

voorjaarskriebels!
Diverse aanbiedingen in dekbedovertreksets

ASPERGES

Kom onbeperkt genieten van de koningin
van de groente bij De Lindehoeve!

€ 24,50
Reserveren is gewenst, kijk voor
de data en meer informatie op
www.herbergdelindehoeve.com
CdXYU`[YaYbY`YXYbjYf[UXYf]b[jUbVf]X[YW`iV<cfghcdX]bgXU[%)Udf]`kYfXYbjYYfh]Yb`YXYb
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Herberg de Lindehoeve
Horsterweg 51
5971 ND Grubbenvorst
T +31(0) 327 0135

sport
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Gazonmaaierrace Lottum
In Lottum wordt op zondag 27 april een gazonmaaierrace gehouden. De race vindt plaats vanaf 13.00 uur op
het terrein aan de Stokterweg.
In vier klassen wordt
gestreden voor het Nederlands
kampioenschap. Ongeveer
veertig bolides met aluminium
frames, stuurversnelling en
stuurbekrachtiging verschijnen in

Lottum aan de start, van 20 pk tot
120 pk.
Ook rijders uit Lottum nemen
deel aan de gazonmaaierrace. In de
superstandaardklasse strijdt Piet van
de Berg voor een overwinning en in

de Special C-klasse probeert Marcel
Jenniskens zijn overwinning in een
eerdere race in Aalten vervolg te
geven. In de B-klasse verschijnt Roy
Curvers aan de start, die zijn eerste
wedstrijd voor dit jaar rijdt.

Gestage inschrijving De-4
De derde wandelvierdaagse van Grubbenvorst vindt plaats van 21 tot en met 24 mei. Het organisatiecomité
van de De-4 geeft aan dat de eerste 350 wandelaars inmiddels zijn geregistreerd.

Hovoc N5.4 kampioen

De wandelaars die zich inmiddels hebben ingeschreven voor de
wandelvierdaagse komen uit alle
Noord-Limburgse dorpen. Met name
de kernen van Horst aan de Maas zijn
goed vertegenwoordigd.

Dit jaar is er een nieuwe route
in het programma opgenomen: de
Floriaderoute. De wandelaars kunnen
kiezen uit drie routes van 5, 10 of 15
kilometer. Op de slotdag, zaterdag 24
mei, kan iedere wandelaar zijn afstand

inruilen voor de 25 kilometer-route.
Deze route steekt de Maas over. In
de pauze worden de wandelaars
ontvangen bij de Houthuizermolen in
Lottum. Inschrijven voor De-4 kan nog
tot en met vrijdag 16 mei.

Door: Volleybalvereniging Hovoc
Team N5.4 van volleybalvereniging Hovoc uit Horst is vorige week
kampioen geworden. In Velden trad het team eerst aan tegen de gelijknamige club in een wedstrijd die spannend werd.

Biljartclub Boëms Jeu

Het team uit Horst speelde vaak
driemaal achter elkaar en ging voor
elke bal en dat leverde een gelijk
opgaande strijd op. VC Velden N5.1
en Hovoc N5.4 stonden gezamenlijk
bovenaan, maar de Horster ploeg
won beide sets nipt (43-42 en
36-34): 4-0.

Het A-team van biljartclub Boëms Jeu uit America is kampioen geworden in de hoogste klasse van de
Biljartbond Horst-Venray.

Aansluitend won Hovoc N5.4
ook de wedstrijd tegen Avoc N5.2
en bezegelde het zo haar kampioenschap. Lisanne Peeters, Ilse Janssen,
Joyce Janssen, Vera Bouten en Indy
Derix worden gecoacht door Mariëlle
Peeters en Marc Derix en getraind
door Marian Janssen en Stefan Bouten.

www.vlees-koopjeshorstaandemaas.nl
Ook voordelig barbecuevlees op de website!

Aanbiedingspakket:

2 x 500 gram gehakt / 4 hamburgers / 4 slavinken
4 saucijsjes / 4 gepaneerde schnitzels
4 runderschnitzels / 4 kip krokantschnitzels

nu slechts
25% voordeliger dan in de winkel

€ 29,95

(alleen online te bestellen en 3 dagen voor dat u het afhaalt)
Aktie geldig t/m 1 juni 2014
Ook te bestellen via

info@janssen.keurslager.nl
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Kampioenschap A-team
Het bestuur van biljartclub
Boëms Jeu biedt daarom het team
Jan Geerarts, Peter Geurts en

Noud Haegens een receptie aan op
Koningsdag, zaterdag 26 april. De receptie is van 20.00 tot 21.00 uur in het ver-

enigingslokaal in America. De avond
wordt opgeluisterd met een optreden
van Vaalser muzikant Guido Staps.

Eerste punten Superstock
Van Leuven
Door: G&S-team
De eerste ronde van het British Superbike-kampioenschap werd maandag 21 april op het Engelse circuit van
Brands Hatch gereden. Hierin kwam motorracer Kevin van Leuven uit Swolgen uit in de Superstock 600.
In deze klasse met 42 deelnemers, waarvan Kevin de enige
Nederlander is, wist de Swolgenaar
met het G&S-team een elfde plek op
de startgrid te bemachtigen.
De wedstrijd werd in twee delen
gereden omdat in de eerst ronde al
acht deelnemers ten val kwamen, die
Kevin ternauwernood kon ontwijken.

Een herstart volgde en Kevin kwam in
een groep terecht achter de kopgroep
van zeven man. Kevin wist zich naar
voren te knokken en sloeg in de laatste
ronde een gaatje naar zijn achtervolgers. Het gat naar de kopgroep was
niet meer te dichten, want de wedstrijd
was ﬂink ingekort vanwege een oliespoor op de baan.

Kevin: “Ik moet nog even wennen
aan de starts in deze competitie. Het
gaat er fel aan toe en wat ellebogenwerk wordt niet geschuwd. De
rest van de wedstrijd verliep echter
uitstekend. Het team en ik zijn prettig
verrast met het resultaat, de doelstelling was één puntje en het zijn er
acht geworden.”

Melderslo speelt gelijk
na verhitte strijd

Koningsdag geopend!
Zaterdag 26 April van
13.00 tot 17.00 uur
HORST

Door: Jan van de Pas, RKSV Melderslo
Het is het eerste elftal van RKSV Melderslo niet gelukt om een overwinning mee te nemen uit Venlo. De ploeg
bleef steken op een 2-2 gelijkspel: te weinig om mee te kunnen spelen in de laatste periode of om deel te mogen
nemen aan de nacompetitie.

St. Lambertusplein 12
Tel 077 39 86 464
Roggel is elke zondag geopend van 13 tot 17 uur.
Voor overige koopzondagen kijk op onze website.

Kofﬁe met
oranjesoes
3.35

2.75

geldig van 24 t/m 30 april

aanbieding van de week

Zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

De wedstrijd in Venlo begon onder
een stralend zonnetje, al maakte de
harde wind goed voetbal bijna niet
mogelijk. Wellicht hierdoor schatte
Jelle Driessen al na vier minuten een
voorzet niet goed in en kreeg hij de
bal ongelukkig tegen zijn arm. De
toegekende penalty werd door Boy
Derks hard ingeschoten, 1-0. Melderslo
kwam op 1-1 toen Bart Theeuwen
een goede combinatie van Melderslo
koelbloedig afrondde. Kort voor rust
kwam VVV ‘03 door Brian Zwiggelaar
op 2-1 uit een snelle counter. Melderslo
mocht zich in deze fase gelukkig prijzen
dat het hierbij bleef, aangezien VVV
‘03 met nog enkele snelle counters

dichtbij een 3-1 voorsprong was. Mede
door knappe reddingen van keeper Bas
Westerveld bleef het voor de pauze bij
2-1 voor de ploeg uit Venlo.

Afkoelingsperiode
Na de rust werd de wedstrijd er
niet plezieriger op. Melderslo kreeg
snel in de tweede helft een penalty
toegekend nadat Stan van de Pas in
de rug gelopen was. De toegekende
strafschop werd door Jeroen Kallen
prima ingeschoten, 2-2.
Er waren nog diverse kansen aan
beide zijden, maar gescoord werd er
niet meer. Met name VVV ’03 ging
erg ver om geen doelpunt tegen te

krijgen. Peter Spreeuwenberg werd
zo ongeveer middendoor getrapt door
de laatste man van de thuisploeg
toen hij richting VVV-doel soleerde.
Dit had een rode kaart tot gevolg. Deze
overtreding leidde tot een tweede
opstootje. Nadat de Venlose trainer
eerder al een Melderslo-supporter had
geslagen, sloeg nu echt de vlam in
de pan. De scheidsrechter van dienst
vond het op dat moment beter een
afkoelingsperiode in te lassen.
Na 10 minuten ‘afkoelen’ werd de
laatste twee minuten nog gevoetbald,
maar de kansjes in de verlenging
werden niet benut en dus bleef het
bij 2-2.
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Paardensportspektakel in Horst
Internationale menwedstrijden en acrobatiek op het paard. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 april staat Horst
in het teken van de paardensport. Op zondag wordt op het ruiterterrein in Horst een nieuwe vorm van paardensport
gedemonstreerd: horsebal, een combinatie tussen basketbal en rugby op het paard.

Paul Leunissen (30) uit Boekend is
naar eigen zeggen een van de eerste
Nederlanders die kennis heeft gemaakt
met horsebal. Zondag wordt het volgens hem een spectaculair schouwspel.
Hoe hij de sport heeft leren kennen?
“Het begon zeven jaar geleden toen er
een Brabants team op doortocht was
naar Duitsland en hier in de manege
een partijtje speelde. Ik was er meteen
van onder de indruk.”
Leunissen werd een tijd geleden
benaderd door de organisatie van de
internationale menwedstrijden in Horst.
Manege Beekshof, waar hij werkt, is
een van de eerste locaties in Nederland
waar horsebal wordt gespeeld.
“We hebben nu twee teams, een voor
jongeren en een voor ouderen. Het is
nog een vrij unieke sport en er zijn nog
niet veel teams in de regio te vinden.

Dat wil ik veranderen”, benadrukt hij.
Leunissen is er zeker van dat
horsebal veel publiek trekt. “Het is
in Nederland niet bekend, maar in
Frankrijk zijn ze er al heel goed in.
Met het team dat ik coach, zou ik graag
wat meer wedstrijden spelen, maar tot
nu toe blijft het bij vier wedstrijden per
jaar”, vertelt hij. Wat je voor horsebal
nodig hebt? “Een portie lef. En je moet
gevorderd zijn in het paardrijden. Je lift
als het ware op je paard mee”, legt hij
uit. “Het veld is rechthoekig. Tegenover
elkaar hangen twee ringen. Ieder team
heeft een eigen helft en het is de
bedoeling dat de teams van vier ruiters
met paarden drie keer de bal overspelen, voordat ze scoren door de bal in
de ring te gooien. Ondertussen mag
je de bal dan van elkaar afpakken.”
Een snelle balsport te paard, is dat niet

gevaarlijk? “Nee, er zijn genoeg regels
die het veilig maken, maar ruw is het
wel.”
Aangezien horsebal vrij intensief
is, duren de helften ieder maar tien
minuten. “De demonstratie bij de
menwedstrijden zal kort maar krachtig
zijn”, meent Leunissen. “Maar het
publiek zal van alle kanten aangetrokken worden. Het is gewoon heel leuk
om te zien. De ruiters komen in galop
het veld op, stellen zich voor en beginnen met de wedstrijd. Door een combi
van snelheid, de bal en paarden is het
spectaculair.”
In totaal neemt Leunissen zondag
acht ruiters met paarden mee. Deze
worden van tevoren helemaal voorbereid op de wedstrijd. De ruiters dragen
helmen en soms kniebeschermers
en de paardenbenen worden geban-

deerd. “Er komt van alles bij kijken.
De paarden krijgen een hangsingel,
zodat de ruiters de bal op kunnen rapen
als die valt, zonder van het paard af te
gaan. Dat wordt bedoeld met acroba-

tiek”, zegt Leunissen. “De ruiters zijn
constant in beweging. Van stilstaan is
geen sprake.”
Voor meer informatie, kijk op
www.menwedstrijdenhorst.nl

Apotheek Horst is gesloten
op Koningsdag 26 april
Wij verwijzen u in spoed-situaties
naar Dienstapotheek de Wieënhof te Venray
(tel. 0478-760007)

Beweegactiviteiten voor jong en oud
ook in verzorgingstehuizen
*\PQDVWLHNZDQGHOHQGDQV\RJDWDLFKLVSRUWHQVSHO
%HZHJHQLVRQPLVEDDUHQLVJRHGYRRUXZJH]RQGKHLG
+HWJHHIWSOH]LHUHQXKHHIWVRFLDOHFRQWDFWHQ
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Dien van Dinter
Sportactiviteiten voor 50-plussers
9DQ'RXYHUHQVWUDDW+RUVW7LQIR#VDPHQLQEHZHJLQJFRP

www.sameninbeweging.com

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Nieuwe baansponsor
Jeu de Boules Club
>YiXY6ci`Yg7`iVacW\hjcf][YkYY_;Yf;YifhgjUb:mg]cKYghg]b[Y`kY`_ca\YhYbcd\UUfVUbYb"
<]^kUgjc`[YbgXYW`iV[YhfcZZYbXccfXYacc]YVUbYbYb\Yh[fchYUUbhU``YXYbjUbXYW`iV"¸<]^kUg[fUU[
VYfY]XYYbVUUbhYUXcdhYfYbhY[YbjYf[cYX]b[caXUUfaYYcd_cfhhYfa]^bYYbVci`YgXfcaYhYn]Yb
jYfgW\]^bYb¹ U`Xig\YhVYghiif"CaXUh\YhVY[cbhYfY[YbYb kYfXYbXY\UbXY`]b[YbVY\cfYbXYV]^
XYUXcdh]YjYff]W\h]b\Yh[YVcikjUbXYgW\Y]XgfYW\hYfgjYfYb][]b["

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Weer poging naar dj marathonrecord

Ogen open houden en
plaatjes draaien
Bart Jenniskens draaide vorig jaar 169 uur lang muziek tijdens de dj-marathon in café De Lange in Horst.
Dit record werd niet ofﬁcieel erkend door Guinness World Records. Horster dj Funs Seuren (23), ook bekend als
Jacob Ace, probeert het dit jaar opnieuw tijdens de dj marathon die 30 april om 19.00 uur van start gaat.

Geslaagd voor ﬁetsen
Bijna 550 leerlingen van de basisscholen in de gemeente namen vorige
week deel aan het schriftelijk en praktisch verkeerexamen, georganiseerd
door Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling Horst aan de Maas.
Op diverse plaatsen werden
ﬁetsroutes uitgezet die de leerlingen
moesten volgen. Vrijwilligers van
VVN en enkele ouders beoordeelden het ﬁetsgedrag van de kinderen
op verschillende punten. Bijna alle
kinderen slaagden voor zowel het

praktisch als schriftelijk examen.
“Kinderen zijn kwetsbaar en dit is een
goede manier om ze te helpen met
de verkeersregels en hoe ze zelf veilig
kunnen ﬁetsen”, aldus Jeu van den
Beuken van VVN Nederland, afdeling
Horst aan de Maas.

De Dobbelsteen
bezoekt Sevenheym
Leerlingen van basisschool De Dobbelsteen hebben op vrijdag 18 april een
bezoek gebracht aan verzorgingshuis Sevenheym in Sevenum. De leerlingen
verzorgden een optreden en boden de bewoners een paasmandje aan.
Dit paasmandje was gevuld met
producten die de leerlingen zelf meenamen naar school en was voorzien
van een paaswens. Op de basisschool
wordt elk jaar een goed doel gekozen. Dit jaar was het thema: denk ook

eens aan een ander. Op goede vrijdag
werd het aangeboden aan de bewoners van verschillende afdelingen van
Sevenheym, een aantal gasten van de
Zonnebloem en cliënten van de groepswoningen aan het Sondertseveld.

Horster dj Funs Seuren gaat er
dit jaar voor. Funs is van plan om het
huidige Guinness dj marathonrecord
van 168 uur, dat op naam staat van
de Australiër Smokin’ Joe Mekhael,
te verbreken. Vorig jaar verbrak zijn
voorganger, Bart Jenniskens, dit record,
maar dit werd niet ofﬁcieel erkend door
Guinness World Records, omdat Bart
onder andere dezelfde nummers binnen vier uur had gedraaid.
Funs las de oproep voor een
kandidaat voor dit jaar van De Lange
op Facebook en heeft even getwijfeld.
Het is niet zomaar een recordpoging,
dus na de goedkeuring van de huisarts
meldde hij zich aan. “Het lijkt me een
leuke levenservaring”, vertelt Funs.
Hij is al druk bezig met zijn voorbereidingen. Hij heeft onder andere
hulp van Bart. Bart gaf hem vooral tips
over voeding en cafeïne. Funs: “Met

die cafeïne moet ik wel uitkijken, want
ik stuiter al na twee blikjes Red Bull.”
De beste tip die Funs van Bart kreeg,
was toch dat hij gewoon zijn ogen
open moet houden en plaatjes moet
blijven draaien. Ook de moeder van
Funs speelt een rol in de voorbereiding.
Hij is inmiddels gestart met het eten
van shakes van groenten en fruit. “Mijn
moeder zoekt dat allemaal uit.” De
zwaarste momenten voor Funs zijn naar
verwachting tussen 05.00 en 09.00 uur.
“Dan zijn er misschien poetsvrouwen
aanwezig, maar echt support heb je
nodig.” Funs: “Je moet het echt van je
familie en vrienden hebben.”

Opbrengst voor
goede doelen
Dit jaar sponsort café De Lange
voor het eerst twee goede doelen

tijdens de dj marathon. De keuze is
gevallen op verzorgingshuis Berkele
Heem in Horst en Alpe d’HuZes.
Jannis van den Heuvel,
woordvoerder van café De Lange,
vertelt: “Ik heb op sociale media
gevraagd welke goede doelen we
moesten steunen. Hier zijn deze
twee doelen uitgekomen.” Het is de
bedoeling dat sponsoren Funs per uur
steunen, waarna de opbrengst naar de
goede doelen gaat.

Mooi evenement
De dj marathon is een jaarlijks
terugkerend evenement van De Lange.
Jannis: “Het wordt steeds moeilijker om
het record te verbreken, maar De Lange
streeft naar een mooi evenement en
het steunen van goede doelen.”
Funs begint met zijn recordpoging
op woensdag 30 april om 19.00 uur.

pedicure pr aktijk

Erna Seuren
Voor uw complete voetbehandeling

Graag maak ik uw voeten
summerproof
Bemmelstraat 7, Horst, 077 398 81 45, 06 29 41 54 46

Onderz ek
& Analyse

Kom ook genieten bij…

MARKETING & COMMUNICATIE
Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

Kies voor focus, kies voor Viduro
www.viduro.nl/isabel
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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

Nadia Brinkhaus
13 jaar
Horst
Citaverde College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan denk ik dat ik een leuke baan
heb. Ik weet alleen nog niet wat ik zou
willen worden. Heel veel dingen lijken
me leuk, maar ik kan daartussen nog
echt niet kiezen. Ook zou ik dan op
mezelf willen wonen. Ik zou dan denk
ik meer naar de stad gaan. Dat lijkt me
wel leuk omdat ik nu al heel lang een
dorp woon. Ik zou wel eens willen zien
hoe het daar is.
In wiens huid zou je een dagje
willen kruipen? Wat zou je dan
doen?
In de huid van een beroemdheid.
Het liefst in de huid van Beyoncé denk
ik. Het optreden en het beroemd zijn
lijken me wel heel leuk. Die dag zou
ik denk ik aan heel veel fans handtekeningen uit gaan delen.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?

Dat zijn mijn vrienden op school, daar
heb ik heel veel lol mee. Ik ken ze
sinds het begin van dit schooljaar.
Ik zie ze natuurlijk altijd op school in de
pauzes, maar we spreken ook buiten
school af.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik van een vriendin van mij,
gewoon voor de lol. Het was een heel
droog gesprek voor de grap.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Eigenlijk vind ik sociale netwerken wel
handig. Je kan heel snel met iemand
praten en het is gewoon handig om
contact op te nemen met iemand.
Ik gebruik zelf Whatsapp en Facebook
het meest.
Wat is uniek aan jou?
Ik vind dat iedereen uniek is op z’n
eigen manier. Iedereen is apart, de
een is anders dan de ander. Mijn
persoonlijkheid maakt mij wel uniek,
ik ben wel vaak behulpzaam en zo.
Daar krijg ik vaak complimenten over,

Bezorger
Meerlo m/v
Kempen Media b.v.
is op zoek naar een
bezorger in Meerlo
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de
Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag ongeveer 3 uur
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56
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Nadia Brinkhaus Mies

op school als iemand bijvoorbeeld mijn
hulp nodig heeft, dan help ik diegene.
Daar krijg ik ook wel weer vaak hulp
voor terug van anderen.
Waar word je blij van
in Horst aan de Maas?
Van alle vrienden die ik heb. Het is
altijd gezellig als ik afspreek met
hen. We maken lol, we logeren ook
wel eens bij elkaar. Ik heb overal
verschillende vrienden, dus dat is altijd
wel gezellig. En sommige vrienden
zitten dan in dezelfde groep, en daar
zit ik dan ook bij. Ik hoor eigenlijk bij
verschillende groepen.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou zeker een deel aan mijn
familie geven. Ook zou ik een deel
aan mijn geboorteland geven omdat
zij het niet zo gemakkelijk hebben.
Mijn geboorteland is Haïti. Ik heb
vaak contact met mensen die daar
ook vandaan komen via Whatsapp.
Ook zou ik een deel zelf houden, om
te gaan shoppen met vriendinnen
en zo.

Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Zelfgemaakte frietjes. Ze schilt de aardappelen zelf en ze bakt ze daarna lang
zodat ze lekker knapperig worden, dus
dat is heel erg lekker. Ze maakt het niet
zo vaak, want het is heel veel werk,
maar het is wel altijd lekker.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag! Dan komt er visite,
zoals mijn familie en mijn vrienden.
Dat vind ik wel altijd gezellig. Ik vier
het niet heel groot, gewoon voor mijn
familie en daarna geef ik nog een
feestje voor mijn vrienden. Anders
wordt het te druk als ik het samen vier.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Ik zou het wel leuk vinden als mijn hele
familie komt, om het een keer heel
groots te vieren zeg maar. Dan zou ik
het wel graag thuis willen vieren, dat
is gewoon gezellig bij ons achter in de
tuin. Qua cadeaus weet ik soms echt
niet wat ik wil hebben.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat is een 6,5 voor wiskunde. Ik was
hier blij mee, omdat ik best wel veel
moeite heb met wiskunde. Ik denk dat
toch wel Nederlands mijn beste vak is.
En gym vind ik het leukste vak.
Zon of sneeuw?
De zon, omdat ik het altijd ﬁjn vind om
in de zon te zitten en te zonnen. Dan
kan ik gewoon lekker gaan zwemmen
in de zomer. Ik vind sneeuw ook wel
leuk. Ik ga ook ieder jaar op skivakantie. Maar als ik zou moeten kiezen zou
ik toch wel liever in de zon gaan liggen.
Discotheek of kroeg?
Dan kies ik voor een kroeg denk ik.
Dat is toch wel gezellig en je kent vaak
iedereen. Ik ga nu nog niet uit, maar
ik denk dat ik later wel eerder naar de
kroeg zou gaan.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens, ik ben
’s avonds best wel druk en hyper.
’s Ochtends ben ik best wel vaak
chagrijnig. Meestal kom ik wel goed uit
bed, maar dan heb ik meestal een niet
zo’n goed humeur.

Column

Tripje
universiteit
Afgelopen week maakte ik
samen met een vriendin een
tripje universiteit. In onze
eigen school is namelijk geen
werkplek te bekennen. Heel
raar inderdaad. Bergen werk
meegeven, maar geen werkplekken creëren, vreselijk
onlogisch. Anyway, wij vonden
een oplossing: de universiteit...
CdVUg]gjUb[cYXYjYf\U`Yb
van medestudenten kozen we
jccfYYbYbcfa[fcchib]jYfg]!
hY]hg[YVcikVi]hYb\YhWYbhfia
jUb5aghYfXUa"<]Yf_cbXYbkY
in alle rust de hele dag ﬂink
doorwerken in een van de
ghiX]Y\c_^Yg"=__YY_a»bc[Yb
uit: wat een ruimte, wat een rust
en wat veel jongens en maar een
\UbX^Yjc`aY]g^Yg"8Ycd`Y]X]b!
[YbbUhiifkYhYbgW\UddYb 
k]g_ibXYYb]bZcfaUh]WUjYgh][!
XYbn]W\bUaY`]^_cdXYnY
WUadig XigUUb]bhY``][YbhY
(enigszins nerdy) jongens geen
[YVfY_"=bhYfYggUbhcahYn]Yb 
maar thuis voelen deed ik me
b]Yh"5UbU``YgkUghYn]YbXUhk]^
twee (fashionstudenten) daar
niet thuis hoorden, en dat werd
nog eens keihard bevestigd
h]^XYbgXY`ibW\"
8YhUZY`kUUfUUbk]^aYhn»b
hkYYbnUhYbhY`ibW\YbV`YYZ
namelijk leeg. Zelfs toen alle
hUZY`gdfcd!dfcd!dfcdjc`nUhYb 
bleef onze tafel leeg. Mensen
[]b[YbcdXY[fcbXcZcd
ghcYdfUbXYbn]hhYb aUUfV]^cbg
aan tafel wilde niemand zitten,
terwijl er nog een stuk of zes
d`Y__YbkUfYb"<U``c\c \]Yfn]^b
d`Y__Yb ^Y\cYZhYW\hb]YhcdXY
grond te gaan zitten. Was het zo
erg dan? Zagen wij er zo vreselijk
fUUfcZUb[ghUUb^U[YbXi]h3=b
d`UUhgjUb[YnY``][[YnY`gW\Ud
bewogen roddelende blikken en
k]^nYbXYj]b[Yfgf]W\h]b[cbnY
hUZY`"<YY`kY`_cajcY`XYbkY
ons dus niet... Dit waren we
hchUU`b]Yh[YkYbX cdcbnY
gW\cc`[UUbX]hgccfhX]b[YbhcW\
even anders.
Nou ja, aﬂeiding hadden we
XUUfXigb]YhYW\h kUha]ggW\]Yb
ook juist wel goed was: alle
UUbXUW\hYbh]^X_cbXYbkYcd
deze manier in onze studie
ghY_Yb"9YbW\hib]jYfg]hY]hgVY!
ncY_ni``YbkY\YhaUUfbcY!
men...
Mies
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Blues en rock bij D’n Tap
Het podium van café D’n Tap uit Horst is zaterdag 26 april gereserveerd voor de Deens-Amerikaanse singersongwriters Darville Duo. Zondag staat St. Louis Slim op de bühne.
Darville Duo brengt haar
muziek op eigen wijze waarbij
traditionele blues en klassieke
rock samen gaan in een eigen stijl.
Jacques en Henrik laten hun spel
klinken op zaterdag vanaf 22.30
uur.

Zondagmiddag 27 april staat
St. Louis Slim op het podium.
Deze Rotterdamse Chicago-bluesband
wordt aangevoerd door zangeres
Lucie Kruijsse. St. Louis Slim brengt
naast eigen materiaal bekende en
minder bekende songs van de gigan-

ten uit de Chicago-bluesscene, zoals
Muddy Waters, BB King, Koko Taylor,
Etta James en Big Mama Thornton.
Het optreden begint om 16.00 uur.
Toegang tot beide concerten is
gratis. Kijk voor meer informatie op
www.dn-tap.nl

Kinderworkshop sieraden maken
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen woensdag 30 april in Museum de Kantfabriek in Horst terecht voor een
creatieve workshop sieraden maken van kant.
De kinderen gaan onder
leiding van Fonza Billekens en José
van den Broek sieraden maken.

De workshop is van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor opgeven, mail naar cursus@
museumdekantfabriek.nl of bel naar

077 398 16 50. Kijk voor meer
informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Brood bakken
In het bakhuisje van Museum De Locht in Melderslo is elke laatste
zondag van de maand volop bedrijvigheid. In de loop van de ochtend wordt
de oven op temperatuur gebracht. Dit moet voorzichtig gebeuren om te
voorkomen van de oven scheurt. Daarna pas kan het bakken beginnen.
Kinderen mogen de bakkers
helpen en hun eigen broodje vorm
geven en versieren. Zij kunnen zich
ook vermaken met de museumspeurtocht, oude spelen en een kleurrijke
miniatuurkermis. Daarnaast is er een
wisselexpositie, getiteld Bij ons thuis
aan de muur. Het is een leuke expositie

vol nostalgie met familieportretten,
diploma’s, vrome afbeeldingen, kruisbeelden en heilwensen.
Het museum is alle dagen open
van 11.00 tot 17.00 uur De bijzondere
activiteiten beginnen om 13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.delocht.nl

Predilection en
Pontiacs op de Buun
De Pontiacs uit Malvern in Engeland komen terug naar Nederland. Na
een tournee in 2011 treden ze nu op met de oudste coverbeatband van
Limburg, Predilection.
Na een optreden in Venray
spelen de twee bands op zaterdag
3 mei, tijdens de Horster kermis, in
muziekcafé De Buun in Horst. In een
afwisselend optreden brengen zowel
de Pontiacs als Predilection covers
uit de jaren 60 en 70 ten gehore.
De Pontiacs zijn met name sterk in

covers uit de Engelse top in de jaren
60. Predilection speelt meer vanuit
de Nederlandse hitparade uit die
tijd.
Het zal in ieder geval op beide
avonden een internationale sixtiesen seventiesparty worden. Toegang
voor beide avonden is gratis.

Funky soul
Funky soulband Tristan staat zondagmiddag 27 april op het podium van
café Cambrinus in Horst. Steve Lukather, gitarist van de band Toto, noemt de
band “the best of the seventies brought to 2013.”

Rabo Fietsdag

op zaterdag
6 september

Speciaal voor lokale verenigingen en stichtingen in de omgeving van Horst en Venray organiseert Rabobank Horst Venray op zaterdag 6 september 2014 de Rabo Fietsdag. Tijdens deze
gezellige en sportieve dag kunnen leden van Rabobank Horst Venray voor een vereniging of
stichting naar keuze een ﬁnanciële sponsorbijdrage bij elkaar ﬁetsen.
Wat wordt er van de deelnemende vereniging en/of stichting verwacht?
Het enige dat u als vereniging en/of stichting hoeft te doen is zoveel mogelijk (maximaal 25) leden
van Rabobank Horst Venray mobiliseren en gezamenlijk de uitgezette route van ± 30 km. door onze
prachtige regio te ﬁetsen. Hoe meer leden voor uw vereniging of stichting op de ﬁets stappen, des te
hoger de ﬁnanciële bijdrage (maximaal € 400) voor uw club.
Wie kan er meedoen aan de Rabo Horst Venray Fietsdag?
Verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden, kunnen meedoen aan de ﬁetsdag.
Waarom de Rabo Fietsdag?
Het idee achter de Rabo Fietsdag is om onze leden te verbinden en iets in beweging zetten.
Met de Rabo Fietsdag wil Rabobank Horst Venray lokale verenigingen en stichtingen een ﬁnancieel
steuntje in de rug geven.
Informatie en registratie
Informatie over de Rabo Fietsdag en voorwaarden voor deelname
vindt u op onze website: www.rabobank.nl/horstvenray
Hier vindt u ook de registratiemodule, die vanaf maandag 28 april 2014
toegankelijk is.

Rabobank Horst Venray
Samen sterker

Frontvrouw Evelyn Kallansee is
bekend van haar rollen in musicals als
Les Miserables, Evita & Joe, als actrice
in Costa, Luifel & Luifel en Gooische
vrouwen. Ook is zij onder andere
achtergrondzangeres voor Marco
Borsato geweest. Het geluid van de
band wordt compleet gemaakt door
de funky gitaar van Thomas Bekhuis,

de Fender Rhodes van toetsenist Coen
Molenaar, de bas van Frans Vollink,
de drumpartijen van Sebastiaan
Cornelissen en het percussiewerk
van Martin Gort. Met name door het
toetsen- en gitaarwerk dringt een
associatie met het geluid van Steely
Dan zich op. Het concert in Cambrinus
begint zondag om 16.00 uur.

Heiligverklaring
pausen en Emmaus
Het parochiehuis in Sevenum staat zondag 27 april stil bij de heiligverklaring van twee pausen door paus Franciscus.
Het gaat om paus Johannes XXIII
en paus Johannes Paulus II. De heiligverklaring wordt op zondagmorgen
uitgezonden op Nederland 2. Ook in
het parochiehuis kan deze viering
gevolgd worden op een groot scherm.
Direct na de mis van 09.30 uur

wordt overgeschakeld naar Rome.
Op 29 april wordt het evangelie
van de Emmausgangers besproken.
De kort ﬁlm The road to Emmaus
wordt vertoond waarna er gesproken
over de eigen weg in het leven.
Deze bijeenkomst start om 20.00 uur.

LGOG Kring Ter Horst

Excursie Wallonië
Het LGOG Kring Ter Horst organiseert op zaterdag 27 en zondag
28 september een excursie naar Wallonië in België. Naast een bezoek aan de
hoofdstad van Wallonië, Bergen, staan er verschillende andere hoogtepunten op het programma.
Behalve Bergen, dat in 2015 de
Culturele Hoofdstad van Europa is,
wordt ook Le Grand Hornu bezocht.
Dit is een historisch industrieel
mijnbouwcomplex dat op de Unesco
Werelderfgoedlijst staat. Daarnaast
worden ook de dependance van het
Parijse Louvre in Lens (Frankrijk) en de
kathedraal van Doornik bezocht.

Het vertrek uit Horst is op
27 september om 07.30 uur.
De terugkomst is een dag later en
uiterlijk om 20.00 uur. Inschrijven kan
tot 1 mei.
Voor meer informatie over
het programma en over aanmelding
voor de excursie, kijk op
www.lgogterhorst.nl
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OJC Cartouche

Once Again en Future
Idiots live

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
$,"$$iif
09.00 uur

Twee bands staan zondag 27 april op het podium bij OJC Cartouche
in America. Once Again en Future Idiots uit Zweden treden op.
Na enige tijd van stilte laten de
mannen van Once Again weer van
zich horen. De lokale band bestaat
uit vijf muzikanten die covers spelen
van onder andere Social Distortion en
The Black Paciﬁc en eigen nummers
ten gehore brengen. Ze werken al een
tijdje volop aan nieuwe nummers,
die ze zondag laten horen aan het
publiek. Future Idiots keert terug naar

Nederland na een superoptreden vorig
jaar. Future Idiots is een poppunkban
uit het zuiden van Zweden. Zij begonnen op YouTube en behoren inmiddels tot de top 100 meest bekeken
Zweedse YouTube-muzikanten. In
2010 tekenden ze bij het Amerikaanse
label Paciﬁc Ridge Records.
OJC Cartouche is om 13.30 uur
geopend en toegang is gratis.

Openluchtfestival

Achttiende Funpop
Horst
Op het evenemententerrein in de Kasteelse Bossen in Horst vindt
zaterdag 24 en zondag 25 mei de achttiende editie van Funpop plaats.
Dit jaar betreden onder andere
Gordon, BZB, Ali B, Knock Out, Hippe
Gasten, Willem Barth, Glennis Grace,
Jason Bouman, Nick & Simon, Dennie
Christian, Reïncarnatus, Crist Coppens
en Gebroeders Ko het podium.
Daarnaast zijn er ook actieve
en ontspannende dingen te doen
op Funpop. Zo kunnen bezoekers
zich laten schminken, knutselen,
dansen in een dancetent of worden
ze vermaakt door theaterﬁguren.
Op zondag wordt weer de strijd

om de Funfactor gestreden. Het
openluchtfestival voor mensen met
een verstandelijke beperking, hun
familie, vrienden en bekenden wordt
jaarlijks bezocht door ruim 6.000
bezoekers uit geheel Nederland.
Het evenement wordt mede
mogelijk gemaakt door gemeente
Horst aan de Maas, NSGK voor het
gehandicapte kind en provincie
Limburg.
Kijk voor meer informatie op
www.funpop.nl

12.00 uur
%'"$$iif
17.00 uur
%,"$$iif
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
&'"$$iif

Jack & Jolanda
bij café Cox

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws

Het zangduo Jack & Jolanda staat kermismaandag 5 mei op het podium
van café Cox in Horst. Dit optreden begint om 20.30 uur.
Het duo Jack & Jolanda is afkomstig uit Horst en Swolgen. Tijdens het
optreden wordt hun nieuwste cd Gef
meej ma de zomer gepresenteerd met
daarop meerdere eigen liedjes, zoals de
titelsong, Woarum ik zoëveul vaan oow
hald en Ich plök veur dich de moan.
Daarnaast bevat de cd ook een aantal
covers.
Zowel Jack als Jolanda is geen
onbekende wat betreft hun muzikale
activiteiten. Als zangeres heeft Jolanda
Mulder-van Helden, Horsterse van
geboorte maar al langer woonachtig in Swolgen, al meerdere malen

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

deelgenomen aan grote optredens
zoals de Night of the Proms met de
fanfare in Swolgen. Jac Hanssen heeft
ook zijn sporen als zanger-gitarist van
onder andere de sixties-coverband
Predilection al ruimschoots verdiend.
Daarnaast is hij regelmatig te gast bij
zorginstellingen in de regio, waar hij
via Stichting Erato Horst regelmatig een
uurtje gaat optreden met liedjes voor
de bewoners. Bij toeval troffen Jack
en Jolanda elkaar 3,5 jaar geleden bij
een optreden. Hun stemmen bleken
uitstekend bij elkaar te passen en ze
besloten als duo verder te gaan.

RADIO
<cfgh GYjYbiaYb;fiVVYbjcfgh.
Yh\Yf%$+"%:A
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
Yh\Yf%$)"*:A
?UVY`UbU`cc[.,+"):A
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
;`UgjYnY`?DB._UbUU`--$
;`UgjYnY`@]^VfUbXhYb
Cbg6fUVUbhBYh._UbUU`'$)'
TV
?UVY`UbU`cc[.&&(,$"$$A<n
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
;`UgjYnY`?DB._UbUU`)-$
;`UgjYnY`@]^VfUbXhYb
Cbg6fUVUbhBYh._UbUU`&$)(
www.reindonk.nl

winkels
Op Koningsdag zullen de
kele individuele
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ondernemer na, gesloten

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

Cateringservice
Jolanda Pouwels

zaterDag
26 april

KONINGSDAG
Communiefeest!
Beleef een rustige dag.
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Buitengewoon compleet!
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Grubbenvorst
Motorzegening

Wandeling
Gortmeulenpad

zo 27 april 10.00 uur
Organisatie: MC ‘t Murke
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

zo 27 april 09.00 uur
Locatie: start kasteelruïne
Ter Horst

America

Horst

15e Truckrun

Circus Bossle

Borduurcafé

do 24 en vr 25 april 16.30 uur,
za 26 april 15.00 uur
Locatie: terrein
Griendtsveenseweg

vr 25 april 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Fietsenmarkt
H. Communie
zo 27 april 11.00 uur
Locatie: Kerk

za 26 april
08.30-15.30 uur
Organisatie: TWC Oranje Horst
Locatie: De Mèrthal

Openstelling
zo 27 april 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Optredens Future Idiots en
Once Again
zo 27 april 14.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Griendtsveen

zo 27 april
11.00-18.30 uur
Organisatie:
Stichting Truckrun Horst
Locatie: start industrieterrein
Hoogveld

Horst-centrum Leeft!
zo 27 april
12.00-17.00 uur
Locatie: centrum

Menwedstrijden
za 26 en zo 27 april
11.30-17.30 uur
Locatie: evenemententerrein

Strictly Unplugged:
Darville Duo
za 26 april 22.30 uur
Locatie: café D’n Tap

www.meterikelektro.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND
 Verkoop van scootmobielen
 Verhuur van scootmobielen
 Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America  06 - 15 15 05 05  john@suncom.nl

ZIN IN DE ZOMER?
Kom nu alvast naar
onze winkel voor een

leuke outﬁt!
26 april koningsdag gesloten

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

Brood bakken

Start dj marathon

zo 27 april
11.00-17.00 uur
Locatie: museum De Locht

wo 30 april t/m wo 7 mei
19.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Sevenum
Heiligverklaring pausen

Uitkomen rozenkoningin

zo 27 april 16.00 uur
Locatie: café D’n Tap

s ZONNEPANEELINSTALLATIES
s ALARMINSTALLATIES
s ELEKTROMATERIALEN

Melderslo

wo 30 april 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 27 april 13.00 uur
Organisatie:
Gazonmaaierraceteam Lottum
Locatie: Stokterweg

za 26 april
Locatie: café Babouche

s ELEKTRISCHE INSTALLATIES
s GELUID EN OMROEPINSTALLATIES
s DATA EN TELECOMNETWERKEN
s DRAADLOZE SCHAKELSYSTEMEN

Kinderworkshop:
sieraden maken van kant

Gazonmaaierrace

zo 27 april 11.00-16.00 uur
Locatie: De Zaal

Vogelmarkt

wo 30 april 10.15 en 15.00 uur
Locatie: BiblioNu

Voorleeshalfuurtje Nijntje

zo 27 april
15.15-17.30 uur
Organisatie: drumband Jong
Nederland Horst
Locatie: café The Shufﬂe

Balls of Steel

Meerlo
zo 27 april 09.30-12.00 uur
Organisatie: vogelvereniging
De gevleugelde vrienden
Wanssum eo
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Voorspeelmiddag

Damesdag

Ook voor zonnepanelen !

zo 27 april 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Lottum

Home of the Blues:
St. Louis Slim

$WARSWEG  -ETERIK
T   
INFO METERIKELEKTRONL

Optreden Tristan

zo 27 april 15.00 uur
Organisatie:
Stichting Rozendorp Lottum
Locatie: De Borggraaf

zo 27 april aansluitend aan mis
Locatie: Parochiehuis

Bespreking evangelie
Emmausgangers
di 29 april 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Tienray
Inloopavond voor jongeren
vr 25 april 19.00 uur
Organisatie: HBSV ‘t Trefpunt
Locatie: Doelhuis Nehobolaan

Museum Sorghvliet weer geopend
Museum Sorghvliet in Tienray is vanaf 1 mei weer geopend. Het museum is tot 1 oktober elke donderdagmiddag
open van 13.00 tot 17.00 uur.
In het museum staat een privécollectie van oude ambachten en
gebruiksvoorwerpen uit de periode
1850-1950 tentoongesteld. Zo is er een
ingerichte keuken en huiskamer uit
vroegere tijden te zien.
Verder is er documentatie uit de

Tweede Wereldoorlog over onder meer
de Jodenvervolging in de regio. Ook zijn
er voorwerpen te zien die gerelateerd
zijn aan de Zusters van het Kostbaar
Bloed die lange tijd in Tienray hebben
gewoond.
Een bezoek aan het museum

is goed te combineren met een
bezoek aan Klein Lourdes, samen
met een rondleiding in de kerk en de
Kruisweg. Op afspraak, ook groepen,
is het museum ook op andere tijden
geopend. Neem voor meer informatie
contact op via 0478 69 14 68.

Nevenactiviteiten

Vijftiende editie Truckrun
De vijftiende editie van Truckrun vindt plaats op zondag 27 april in en rondom Horst. De rit is speciaal bedoeld
voor mensen met een beperking uit Horst aan de Maas, Venray, Venlo en omgeving.
In totaal 300 vrachtwagens en
trucks nemen deel voor een tocht
van 60 kilometer door de gemeenten
Horst aan de Maas en Venray. ’s
Morgensvroeg om 9.00 uur arriveren
de 300 trucks op industrieterrein
Hoogveld in Horst. Er zijn tevens
diverse nevenactiviteiten op het

terrein. Naast de grote tombola zijn
dit jaar de Peelkabouters weer van
de partij. Nieuw is de automotive
art van Max Hendriks uit Molenhoek
die aanwezig is met zijn bijzondere
kunsttruck. Max heeft na een loopbaan
van 18 jaar als vrachtwagenchauffeur
de overstap gemaakt naar het witte

doek. Om 12.45 uur is het startschot
door burgemeester Kees van Rooij.
De verwachte terugkomst is omstreeks
16.15 uur.
Daarna zijn er optredens van de
Floppers en het duo Ivan & Frank. Kijk
voor meer informatie over de Truckrun
op www.truckrun.nl

Pinksteren

Motonostalgia Griendtsveen
In Griendtsveen vindt met Pinksteren, op zondag 8 en maandag 9 juni de jaarlijkse nostalgische motor- en
bromﬁetsshow Motonostalgia plaats. De organisatie heeft er dit jaar voor gekozen om het merk Zündapp extra
aandacht te geven.
Zündapp is een historisch Duits
merk. Het bedrijf werd op 17 september 1917 opgericht. In 1919, dus nu
95 jaar geleden, is men begonnen met
de productie van motorﬁetsen. Door de
jaren heen zijn er heel veel verschillende modellen motoren en brommers
geweest. Bij de bezoekers komt er
vast veel jeugdsentiment naar boven.
De show wordt aangevuld met andere
oldtimers, zodat er voor iedereen
genoeg te zien is. Geen enkele van de
tentoongestelde oldtimers is jonger

dan veertig jaar. Dit jaar vertrekken ook
twee toertochten vanaf het tentoonstellingsterrein: een rit voor oldtimermotoren en bromﬁetsen en een Tour
d’Elegance voor klassieke auto’s.
Beide tochten vertrekken op zondag
8 juni om 11.00 uur. Aan het einde
van de toertochten vindt in De Zaal de
prijsuitreiking plaats. Er worden bekers
uitgereikt voor onder andere de mooiste brommer op de show en de meest
originele deelnemerscombinaties van
de toertochten.

Ook wordt een loterij gehouden,
waarvan de hoofdprijs een Zündapp uit
1954 is. De motoren en bromﬁetsen
worden weer tentoongesteld in en
rondom het gemeenschapshuis De Zaal
aan de Lavendellaan.
Op tweede pinksterdag, maandag
9 juni, wordt een grote onderdelenbeurs gehouden. Het terrein is op
beide dagen geopend van 09.30 tot
17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.motonostalgia.nl
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Medische Religie
zorg
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Huisarts en apotheek

<Y]`][Ya]g

Broekhuizen
ncbXU[

<Y]`][Ya]g

Horst

Broekhuizenvorst

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

nUhYfXU[

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Venlo

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

Tienray

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl
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Parochiecluster Horst
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Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44
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Alarmnummer
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(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

Spoedgevallendienst
25 april t/m 1 mei 2014
Jonge, A.L.J. de
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65
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zoekt twee commissarissen
Rabobank Horst Venray is een coöperatieve bank van en voor leden en klanten. Een partner van
de regio. Onze deskundigheid, betrokkenheid en ondernemerschap zetten wij in om de dromen
en ambities van onze klanten te realiseren. Rabobank Horst Venray bestaat uit circa 250 medewerkers en heeft een balanstotaal van € 2,7 miljard. Het werkgebied omvat de gemeente Horst aan de
Maas, de gemeente Venray en de kernen Well en Wellerlooi (gemeente Bergen).
In de Raad van Commissarissen (RvC) treden twee leden af. Hierdoor zijn wij op zoek naar twee
nieuwe leden voor de RvC te weten een commissaris met ﬁnanciële achtergrond en een commissaris met achtergrond als ondernemer in de Handel, Industrie en Dienstverlening.
Welke taak heeft de Raad van Commissarissen?
De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de directie op adequate wijze invulling geeft aan
de doelstellingen van de bank. De RvC vervult tevens een klankbordfunctie voor de directie. Het
coöperatieve karakter van de Rabobank wordt door de RvC onderschreven, actief uitgedragen en
bewaakt. De nieuwe commissarissen worden op voordracht van de RvC door de ledenraad van de
bank benoemd.
Proﬁelen
De commissaris met ﬁnanciële achtergrond is een zeer ervaren bestuurder van een complexe
organisatie. Hij of zij heeft een gedegen kennis van ﬁnanciële bedrijfsprocessen, besturingsmodellen, ﬁnanciële producten en wet- en regelgeving voor ﬁnanciële instellingen. Deze commissaris
beschikt over ruime ervaring met strategische positioneringsvraagstukken, HRM, veranderprocessen, toezichthouden en straalt gezag en wijsheid uit.
De tweede commissaris is een ervaren ondernemer of bestuurder in de handel of in de industrie
of in de zakelijke dienstverlening (HID). Hij of zij heeft kennis van en ruime ervaring in besluitvormingsprocessen. De commissaris heeft een commerciële drive en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en het houden van toezicht. Daarnaast is hij of zij gezaghebbend in de HID/MKB sector en
stevig in lokale en/of regionale netwerken vertegenwoordigd.
Beide commissarissen zijn van academisch denkniveau, kenmerken zich als zowel strategisch als
coöperatief denker, hebben kennis van regionale ontwikkelingen en wonen en/of werken in het
werkgebied van Rabobank Horst Venray.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter RvC van Rabobank Horst Venray,
de heer Antoine Wintels (06-15074147). Een uitgebreide proﬁelbeschrijving is te vinden op
www.rabobank.nl/horstvenray . De voor te dragen kandidaten worden op grond van de
Wet ﬁnancieel toezicht (Wft) en van de modelstatuten van aangesloten banken getoetst op
betrouwbaarheid en deskundigheid.
Bent u geïnteresseerd?
Stuur dan voor 23 mei 2014 uw reactie bij voorkeur per mail naar: RVC@horstvenray.rabobank.nl
of per post aan: Rabobank Horst Venray, t.a.v. voorzitter Raad van Commissarissen,
Postbus 6054, 5960 AB Horst.
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Samen sterker
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SOS Meerlo-Wanssum
Presentatie nieuwe
schenkt T-shirts aan Gambia Rozenkoningin
SOS Meerlo-Wanssum heeft onlangs T-shirts gedoneerd aan bouwvakkers in de regio Jiboro, Gambia. Daar helpt
de organisatie bij de bouw van een school voor dove kinderen.

In Lottum wordt zondag 27 april de nieuwe Rozenkoningin bekend
gemaakt. Zij wordt de ambassadrice voor het Rozenfestival dat dit jaar
wordt gehouden van 8 tot en met 11 augustus.
De Rozenkoningin gaat de
komende maanden, de roos, het
Rozenfestival en Rozendorp Lottum
promoten door diverse evenementen te bezoeken. De show start op
zondag 27 april om 15.00 uur, direct
aansluitend op de Truckrun, die tussen
14.00 en 15.00 uur door Lottum trekt,
in Kasteel de Borggraaf. De huidige
Rozenkoningin Joya Hanegraaf draagt

dan het spreekwoordelijke stokje
over aan de nieuwe Rozenkoningin.
Onder muzikale begeleiding wordt
het programma vervolgd op het
Marktplein. Hier wordt een ﬂashmob
opgevoerd waarmee het Rozenfestival
2014 de komende periode gepromoot zal worden. Het thema van het
Rozenfestival 2014 is namelijk Rozen
stelen de show.

Wandeling
Gortmeulepad
Het Gortmeulepad kan op zondag 27 april onder leiding van een gids
worden bewandeld. Deze tocht maakt deel uit van het nieuwe wandelroutenetwerk in Horst aan de Maas.

Bestuurslid Julienne van Well van
SOS reisde onlangs naar dit Afrikaanse
land om nader kennis te maken met de
regio waar het project wordt gerealiseerd. In haar koffers had ze een groot
aantal T-shirts van SOS die ze heeft

uitgedeeld op een bouwterrein. Het
SOS Meerlo-Wanssum project verloopt
voorspoedig. Inmiddels zijn in Jiboro
alle vergunningen binnen en kan er
worden gebouwd. Dankzij de steun van
Wilde Ganzen wordt elke bijdrage van-

uit Meerlo-Wanssum aangevuld met en
behoorlijk bedrag van deze landelijke
TV-actie. SOS Meerlo-Wanssum heeft
in het verleden al vaker met succes
samen gewerkt met Wilde Ganzen.

Het Gortmeulepad voert langs
natuurgebieden zoals de Castenrayse
Pès. De gegidste wandeling start om
09.00 uur bij de ruïne van kasteel ter
Horst aan de Kasteellaan in Horst.
De wandeling is tien kilometer lang

en voert ook langs landgoed de
Gortmeule. Op 3, 7 en 11 mei vinden
ook gegidste wandelingen plaats.
Kijk voor meer informatie op
www.liefdevoorlimburg.nl/
evenementen

Wij zoeken een fulltime

front-end webdeveloper
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Ben jij de front-end webdeveloper die wij zoeken?
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