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‘Drempel om over rouw
te praten verlagen’
Op jonge leeftijd een dierbare verliezen. Het overkwam Jasper Coenen (19) uit Beugen, Michelle Mooren (17) en Jet Steeghs (16), beiden uit Meerlo. Zij zijn op zondag
19 april betrokken bij Doe Maar Rouw, een middag in café De Lange in Horst die volledig in het teken staat van het rouwproces bij jongeren. De inzet van de middag is dat er
meer aandacht komt voor rouw bij jongeren. Lees verder op pagina 08

Gemeente en belangengroep
voor de rechter over CVI
Belangenvereniging Behoud de Parel en gemeente Horst aan de Maas staan wederom tegenover elkaar bij
de Raad van State. Op donderdag 2 april spreken ze echter niet over het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), maar
over de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) die aan de Maas in Grubbenvorst gepland is.
De gemeenteraad van Horst aan
de Maas stemde op 11 februari vorig
jaar in met het bestemmingsplan
voor de zandverwerkingsinstallatie.
Behoud de Parel maakte bezwaar
tegen de komst van de installatie.
Zij verwacht geluidsoverlast, maar
ook overlast van trillingen, stof en
een toename van het wegverkeer.
Behoud de Parel schakelde
adviesbureau Peutz in om te laten
onderzoeken of het laagfrequent
geluid dat de installatie mogelijk

zal verspreiden, schadelijk kan zijn.
Peutz concludeerde volgens de
belangenvereniging dat de gevolgen
van de laagfrequente geluidsniveaus op
de omgeving niet in kaart gebracht zijn.
Volgens Peutz blijkt uit vergelijkbare
projecten elders wel dat er sprake is
van hinder in de woonomgeving. Ook
wijst zij erop dat hier in het plan van de
gemeente niet over normen gesproken
wordt, zodat op een later tijdstip
handhaven onmogelijk wordt. Behoud
de Parel stelt dat het onvoldoende

gemotiveerde besluit reden is om het
plan af te keuren.

Impact
Ook stelt de belangenvereniging
dat de CVI niet in de omgeving past.
Er is volgen haar niet onderzocht
wat de impact is van het lange tijd
exploiteren van de locatie en of
terugkeer naar de huidige stand
van zaken mogelijk is. De Raad van
State doet binnenkort uitspraak in
de zaak.

Niet vergeten!
29 maart 2015

Zomertijd
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Gezamenlijke
Lintje voor Hegelsomse
aanpak overlast
zwarte rat

Mien Kleuskens-Aerts uit Hegelsom heeft op vrijdagmiddag 20 maart een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen. Zij kreeg deze uitgereikt in Zaal Debije aan het einde van de jaarvergadering van de KBO afdeling
Hegelsom, waarin zij afscheid nam als voorzitter.

Een gezamenlijk project van gemeente Horst aan de Maas met Venlo en
Venray en de LLTB moet de opmars van de zwarte rat in deze regio terug
gaan dringen. De meldingen van overlast van zwarte ratten neemt toe,
maar het dier laat zich niet zo gemakkelijk vangen, bleek tijdens een
informatiebijeenkomst maandag 23 maart in het gemeentehuis.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop
folder en grondtestzakje
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

Waar herken je een zwarte rat
aan? Het beestje heeft een spitse
snuit, een staart die langer is dan zijn
lichaam en oren die over zijn ogen
passen. Daarin verschilt het dier van
zijn neef de bruine rat. Verder is het
een schuw knaagdier, dat niet afwijkt
van vaste patronen, zoals waar hij zijn
eten vandaan haalt, niet agressief
is en zich zelden overdag laat zien.
Een beestje dus waar niet zo veel op
aan te merken lijkt. Het probleem is
echter dat de zwarte rat voor veel
overlast in met name agrarische
gebieden zorgt. “De zwarte rat eet
het voer van het vee op, doet zich
tegoed aan het vogelvoer, kruipt in
kippenrennen voor de eieren”, somt
Johan van Rooij, coördinator regionale
aanpak bestrijding zwarte rat, op. En
dan is er nog knaagschade aan isolatie
en kabels en de mogelijkheid dat hij
ziektes overbrengt.

Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Kris Wijnands

Beheersbare
populatie

Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen, Rick
van Gasteren, Anne Gubbels,
Fabienne ten Horn, Judith van
Meijel, Gyonne Schatorjé, Rosanne
Vromen en Nicky Willemsen

“De zwarte rat leeft”, grapte Hans
Sillekens van gemeente Horst aan de
Maas even daarvoor tegen de zaal.
Een grap met een dubbele betekenis.
De zwarte rat komt hier steeds vaker
voor en dit heeft er onder meer voor
gezorgd dat de raadszaal deze avond
vol zit met publiek. Ondernemers
en particulieren die last hebben van
ratten, maar ook medewerkers van
ongediertebestrijdingsbedrijven zijn
aanwezig.
De cijfers die Van Rooij hen geeft
liegen er niet om. “In 2014 zijn er in
de regio Noord-Limburg en Brabant
1.000 meldingen van zwarte ratten
gedaan. Dit zijn echter alleen de
meldingen van bestrijdingsbedrijven.”
Niet iedereen geeft het namelijk
door wanneer zijn bedrijf getroffen
wordt door een rattenplaag. Soms
uit schaamte. “We zijn er echter niet
om een schuldige aan te wijzen”,
benadrukt Van Rooij. “Ons doel is om
de zwarte rat terug te dringen naar
een beheersbare populatie.”

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Marianne Pirlo
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Maatregelen treffen
Voordat er daadwerkelijk
bestreden kan worden, moet eerst
in kaart worden gebracht hoe het
precies met de overlast in Horst aan
de Maas gesteld is. Daarom worden
binnenkort enquêtes verstuurd naar
ondernemers in het buitengebied.
Aan de hand daarvan worden
bedrijfsbezoeken gepland om na te
gaan of er inderdaad sprake is van
een zwarte rat. Vervolgens wordt
bekeken welke maatregelen er
getroffen kunnen worden. Overigens
is de zwarte rat niet zomaar uit een
stal verdwenen. “Het duurt ongeveer
anderhalf jaar voordat het dier en al
zijn nakomelingen s uccesvol bestreden
is”, zegt Van Rooij.

De 82-jarige Mien Kleuskens-Aerts
heeft zich op maatschappelijk gebied
verdienstelijk gemaakt als vrijwilliger
bij Muziekvereniging St. Hubertus in
Hegelsom en blaaskapel de Loeketaler
Muzikanten in het bijzonder. Hier
ondersteunde zij haar echtgenoot bij

zijn werkzaamheden als bestuurslid.
Ze hielp bij de concertreizen en zij
maakte de uniformen en fungeerde
als adviseur van het bestuur. Verder
was Mien Kleuskens-Aerts van 2002
tot 2015 voorzitter van de KBO afde
ling Hegelsom. Hiervoor organiseerde

zij diverse activiteiten, verzorgde ze
attenties voor zieke leden, organi
seerde zij themamiddagen en bezocht
ze de oudere en zieke leden. Ten slotte
is Mien Kleuskens-Aerts van 2003 tot
2005 lid geweest van de Seniorenraad
van de Rabobank Maashorst.

Drie leden waterschap uit
Horst aan de Maas
Behalve voor de provincie werd er woensdag 18 maart ook gestemd voor de waterschappen. Vrijdag 20 maart
werd de voorlopige uitslag van de Waterschapsverkiezingen Peel en Maasvallei bekend gemaakt.
De meeste stemmen gingen naar
Waterbelang Land van Weert en Leudal.
Drie leden voor het nieuwe bestuur
komen uit Horst aan de Maas.
Ger Driessen uit Horst kreeg in totaal
7.636 stemmen en neemt in het
bestuur plaats namens Waterbelang
Horst-Helden-Beesel. Joke Kersten uit
Grubbenvorst komt namens Water
Natuurlijk in het bestuur en kreeg
2.754 stemmen. Jos van den Borne uit
Griendtsveen, namens 50PLUS op de
lijst en ook verkozen, kreeg
4.451 stemmen. Op donderdag
26 maart wordt het nieuwe bestuur
geïnstalleerd en beëdigd.
De waterschappen beslissen onder
andere over de besteding van het
belastinggeld. Tijdens de verkiezingen
worden er zestien zetels gekozen voor
het algemeen bestuur. De overige
negen zetels worden gekozen door
de LLTB (Limburgse land- en tuinbouw
bond), de Kamer van Koophandel
(namens de bedrijven) en de VBNE
(Vereniging van bos- en natuur
eigenaren).
Er werd ruim 133.000 keer gestemd
voor een nieuw algemeen bestuur
van Waterschap Peel en Maasvallei.
Dit betekent dat ruim 40 procent van
de stemgerechtigden zijn stem heeft
uitgebracht. In Horst aan de Maas werd
14.354 keer gestemd. Het opkomst
percentage in Horst aan de Maas was
gemiddeld 43 procent. De hoogste
opkomstpercentages van Horst aan

de Maas waren in Griendtsveen
(50,5 procent en in Broekhuizen
(53,3 procent) In Horst werd het minst
gestemd. Op de locaties OJC Niks en
verzorgingstehuis Berkele Heem werd
door respectievelijk 37,7 procent en
38,8 procent van de opgeroepenen
gestemd.
Horst aan de Maas stemde massaal
op Waterbelang Horst-Helden-Beesel.
Er werd 7.916 keer gestemd op deze
partij, waarvan 4.054 stemmen naar
lijsttrekker Ger Driessen uit Horst
gingen. Van de stemmen uit Horst
aan de Maas ging 57,7 procent naar
Waterbelang Horst-Helden-Beesel.
Vooral in Horst, Hegelsom, Melderslo

en Meterik werd veel op deze partij
gestemd, namelijk door meer dan
zestig procent van de stemmers.
Ook werd er veel gestemd op
Water Natuurlijk, in totaal 2.665 keer.
Nummer twee van de lijst, Joke Kersten
uit Grubbenvorst, kreeg ruim duizend
stemmen, bijna twee keer zoveel als
de lijsttrekker. Water Natuurlijk kreeg in
Horst aan de Maas 19,4 procent van de
stemmen.
Procentueel kwamen de
meeste stemmen uit Grubbenvorst.
Griendtsveen stemde massaal op Jos
van den Borne van 50PLUS. Deze partij
kreeg 51,6 procent van de stemmen
uit Griendtsveen.

Natural Face Lifting

€90,00

€45,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Aan de slag voor NLdoet
Het slechte weer speelde de vrijwilligers van NLdoet zaterdag 21 maart parten. Door de regen werden veel
activiteiten die in de buitenlucht plaatst vonden afgelast.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De leukste
Paasbroodjes

www.bakkerijbroekmans.nl

a.s. zondag

koop
koop
a.s. zondag

Toch werd er op verschillende plek
ken in Horst aan de Maas de handen
uit de mouwen gestoken. Zoals in
Kronenberg en Horst. Daar werd door
cliënten van Dichterbij een mozaïek
bank gemaakt. In Tienray trotseerden
vrijwilligers de regen en werd een
begin gemaakt met het opknappen van
een bruggetje in het Kruiswegpark.

NLdoet is een initiatief van het
Oranje Fonds. Vrijwilligers helpen
op twee dagen, vrijdag en zaterdag,
verenigingen en stichtingen met
klussen. Op vrijdag 20 maart hield de
dorpsraad van Kronenberg een dorps
ontbijt voor 65-plussers. Het ontbijt
vond plaats in gemeenschapshuis
De Torrekoel. De vrijwilligers h
 adden

zondag
zondag

voor een u
 itgebreide koffietafel
gezorgd waar zo’n zestig mensen aan
deelnamen. ”We doen als dorps
raad al drie jaar mee aan NLdoet en
hebben onder meer in voorgaande
jaren planten gepoot in het dorp”, zegt
dorpsraadslid Jan Philipsen. ”Deze keer
wilden we graag iets doen voor de
ouderen van het dorp.”

van
12.00
17.00
van
12.00
tot tot
17.00
uur uur

Sportend Sevenum wil
vernieuwing
Bijna 90 procent van de mensen die gereageerd hebben op de behoeftepeiling van Sportdorp Sevenum eo geeft
aan behoefte te hebben aan een vernieuwend sportaanbod. Dat liet de organisatie onlangs weten.

Voor grote en kleine groepen!

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

www.restauranthetmaasdal.nl
AUTO
ONDERHOUD

Stichting Sportdorp Sevenum
eo deed afgelopen tijd onderzoek
onder de inwoners van Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum en koppelde
deze resultaten onlangs terug tijdens
een bijeenkomst in De Torrekoel in
Kronenberg.
Van iedereen die gereageerd had
op de enquête, sport ruim 90 procent
al. Degenen die dit niet doen, geven
als redenen aan geen tijd te heb

ben, sporten te duur te vinden of het
gewoonweg niet leuk te vinden. Van
alle ondervraagden wil 43 procent
eigenlijk vaker sporten of bewegen,
maar heeft ruim 90 procent behoefte
aan een vernieuwend sportaanbod.
Volgens Sportdorp Sevenum eo
worden onder dat vernieuwende
aanbod bijvoorbeeld bootcamp,
conditietraining, sportief wandelen
of vecht- en verdedigingssporten

genoemd. Driekwart van de
ondervraagden wil graag
stratentoernooien of sportmarkten.
Net minder dan één op de drie mensen
wil vrijwilligerswerk doen bij een
vereniging.
Sportdorp Sevenum wil de leef
baarheid en gezondheid in de dorpen
vergroten door sport en bewegen te
stimuleren. Kijk voor meer informatie
op www.sportdorpsevenumeo.nl

Tel. 077 - 397 11 30

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Geboren op
20 maart
2015

Geboren
17 maart 2015

Stijn

Jip

Zoon van
Herm Pouwels en
Monique Hoeijmakers
Doenssenstraat 25
5966 PE America

Dochter & zusje van
Bas, Myriam & Guusje
van Dijk-Thijssen
Grimmelsweg 3, 5973 PX Lottum

Geboren

Jax
21 maart 2015
Zoon van
Dave & Lisette
Linssen-van Lipzig
Leopold Haffmansstraat 74
5961 DX Horst

Op 21 maart 2015 is na een leven vol inzet en hartelijkheid
voor allen die haar omringden overleden, ôs mam,
schoonmoeder en oma

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Op 11 april 2015 om 13.30 uur trouwen in de Klosterkirche Pfäfers (CH)

Dick Driessen en
Stephanie Müller

Kinderdagverblijf

Gelegenheid tot feliciteren na de huwelijksmis
in de Konventszaal van het klooster

Bambino

Adres:
Glarnerstrasse 30
CH 8805 Richterswil (Zwitserland)
E-mail dick@driessennet.ch

Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

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 appels en peren, € 0,70/kg.
Fruitbomen en planten. Geopend
maandag en vrijdag. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo, 06 53 13 01 32.
Oma/opa als betaald gastouder?
Dat kan en mag. Meer info?
roodkapjehorstaandemaas.nl
Tel. 077 374 51 49.
Antieke bouwmaterialen en deco.
Veldbrand, deuren, steigerplanken, oude
balken/planken, luiken, smeedpoorten,
beelden, vazen, kroonluchters, dieren
vellen, blauwsteen tegels/dorpels
www.vanroykasseien.nl
Elke zat 9.00-17.00 uur
Tel. 06 18 92 50 99.
Voor groentenplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein fruit
en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Te koop: diverse soorten zand en
cement. Te koop: diverse soorten
compost voor de tuin. G. Hoeymakers
Grondwerken & Transport. 06 53 47 28 07
info@hoeymakershorst.nl
www.hoeymakershorst.nl
Bespaar op kosten kinderopvang.
Stap dan over naar GOB Roodkapje
(mogelijk met eigen gastouder).
Wij zijn vaak veel goedkoper en leveren
dezelfde kwaliteit als duurdere bureaus.
Meer info? Tel. 077 374 51 49.
roodkapjehorstaandemaas.nl
Garage sale op 27 en 28 maart van
10.00u tot 17.00u. Leopold Haffmansstraat 78 in Horst. Wegens verhuizing
te koop: huisraad, kinderkleding, speel
goed, wasmachine en droger, muziek
instrumenten, boeken enz.

Te koop vlees van de boerderij.
Varkensvleespakketten vanaf 10 kg
vacuüm verpakt en ingevroren, € 4,50
per kilo. Rundvleespakketten vanaf 25 kg
€ 6,50 per kilo. Info fam. Klomp
tel. 077 464 13 80 of 06 17 21 89 33.
Kleding vanaf € 1,00. Superkleding
actie nu alles voor 1/3 van de prijs.
Heel veel winter-, zomer-, herfst- en
lentekleding voor € 1,-. Nu volop keus,
maar wees er snel bij. Actie tot 29
maart. Twedde Kans Speulhofsbaan 7a
Meterik.
Feest in intiem huiskamercafé.
Feesten in de ongedwongen ambiance
van huiskamer- en speciaalbiercafé
Cambrinus. Incl. tuinterras en
buitenpodium. Catering mogelijk.
Informatie: 077 398 30 09 en
cambrinushorst@home.nl
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Open huis Tienray 28 maart van
11 tot 15 uur, Swolgenseweg 10a.
Kijk op www.jaap.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt
u huishoudelijke hulp of ondersteuning
bij mantelzorg? Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

AKTIE

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 5 APRIL 2015

Annemarie Jacqueline
Wijnhoven-Swagemakers
echtgenote van

Antoon Pieter Gerard Wijnhoven
† 9 april 2008
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar.
Keulen:
Grubbenvorst:
Panningen:

Vrijwilliger gezocht. Zorgboerderij
Aardenhof is op zoek naar enthousiaste
vrijwillig(st)ers die, tegen vergoeding,
bezoekers van en naar de zorgboerderij
wil vervoeren. Bel of mail gerust naar
info@aardenhof.nl / 06 12 21 31 12.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Amersfoort:
Overveen:

Johan en Stefanie
Raoul
Ad en Anita
Gijs, Max
Ingrid en Wim
Gaby en Nico
Bob, Marieke, Koen

Correspondentieadres:
Patersstraat 57, 5981 TR Panningen

Te koop zonnehemel, 12 lampen,
verrijdbaar. Tegen elk aannemelijk bod.
Opklapbed 80 x190, klapt tegen muur.
077 398 41 71 na 18 uur.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op vrijdag 27 maart 2015 om 14.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Bijeenkomst om 13.45 uur in de ontvangstkamer van het
crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparatie aan PC/laptop, opschonen,
WiFi, internet, antivirus, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Rijbewijskeuringen Senioren
wekelijks B. Minken, arts, Wanssum
0478 53 17 48.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Hortensia’s voor budgetprijs: € 3,50
p.st. (v.a. 10 stuks). Bol, scherm,
pluimhortensia en annabelle.
Lei-dakbomen v.a. € 49,50.
Zuil-bol e.a. bomen, buxus, taxus
v.a. € 1,50, coniferen, laurier, vlinder
struik, viburnum e.a. heesters
(ook op stam). Bodembedekkers.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
of bel 06 40 32 71 08 Oude
Heldenseweg (naast!! 13a) Maasbree.
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Beelddenkers leren anders. Zie
www.beterlezen.nl info@beterlezen.nl
Agnes van den Homberg-Jacobs
Lisdodde 14, 5966 TG America.
Info 06 53 91 96 44 of 077 464 23 22
(voicemail).
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.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Voedingsintolerantie?
Ben je intolerant voor fructose, gluten
of lactose? www.fructoosje.nl

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

Een moeder sterft altijd te vroeg,
al wordt ze nog zo oud,
je bidt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt,
Voor mij is het niet erg meer,
daarvoor is het verleden,
wel voor jullie die ik achterliet,
vaarwel en wees tevreden!!

Voordelig klussen! Nu nog voordelig
klussen met 6% btw voor onderhoud
en reparatie in en rondom gebouwen
en de tuin. Fontaine Allround service
Kronenberg 06 46 25 76 40.

Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid
om de familie persoonlijk te condoleren.

Lieve Annemie,
Wat zullen we je missen..
jouw lekkere zelfgemaakte Zondagse soep
daags na de buurtbarbecue
jouw enthousiaste deelname aan onze uitstapjes
jouw altijd gevulde snoeppot voor de buurtkinderen
jouw zelfgebakken appeltaart als er iemand jarig was
jouw luisterend oor en goede adviezen
en nog veel meer…
Annemie, dank je wel!
Alle buurtjes van de Convent

Langs deze weg willen we jullie allemaal heel erg bedanken
voor de betrokkenheid en steun die we hebben mogen ontvangen
na het overlijden van

Frank van Soest
Truus & Matt
Suzanne & Mart
Twister

Oppas (gastouder). Mama’s en papa’s.
Zoeken jullie opvang voor jullie kids
tijdens de werkuren? Gastouderbureau
Roodkapje kan jullie hierbij helpen.
Vergelijk onze prijs! Tel. 077 374 51 49.
roodkapjehorstaandemaas.nl
Belastingaangifte, ik doe het graag
voor u. Haal er uit wat er in zit en kom
niet voor onverwachte kosten te staan.
ej_jacobs@yahoo.nl

Risanne
Lightning
Bep & Eric
Renuka & Ralf
Nayomi & Joey
Geluk is niet te koop.
Een goede schilder wel. Voor al uw
schilderwerk en voor een mooie prijs.
06 17 62 14 13.
Aroma massage. Heerlijk ontspannen
en genieten, massage van rug en
voeten, rozenhout, bergamot en een
vleugje kaneel. In april voor 37,50.
mayproosten@gmail.com
077 398 61 14.
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Treintraject scoort 6,7

Reizigers blijven ontevreden over Maaslijn
De waardering van de reizigers voor de treinverbinding tussen Roermond en Nijmegen blijft dalen. Dit jaar
scoort de lijn nog slechts een gemiddelde van 6,7. Het landelijk gemiddelde ligt een stuk hoger op 7,5. Dat blijkt uit
een klanttevredenheidsonderzoek van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) en kennisplatform Crow.
Vorig jaar scoorde de
treinverbinding tussen Roermond en
Nijmegen al het laagst van alle
regionale openbare vervoerstrajecten.
Ook dit jaar bungelt de verbinding weer
onder aan de lijst met nog slechtere
cijfers dan vorig jaar.
Met name de kans op een zitplaats,
het geluid dat de voertuigen maken
en de informatie rondom vertragingen
worden door de reizigers aangegeven
als verbeterpunten. Qua veiligheid

scoort de lijn wel een dikke voldoende,
maar als men kijkt naar sfeer (5,4), rust
(5,0) en comfort (5,7) is er nog veel
te verbeteren. De lijn blijft daarmee
achter op de constant stijgende klant
tevredenheid in Nederland.
Gedeputeerde Patrick van der
Broeck van provincie Limburg geeft
aan dat het probleem bij de provincie
bekend is. Om de ochtendspits te
verlichten, zetten provincie Limburg
en Veolia al sinds oktober extra

treinstellen in. “In de maand dat het
reizigersonderzoek is gehouden, waren
we nog maar net begonnen met de
inzet van extra treinen op de Maaslijn.
Het effect van deze extra treinen op de
klanttevredenheid zal waarschijnlijk pas
in het onderzoek van 2015 te zien zijn.”
Volgens de provincie zorgen
het drukke treinverkeer en de
infrastructuur, die niet toereikend
is in relatie tot het gebruik, voor
een tegenvallend reisgenot, met

op sommige plaatsen dubbelspoor
worden aangelegd en er komen sneller
te berijden wissels. Dit moet ervoor
zorgen dat het traject sneller wordt
afgelegd, waardoor de aansluitingen op
andere treinen beter worden.”

name in de spits. Toch noemt zij de
punctualiteit van de lijn hoog. De
provincie geeft aan dat de Maaslijn
de komende jaren wordt aangepast
en dat ze hoopt dat reizigers zo beter
kunnen worden bediend. “Zo zal er

Wel of geen behoefte aan parkeerplaats

Inwoners Broekhuizen in
opstand tegen parkeerplek
Een groep van zo’n dertig inwoners van Broekhuizen heeft gemeente Horst aan de Maas laten weten tegen de
plannen voor een parkeerplaats aan de Maas te zijn. De gemeente onderzoekt nu een plek aan de Lottumseweg en
de Marsstraat in het dorp.
Volgens de bezorgde inwoners
die tegen de voorgestelde locatie zijn,
wordt het toerisme niet bevorderd
door het uitzicht op de Maas te
blokkeren en het gebied in te richten
als parkeerplaats. Zij pleiten juist voor
het aanleggen van een zandstrandje of
het weer toegankelijk maken van de
passanten voor recreatievaart.
Daarnaast vrezen de inwoners
voor de veiligheid. Niet alleen omdat
fietsers en wandelaars van dezelfde
route als het autoverkeer gebruik gaan
maken, maar ook omdat de locatie een

aantal jaren geleden juist werd afge
sloten nadat er “op deze plek zaken
gebeurden die het daglicht niet konden
verdragen”, aldus de inwoners.
In tegenstelling tot de berichten
van de dorpsraad, twijfelt deze
groep inwoners er ook aan of het
parkeerprobleem in Broekhuizen
eigenlijk wel een probleem is.
“Hebben we het over die paar
momenten per jaar dat er veel auto’s
in het dorp staan geparkeerd en er op
de parkeerplaats bij de Naesenhof nog
plek genoeg is?”

De gemeente is in overleg met
een werkgroep van de dorpsraad al
jarenlang op zoek naar een oplossing
voor het parkeerprobleem. Eind
2013 verzocht de dorpsraad de
gemeente de bron van ergernis aan
te pakken. Een speciaal hiervoor
opgerichte denktank moest met de
gemeente tot een oplossing komen.
Een woordvoerder van de gemeente
geeft aan dat de gemeente en de
werkgroep binnen enkele weken
de knoop doorhakken en met een
oplossing voor het probleem komen.

www.haardstede.nl

TE KOOP in Horst

vrijstaande woning (type herenhuis) met inpandige
garage en separate loods annex hobby- werkplaats.
Totale opp. 8.950 m2. Tel. 06 - 27385217

mooi
haar

077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl
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Tel.: 077 467 24 13
www.veldpaustuinen.nl

HALLO in Ghana
Michel Philipsen bracht een samen met zoon Pascal, vrouw Cynthia en dochter Mercy uit Melderslo
een bezoek aan Ghana. Zij vonden Ghana een land met veel interessante natuur en cultuur. De foto is
genomen voor hun hotel waar zij “heerlijk primitief hebben geleefd”, aldus Michel. “Soms zelfs zonder
stroom en water.”
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

06

familie

Te huur in Winterberg 4 persoons
appartement. Met Pasen en dit voorjaar
nog enkele weken/weekenden vrij.
Kijk op facebookpagina Winterberg
Appartement. Inlichtingen mail:
jeanne.verdellen@hotmail.com of
bel 06 46 32 00 39.
Gevonden roze knuffelhaas
bij Gasthoes. Tel. 077 398 33 19.
Verloren fietssleutel met een oranje
handvormige hanger op vrijdag
20 maart in Horst. Tel. 077 851 66 41.
A3aans Fietsshop. Voor verkoop,
reparatie en onderhoud van uw fiets.
Nu diverse omafietsen in de uitverkoop.
Kievitstraat 64 Horst. Bel voor een
afspraak. 06 30 43 19 16.
Te koop kwaliteitspotgrond, los of
per zak. G. Hoeymakers Grondwerken
& Transport. 06 53 47 28 07
info@hoeymakershorst.nl
www.hoeymakershorst.nl
Nieuw: Divogro diersuper. Diervoeders
voor alle dieren, tegen scherpe prijzen.
De Voorde 10 Oostrum (vlakbij de
Evenementenhal) Open: wo t/m vr
10.00-18.00, za 9.00-16.00 en zo
10.00-14.00. Tel. 06 33 58 46 03
www.divogrodiersuper.nl
Pedicure aan huis,
ambulant Pedicure Dorothé Roeven.
Complete voetbehandeling, gewone
voet, bij u aan huis. Actietarief € 25,
geen extra bijkomende kosten.
Maximale behandelingsduur 45 min.
Bel voor een afspraak 06 11 88 61 38.
Te koop electrische fiets.
Tel. 077 398 21 08.
Te huur Costa Blanca rustig gelegen
appartement aan de duinen,
vroegboekkorting 20% 06 15 96 14 55
www.bestemmingspanje.com
Valise & Lo Solé Arrangement. Nieuw!
Een compleet verzorgd uitje voor grote
en kleine groepen. Een creatieve work
shop en gezellig eten (lunch € 35.00,
diner € 42,50). Voor meer info
www.valise.nl of www.ijssalonlosole.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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in memoriam

Ôs lief oud vrouwke is van ons heengegaan……….

Nellie van der Putten
Zij overleed in de leeftijd van 89 jaar.
Horst, Ans en Ton
Joost
Leunen, Henk en Hanneke
Nils, Babs
Horst, May
Jojanne, Bas
Horst, José
Erik, Rob
Horst, 23 maart 2015
Correspondentieadres: Vinkenstraat 20, 5961 XD Horst
De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 27 maart 2015
om 11.00 uur in de aula van Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de aula om 10.45 uur alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren. Voor de uitvaartdienst is er van
10.00 tot 10.30 uur gelegenheid van om persoonlijk afscheid
van Nellie te nemen in de rouwkamer van het
bovengenoemde Uitvaarthuis.

Al een jaar voorbij …

De jaardienst voor

Op vrijdag 13 maart
is op 79-jarige leeftijd ons erelid

Jan Peeters
van PHV de Helper in Nood te Horst overleden.
Hij was drager van de gouden en zilveren speld voor de jarenlange
verdiensten in onze club. Jan heeft ook invulling gegeven
aan diverse bestuursfuncties in de loop der jaren.
Hij stond bekend als een sportieve en eerlijke hondenliefhebber
die sinds 1959 lid van onze club was. Zijn inzet voor de club
en stille kracht, heeft veel bijgedragen aan het succes van andere
clubleden. Zelf heeft hij ook enkele honden naar de keuring gebracht.
Vorig jaar heeft onze voorzitter Geert Claessens,
Jan de gouden herinneringsspeld en oorkonde ter gelegenheid
van zijn 50-jarig lidmaatschap van de KNPV gegeven.
Dit was voor hem en voor ons een prachtig moment.
We zullen je altijd blijven gedenken als een man
die veel voor onze club heeft betekend.
Jan bedankt!
We wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.
Bestuur en leden, PHV De Helper in Nood, te Horst.

Dankbetuiging

Zus van den Munckhof-Hagens

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
na het plotselinge overlijden van mijn lieve man, ôzze pap en opa

vindt plaats op Paasmaandag om 10.30 uur
in de H. Lambertuskerk te Horst. We missen haar, os leve mam,
de basis op wie we altijd konden terugvallen.
De vele blijken van medeleven en het besef dat ze door velen
zeer gewaardeerd werd, hebben ons goed gedaan.
Hartelijk dank!

Jan Cox

Een nieuwe grafsteen siert het graf: uitdrukking van de blijvende
verbondenheid tussen pap en mam.
Na afloop van de mis is er koffie op de Zegersstraat.
Kinderen en kleinkinderen

Last van emoties of blokkades? Nei
Therapie is een eenvoudige methode
om onverwerkte incidenten, trauma’s,
angsten, fysieke of emotionele klachten
aan te pakken / 06 53 10 86 62 /
www.McLife.nl
Verloren op vrijdag 20 maart,
vermoedelijk in centrum Horst,
damesleesbril met blauw montuur.
Tel. 06 12 52 71 69.

Grafmonumenten

Camper huur. Vakantie plannen?
Huur een camper vanaf € 495,00 p/w
Camper verhuur de Witte. L. Boekestijn
06 43 47 63 39 www.essodewitte.nl
‘t Winkeltje, Herstraat 44. Goedkoop
het voorjaar in? Bij ‘t Winkeltje heeft
u altijd prijs! Wij hebben een breed
aanbod in kleding. Nu ook leuke
versieringen voor mijlpaal-verjaardagen.
Zondag 29/3 zijn wij gesloten.

jblijvend
Laat u vri naar uw
n
informere gelijkheden
o
prijs en m

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis
en alle andere blijken van medeleven zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies.
Nel Cox-Verstraelen
Miriam en Rob, Rick, Ward
Monique en Marc, Lynn, Giel, Mirthe
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 28 maart a.s.
om 18.00 uur in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst.

Dankbetuiging

Graag willen wij u hartelijk danken voor al uw betoonde medeleven, in
welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn man, ôzze pap en opa

Lei van den Bekerom
Aangezien het onmogelijk is u allen hiervoor persoonlijk te bedanken,
betuigen wij op deze wijze onze oprechte dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvangen.
Mie van den Bekerom-Hendriks
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 11 april a.s.
om 18.00 uur in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst.

urnmonumenten
en restauratie

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl

Wij willen u allen hartelijk danken voor uw blijken
van medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw
Ôs moek, oma en alde oma.

An Geurtjens-Cuppen

Dag en nacht bereikbaar

Uw medeleven heeft ons goed gedaan.
Toon, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

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

Troubadour Math Craenmehr.
Verras uw schoonmoeder eens met een
prachtig cadeau. Een privé-optreden
van Troubadour Math.
Doe uw ouders en grootouders
niet tekort en geef ze een privéconcert.
Net terug uit de U.S.A.
Math 06 22 60 41 88.

Sleutelbos gevonden op Noordsingel
te Horst. Tel. 077 398 13 26.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
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Tienrayseweg

Auto rijdt door
na aanrijding

nieuws 07

Auto’s uitzendbureau
beklad
Auto’s van uitzendbureau Sun-Power in Horst zijn al twee keer in korte tijd beklad. De laatste keer was op
zondag 15 maart.

De politie Horst is op zoek naar een zwarte Mitsubishi ASX die
woensdagmiddag 18 maart is doorgereden na een aanrijding op de
Tienrayseweg in Horst.
Een automobiliste reed rond
13.20 uur over de Tienrayseweg
richting Horst toen zij in haar
achteruitkijkspiegel een zwarte auto
zag rijden. Deze raakte ter hoogte
van de inrit naar een restaurant
een boom langs de kant van de
weg. Enkele meters verder, na de
brug over de Molenbeek, botste
de auto op zijn voorgangerster.
Vervolgens reed de bestuurder van
de zwarte auto door in de richting

van Horst. Een woordvoerder van
de politie geeft aan dat er twee
personen in deze wagen zaten.
“Bij de boom waar de automobilist
met zijn spiegel tegenaan reed,
werden sporen gevonden van een
rechterbuitenspiegel die ter herleiden
zijn naar een zwarte Mitsubishi ASX.”
Het voertuig heeft waarschijnlijk ook
schade aan de voorzijde. De politie
komt graag in contact met getuigen
van de aanrijding via 0900 88 44.

Kunststof

Gemeente wint
Recycle Award
Gemeente Horst aan de Maas heeft op donderdag 19 maart voor
de tweede keer op rij een Recycle Award gewonnen op het Gemeentelijk
Afvalcongres in Utrecht. De gemeente won de Award in de categorie
kunststof.
Horst aan de Maas heeft deze
prijs gewonnen met haar ‘diftar’
systeem waarbij de inwoners
het kunststof verpakkingsafval
verzamelen in een minicontainer die
iedere twee weken wordt opgehaald.

Makkelijk
afval scheiden
Verder biedt de gemeente
volgens de organisatie een hoog
serviceniveau op alle afvalstromen
waardoor het de inwoners makkelijk
wordt gemaakt het afval te scheiden.
Andere prijswinnaars waren

gemeente Woudenberg voor glas
en gemeente Twenterand voor de
inzameling van oud papier en karton.
De prijzen werden uitgereikt
door Dick Zwaveling, de directeur
van Nedvang. Nedvang selecteert
de winnaars op basis van ophaal
resultaten. Zij constateren verder
dat veel gemeentes bezig zijn met
ontwikkelingen om de groei van
inzameling en recycling van afval
verder te stimuleren en de totale
afvalketen duurzamer te maken.
De winnende gemeenten hebben een
award ontvangen en een recycletour
voor vijftien personen.

“Sinds kort rijden de auto’s van
Sun-Power rond met het nieuwe
logo en beeldmerk. Helaas is het niet
de eerste keer dat vandalen het op
de auto’s gemunt hebben. Ook in
de week van 23 februari hebben
meerdere auto’s het zelfde lot moeten

ondergaan” zegt een woordvoerder
van het uitzendbureau. Het
uitzendbureau, dat gevestigd is aan de
Energiestraat in Horst, heeft inmiddels
aangifte gedaan bij de politie.
“Wie iets verdachts heeft gezien
tussen zondag 15 maart 13.00 uur en

maandag ochtend 16 maart 08.00 uur
kan contact met ons opnemen via
077 472 01 99”, zegt de woordvoerder
van het uitzendbureau. De politie
geeft aan dat eventuele getuigen
zich ook bij haar kunnen melden via
0900 88 44.

Landelijke Opschoondag
Gemeente Horst aan de Maas doet op zaterdag 28 maart mee aan de Landelijke Opschoondag, georganiseerd
door Stichting Nederland Schoon. In de hele gemeente zijn verschillende groepen inwoners in touw om zwerfafval
op te ruimen. Dit jaar ruimt gemeente Horst aan de Maas zwerfafval op langs de oevers van de Maas.

Provinciale statenverkiezingen

CDA blijft
grootste partij

Het CDA heeft tijdens de provinciale statenverkiezingen de meeste
stemmen gekregen in Horst aan de Maas. Het CDA kreeg in totaal
34,11 procent van de stemmen, tijdens de vorige verkiezingen in 2011
was dit 29,90 procent. Op de tweede plek staat de SP met 16,88 procent
van de stemmen.
Het opkomstpercentage in Horst
aan de Maas was 47,5 procent, daar
mee loopt de gemeente iets achter
op de landelijke opkomst. In 2011
stemde nog 55,48 procent van de
kiesgerechtigden.

Aanhang groeit
Het CDA was bij verreweg de
meeste dorpen de grootste partij,
alleen in Griendtsveen bleef de
SP de partij met 5 procent meer
stemmen voor. De PvdA leverde in
Horst aan de Maas bijna 3 procent
in, de PVV 4 procent en de VVD

zelfs 5 procent; van 16,8 procent
in 2011 naar 11,9 procent van de
stemmen in 2015. De aanhang van
D66 is daarentegen gegroeid met
5 procent en ook 50PLUS kreeg
deze keer meer stemmen. CDA-er
Rudy Tegels kreeg in Horst aan de
Maas de meeste stemmen op zijn
naam, 2.051. Hij heeft daarmee een
zetel gekregen in de provinciale
staten en gaat de gemeenteraad
van Horst aan de Maas verlaten. In
de raadsvergadering van dinsdag
14 april wordt zijn raadszetel
overgenomen door Danny van Hees.

In samenwerking met Stichting
het Limburgs Landschap en
Staatsbosbeheer gaat gemeente Horst
aan de Maas op zaterdag 28 maart een
traject van acht kilometer maasoever
schoonmaken. Dit gebied loopt van het
veer van Grubbenvorst tot het veer van
Broekhuizen. Deze schoonmaakactie is
onderdeel van het project Schone Maas.
In de gemeente vinden verder
nog meer opruimacties plaats van
inwoners zelf. Zo gaat bijvoorbeeld
Wildbeheereenheid Sevenum in het bos
in Sevenum zwerfafval opruimen op de

paden en organiseert de dorpsraad van
Griendtsveen zaterdag 28 maart een
opschoonactie door met inwoners van
het dorp de invalswegen na te lopen
en schoon te maken. Basisschool Onder
de Wieken in Meterik organiseerde op
woensdag 25 maart een actie waarbij
de kinderen in groepjes in de buurt al
het zwerfafval opruimden. Ook onder
andere basisschool Onder de Linde uit
Hegelsom, basisschool De Klimboom
uit Swolgen, jagersverenigingen uit
Meerlo en Meterik, de buurt Convent
uit Horst, de dorpsraad van Kronenberg

en het dorpsoverleg in Tienray steken
de komende tijd de handen uit de
mouwen.
Jumbo Phicoop Sevenum gaat
als Supporter van Schoon tijdens de
landelijke Opschoondag een aantal
medewerkers in de omgeving van de
winkel en de parkeerplaats zwerfafval
opruimen. Aansluitend bij deze actie
organiseert Jumbo Phicoop Sevenum
op zaterdag 4 april een tweede actie,
genaamd Glas int ’t Bakkie. Met deze
actie gaan zij hun klanten aanmoedi
gen om alle glas te scheiden.
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‘Drempel om over rouw te praten verlagen’
De organisatie wordt gedaan door
café De Lange, gemeente Horst aan
de Maas, 2strijd.nl en Gertie Mooren
rouw-, verlies- en traumatherapie.
Gertie heeft een praktijk in Meerlo
waar ze als psychosociaal therapeut
mensen helpt met hun rouwproces.
Ze verloor zelf haar oom op jonge
leeftijd. Ook kwam een neefje van haar
te overlijden.

Nooit echt
kunnen verwerken
Jet verloor haar broer. Zij was
vijf toen hij overleed. “Bij mij is het
rouwproces eigenlijk pas een jaar
geleden begonnen. Daarvoor heb ik het
nooit echt kunnen verwerken”, zegt
Jet. Michelle raakte haar neefje kwijt

toen ze acht jaar oud was. Ze zaten
ook bij elkaar in de klas. Ze vertelt over
hoe belangrijk het is hoe leerkrachten
met kinderen en jongeren in rouw
omgaan. “Het maakt zo’n verschil
als leerkrachten je begrijpen”, zegt
Michelle. Ze kreeg er pas echt last van
toen zij op de middelbare school zat en
een vriend kreeg. “Ik merkte toen pas
ik dat ik mijn rouw had weggestopt.
Ik wilde geen aandachtvrager zijn
en dacht dat problemen vanzelf wel
zouden oplossen.”
Jasper kreeg 7.5 jaar geleden te
maken met het overlijden van zijn
moeder. Ook hij heeft dat aanvankelijk
niet goed kunnen verwerken omdat
hij er op school en in zijn persoonlijke
omgeving niet goed over heeft kunnen
praten. “Ik zakte steeds verder af.

Dat uitte zich in weglopen, boos zijn en
spijbelen. Uiteindelijk is het zelfs zo ver
gekomen dat ik in een psychiatrische
inrichting terecht ben gekomen”,
vertelt Jasper.

Met elkaar
in contact komen
Jasper, Michelle en Jet schreven
vorig jaar net als zeventien andere
jongeren over hun rouwproces in het
boek Ik zet mijn masker af… Gertie
is de initiatiefnemer van het boek.
Zij wil met het boek en nu via de
Doe Maar Rouw-middag aandacht
vragen voor het onderwerp. Op deze
middag kunnen jongeren die met rouw
te maken hebben (gehad) deelnemen
aan workshops. Zo zijn er workshops

in graffiti spuiten en kickbocken
en kunnen jongeren les krijgen in
singersongwriting. De insteek is dat
jongeren met rouw via deze activiteiten
met elkaar in contact komen.
“We willen de drempel voor
jongeren om over hun rouw te praten
verlagen. Ik merk dat jongeren het uit
eindelijk fijn vinden om hierover te pra
ten met leeftijdsgenoten”, aldus Gertie.
Jasper kwam er tijdens het maken van
het boek achter dat het vertellen van
het verhaal hetgeen was dat hem hielp.
“Ik zie het nu als een stukje therapie.
Het is een goede manier om je rouw
ook te kunnen uiten en te delen met
mensen”, zegt Jasper.
Michelle vindt het belangrijk dat
jongeren hun rouwproblemen niet
wegstoppen. “Ik zou iedereen willen

aanraden om je verdriet niet weg
te stoppen. Jouw verdriet is net zo
belangrijk als het verdriet van alle
anderen. Je zult zien dat erover praten
juist enorm oplucht”, aldus Michelle.

Vrienden
en klasgenoten
Doe Maar Rouw is niet alleen voor
jongeren in rouw maar ook voor hun
vrienden en klasgenoten. Jongeren
van 13 tot en met 25 jaar kunnen zich
aanmelden via info@gertiemooren.nl
Op de dag zelf kunnen zij zich
inschrijven in café De Lange voor
de workshops. Het duurt van 13.00
tot 18.00 uur. Meer informatie over
Doe Maar Rouw is te vinden via
www.delangehorst.nl

HALLO voordeelpas
Deelnemers
Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de volgende deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Huis van de Streek

VARG Outdoor & Travel

www.anbise.com, Sevenum
15% korting op een hypnosesessie*

Steenstraat 2, Horst
5% korting op het hele Huis van de Streek!-assortiment*

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
5% korting op het gehele assortiment

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

*Zie voorwaarden acties op www.hallovoordeelpas.nl

Venrayseweg 11, Horst
Geen inschrijfgeld t.w.v. € 50,00

Beej Mooren

Maasbreeseweg 1, Sevenum
2 seizoenscoupes voor 9,95 euro*
(informeer naar de coupe van het seizoen)

Groenewoudstraat 1, Horst
1 kop koffie of thee 1 euro, per pas, per bezoek

Museum de Kantfabriek

Bootcamp Power

Americaanseweg 8, Horst
Gratis kop koffie, cappuccino of thee
per betalende bezoeker

www.bootcamppower.nl, Horst
Voor nieuwe leden: 3 try-out credits van € 17,50 voor € 12,50*

De Golfhorst
Raamweg 8, America
Korting op golflessen*

Duet Kappers
Peperstraat 12a, Sevenum
10% korting op een haarverzorgingsproduct

Praktijk Ik Leer
Pieter Belsstraat 34, Horst
10% korting op de eerste 3 begeleidingsmomenten*

Staatsie 1866
Stationsstraat 151, Hegelsom
1 kop koffie of thee 1 euro, per pas, per bezoek

Eethuis BRaM

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Generaal Dempsystraat 11 Swolgen
vanaf 2 april Hallo-voordeelmenu*

Lambertusplein, Horst
wekelijks wisselend productvoordeel*

FotoID

Toffedag.nl

Veemarkt 7a, Horst
10% korting op een fotosessie*

www.toffedag.nl
10% korting op een groepsuitje v.a.
8 personen bij Beej Mooren of
Staatsie 1866*

Het LoopCentrum
Stationsstraat 137, Hegelsom
10% korting op hardloopschoenen, hardloopkleding en sportbh’s.
En bij aankoop van wandelschoenen een paar gratis Falkesokken*

TVI Computers
Venrayseweg 10, Horst
25% korting op werkzaamheden in
de werkplaats*

Het Maashotel

Ut Snoephuuske

Veerweg 11, Broekhuizen
10% korting per tafel*

Kerkstraat 26, Horst
10% korting op het gehele assortiment*

Direct voordeel in Horst aan de Maas
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Nederlandse Coiffure Award

Tienrayse genomineerd
De genomineerden voor de Nederlandse Coiffure Award werden op vrijdag 20 maart bekendgemaakt.
De Nederlandse Coiffure Award is een groot kappersevenement, waar de beste kappers van Nederland uitgeroepen
worden. In totaal zijn er dertien categorieën. Sharon Martens uit Tienray, werkzaam bij Salon Du Trezo in Horst,
is een van de tien genomineerden in de categorie Newcomer of the Year.
De inzending bestond uit
een professionele fotoserie van
haarmode waaruit een vakjury de
finalisten selecteerde. In totaal
werden er circa tweeduizend foto’s
ingezonden, waaruit de vakjury 92
genomineerde selecteerde. De vakjury

bestond uit twaalf Nederlandse
haar- en beautyspecialisten, een
fotograaf, een make-upartist en
modellenspecialisten. De tweede
jureringsronde vond plaats in
Londen. Een selectie van Britse
kappers beoordeelde eveneens de

ingezonden fotoseries. Uiteindelijk
werden de resultaten bij elkaar
opgeteld en werden de nominaties in
de verschillende categorieën bekend
gemaakt. De winnaars worden op
zondag 10 mei bekendgemaakt tijdens
een gala-avond.

Duurzaamheid en milieu

Bijeenkomst duurzaam
ondernemen
Natuurlijk ondernemend!, gemeente Horst aan de Maas en de ondernemers Sijbers Bouwbedrijf en Enepa
organiseren op dinsdag 7 april een inspiratiebijeenkomst over duurzaam ondernemen voor ondernemers en
bedrijven uit Horst aan de Maas. De bijeenkomst begint om 15.30 uur in het Parkhotel in Horst.
In de bijeenkomst worden vier
actuele thema’s gepresenteerd. Deze
thema’s zijn: werk maken van energie
besparing, sociale duurzaamheid, ener
giebesparing bij bedrijven en fairtrade
gemeente. Vier ondernemers uit de
regio Noord-Limburg geven in korte pit
ches hun visie op de thema’s en delen

ervaringen met soortgelijke initiatieven
in Venlo en Venray. Na afloop kunnen
geïnteresseerden zich aanmelden voor
meer informatie of zelfs deelname
aan een vervolg rond de genoemde
thema’s. Daarnaast is Robert van den
Bout uitgenodigd om de aanwezigen
extra te inspireren. Deze Rotterdammer

Starter in de Regio
Slooierhof
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Slooierhof
Jeanne Vullings
Slooierweg 8 5962 AX
Melderslo
06 22 54 14 72
info@slooierhof.nl
www.slooierhof.nl
Bed & Breakfast
& Business
01-01-2015

Activiteiten
Guesthouse Slooierhof is een
Bed & Breakfast & Business en is
op 1 januari geopend. Slooierhof
heeft twee ruime, luxe en
sfeervolle tweepersoonskamers
op de eerste verdieping.
Beneden is een ontbijtruimte
met mooi uitzicht en een
volledig ingerichte nieuwe
keuken met open haard. Deze
ruimte is ook beschikbaar voor
zakelijk overleg.

vertelt niet alleen over duurzaamheid
en milieu, maar ook over het ‘mens
zijn’ en hoe we met elkaar om moeten
gaan in een veranderende wereld.
De bijeenkomst duurt van 15.30 tot
18.30 uur. Deelnemers dienen zich
vooraf aan te melden via
www.natuurlijkondernemend.nl

Doelgroep
De doelgroep van Slooierhof
varieert van stelletjes die
bijvoorbeeld een weekendje weg
willen, tot fietsers en wandelaars, gezinnen en zakenmensen.
Onderscheidend vermogen
De kamers zijn ruim en luxe
ingericht met boxsprings, een en
suite-badkamer, een bureau, een
zithoek en een flatscreen tv.
Beide kamers beschikken over
gratis WiFi. Verder is er ruime
parkeergelegenheid en een
inpandige fietsenstalling. De
kamers bevinden zich in een
landhuis met een zeer grote tuin
en buitenzwembad. Daarnaast
ligt Slooierhof op de ideale
locatie. Het is landelijk gelegen
aan de rand van de Kasteelse
bossen en toch dicht bij het
centrum van Horst en de A73.

Bed & Breakfast
& Business
Slooierweg 8, 5962 AX Melderslo
Tel: 06 22 54 14 72 info@slooierhof.nl

Oh, zit dat zo!

www.slooierhof.nl

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

De regeling
van een letselschadezaak
Door: Geertje Verkuijlen, advocaat
Een onderwerp dat regelmatig, in onder andere de media, de revue
passeert is het regelen van een letselschadezaak. Je gaat ervan uit dat je
schade als gevolg van een ongeval op een vlotte wijze wordt vergoed
zodra de aansprakelijkheid is erkend. In de meeste gevallen is dat ook zo
maar soms duurt de afwikkeling van een letselschadezaak erg lang. Over
het algemeen doet dit geen goed aan de gezondheid van het slachtoffer.
Psychische en whiplashklachten
Zo ook een voorbeeld uit de
praktijk waarvan het ongeval al meer
dan 20 jaar geleden is gebeurd. De
inmiddels opgestarte procedure loopt
alweer ruim zeven jaar. Het slachtoffer heeft als gevolg van het ongeval
whiplashletsel en psychische klachten
opgelopen waarover in de loop
der tijd discussie is ontstaan tussen
partijen.
Reactie verzekeraar
De verzekeraar in kwestie heeft
in deze zaak een hele reeks niet
erg zinvolle verweren gevoerd.
Daarnaast heeft zij stellingen aangevoerd die zij niet voldoende heeft
onderbouwd. De verzekeraar heeft
bijvoorbeeld de stelling ingenomen
dat 40 procent van de letselschades
bestaat uit post-whiplash syndromen maar dit heeft zij niet nader

Gratis advies
Worden er tegen u als slachtoffer van een ongeval door een
Frustratie en machteloosheid
verzekeraar ook nutteloze verweren
Gezien de middelen die een
gevoerd die een negatieve invloed
verzekeraar ter beschikking heeft, zou hebben op uw gezondheid? Neem
juist een verzekeraar als professiodan contact op met ons kantoor
nele instelling volgens de advocaatvoor een vrijblijvend en eerste
generaal, verbonden aan ons hoogste kosteloos adviesgesprek. Wij kunrechtscollege, in staat moeten zijn
nen u gericht adviseren en ervoor
om haar stellingen cijfermatig of op
zorgen dat uw letselschadezaak
een andere manier te onderboualsnog op voortvarende wijze wordt
wen. Daarnaast ligt het volgens de
behandeld.
advocaat-generaal voor de hand dat
nutteloze verweren van de verzekeraar een negatieve invloed hebben
op de gezondheid van een particulier
slachtoffer en bij hem onnodig gevoelens van frustratie en machteloosheid
oproepen. Dat geldt al helemaal voor
Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
personen die zich bevinden in een
T 0478 - 52 10 22 | www.putt.nl
situatie als die waarin ons slachtoffer
verkuijlen@putt.nl
zich bevond.

onderbouwd. Ook enig cijfermateriaal
heeft de verzekeraar niet overlegd.

dagverse asperges!
Ze zijn er weer heerlijke

0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
We zijn weer geopend vanaf zaterdag 4 april
Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

Nieuw in Horst aan de Maas
Goed, goedkoop en snel een nieuwe keuken!
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Gevestigd in Tegel & Sanitair Outlet
Spoorstraat 61 Tienray

www.keuken2go.nl
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RODE LOPER

SHOW
Koopzondag
13.00 - 17.00 uur

AGENDA

Horst Centrum

26 april 2015

Horst-centrum
Leeft
28 juni 2015

Koopjeszondag
JULi 2015

zomermarkt

Zomerse sferen tijdens
rode lopershow

Tijdens de Rode Loperkoopzondag op 29 maart worden in
Horst-centrum maar liefst drie rode lopershows verzorgd.
Tijdens de shows tonen de ondernemers hun nieuwste
collecties. De rode loper is daarbij aangekleed in zomerse sferen.

Deelnemende winkels hebben zondag 29 maart de
rode loper voor hun bezoekers uitgerold. Ook ligt
door het hele centrum van Horst, van grand café
Liesbeth op het Wilhelminaplein tot aan Heerenstraat aan de Gasthuisstraat, een rode loper.
Tijdens drie verrassende shows, die om 13.30 uur,
14.30 uur en 15.30 uur beginnen, tonen de winkels
hun nieuwste collecties. Zij maken daarbij niet
alleen gebruik van professionele modellen, maar
zetten bijvoorbeeld ook vaak vrienden, kennissen,
familie of vaste klanten in om hun collectie te
tonen. De rode lopershow krijgt hiermee een speels
karakter.
Sommige ondernemers hebben hun handen
ineen geslagen en zijn voor de shows leuke
samenwerkingen aangegaan. Zo verzorgen
verschillende kappers en beautysalons de kapsels
en de make-up van de rode lopermodellen. Ook op
gebied van haar en make-up kunnen bezoekers dus
de nieuwste trends voorbij zien komen.
Vanwege de diversiteit van winkels in Horstcentrum is de show afwisselend en verrassend.
Na een aantal jaren ervaring met het concept

worden ondernemers dan ook steeds creatiever in
de manieren waarop ze zich presenteren.
Sonja Janssen van Beau Belle grijpt de Rode
Loperkoopzondag daarnaast aan om nog maar
eens goed te benadrukken dat de winkel afgelopen
december is verhuisd naar een pand aan de
Kerkstraat in Horst. “Ik houd een verhuisactie.
Bij iedere aankoop tussen vrijdag 28 maart en
zondag 30 maart krijgen klanten een bonnetje.
Onder al die bonnetjes verloten wij op zondag een
heleboel mooie prijzen. Denk bijvoorbeeld aan
armbanden, kettingen en ringen.”
Terwijl pappa’s en mamma’s naar de rode lopershow
kijken, is er ook aan de kleintjes gedacht. Op het
pleintje bij bakkerij Broekmans kunnen kinderen
zich bijvoorbeeld laten schminken. Cecile van Well
van de organisatie van de rode lopershow vertelt:
“Er ligt hier een stukje rode loper waar de kinderen
geschminkt op de foto kunnen. Die foto krijgen ze
later via de mail toegestuurd .”
De winkels in Horst-centrum zijn tijdens
koopzondagen van 13.00 tot 17.00 uur geopend.

s
e
v
a
h
t
s
u
m

11
02

Acties en aanbiedingen
van deelnemers:
klaar voor de zomer

Showtijden

13.30, 14.30 en
15.30 uur

nieuwe collectie
badmode, nachtmode
en lingerie

Kerkstraat 20a

Shop nu de
nieuwste
collectie VROUW
Check de rode loper voor inspiratie
WO M E N ’ S

Kapsels styled by Salon du Trezo

open van
13.00 tot 17.00 uur
kom eens rondneuzen
voor een tientje!

Kerkstraat 17

Al 25 jaar
betaalbare
kwaliteit!

Coenders Horst

Wilhelminaplein 1

Kerkstraat 2a

op het assortiment
Gratis Limburgs
streekpakket t.w.v. € 50,bij aankoop vanaf € 100,( max. 1 streekpakket per klant ).

SALON
DU TREZO
Hoofdstraat 8a

PAASCHOCOLADE
Al 25 jaar
de leukste fashion
voor kidz

NIEUW! Zomercollectie
dekbedovertrekken
2015 zijn binnen!

Wilhelminaplein 5b

Kerkstraat 30

Jacob Merlostraat 23

VERHUIZINGSACTIE

Deze zondag kortingen

oplopend tot 20%

Kerkstraat 28a

Biologisch en Fairtrade
Kerkstraat 11

Shop je nieuwe zomeroutfit
en maak kans op een
waardebon van Happy Hair
t.w.v. € 50,-

Go wild this season met de
beestachtig mooie kapsels
van Salon du Trezo en de
mode van Womens Wear

W E A R

Jacob Merlostraat 17

maak op 27, 28 en 29 maart kans op
Leuke prijzen bij besteding van elke € 10,-

Kerkstraat 13b

DEZE DAG ontvangt u bij besteding v.a. € 75,- een

Hoofdstraat 25

waardecheque
t.w.v. € 15,=

Herstraat 1c

Buitengewoon compleet!

winkel&bedrijf
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€ 5,-

Outletdagen

HAVP-WK13

12

2 - 6 april

TOT

korting op alle
planten
Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u € 5,- korting op alle
planten b.b.v. € 25,- m.u.v. pot-plant
combinaties. OOK GELDIG OP
AANBIEDINGEN! Max. 1 advertentie
p.p. Geldig t/m 07-04-2015.

Beide
Pa asd a gen
geo pend!

70%
KORTING

op diverse tuinmeubelen en parasols

TRAILERVERKOOP

elke
zondag
open

rechtstreeks van de fabrikant,
potten voor tuin en terras voor wel
héél aantrekkelijke prijzen!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

voorjaars
kriebels bij
Trefcenter

sogood

TM

HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL

Dagje uit?
Kom shoppen
in Venlo!
www.venloverwelkomt.nl

Powered by

en zo 13
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GEPLUKT José Vercoulen

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.

één sinterklaaspak. Toen mijn kinderen
nog klein waren, was er nergens een
fatsoenlijk sinterklaaspak te vinden.
Die heb ik toen zelf maar gemaakt
en verhuurd. Tot 1990 heb ik vooral
sinterklaas- en zwarte pietkostuums
verhuurd en in 1991 startte ik officieel
mijn winkel Paljas.” Tegenwoordig
verhuurt José kostuums in alle vormen
en kleuren, waaronder bijvoorbeeld ook
gala- en carnavalskleding.

Pruiken voor
Soldaat van Oranje

Waar houdt José Vercoulen (66) uit Grubbenvorst eigenlijk niet van? Kleding maken en ontwerpen, grimeren en
pruiken maken, toneelspelen en zingen, schrijven, reizen, wandelen, tuinieren, lezingen geven: dit alles hoort thuis
in het rijtje met passies van José. “Ik wil alles zelf kunnen”, vertelt ze. Deze week wordt José geplukt.
José Vercoulen, ook wel bekend als
José van ’t Schruufke, werd in Lottum
geboren als vijfde dochter in een
rozenkwekersgezin. Tot haar twintigste
woonde ze daar, daarna trouwde ze
met John en kwam ze in Grubbenvorst
wonen. “Het was soms wel lastig om
als Lottumse naar Grubbenvorst te
verhuizen, ik werd wel geplaagd met
mijn dialect natuurlijk. Maar ik heb heel
snel het dialect van hier geleerd”, lacht
ze. José heeft samen met John twee
volwassen zonen en vier kleinkinderen.
Na haar middelbare school ging ze

naar de huishoudschool. José: “Naaien
en het maken van kleding is mijn
passie. Vroeger keken we thuis vaak
naar de films over Sissi. De rest van de
familie lette op het verhaal, maar ik
kon alleen maar naar de jurken kijken.
Hoe is die jurk gemaakt? Waar zitten
de naadjes? Ik dacht bij mezelf: dat
wil ik ook kunnen.” In 1984 ging José
naar de modeacademie in Eindhoven.
Daar leerde ze behalve het maken van
kleding ook kleding ontwerpen. Haar
hele gezin heeft tijdenlang alleen maar
kleding gemaakt door José gedragen.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

“Daar ben ik uiteindelijk mee gestopt,
dat was erg veel werk. Maar dat heeft
me wel moeite gekost, hoor. Ik doe het
liefste alles zelf.”
José is eigenaresse van kostuum
verhuurwinkel Paljas, die zich in
de ruimte achter haar huis bevindt.
“Eigenlijk is de winkel begonnen met

zondag 29 maart

ERIC
KOLLER
Koller blijft
thuis!
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LENTEMARKT IN HARTJE ARCEN
ZONDAG 29 MAART 2015
12.00 - 18.00 UUR
150 KRAMEN

ONTMOET DE PAASHAAS

LIVE AMUSEMENT VAN JOEKSKAPEL
DE KEIEMEGJES EN JACK CLAESSEN

Open dag
Open dag

WWW.SFEERMARKTEN.NL

Zondag 29 maart!
Zondag 29 maart!

20 % korting!
20 % korting!

Acties:
Acties:
Lavendel

€ 1,=

Op ons gehele
Op
ons gehele
assortiment

5,=
Bloeiende hortensia € 1,=
Lavendel

assortiment

Grote buxusbol

Grote buxusbol
Bloeiende
hortensia € 10,=
5,=

Niet geldig i.c.m. andere acties en
niet op kadobonnen
Niet geldig i.c.m. andere acties en
niet op kadobonnen

Oplossing vorige week:
3

Haar liefde voor grimeren ontwik
kelde José op dezelfde manier als haar
passie voor het coupeuse-vak. “Ik zag
mensen dat doen en toen wilde ik
het ook kunnen. Ik heb een aantal
cursussen gevolgd en heb gegrimeerd
bij onder andere de Venlose Revue,
de Passiespelen en het Drakensteken
op de Floriade. Via via kwam ik daarna
in contact met een pruikenmaker uit
Amsterdam, waardoor ik ook dat vak
gebied inrolde. Intussen heb ik pruiken
gemaakt voor producties zoals Soldaat
van Oranje en Anne Frank.”
Passie nummer drie, toneelspe
len en zingen, heeft zich geuit in het
oprichten van twee verenigingen:
zanggroep Shangri La en toneel
vereniging Mariposa. Het mag nu wel
duidelijk zijn: José zit nooit stil. “Zo
ben ik altijd al geweest”, vertelt ze.
“Als ik iets zie of hoor dat mij interes
seert en dat ik nog niet kan, dan krijg
ik meteen het gevoel dat ik aan het
begin van iets nieuws sta. Dan wil ik
er alles van weten en over leren. Ik
wil eigenlijk alleen maar dingen doen

die ik echt leuk vind. Dingen die ik
met tegenzin moet doen, vermijd ik
waar dat kan zoveel mogelijk.” Haar
creativiteit en inzet voor verenigingen
bleven niet onopgemerkt. In 2007
kreeg José in Grubbenvorst zowel de
Golde Aspergesteker als de Golde
Plaggenhouwer. “Dat kwam heel
onverwacht, maar ik was er ontzettend
blij mee.”
Haar creativiteit probeert ze zoveel
mogelijk over te brengen op haar klein
kinderen. “De jongste twee, Sten van 4
en Emy van 5, kwamen voordat ze naar
school gingen iedere week twee dagen
bij mij. Heerlijk vond ik dat. Ik heb
me er toen volledig op gestort om die
dagen zo leuk en verantwoord mogelijk
in te vullen met bijvoorbeeld tekenen
en schilderen. De grootste rotzooi
mochten ze dan maken.” Tegenwoordig
gaan de kleinkinderen naar school en
heeft ze weer wat meer tijd. “Die vul ik
nu met het schrijven van onder andere
een toneeltekst voor mijn vereniging.
Vroeger hield ik altijd al dagboekjes bij
en later heb ik nog een schrijfcursus
gevolgd. Ik schrijf verhalen en artikelen
voor tijdschriften, bijvoorbeeld over rei
zen die ik van 1986 tot 2003 met een
vriendin heb gemaakt”, vertelt José.
”Mensen uit Grubbenvorst zullen
mij dus wel kennen”, vervolgt ze. “Van
mijn winkel, of omdat ik deel uitmaak
van het humoristische duo Dora en
Grada tijdens zittingsavonden en verder
speel of schrijf ik bij bijna iedere activi
teit die in Grubbenvorst georganiseerd
wordt. Mensen zien mij denk ik als een
creatief persoon die doet wat ze leuk
vindt. José met de ‘golde hendjes’, zo
word ik wel genoemd”, aldus José.

U bent welkom van
U
benttot
welkom
van
10.30
16.00 uur
10.30 tot 16.00 uur

€ 10,=

Activiteiten:
Activiteiten:
Advies van deskundige kwekers




Advies
van deskundige
kwekers
(Paas-)decoraties
door stylist



(Paas-)decoraties
door stylist
‘t iesmenke uit Velden



‘t iesmenke uit Velden

Tuincentrum Hegger
Op de Diep 9 Lomm
077-473Hegger
24 25
www.edhegger.nl
Tuincentrum
Open:
ma
t/m
vrij
9.00
–17.30
za:
9.00
–16.00
zo: 10.30 - 16.00
Op de Diep 9 Lomm
077-473 24 25
www.edhegger.nl
Open: ma t/m vrij 9.00 –17.30 za: 9.00 –16.00

zo: 10.30 - 16.00
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Wat
zeg je?
Handtekeningenacties, protestbrieven,
lid zijn van een dorpsraad of wijkcomité.
Er zijn diverse manieren om je als inwoner
van de gemeente actief in te zetten voor de
gemeenschap. Toch geeft maar 13 procent
van de inwoners van Horst aan de Maas
aan betrokken te zijn bij een dorpsraad of
wijkcomité. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Ongeveer driekwart van de inwoners zegt
te weten welke taken een dorpsraad of wijk
comité uitvoert. Sommigen omdat ze er zelf lid
van zijn geweest en anderen door activiteiten
als de gezamenlijk collecte. “Ik heb de dorpsraad
mede opgezet en me er dertien jaar voor ingezet.
Volgens mij moet je, als ben je nog zo oud, je
inzetten voor de burger in je dorp of wijk”, merkt
iemand op. Al is niet iedereen tevreden over de

26
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Je moet je inzetten voor
de burger’
Ja
13%

87% Nee

Ben jij betrokken
bij een dorpsraad of
wijkcomité?

Natuurlijk zet je alleen een handtekening voor
aanpak van zijn lokale dorpsraad. “Hier in het
een actie waar je zelf achterstaat. Of zo’n actie
dorp is het maar een rommeltje met de dorps
altijd nut heeft, daar twijfelt 18 procent aan.
raad.” Een van de geënquêteerden vraagt zich
“Naar mijn mening zal het niets uithalen”, rea
af of een dorpsraad niet op een andere manier
geert iemand. “Behalve
samengesteld kan
dat je met zo’n actie
worden. “Ik vind dat een
‘Ik heb de dorpsraad mee
het onder de aandacht
dorpsraad en wijkcomité
opgericht’
brengt bij andere burgers.
gekozen moet worden
Wat natuurlijk ook goed
door de inwoners. Dit is
‘Kan niet overal als vrijwilliger
is. Beter nog zou zijn als
nu niet het geval.”
beschikbaar zijn’
de politiek eens luistert
Een van de manieren
en zich inleeft in wat er
waarop je als burger je
‘Geen behoefte aan’
speelt.”
stem kunt laten horen, is
het opzetten of onderte
kenen van een handtekeningenactie. De afgelo
Voor meer resultaten of aanmelden
pen tijd zijn daar diverse initiatieven toe geweest, voor de volgende enquête, kijk op www.
zoals bijvoorbeeld voor een fietspad langs de
tiphorstaandemaas.nl
Spoorweg in America of tegen de clustering van
de parochie Sevenum, Kroneberg en Evertsoord.
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

Zelf ook een vraag voorleggen aan ons inwonerspanel? Dat kan! Bedrijven én inwoners kunnen hun vragen sturen naar redactie@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

Pleit voor behoud laanbomen Griendtsveen
De geschiedenis van onze huidige laanbomen begint bij de oprichting
van ons dorp in ongeveer 1900. In de loop der jaren zijn er bomen
uitgevallen door onder andere ziekte, oorlog, storm en schade. Vele lege
plekken werden door jonge bomen ingevuld. In 1988 en 1995 zijn er twee
lanen compleet gerooid en zijn er nieuwe bomen geplant. Meerdere lanen
zouden volgen, maar door protest van de inwoners is dit stilgelegd.
Gekozen is toen voor behoud van deze karakteristieke lanen.
Indien nodig werd een boom
geveld en weer jonge bomen aange
plant. Aftakeling van de laanbomen is
een natuurlijk proces. Uitval compen

seren met jonge aanplant houdt lanen
in stand. Ga je eindkap toepassen en
verjongen, dan creëer je een kunst
matige laan (Apostelweg, Veenpluis).

De geschiedenis van Griendtsveen kun
je aan de laanbomen aflezen. Het is
een schitterende weerspiegeling en het
vertegenwoordigt alle generaties van
onze inwoners. Ook qua vorm, krom,
recht, dik, dun, klein, groot, oud en
jong. Dit natuurlijke proces hoort bij ons
dorp.
Om deze laanbomen zo lang mogelijk
te behouden hebben ze goede zorg
nodig. Een goede afwatering is hier
heel belangrijk met name voor oude

bomen. Deze passen zicht moeilijk of
niet aan, aan een veranderende water
stand. Daarnaast is een goed graaf-,
maai- en zoutbeleid erg belangrijk. Dat
onze komende generaties nog lang
mogen genieten van dit bijzondere
karakteristieke deel van ons dorp.
Ze hebben een cultuurhistorische en
landschappelijke waarde (Horst rap
port: laanbomenbeheer 1996). Het
beleid dient gericht te zijn op behoud
(Bureau Kragten, Belvédère, Beschermd

dorpsgezicht, Bestemmingsplan Horst
aan de Maas). Eindkap schaadt het
beschermd dorpsgezicht!
Het lukt mij niet te kijken naar de
lanen zoals de gemeente dat wil
al zijn ze krom, al zijn ze oud, al zijn
er delen weg
vele jongeren vullen dit op en waar
nog ruimte is kan er nog een bij
en net als met onze inwoners valt er
af en toe een weg.
Franca Poels, Griendtsveen

Megacollectie bergwandelscHoenen
Heropening donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 maart
de specialist van het zuiden
de collectie is nu nog groter

damesmaten van 36 tot 44
Herenmaten van 38 tot 52
• lowa • Meindl • Falke • deuter
Vier dit met ons mee,
onder het genot van
een kopje koffie
met vlaai

oPeningsKnallers
bij aankoop van 1 paar bergwandelschoenen ontvangt u
een leuke attentie!

Heldensedijk 32, Meijel

www.meeuwis-meijel.nl

oP=oP

van € 199,voor € 159,-

van € 149,voor € 125,-

26
03

opinie 15

Een opschoondag drukt mij met mijn neus op de feiten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De landelijke opschoondag is dit jaar op zaterdag 28 maart. In het hele land
ruimen vrijwilligers dan het zwerfafval op dat in struiken en langs de kant van
weg achtergelaten wordt. Ook in Horst aan de Maas zijn er diverse acties opgezet
om het zwerfvuil in de gemeente op te ruimen. Zo gaat gemeente Horst aan de
Maas in samenwerking met Stichting het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer
een traject van acht kilometer Maasoever schoonmaken. En zo zijn er meer ver
enigingen die deze week de handen uit de mouwen steken.
Prima, zo’n initiatief. Het is goed wanneer we er stil bij staan hoeveel rommel

we met z’n allen weggooien in de natuur. Door zo’n landelijke actiedag worden
we even met onze neus op de feiten gedrukt.
Aan de andere kant: de veroorzakers van al deze rommel zullen tijdens zo’n
dag echt niet ineens het licht zien, laat staan meehelpen. Bovendien, we moeten
er gewoon altijd voor zorgen dat al het afval netjes in de prullenbak belandt en
niet ernaast. Dat is een kwestie fatsoen. Het zou bij wijze van spreken elke dag
opschoondag moeten zijn.
Een opschoondag drukt mij met mijn neus op de feiten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 12) > Boomfeestdag is achterhaald > eens 49% oneens 51%

Bespreking Poll week 11

Sociaal eetpunt is een druppel op een gloeiende plaat
De meerderheid van de stemmers op onze poll van twee weken
geleden, 68 procent, vindt sociale eetpunten een goed initiatief. Een keer
per week of maand gezamenlijk eten, levert veel op. Vaak zijn die punten
gericht op het voorkomen van een sociaal isolement: mensen blijven
elkaar zien en komen nog eens buiten. Zo hoeven mensen die dat niet
willen, niet meer altijd alleen te eten en staat er een uitje om naar uit te

kijken op de kalender. De overige 32 procent vraagt zich af of een keer per
week of per maand je huis uit komen om samen te eten, wel zin heeft. Zit
het probleem van eenzaamheid onder ouderen niet veel dieper geworteld
in onze maatschappij? Een initiatief als een sociaal eetpunt is natuurlijk
een goede stap, maar is slechts een druppel op een gloeiende plaat,
vinden zij.

Spuitlicentie voor Poolse medewerkers
(Licentie 1: Gewasbescherming A - Uitvoeren)
De training is uitermate geschikt voor Poolse medewerkers die zelf bestrijdingen
uit willen voeren. Deelnemers behalen middels deze training de licentie die nodig
is voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen.

Dinsdag 19 mei 2015 gaat de training van start!
Vervolgdata: 21, 28 mei, 4 en 11 juni 2015.
Gedurende de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Herkennen van de meest relevante ziekten, plagen en abiotische afwijkingen
• Herkennen van onkruiden
• Lezen van de richtlijnen op het etiket van een bestrijdingsmiddel
• Veiligheid en gezondheid
• Klaarmaken van spuitapparatuur, herkennen van spuitmachines
• Uitvoeren van gewasbestrijding in de praktijk en dagelijks onderhoud
Het programma zal van 08:30 - 16:30 uur plaatsvinden op de
locatie in Horst (Hoogveld).
Neem voor een persoonlijk scholingsadvies contact op met:

CITAVERDE Bedrijfsopleidingen
T: +31(0) 475 38 91 90
E: bedrijfsopleidingen@citaverde.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
PROEF DE LENTE!

BEDMODE

PARMASAN

500 gram

5,75

De originele, vers van het mes

500 gram

7,45

Ik ben opgegroeid in het
buitengebied van Horst. Met
maisvelden achter ons huis en
het bos tegenover ons, was het
niet zo vreemd dat een familie
muizen ons af en toe bezocht.
Als ik ’s avonds in bed lag,
hoorde ik ze verstoppertje
spelen op de zolder. Soms
verdwaalde er eentje en nam de
afslag naar mijn slaapkamer,
waarop mijn vader dan midden
in de nacht op moest staan om
die muis te verjagen.
Ik weigerde namelijk te slapen
als er dieren rond mijn bed
scharrelden, of dit nu muizen,
spinnen of muggen waren.
Ratten heb ik gelukkig nooit
gezien. Ja, in een kooi bij mijn
oppasadres. Vol trots liet de zoon
des huizes zijn tamme rat zien.
Ik koos ervoor om het beest te
bewonderen achter de tralies.
Ratten schijnen hele intelligente
dieren te zijn. Schuw ook, net als
de meeste knaagdieren. Ze zijn
vaker bang voor jou, dan jij voor
hen. Dat wil nog niet zeggen dat
ik ze in huis wil hebben, al zijn
ze tam. Wie ratten ook liever
zien gaan dan komen, zijn
agrariërs. Het blijkt dat we hier,
als we niet op gaan letten, over
een tijdje wel eens last zouden
kunnen hebben van een ware
zwarte rattenplaag. Het beestje
rukt op vanuit Noord-Brabant en
lijkt zich hier wel prettig te
voelen in de warme
boerenstallen. Op een
informatiebijeenkomst werden
laatst filmpjes getoond, ’s nacht
opgenomen in donkere stallen.
De tientallen lichtgevende
oogjes gaven aan dat ratten de
betreffende stal tot onderkomen
hadden gekozen. En dan blijkt de
zwarte rat ook nog een
asielzoeker te zijn en in
tegenstelling tot zijn neef de
bruine rat niet van oudsher hier
voor te komen. Via schepen zijn
ze honderden jaren geleden
vanuit Zuid-Azië naar Europa
gekomen. Het beestje houdt van
warmte en droge pootjes.
Wat doet hij dan in nat en koud
Nederland? Wellicht kan
de gemeente een vacature voor
een rattenvanger van Hamelen
plaatsen die de ratten ons land
uitvoert.

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk

CLASSE ROYALE
De topkwaliteit
pikante belegen
kaas

Marieke
ment...

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gefeliciteerd met de Recycle
Award Kunststof!

Voor de tweede keer op rij heeft de gemeente Horst aan de Maas
de Recycle Award Kunststof gewonnen. De gemeente kreeg
de prijs omdat zij in 2014 van alle Nederlandse gemeenten het
meeste plastic verpakkingsafval per inwoner heeft ingezameld.
Dankzij u!

De Recycle Awards worden uitgereikt door Nedvang. Deze landelijke
organisatie stimuleert de inzameling en recycling van verpakkingsafval.
Tijdens het Gemeentelijk Afvalcongres in Utrecht maakte de directeur
van Nedvang de winnaars bekend. Horst aan de Maas won voor de
tweede keer op rij de award in de categorie Kunststof.
De inwoners van Horst aan de Maas zamelden in 2014 maar liefst
1.198 ton aan plastic verpakkingen in. Dat is 28,5 kilo per inwoner van
onze gemeente. Een geweldige prestatie. Bedankt voor uw inzet!

Wegafsluitingen
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn de volgende evenementen gepland
waarbij wegafsluitingen gepland zijn.
• Powerman (12 april)
• Rundje um ut Hundje (25 april)

Commissie
Samenleving

Openbare bijeenkomst op dinsdag 31 maart
2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas. De
vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website.
Onderwerpen zijn:
• Team Werk en Inkomen: Er wordt informatie
gegeven over de werkwijze van het team
Werk en Inkomen bij de uitvoering van de
Participatiewet, met een inleiding over de
werkzaamheden in het kader va de reintegratie, schuldhulpverlening, BBZ en social
return.
• Effect van buurtsportcoaches in Horst aan
de Maas, onderzoek naar effect van de
inzet van sportcombinatiefunctionarissen en
buurtsportcoaches.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 14 april 2015 besproken.
Voor deze commissie komen daarvoor in aanmerking:

• Instemmen met verbeteren toegankelijkheid
voor mindervaliden van De Smetenhof en De
Kruisweide.
• Vaststellen van het Meerjarig Onderhoudsplan
(MJOP) voor gebouwd vastgoed gemeente
Horst aan de Maas.
• Vaststellen van de Startnotitie Subsidiebeleid.
• Vaststellen van het algemeen belang in het
kader van de Wet markt en Overheid.
• Vaststellen van de interne klachtenregeling
Horst aan de Maas.
Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen.

Onderwerp is: Evaluatie Structuurvisie, met
onder andere een presentatie van conceptaanbevelingen.
Voorts worden de voorstellen van de raadsvergadering van 14 april 2015 besproken.
Voor deze commissie komen daarvoor in aanmerking:

Wat is er veranderd?

Voor sport en cultuur had de gemeente twee bijdrageregelingen één regeling voor kinderen en
één voor volwassenen, genaamd: de 'Maat-bijdrage'.

Voor kinderen
Wij hebben afspraken gemaakt met Stichting
Jeugdsportfonds, Stichting Jeugdcultuurfonds en
Stichting Leergeld over de vergoeding van kosten voor school, sport en cultuur. De kosten voor
het lidmaatschap en kleding/materialen worden
voortaan door één van deze fondsen vergoed
aan de vereniging of sportclub. Dit betekent dat
u niet meer rechtstreeks van de gemeente een
financiële bijdrage ontvangt. De bijdrage geldt
voor kinderen van 4 tot 21 jaar voor sport en cultuur en van 4 tot 18 jaar voor schoolkosten.
Voor de hoogte van de bijdrage en de voorwaarden verwijzen wij u naar de website
www.jeugsportfonds.nl, www.jeugdscultuurfonds.nl en www.leergeldhorstaandemaas.nl.
Denkt u dat u in aanmerking komt voor een
financiële bijdrage voor uw kind(eren), dan
kunt u die aanvragen via één van de bovengenoemde fondsen.
Voor volwassenen
De MAAT-bijdrage voor volwassenen heet voortaan bijdrage Maatschappelijke Participatie. De
voorwaarden om in aanmerking te komen voor
een bijdrage voor sport en culturele activiteiten
voor volwassenen zijn op enkele onderdelen
veranderd. De grootste verandering is dat eerst
wordt gekeken naar welke mogelijkheden u hebt
om extra inkomsten te verwerven. Dit geldt voor
personen ouder dan 21 jaar en jonger dan de
pensioengerechtigde leeftijd.
Bent u ouder dan 21 jaar en jonger dan de
pensioengerechtigde leeftijd en u ontvangt
een uitkering
Wij wijzen u erop dat door het college een premie kan worden verstrekt aan uitkeringsgerechtigden voor het verrichten van activiteiten gericht
op arbeidsinschakeling. Dit kan zijn sociale
activering, vrijwilligerswerk of maatschappelijke
participatie. De premie is vaak hoger dan de
bijdrage maatschappelijke participatie. Voor het
verrichten van activiteiten gericht op arbeidsinschakeling en het ontvangen van premie kunt u

Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl. Wilt u weten
hoe raadsleden zich een mening vormen en wilt
u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Bent u ouder dan de pensioengerechtigde
leeftijd
Voor de personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd wordt alleen gekeken naar de
draagkracht en het vermogen.
Aanvragen voor volwassenen
Denkt u dat u dat u aan de voorwaarden voldoet
en heeft u geen brief van ons ontvangen, dan
kunt een aanvraagformulier downloaden via
www.gemeentehorstaandemaas.nl of via
gemeente@horstaandemaas.nl opvragen.
LET OP !
In verband met deze veranderingen sturen wij
dit jaar nog het aanvraagformulier toe aan de
personen die in 2014 de MAAT bijdrage hebben
ontvangen. Heeft u deze brief niet ontvangen
neem dan contact met ons op. Vanaf 2016 bent
u zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen.
U kunt dan zelf een aanvraagformulier
downloaden via www.gemeentehorstaandemaas.nl of per email opvragen via gemeente@
horstaandemaas.nl. Voor de duidelijkheid vermelden wij dat u maximaal 1 keer per 12 maanden aanspraak kunt maken op een vergoeding
van kosten voor sport of cultuur. Bijvoorbeeld:
u heeft per juni 2014 een bijdrage ontvangen.
Dan kunt u pas per juni 2015 weer een nieuwe
aanvraag indienen.
Meer informatie
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u
dan contact op met de gemeente Horst aan de
Maas, telefoon (077) 477 97 77. Dit kan elke
werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Openingstijden bij bezoek aan het gemeentehuis, elke
werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
U kunt uw vragen ook stellen per e-mail
gemeente@horstaandemaas.nl

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking
op het volgende.
America
Zwarte Plakweg 48a
Griendtsveenseweg 93
Saarweg 17

• Vaststellen van het bestemmingsplan
Horsterweg 19, Sevenum
Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen.

contact opnemen met uw consulent. Ontvangt u
deze premie of andere inkomsten uit arbeid dan
krijgt u voor die periode geen bijdrage maatschappelijke participatie.

Bekendmakingen

Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Commissie
Ruimte

LET OP: AFWIJKENDE AANVANGSTIJD
Openbare bijeenkomst op woensdag 1 april
2015 om 21.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas. De
vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website.

Maat-bijdrageregeling gewijzigd

Broekhuizen
Hoogstraat Looierstraat
Griendtsveen
Past. Hendriksstraat 50
Grubbenvorst
Dorpsstraat 12
Hegelsom
Bosstraat 63

Horst
Op de Kamp 4
Westerholtstraat
ongenummerd
Gasthuisstraat 12
Veld-Oostenrijk 13
Americaanseweg 35a
Lottum
Vonkelseweg 1
Zandterweg 6
Melderslo
Eendenkooiweg
ongenummerd

Sevenum
Klassenweg ongenummerd
Swolgen
Generaal Demseystraat 33a
Merellaan 8
Horst aan de Maas
Beleidsplan Integraal
alcohol- en drugsbeleid
jongeren Horst aan de Maas
2015-2018 vastgesteld
Truckrun

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 26 MAART 2015

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsvergadering 17 maart 2015:

Integraal alcoholbeleid

In maart waren
de klassen van
VT3 van het
Dendroncollege in
het kader van het
project “Politiek
bij jou in de buurt”
te gast in de
raadzaal. Hier is
Marieke Dinnissen
van de grifﬁe
discussieleider in
het debat van klas
VT3D over meer
veiligheid of meer
voorzieningen
voor de jeugd.

Bij de behandeling van het voorstel tot vaststellen van het Integraal Alcohol- en Drugsbeleid jongeren Horst aan de Maas, waarin terugdringing van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren
prioriteit heeft gekregen boven de eerder voorgestelde stabilisering, steekt Jos Gubbels (D66)
direct van wal.
Hij is niet tevreden over de resultaten, die tot
dusver zijn bereikt. Hij stelt dat de gemeente aan
zet is, en ouders en onderwijsinstellingen meer
moet betrekken bij het verlagen van de alcoholconsumptie onder jongeren. Pas dan wordt
volgens hem resultaat geboekt. In een motie stelt
zijn fractie voor terugdringing van het alcoholgebruik in 2017 met de helft ten opzichte van
2013. Voorts ziet hij een voorbeeldfunctie van de
gemeente in deze kwestie door per direct geen
alcohol meer te schenken in het gemeentehuis
en gemeentelijke instellingen als brandweer.
Ook hierover dient D66 een motie in.
Bart Cox (SP) is blij met aanscherping van het
beleid, maar zijn partij zou graag zien, dat er
meer budget wordt vrijgemaakt om de toename
van harddrugsgebruik onder jongeren in Horst
aan de Maas een halt toe te kunnen roepen en
terug te dringen. In een amendement vraagt zijn
partij hiervoor om 10.000 euro extra budget.
Loes Wijnhoven (CDA) vindt dat de ingeslagen
weg gevolgd moet worden. Zij vraagt wel of er
nog eens kritisch naar sluitingstijden van horecagelegenheden gekeken kan worden, eventueel in
overleg met gemeenten uit de regio.
Wisselende aanpak
Wethouder Birgit Op de Laak deelt de zorgen
van de verschillende fracties. Zij ziet echter niets
in halvering van het alcoholgebruik als doelstelling. Volgens haar moeten er realistische doelen
worden gesteld. Tijdens themabijeenkomsten
zullen ouders en betrokken instanties worden
voorgelicht. Op het amendement van SP reageert zij dat budgetverhoging niet automatisch

leidt tot een vergelijkbaar hoger effect. Zij wil het
budget handhaven. Door steeds wisselende aanpak, waarbij wordt ingespeeld op veranderende
situaties, wordt het effect van het beleid volgens
haar groter.
De heer Kees Van Rooij reageert op de vraag
van Loes Wijnhoven dat hij bij andere gemeenten nog geen draagvlak heeft gevonden met
betrekking tot aanpassing van sluitingstijden.
Wel geeft hij aan dat het polsbandjesbeleid
tijdens grote evenementen, zoals carnaval, haar
vruchten af lijkt te werpen.
Betutteling
Janny Hermans (Essentie) is blij met de thema
avonden. Volgens haar is drooglegging symboolpolitiek en is het met name aan volwassen
om richting jongeren te leren omgaan met het
gebruik van alcohol.
Richard Van der Weegen (PvdA) heeft vertrouwen in het waarmaken van de ambities van het
plan, ook hij ziet geen direct verband tussen
budget en resultaat. Verder stelt hij dat de kans
zeer gering is dat jongeren aanwezig zijn bij
gemeentelijke aangelegenheden. En mocht dit
toch een keer voorkomen, dan is het zaak dat ze
dan niet aan alcohol kunnen komen.
De SP trekt het amendement in. De motie van
D66 wordt door Birgit op de Laak en Kees van
Rooij ontraden. Hij vindt het betuttelend als de
raad zou bepalen dat bijvoorbeeld brandweermannen na een ernstig incident geen biertje
mogen drinken om even bij zinnen te komen.
De moties van D66 worden weggestemd en het
voorstel wordt door alle partijen, met uitzondering
van D66, aangenomen.

Rudy Tegels verlaat de
gemeenteraad

Op woensdag 18 maart 2015 is Rudy Tegels met 2385 voorkeurstemmen gekozen als lid van
de Provinciale Staten van Limburg. Vandaag, 26 maart 2015 is de Statenvergadering waarin
hij wordt geïnstalleerd.
Rudy Tegels is van te voren altijd helder geweest, “als ik word gekozen in de Provinciale
Staten dan zal ik mijn ontslag indienen als
gemeenteraadslid”. In de raadsvergadering
van 14 april zal zijn raadszetel voor het CDA
worden ingenomen door Danny van Hees.
Na aﬂoop van deze vergadering zal door de
voorzitter Kees van Rooij afscheid worden
genomen van Rudy Tegels.
Rudy Tegels kwam in 2006 voor het eerst
in de gemeenteraad van de voormalige
gemeente Sevenum. In 2010 werd hij fractievoorzitter van het CDA van de inmiddels
gefuseerde gemeente Horst aan de Maas. Als
fractievoorzitter was hij lid van het Presidium
van de gemeenteraad. Hij was ook lid van de
commissie Ruimte en de Regionale onderzoekscommissie naar de Floriade. Wie hem
binnen het CDA als fractievoorzitter opvolgt
wordt spoedig bekend.
Rudy Tegels in het presidium
van de gemeenteraad.

Raadsvergadering 17 maart 2015:

Garagebedrijf Hofweg America
Aan de Hofweg in America is sinds 2007 een garagebedrijf gevestigd. De langlopende kwestie
rond de afwikkeling van de aanvraagprocedure van benodigde vergunningen door het college is
de raad een doorn in het oog.
Ook de illegale handelswijze van de garagehouder is de raad in het verkeerde keelgat
geschoten. De ondernemer heeft zich niet aan
de vergunning gehouden door op de locatie bedrijfsactiviteiten te ontplooien. Bovendien heeft hij
daartoe een pand gebouwd, dat beduidend groter
blijkt te zijn dan omschreven in de vergunning.
De gemeente heeft hierop gehandhaafd, maar is
daarin volgens verschillende raadsleden tekort
geschoten. Het college heeft verplaatsing van het
bedrijf voorgesteld aan de ondernemer. Dat bleek
voor hem ﬁnancieel onhaalbaar, waarna het college in januari 2013 heeft toegezegd mee te werken aan legalisering van het garagebedrijf op de
huidige locatie. Drie maanden later is bovendien
door het college aangegeven dat de ondernemer
ook zou mogen uitbreiden. Deze toezeggingen
brengen de raad in een lastig parket. Het lijkt
er nu volgens verschillende raadsleden op dat
illegaal handelen wordt beloond. Bovendien
heeft het college volgens de raad op cruciale
momenten steken laten vallen. Richard Van der
Weegen (PvdA) stelt dat deze handelswijze niet
uit te leggen is aan de burger, die zich wel aan
de regels houdt. Hij vraagt zich verder af waarom
de raad niet eerder is geïnformeerd over de gang
van zaken en hij is bang dat er nu precedenten
geschept worden.
Rotdossier
Eric Beurskens (Essentie) vindt dat de gemeente
van meet af aan duidelijk had moeten zijn richting
de ondernemer. Thijs Lenssen (SP) noemt het
een ‘rotdossier’ waaruit nu twee agendapunten
lijken te ontstaan. Het ene is volgens hem het
voorstel an sich, het andere punt is dat naar
de burger een duidelijk signaal moet worden
afgegeven dat illegaal handelen niet mag worden
beloond. Zijn partij spreekt zich uit tegen het
huidige voorstel. Het stoort Henk Kemperman
(D66) dat een aantal vragen, dat hij in een eerder
stadium aan het college inzake de kwestie heeft
gesteld, niet is beantwoord. Alex Janssen (CDA)
vraagt zich af waarom het traject zo lang heeft
geduurd. Alle partijen zijn het er echter over eens
dat de ondernemer uiteindelijk niet over de kop
mag gaan door tweeslachtig handelen van de
gemeente. Ondanks dat het helder is, dat hij
illegaal heeft gehandeld, willen de diverse partijen, zij het onder verschillende voorwaarden,
dat het garagebedrijf wordt voortgezet.
D66 en SP dienen een amendement in, waarbij
de huidige situatie op de locatie wordt gelegali-

seerd, zij het met een veel beperkte uitbreidingsmogelijkheid van maximaal 15 vierkante meter.
Dit om de ondernemer de mogelijkheid te bieden
zijn klanten goed te kunnen ontvangen.
Wethouder Bob Vostermans kan zich de commotie rond deze kwestie goed voorstellen. Hij
meldt dat de gemeente in 2008 heeft ontdekt,
dat op de locatie meer gebeurde dan vergund
was. Men wilde juridische stappen voorkomen en
heeft besloten eerst de situatie te beoordelen en
vervolgens op zoek te gaan naar oplossingen.
Het voorstel om het bedrijf te verplaatsen is op
niets uitgelopen, omdat dat voor de ondernemer
ﬁnancieel niet haalbaar was. Hij legt uit waarom
het college in 2013 heeft gemeend om de illegale
onderneming toch te legaliseren. Het uitgangspunt was volgens hem om de ondernemer niet
failliet te laten gaan. Hij geeft toe dat de raad veel
eerder geïnformeerd had moeten worden.
Sterkere arm
In de tweede ronde geeft Eric Beurskens aan
dat burgers het beeld krijgen dat ondernemers in
Horst aan de Maas alles mogen. Hij benadrukt
dat illegale situaties niet mogen worden geaccepteerd. Desalniettemin stemt zijn partij in met het
voorstel, mits de mogelijkheid tot een nog verdere
uitbreiding wordt geschrapt. Essentie dient hiertoe
een amendement in.
Thijs Lenssen noemt de houding van Essentie en
CDA slap. Eric Beurskens reageert hierop dat de
ondernemer in deze kwestie naar alle waarschijnlijkheid het nooit meer op deze manier zou doen
en dat dit doorklinkt naar de burger en andere ondernemers. Hij onderstreept dat illegale situaties
niet worden geaccepteerd.
Richard Van der Weegen snapt niet waarom
wordt gekozen voor alleen de legalisering, zoals
die in 2013 is voorgesteld. Zijn partij stemt niet in
met het voorstel en steunt het amendement van
D66.
In reactie op het debat stelt voorzitter Kees van
Rooij dat de ideale situatie niet bestaat. Iedereen
rijdt weleens te hard, maakt teveel lawaai of
doet iets illegaals. Hij stelt dat de gemeente wel
juridische stappen kan zetten, maar geen sanctiebevoegdheid heeft. Volgens hem zijn er veel
situaties voor te stellen, waarin hij wenste dat de
arm van de gemeente dikker en sterker was.
Het amendement van D66/SP behaalt niet voldoende stemmen en wordt niet aangenomen.
Het amendement van Essentie krijgt de steun van
de CDA fractie en haalt het wel.
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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.

Nieuw subsidiesysteem: niet alles overhoop halen
Dinsdag 17 maart is in de gemeenteraad de koersnotitie
Toetsingskader stimuleringssubsidies en projectsubsidies besproken.
De raad is nu gevraagd haar mening te geven over de koers van dit
toetsingskader en daarna komt er in april een startnotitie. Het College van
B&W heeft hierbij drie opties voorgesteld. Optie een is alles bij het oude
laten. Optie twee is een nieuw subsidiesystematiek ontwerpen en optie
drie is een groot deel bij het oude laten met een kleine vernieuwing.
Uitgangspunt is voor ons dat er
op het totale subsidiebudget voor
verenigingen en stichtingen niet
gekort wordt. Het CDA heeft in die
raadsvergadering haar voorkeur

aangegeven voor deze laatste optie.
Verenigingen en stichtingen houden bij
deze laatste optie zekerheid en duide
lijkheid over financiële ondersteuning
vanuit de gemeente voor de komende

vier jaar. Een aantal verenigingen zal
toch al geconfronteerd worden met
lagere stimuleringssubsidies vanwege
lagere ledenaantallen door demogra
fische ontwikkelingen. Verenigingen
en stichtingen vervullen nu al een
belangrijke maatschappelijke taak.
Elkaar ontmoeten, samen sporten en
samen ontspannen. Hele wezenlijke
elementen in onze huidige, vaak
jachtige samenleving. Daarnaast sluiten
wij onze ogen niet voor vernieuwingen
vanuit onze samenleving. Experimenten

en aanvragen vanuit maatschappe
lijke ontwikkelingen willen wij graag
honoreren en stimuleren. Het CDA is
van mening dat het huidige subsidie
systeem goede uitgangspunten heeft.
Volgens ons is het huidige systeem een
prima vertrekpunt voor het nieuwe
subsidiekader. Het CDA wil verenigin
gen en stichtingen niet verrassen met
teveel wijzigingen. In de raadvergade
ring van dinsdag 17 maart bleek dat
een paar andere politieke partijen ook
optie twee nog eens graag tegen het

licht willen houden. Er is afgesproken
dat het college op korte termijn met
een startnotitie komt om richting te
geven met de verschillende invals
hoeken. We gaan ervan uit dat ook
verenigingen en stichtingen dan
mee kunnen praten over het nieuwe
subsidiesysteem. En uiteraard is het
altijd mogelijk dat uzelf hierover
contact met ons of andere politieke
partijen opneemt.
Hay Emonts,
CDA Horst aan de Maas

Alcoholgebruik in het gemeentehuis: “geen voorbeeld
gedrag nodig”
Het alcoholgebruik door jongeren is schrikbarend hoog. GGD-cijfers
laten zien dat er door de jeugd tot 16 jaar te veel en te vaak gedronken
wordt. In Horst aan de Maas komen we er nog slechter vanaf dan gemiddeld. En toch vinden wij Limburgse Bourgondiërs dat een biertje of wijntje
moet kunnen. Ook voor jeugdigen. “Het is toch onze cultuur.” En dat terwijl
we drommels goed weten dat overmatig en te vroeg alcoholgebruik door
jongeren in hoge mate schadelijk is voor hun gezondheid. Om nog maar te
zwijgen van alle andere negatieve effecten. Tijd om deze mentaliteit van
‘het moet kunnen’ met kracht aan te pakken.
Zo staat het ook in het coalitie
programma van CDA, Essentie en
PvdA en daarom ook de beleidsnota

Integraal alcohol en drugsbeleid jon
geren Horst aan de Maas waarover de
raad moest beslissen. Maar wat schetst

onze verbazing. Alle partijen in de raad
waren het er over eens dat de aanpak
van het alcohol probleem krachtdadig
moest worden aangepakt. En dat met
name het voorbeeldgedrag van volwas
senen daarbij een hoofdrol speelt.
Dus dachten we dat ons voorstel om in
het gemeentehuis geen alcohol meer
te schenken kon rekenen op een grote
meerderheid. Maar nee, ons voorstel
werd verworpen. Want een drankje na
de raadsvergadering moest volgens
Essentie toch kunnen: “De kinderen

zien het toch niet.” Coalitie en het
college zeggen dat ze voorbeeldgedrag
heel belangrijk vinden, maar blijkbaar
dan wel door de ander en niet door
de raad of het college. Teleurstellend
dat ze op zo’n klein punt zelf nog niet
deze kleine stap willen maken. Dus
wat voorbeeldgedrag? D66 vindt dat
het terugdringen van alcoholgebruik
van onze jeugd extra inspanningen
waard zijn. Het coalitieakkoord geeft
dat ook aan. Maar in het raadsvoorstel
zag D66 dat te weinig terug. Daarom

stemde D66 als enige partij tegen.
D66 wil grotere stappen zetten maar
onze motie waarin meer inspanning
gevraagd werd om het alcoholgebruik
onder jongeren te bestrijden, kreeg
geen steun van het college en de
andere partijen. Een gemiste kans.
En het niet meer schenken van alco
hol in het gemeentehuis hadden we
een duidelijk teken van voorbeeldge
drag gevonden.
Jos Gubbels,
raadslid D66 Horst aan de Maas

We gaan het anders doen met subsidies
Het huidige subsidiekader loopt dit jaar af en is wat ons betreft aan
herziening toe. Als het aan de Partij van de Arbeid ligt, subsidiëren we
niemand meer omdat we dat al jaren doen, maar we subsidiëren activiteiten die bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen.
Op basis van vele gesprekken die
we met verenigingen hebben gevoerd
zijn we overtuigd geraakt van de
noodzaak van deze wijzigingen. In
dit stuk noemen we één van deze
voorbeelden, op mijn blog staan er

VERL A AGD

meerdere. Ons uitgangspunt is dat we
met minimaal hetzelfde budget meer
willen en kunnen bereiken.
Zo zegt een van de kaders dat
sportverenigingen die subsidie willen
krijgen, aangesloten moeten zijn bij
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PR. MARIJKESTRAAT 9 HORST
In het centrum van Horst gelegen luxe geschakelde
seniorenbungalow met een serre, een ruime, grotendeels
betegelde achtertuin, met tuinhuis en vrije achterom.
De woning beschikt over 2 slaapkamers en heeft 283 m2 grond.

VERLAAGDE VRAAGPRIJS
€ 175.000,= k.k. direkt opleverbaar

een sportbond, die lid is van NOC-NSF.
Daarnaast moet ook de sporter lid zijn
van die bond. Vaak zitten er bij dit
bondslidmaatschap kosten die voor
rekening van de sporters of ouders
komen. Zo kan de situatie ontstaan dat
het lidmaatschap van de sportbond
duurder is dan de subsidie die de club
krijgt. Dan laten we ouders meer beta
len aan contributie voor de sportbond,
dan dat de vereniging subsidie krijgt.

Als je sporten wilt stimuleren, zeker
voor mensen die het moeilijk hebben,
ligt hier een enorme kans, simpelweg
door het anders in te richten.
Dit is slechts één van de voorbeel
den waarom wij voor een vernieuwend
subsidiekader zijn. Als PvdA staan wij
voor een subsidiebeleid waarin we
sporten stimuleren, kleine verenigin
gen steunen, bijdrages aan doelstel
lingen in zorg of natuur en milieu extra

willen belonen en waarin we onze
subsidiegelden dus beter in kunnen
zetten. Wij gaan graag met onze
verenigingen, de overige raadsfracties
en het college in gesprek hoe we ons
subsidiekader zo inrichten dat onze
verenigingen en onze samenleving er
het meeste aan hebben. Reacties of
suggesties zijn van harte welkom.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas
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Gewoën Laeze van start
Gewoën Laeze opende op zaterdag 21 maart haar deuren in Grubbenvorst. Het initiatief is een samenwerkingsinitiatief tussen stichting Gewoën Grubbenvorst en creatief centrum De Baersdonck. De bedoeling is om mensen
samen aan het lezen te krijgen. Vooral nu de bibliotheek in Grubbenvorst weg is.

er zijn massaal boeken aangeleverd.
We hebben maar de helft op kunnen
stellen. We hebben ze mooi geordend
en gestickerd”, vertelt een van de vrij
willigsters. “Nu kunnen de mensen hier
rustig komen babbelen, koffie drinken
en een krantje open slaan.”

Veel medewerking
Op de dag van de opening van
Gewoën Laeze hielden verschillende
lokale zorginstellingen ook een open

dag voor Zorg en Welzijn. Mede
hierdoor was de opening van Gewoën
Laeze druk bezocht. Een bezoeker
reageerde: “Ik vind het erg goed
dat De Baersdonck op deze manier
multifunctioneel wordt. Hierdoor kun
nen de inwoners van Grubbenvorst in
contact komen met de cliënten van
De Baersdonck.” Een andere bezoeker
merkte op dat het wonderbaarlijk was
hoeveel medewerking vanuit het dorp
kwam.

Peeldag in teken
van bevrijding
Het Peelmuseum in America houdt op zondag 12 april de jaarlijkse
Peeldag. De dag staat deze keer in het teken van 70 jaar bevrijding en de
gebeurtenissen die zich in de regio afspeelden in het najaar van 1944.

Het initiatief houdt in dat vrijwil
ligers een zaaltje ingericht hebben
waar inwoners van Grubbenvorst iedere
vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur gratis
tweedehands boeken kunnen lenen.
Bovendien kunnen mensen een kopje
koffie of thee komen drinken tegen
een kleine vergoeding, aldus initiatief
nemer John Jenniskens. “Gewoën Laeze
is opgericht om voornamelijk oudere
inwoners te helpen aan leuke boeken

om te lezen, zeker nu de bibliotheek in
het dorp weg is en mensen helemaal
naar Horst moeten reizen. Daarom
bevat de bibliotheek alleen boeken
voor volwassenen. Daarnaast zorgt
Gewoën Laeze ook voor de verbinding
tussen de inwoners van Grubbenvorst
en de cliënten van De Baersdonck
die de koffie zullen serveren aan hun
gasten.” De Baersdonck is een centrum
waar mensen met een verstandelijke

beperking creatief aan de slag kunnen.
Het initiatief Gewoën Laeze gaat
starten met ondersteuning van onge
veer tien vrijwilligsters uit het dorp.
Daarnaast is het project mede mogelijk
gemaakt door sponsoring vanuit het
bedrijfsleven en de dorpsraad. Door
de samenwerking van zoveel mensen
is het initiatief erg snel van de grond
gekomen. “We hebben een oproep
gedaan voor tweedehands boeken en

Het Peelmuseum is deze dag
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Er zijn diverse blikvangers, zoals de
motor en het landingsgestel van een
Stirling-vliegtuig, een Amerikaanse
Jeep, Dodge en GMC en een Britse
BSA-legermotor. De jeugd mag tegen
een kleine vergoeding met enkele
legervoertuigen, beschikbaar gesteld
door Edie Pouwels, meerijden op
het terrein. Bij het Peelmuseum is
ook een schuilkelder nagebouwd.
De uitgebreide museumcollectie is
aangevuld met attributen rondom

HET IS BIJNA ZOVER!

het thema 70 jaar bevrijding. Verder
is er een streekmarkt en zijn er
diverse demonstraties van oude
ambachten. Er is een demonstratie
ganzen drijven. Border collies laten
hun drijfinstinct zien en kinderen
mogen hen helpen bij het drijven van
de ganzen. Ook is een voorproefje te
zien van de muzikale theaterproductie
Geluiden uit de Peel, die medio mei
in Landhorst wordt opgevoerd. Voor
de muzikale omlijsting tijdens de
Peeldag zorgt de Bigband NoordLimburg.

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

Wij breiden uit met een
eetgelegenheid en
krijgen een nieuw jasje.
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Vanaf 11 april kunt u ook bij ons van
dinsdag tot en met zaterdag komen
genieten van de smaak van de dag.
Gastendonkstraat 39, 5961 JW Horst

Narcis ‘Tète a tète’
12 cm pot, vol knop!

Violen Groot- en kleinbloemig
Superkwaliteit uit eigen kwekerij

Zondags
geopend

Bamboe en grassen
Alle soorten, 40-300 cm hoog

Dahlia

knol
Keuze uit 87 soorten en kleuren

Kalk 25 kg zak

p.st. 1,49

0,79
3,99
-25%
0,99
9,99

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

12 stuks
Gigakeuze!

p.st. 1,69

Met gratis werkhandschoenen

Velden, Vorstweg 60
Voor tuin en gazon
per zak 14,99
tel. 077 4729015
www.plantencentrumvelden.nl Aanbiedingen geldig t/m 31 maart 2015 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Openingstijden:
ma. tot vr. 9.00-18.00 uur
za. 8.00-17.00 uur
zo. 9.00-17.00 uur

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

Plantencentrum Velden

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
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Jubileum EHBO
Meerlo-Wanssum
De EHBO-vereniging Meerlo-Wanssum viert dit jaar het 25-jarig bestaan.
Op donderdag 2 april is er een open oefenavond.
Op deze oefenavond wordt een
aantal ongelukjes nagespeeld zodat
geïnteresseerden kunnen zien hoe
de leden deze behandelen. Ook zijn
er stands aanwezig van het Rode
Kruis, jeugd- en jongerenwerk Rode

Kruis, Lotusgroep en de vereniging
zelf. Verder worden er foto’s en
films uit het verleden vertoond.
De avond vindt van 19.30 tot
21.30 uur plaats in De Speulplats in
Meerlo.

Bloeiende akker
randen
Stichting Landschap Horst aan de Maas bevordert al jaren de inzaai van
akkerranden en overhoeken. Het resultaat hiervan zijn kleurrijke bloemen in
het agrarische landschap. Behalve het aanzicht, profiteert de natuur hier ook
van. Vlinders, hommels en diverse soorten bijen verzamelen er nectar en
stuifmeel en na de bloei trekken de zaden allerlei vogels aan.

Buren ontmoeten elkaar
De bibliotheek in Horst is onlangs benoemd tot erelid van bewonersvereniging ’t Librijershöfke.
Dit gebeurde tijdens een lunch die de bibliotheek had verzorgd voor de bewoners van de Librije, met als doel
de bewoners te informeren over wat de bibliotheek allemaal te bieden heeft. Het thema was Buren ontmoeten elkaar: wat kan de bibliotheek voor de bewonersvereniging betekenen en andersom. Er zijn diverse
ideeën voor ontmoetingsmomenten verzameld en deze worden verder uitgewerkt. De Bibliotheek Horst is als
erelid verwelkomd bij de bewonersvereniging. Er werd een oorkonde overhandigd en een attentie in de
vorm van een hart met daarop de tekst Een goede buur is beter dan een verre vriend.

In het voorjaar worden diverse
stroken landbouwgrond van drie tot
zes meter ingezaaid met een eenjarig
bloemenmengsel van negentien
bloemsoorten. Dit wordt gedaan in
samenwerking met particuliere grond
bezitters en boeren. Overhoeken en
buitengebieden kunnen aangemeld
worden voor deze inzaaiactie. Het
zaadmengsel wordt gratis beschikbaar
gesteld door Stichting Landschap Horst

aan de Maas. Eigenaren van kleine
overhoeken kunnen het zaadmengsel
gratis afhalen. Eigenaren van grotere
percelen maken hun grond zaai
klaar, zodat Landschap Horst aan de
Maas kan inzaaien. Grondeigenaren
die mee willen doen of zich wil
len aanmelden, kunnen tot uiterlijk
woensdag 1 april contact opnemen
met Ton Hoeijmakers uit Horst via
077 398 25 52.

SOS Meerlo - Wanssum
bouwt een
speciale school
voor dove kinderen
in het dorpje
Jiboro (Gambia)

Helpt u mee?
Bankrekeningnr.: 13.25.91.189
www.sos-meerlowanssum.nl
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Tegen Milsbeek

SVEB verliest met 1-6
Door: Leo Lijnders, voetbalvereniging SVEB
Voetbalclub SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst speelde zondag 22 maart een thuiswedstrijd tegen
Milsbeek. De thuisspelers verloren de wedstrijd met 1-6.

Lies Camps koningin
Ons Genoegen
Lies Camps heeft op zaterdag 21 maart de Koninginnentitel van
Handboogschutterij Ons Genoegen uit America gewonnen. Zij bleef
nummer twee Jos Vervoort 23 punten voor. Derde werd Jan Camps. Het
was de tweede keer in de 89-jarige historie van de schutterij dat een
vrouw er met de titel vandoor ging. Ze houdt de titel voor een jaar.

Robbert van Dijk in de verdediging (Foto: Thijs Janssen)
Na de aftrap is het Milsbeek dat
meteen het initiatief nam en de eerste
aanval verzilverde, 0-1. Ook nu was
het naïef verdedigen de oorzaak van
een vroege tegentreffer. SVEB begon
hierna meteen met een waar offensief
op de goal van Milsbeek wat binnen 5
minuten resulteerde in twee
hoekschoppen, die beide door Machiel
van Helden feilloos voorgezet werden,
echter zonder resultaat. Als SVEB dan
ook nog verzuimd om de bal rustig
over de grond rond te spelen en bijna
iedere pass door de lucht geeft is het
wedstrijdbeeld compleet, Milsbeek
kon relatief rustig voetballend SVEB
alle hoeken van het veld laten zien.
Alleen individuele hoogstandjes
van de verdedigende linie zorgden

ervoor dat de stand van 0-2 pas in
de 26e minuut op het scorebord
verscheen. Onder de hoogstandjes
van de SVEB verdediging mocht men
ook nog de actie van Tim Brouwers
rekenen die in de 36e minuut een bal
van de doellijn schraapte. Uit een van
de sporadische tegenaanvallen kwam
net voor rust Machiel van Helden
wederom achter de bal voor een
corner en deze werd door spits Rick
Tissen binnen geknikt, 1-3. Het geloof
in een goede afloop was hiermee
voor zowel spelers als supporters echt
niet terug want daarvoor was het
wedstrijdbeeld te duidelijk.
Met het inbrengen van debutant
en B-jeugdspeler Coen Loonen voor
SVEB bij aanvang van de tweede

helft was het voor de resterende
45 minuten wel duidelijk dat de
routine van Milsbeek niet echt
onder druk zal komen. Gezegd mag
worden dat Coen een sterk debuut
op de mat heeft gelegd, maar de
krachtsverhoudingen waren ook in de
tweede helft te groot. Toen Milsbeek
in de 55e minuut een messcherpe
aanval over rechts perfect uitspeelt en
nog geen vijf minuten later wederom
uit de rebound, na een goede reflex
van de keeper van SVEB scoorde,
zat er nog een klein bodempje in
de gifbeker. Deze werd in de 85e
minuut door de spits van Milsbeek
toegediend, Mendel Janssen rond met
een schitterende goal 90 minuten
voetballes af, 1-6.

Kampioenschap kan
Hovoc niet meer ontgaan
Door: volleybalvereniging Hovoc
Sinds Hovoc heren 1 haar enige concurrent om de titel in de eerste klasse met 4-0 opzij zette, is van spanning in
de poule geen sprake meer. Toch is het kampioenschap nog niet binnen voor de Horster volleyballers, die nog vier
wedstrijden op hun programma hadden staan. De eerste daarvan werd zaterdag 21 maart met 3-1 gewonnen van
Oikos HS 1.
overwinning werd de tweede set iets
te mat gestart, hetgeen resulteerde
in een achterstand van 14-19 aan de
zijde van Hovoc. Dit bracht de Horster
heren ertoe om een tandje bij te zet
ten. Moeizaam, maar degelijk werd de
achterstand een 21-21 gelijk. De flow
zat er goed in en zo ging de overwin
ning met 25-22 weer naar Hovoc.
Voorwaarts in de derde set was
het een kwestie van uitspelen. Enkele
wissels werden door Soberjé gebruikt
om een paar basisspelers aan de kant
te zetten. Toch wist Hovoc HS 1 met
duidelijk kwalitatief verschil Oikos niet
aan spelen toe te laten komen: 25-15

PRESENTATIE
PAAS
ASSORTIMENT
proef onze paasspecialiteiten

Nog drie wedstrijden

Hovoc HS 1-coach Bob Soberjé liet
al doorschemeren dat iedereen aan
spelen toe zou komen, maar bena
drukte zijn mannen het bij de orde van
dag te houden. De vorige keer werd
Oikos in Roermond met 1-3 verslagen,
dus een tegenstander die van zich af
kan bijten. De tribune was goed gevuld
met publiek en er hing een sportieve
sfeer.
Hovoc begon geconcentreerd en
Oikos bracht weinig aanvalskracht in
en werd regelmatig af geblokkeerd.
Een hoge servicedruk van Horst bracht
de nekslag en de eindstand was
25-17. Met deze relatieve makkelijke

zaterdag 28 maart

was een overtuigende score.
In de vierde set leefde de strijd
op. Het publiek van Oikos bleef te
allen tijde enthousiast en dat gaf de
Roermondse mannen toch wat kracht.
Bij een 22-24 achterstand voor Hovoc
begon het penibel te worden. Een
wissel voor de service werd gebruikt
en het werd 25-24 voor Hovoc. Maar
Oikos wist goed te verdedigen en
boog haar achterstand om in 26-27
voorsprong om de set met 26-28 te
winnen. Maar met de 3-1 winst hoeven
de Hovoc-heren uit drie wedstrijden
nog maar vijf punten te pakken om
kampioen te worden.
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Bestellingen voor Pasen graag uiterlijk
donderdag 2 april aan ons doorgeven

Lucassen

Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 96
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Overwinning
voor Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Het eerste damesvolleybalteam van Set Up uit Meerlo speelde
zaterdag 21 maart tegen het derde damesteam van Achilles uit Beugen.
Het was een thuiswedstrijd voor Set Up, want de wedstrijd werd gespeeld
in Sporthal ’t Brugeind in Meerlo.
De dames van Set Up begonnen
de wedstrijd met goede moed, maar
kwamen niet goed in hun eigen spel.
Hierdoor gingen ze fouten maken.
Uiteindelijk wonnen ze de set wel
met 25-10. Ook in de tweede set
kwam Set Up niet in hun eigen
spel. Ze werden meegesleurd door
Achilles. Ondanks de fouten won Set
Up ook de tweede set. Ditmaal met
25-19.
In de derde set maakte het

team van Achilles veel fouten. Hier
konden de dames van Set Up gebruik
van maken en een voorsprong
opbouwen. De set werd door Set Up
gewonnen met 25-12. In de laatste
set maakte Set Up nog diverse
fouten. Ze moesten hun best doen
om de set te winnen, maar dat lukte
wel. Ook de laatste set won Set Up:
25-13. De eindstand van de wedstrijd
was 4-0 in het voordeel van de
dames van Set Up.

Drie punten voor HCH
Door: Hockeyclub Horst
Na het ‘bonuspunt’ van vorige week was het voor Dames 1 van HCH zondag 22 maart zaak met niets minder dan
drie punten uit Boekel terug te keren om niet op achterstand te raken in de strijd om de tweede plek.
Dat dit niet zo gemakkelijk verliep
had twee oorzaken. Boekel bleek in
de duels vaak meer geïnteresseerd in
de Horster sticks dan in de bal, en de
niet al te beste maar wel onpartijdige
scheidsrechters floten hier veel te
weinig voor. Belangrijkste verklaring
voor het matige optreden was echter
gewoon dat te veel speelsters ver
verwijderd bleven van hun gewone
niveau. Toch was Horst voor rust de
bovenliggende partij, maar de 0-0 en

het slechte spel maakte dat Horst niet
erg gerust de kleedkamers kon opzoe
ken. Na wat zaken te hebben bespro
ken, was er in de tweede helft in ieder
geval wat minder ergernis en frustratie
en groeide Horst langzamerhand wat
meer naar het normale niveau. Toen
Inge Vullings uit een corner de 0-1
scoorde, kwam een goede afloop (de
drie punten) een flink stuk dichterbij.
Nadat Pien Gubbels niet veel later na
een fout van Boekel knap haar tegen

speelster en de keepster haar hielen
liet zien en de 0-2 binnenschoof, was
de wedstrijd dan ook gespeeld. Al
met al een zwakke wedstrijd met als
lichtpuntjes de drie punten en het
feit dat Horst de tweede helft toch de
knop heeft om weten te zetten en zo
ook met matig hockey wist te win
nen. Volgende week wacht Horst met
Boxmeer een tegenstander die het
alleen kan verslaan als het spel vele
malen beter is dan afgelopen zondag.

Belangrijke overwinning
RKSV Melderslo
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Het eerste voetbalteam van RKSV Melderslo speelde op zondag 22 maart tegen het eerste team van SVOC ’01
Oirlo/Castenray. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Heesakker in Oirlo.

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

Het was een belangrijke wedstrijd
voor RKSV Melderslo. Als Melderslo dit
seizoen nog kans wilde maken op pro
motie naar de vierde klasse, dan was
winnen noodzakelijk. Melderslo begon
de wedstrijd dan ook overtuigend en
wist meteen kansen te creëren. Al bij
de tweede kans was het raak. De kee
per van SVOC ’01 had geen verweer op
het schot van Bart Theeuwen. Hierna,
een kwartier na het begin van de
wedstrijd, zakte de drang van Melderslo

terug en ging ze slordiger voetballen.
Hierdoor kreeg SVOC ’01 enkele kansen.
In de 26e minuut was er nog een kans
voor Melderslo. Bart Theeuwen kreeg
wederom de kans om te scoren, maar
dit lukte niet vanwege een overtreding
van de tegenpartij. Even leek het erop
dat er een penalty werd gegeven,
maar dit bleek uiteindelijk niet zo te
zijn. Melderslo bleef slordig voetbal
len en haalde de rust zonder verdere
bijzonderheden. Na de rust stond het

team van Melderslo op scherp en
wisten de voetballers diverse kansen te
creëren. Na een rake vrije trap van Bart
Verheijen kwam Melderslo op een voor
sprong van 2-0. Derde doelman Ruud
Cornelissen verhinderde in de laatste
minuten nog een treffer van SVOC ’01.
De eindstand van de wedstrijd bleef
uiteindelijk 2-0 in het voordeel van
RKSV Melderslo. Door deze overwinning
speelt Melderslo in de derde periode
nog volledig mee voor de promotie.

Kansloze nederlaag
voor Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van voetbalclub Sporting ST heeft in de vijfde klasse F zondag 22 maart in Venlo een kansloze
nederlaag geleden tegen de mannen van VVV-03.
VVV-03 begon sterk aan de
wedstrijd en kreeg ook goede
mogelijkheden om de score te
openen, hierbij stond de lat in de
weg of lag doelman Willems er voor.
De mannen uit Venlo kwamen na 25

minuten ook verdiend op 1-0. Sporting
ST kwam er deze middag niet aan te
pas. Na nog enkele goede kansen
voor de thuisploeg werd het voor
rust nog 2-0. Na de rust kwam er
weinig verandering in het spelbeeld.

Sporting ST liep steeds achter de
feiten aan. VVV-03 liep eenvoudig uit
naar 5-0. Dit was een wedstrijd voor
Sporting ST om snel te vergeten en om
volgende week recht te zetten tegen
Kronenberg.

Kampioenswedstrijd
Handbalclub Wittenhorst
Door: handbalclub Wittenhorst
Na vijf jaar in de eerste klasse te hebben gehandbald, kunnen de heren 1 van Handbalclub Wittenhorst uit Horst
aanstaande zondag 29 maart kampioen worden. De heren van Wittenhorst draaien al sinds hun eerste seizoen in de
eerste klasse mee in de top vier. Helaas is het nog steeds niet gelukt om kampioen te worden.
Dit seizoen lijken de kansen in hun
voordeel, met nog twee wedstrijden
voor de boeg moeten de Horsterse man
nen nog maar één punt binnen halen
voor het felbegeerde kampioenschap.
Aan het begin van dit seizoen had nie
mand verwacht dat de heren kampioen
zouden kunnen worden, aangezien er
enkele spelers langdurig geblesseerd
waren en er weer een wisseling van de
trainer/coach positie had plaatsgevon
den. Maar onder leiding van de nieuwe
trainer Jo Reubsaet hebben de heren
beter gepresteerd dan verwacht. Met

veel strijdlust en gevarieerd handbal
werden er veel punten mee terug naar
Horst genomen of thuis gehouden.
De moeilijke wedstrijden waarbij de
voorgaande seizoenen wel punten
bleven liggen, werden ook gewonnen.
Hierdoor staan de heren terecht boven
aan. Nu moeten de mannen de laatste
horde overwinnen en dat is één punt
halen in de laatste twee wedstrijden.
Uiteraard willen de heren het liefst
thuis kampioen worden, dat betekent
dat het aanstaande zondag 29 maart
moet gebeuren. Maar dit betekent

niet dat het gemakkelijk zal worden.
Aanstaande zondag staat namelijk
de wedstrijd tegen Bevo 3 op het
programma. De mannen uit Panningen
staan momenteel op de derde plaats en
hebben lang meegestreden voor de eer
ste plaats. De uitwedstrijd werd in het
voordeel van Bevo 3 beslist. De heren
willen zich hiervoor revancheren en zijn
tot het bot gemotiveerd om het kam
pioenschap binnen te halen. Kortom dit
belooft een waar spektakel te worden.
De wedstrijd begint om 11.30 uur in
sporthal Te Berkel.
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Meterik wint ruim van VCH Paradijsracers
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Meterik kwam op deze zonnige middag op zondag 22 maart slap uit de startblokken en het puntloze VCH uit
Blerick had zelfs in de beginfase een veldoverwicht zonder echt gevaarlijk te worden. Maar na de eerste goal van
Meterik was de tegenstand van VCH gebroken en behaalden de groenwitten een gemakkelijke 0-7 overwinning.

Na ongeveer 25 minuten ging bij
Meterik de knop om en bij de eerste
goede aanval was het meteen raak.
Na een prima combinatie van Huub
Kleuskens en Dirk van Rengs kon
Kris Cuppen eenvoudig de 0-1 scoren.
Een paar minuten later stuurde Huub
weer Dirk de diepte in en deze
scoorde nu zelf de 0-2 in de lange
hoek. Triest voor de opvallendste
VCH-aanvaller was dat hij na een
ongelukkig duel een zware blessure

opliep en zelfs met ambulance naar
het ziekenhuis moest worden
gebracht. Vlak voor rust hield Dirk het
overzicht en Quincy Rubie kon uit zijn
pass beheerst de 0-3 scoren. Vlak
voor de rust bracht Kris Cuppen, Dirk
in stelling en deze knalde de 0-4
binnen.
Direct na de thee kon de VCHgoalie met een reflex Kris Cuppen van
zijn tweede treffer afhouden. Maar
al snel lag de bal op de stip na een

overtreding op Dirk van Rengs. Dirk
stuurde de keper naar de verkeerde
hoek en de 0-5 was een feit.
Bij Meterik werden vervolgens alle
wissels gebruikt en het was mooi om
te zien dat het toch het initiatief in de
wedstrijd hield. Man van de wedstrijd
Dirk van Rengs schoot na een solo
gemakkelijk de 0-6 binnen. Het
slotakkoord was voor Tom Verbong,
hij scoorde de 0-7 met een prachtige
boogbal in de kruising.

GFC’33 wint moeizaam
Door: voetbalvereniging GFC’33
In haar eerste thuiswedstrijd sinds 7 december behaalde GFC op zondag 22 maart een moeizame overwinning
op laagvlieger EMS uit Roermond. Anders dan de uitslag doet vermoeden had het team van trainer Grad Xhofleer
moeite met het creëren van echte doelrijpe kansen.
Vanaf het eerste fluitsignaal was
duidelijk dat GFC snel afstand wilde
nemen van EMS. Waar vorige week bin
nen dertig minuten een comfortabele
3-0 voorsprong op het scorebord stond
uit tegen HBSV duurde het nu tot 29e
minuut voordat linkerspits Mike van
Knippenberg zijn collega vleugelspeler
Etienne Verhofstad op maat bediende
en op zijn schot had de EMS goalie
geen antwoord; 1-0. GFC drong verder
aan maar mede door het te lage tempo
en weinig variërend aanvalsspel bleef
de Roermondse verdediging makkelijk
overeind. Ruststand 1-0. De tweede
helft veranderde het speelbeeld niet.
GFC was sterker en had meer balbe

zit dan de gasten maar uitgespeelde
mogelijkheden waren op één hand te
tellen. Pas nadat de het Grubbenvorster
wisselcontingent volledig was benut,
vlamde het spel op. De drie inval
lers (Bram Martijn, Ivo Wijnen en Luc
Stappers) lieten zien dat GFC beschikt
over een ‘goeie bank’. Onder impuls
van deze wissels zette GFC nog één
maal aan met als gevolg een ‘Haags
kwartiertje’. Bram Martijn (82e minuut)
en Ivo Wijnen (85e en 90e minuut)
zorgde ervoor dat de einduitslag 4-0
op het scorebord verscheen. “Jammer
dat we ons trouwe publiek niet op een
goede wedstrijd hebben kunnen trakte
ren, maar eens te meer bleek wel dat

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste voetbalteam van RKsv Wittenhorst speelde op zondag 22 maart tegen het eerste team van EHC Heuts
uit Hoensbroek. Het betrof een uitwedstrijd voor het team van Wittenhorst. De wedstrijd werd gespeeld bij
Sportpark De Dem in Hoensbroek.
achter te staan. Een bittere pil voor de
Horstenaren, deze tegenslag konden
ze niet gebruiken. De eerste kansen
voor Wittenhorst ontstonden pas
aan het einde van de eerste helft,
maar deze leverden helaas niets op.
Wittenhorst begon de rust met een
kleine achterstand.
Na de rust kreeg EHC wat
problemen. Het spelbeeld keerde in
gunstige zin voor Wittenhorst, wat
een goed voorteken was voor het
verdere verloop van de wedstrijd.

Enkele wissels van Wittenhorst
deden meteen hun werk en voerden
verschillende aanvalsacties uit. In
de tachtigste minuut werd Willem
Heijnen gehaakt en kreeg Wittenhorst
een penalty. Bram Rubie verzilverde
deze en bracht de Horstenaren op
gelijkspel: 1-1. De slotfase van de
wedstrijd was spannend en beide
ploegen kregen nog een kansje.
Uiteindelijk kon Wittenhorst het veld
met opgeheven hoofd verlaten na het
verdiende punt.

Open jeugdtrainingen Hovoc
Volleybalclub Hovoc uit Horst organiseert in april open trainingen voor basisschoolleerlingen. Op de zaterdagochtenden 4, 11, 18 en 25 april kunnen kinderen vanaf 10.45 uur in de Dendron Sporthal kennis komen maken met
Cool Moves Volleybal. Op 29 maart vindt er daarnaast om 11.00 uur een SmashBall-clinic plaats.
Cool Moves Volleybal (CMV) is
een volleybalvorm voor kinderen
van zes tot twaalf jaar om
stapsgewijs te leren volleyballen
door een aantal niveaus te
doorlopen. De trainingen duren van

11.00 tot 12.00 uur.
Naast deze reguliere vorm van
volleybal kan er ook kennis gemaakt
worden met SmashBall. Smashball
is een volleybalspel waarbij je kunt
scoren door de bal hard op de grond

Autocrossclub De Paradijsracers uit Melderslo organiseert op
zondag 29 maart een autocross aan het Peeldijkje in Horst. De autocross
begint om 11.00 uur.
Tijdens de autocross vindt het
Nederlands Kampioenschap voor de
jeugd van 16 tot en met 18 jaar. Ook
de jeugd van 12 tot en met 15 jaar
rijdt voor een juniorcup. Nieuw is dit
jaar de speciale klasse voor de jeugd.
Hierin rijdt jeugd vanaf 14 jaar in
een toerwagen tot 1.400cc. Verder
strijden de crosskarts, toerwagens,
sprintklasse tot 2.000cc, sprintklasse
boven 2.000cc, keverklasse tot
1.600cc, sportklasse plus en de
standaardklasse tot 2.000cc om het
kampioenschap van Auto Sport Unie

we ook tegen laag geklasseerde clubs
bij de les moeten blijven. Aanvallend
hebben we te weinig gebracht, verde
digend stond het wederom goed. Voor
de zevende keer deze competitie hield
mijn ploeg de nul. Willen we de derde
plaats vasthouden tot het eind van de
competitie, dan zullen we als team een
tandje bij moeten schakelen. Zowel
directe concurrent Haelen als Belfeldia
wist haar wedstrijden te winnen en
zit op het vinkentouw. Het beloofd
een bloedstollende eindfase van deze
interessante competitie te worden.
Zelfs Alfred Hitchcock had het niet
beter kunnen bedenken”, aldus trainer
Grad Xhofleer.

Wittenhorst speelt gelijk
tegen lijstaanvoerder
Het team van Wittenhorst had
zichzelf als doel gesteld de nederlaag
van vorige week tegen Bekkerveld 1
uit Heerlen goed te maken. Het team
EHC Heuts was lijstaanvoerder, dus dit
was geen eenvoudige opgave.
Het team van Wittenhorst werd op
alle fronten afgetroefd. De thuisclub
zette direct de toon en boekte succes.
Al in de twaalfde minuut werd de
bal in de rechterkruising geschoten
door een speler van EHC Heuts en
kwam RKSV Wittenhorst met 1-0

organiseren
autocross

te slaan. De bedoeling is om zo hard
te slaan dat het andere team de bal
niet meer kan vangen.
Op zondag 29 maart wordt er
van 11.00 tot 13.00 uur een clinic
gegeven in de Dendron Sporthal.

Zuid. Aan de start komen verder nog
gastrijders, balkenrijders en ook de
Melderse balkenklasse vindt weer
plaats.
Dit jaar is een baan van
720 meter aangelegd. De
Paradijsracers verwachten ongeveer
250 auto’s aan de start. In totaal
worden er 67 manches gereden. Het
Peeldijkje, waar de races worden
gehouden, is op zondag 29 maart van
09.30 tot 18.00 uur geheel afgesloten
voor al het verkeer. De ingang van het
terrein is aan de Herenbosweg.
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Lipton Ice Tea

Superdeals:
Malse biefstuk

Alle soorten, 2 flessen of pakken à 1 of 1,5 liter Topkwaliteit uit Ierland
2,58 - 3,38
1,29 – 1,69

1 + 1 gratis

500 gram

Geldig van wo 25 t/m di 31 maart 2015.

9,95

5,98
kilo 11,96

Gewijzigde openingstijden Pasen:

Zondag 5 april 2015 gesloten
Maandag 6 april 2015 geopend 11.00-17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

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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Jubileum OJC Phoenix

Al veertig jaar onderdeel van de
Hegelsomse jongerencultuur
OJC Phoenix uit Hegelsom viert vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 maart haar veertigste verjaardag. HALLO blikt terug met verschillende generaties
bestuursleden van het jongerencentrum. “Herman Brood heeft hier nog ooit voorafgaand aan zijn optreden in de bediening gestaan”, aldus oud-voorzitter
Harry Willems.

organiseren. “Dat is een terugkerend
hoogtepunt”, aldus Heldens. “Je ziet
dat wij tijdens de kermis op maanda
gen mensen uit de hele regio trekken.
Mensen pakken er vrij voor om hier
dan naar toe te komen. Dat vind ik toch
wel bijzonder”, vult penningmeester
Bart Vissers (32) aan.

Herman Brood

v.l.n.r. Hans Hoeijmakers, Harry Willems, Bart Vissers, Roy Heldens
In een kelder vlakbij de kerk en
de basisschool in hartje Hegelsom
ligt Open Jongerencentrum Phoenix.
Deze soos wordt al veertig jaar gerund
door enthousiaste vrijwilligers die zich
inzetten voor de jongerencultuur in het
dorp. Harry Willems (57) was jarenlang
één van die vrijwilligers. Hij was voor
zitter en bekleedde de functie van pen

ningmeester. “OJC Phoenix is voortge
komen uit een fusie van verschillende
keten”, zegt Willems. “Het is toen ook
een stichting geworden. Kenmerkend
voor die beginperiode was dat ouderen
met jongeren optrokken.”
Het pand aan de Pastoor
Debijestraat is nog niet lang geleden
verbouwd. “Wij hebben gedurende die

verbouwing een jaar lang in een nood
unit gezeten. Dat was wel behelpen.
Zeker in de wintermaanden”, vertelt
de huidige voorzitter Hans Hoeijmakers
(29). Het was volgens hem een min
dere tijd voor de soos. Ook omdat er
twee van de drie aannemers van de
verbouwing failliet gingen. Daarnaast
zijn er jaren geweest dat het moeilijk

was om voldoende aanwas vanuit de
jeugd te vinden. “Dat had te maken
met de opkomst van de keten. Dat
merk je wel in het aantal vrijwilligers
en het animo voor activiteiten”, zegt
Roy Heldens (40). Hij was tot vijf jaar
geleden voorzitter.
De (voormalige) bestuursleden zijn
trots op ‘hun’ kermis die ze al jarenlang

Een ander hoogtepunt was het
optreden van zanger Herman Brood in
de Phoenix. Alleen ging het dan niet zo
zeer om het optreden zelf maar wat er
zich van tevoren afspeelde. “Herman
Brood liep hier vrolijk in de bedie
ning mensen hun drankjes te geven.
Niemand wist eigenlijk waarom”,
zegt Willems. “Het schijnt zo te zijn
dat er voor zijn optreden nog iemand
naar Venlo is gegaan om stimule
rende middelen voor hem te halen”,
aldus Heldens.
Aankomend weekend staat het
jubileumweekend voor de deur. Op vrij
dagavond 27 maart kunnen bezoekers
zich ten goede doen aan een rijsttafel.
Daarna speelt er een dj. Zaterdag staat
in het teken van een coverband die in
samenwerking met een dj voor muzi
kale invulling zorgt. Zondag staat een
reünie op het programma. Daar kunnen
oud-vrijwilligers weer met elkaar in
contact komen.

Programma Prilpop
Tijdens het paasweekend op 3, 4, 5 en 6 april staat OJC Walhalla in Sevenum in het teken van Prilpop. Ook dit
jaar bestaat uit programma van het festival uit muziek uit eigen regio en binnen- en buitenland.

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

r
Al mee ar
ja
dan 21 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Thalamus speelt op maandag 6 april
Op vrijdag 3 april trapt het festival
af met de jongens van MOOON uit
Aarle-Rixtel. Ook dj’s uit Horst aan de
Maas zoals Kreativ, Steinfeld en Sleazy
V mogen hun opwachting maken op
vrijdag. Zaterdag begint traditiege
trouw met een metalmiddag. Bands als
Mass Hypnosis, Akrasial en Mary Fields
bestijgen dan de planken. Daarnaast
verzorgen de heren van OJC Canix ‘s
avonds de plaatjes in de tuin en maakt
de Silent Disco weer z’n opwachting.
Zondag staat waarschijnlijk weer

in het teken van een frikadellen-eetwedstrijd. Als grande finale van de zon
dag maken Monstertruck & Clean hun
opwachting. Op de bovenverdieping
is het techno wat de klok slaat met
enkel vrouwelijke dj’s uit Eindhoven.
Maandag begint met Horsters trots
Thalamus en eindigt met Gipsy band
Trikosis. Tussendoor zal het legendari
sche Brugklas Metal Prilpop voorzien
van de meest ongemakkelijke rock
ballades uit de geschiedenis van de
muziek. Prilpop werkt ook dit jaar met

weekend- en dagkluisjes. Dagkluisjes
worden iedere avond gecontroleerd en
zo nodig leeggemaakt. Verder is Prilpop
ook dit jaar alleen toegankelijk voor
bezoekers ouder dan achttien jaar. De
ingang bevindt zich net als vorig jaar bij
de Bosschekampstraat.
Voor het reguliere programma is
er weer de mogelijkheid om je op te
geven voor de sessies. Iedereen die in
een bandje speelt, kan zich opgeven
voor de sessies door een mail te sturen
naar programmering@prilpop.nl
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Nino Jansen
18 jaar
Sevenum
CIOS Sittard-Venlo

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op mijn vriendin Esmée,
omdat zij de eerste keer al slaagde
voor haar rijbewijs. Ik ben ook trots op
mezelf, omdat het zo goed gaat op het
CIOS. Ik heb te horen gekregen dat ik
mijn opleiding in drie jaar mag gaan
afronden op niveau 4. Normaal duurt
deze opleiding vier jaar, dus hier ben ik
wel trots op! Ook ben ik er trots op dat
ik de 15 kilometer Berdenloop en 10
kilometer Venloop meegelopen heb en
een mooie tijd heb neergezet.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Op het moment dat de uitvaart van
mijn oma was, kreeg ik kippenvel. Ze
werd toen door mijn opa met paard en
koets naar de kerk gereden. Ik vond dit
echt een heel mooi moment. Mijn oma
is twee jaar geleden overleden.

Waar en wanneer voel je je echt
thuis?
Ik voel me echt thuis bij mijn vrienden
en bij mijn vriendin. Ik voel me hier
thuis omdat ik hier mezelf kan zijn en
me op mijn gemak voel.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Mijn favoriete moment van de week
is zeker het weekend. In het weekend
kan ik namelijk lekker uitgaan en in
het weekend kan ik ook sporten. Het
weekend is ook vooral lekker omdat ik
dan geen school heb. Op vrijdagavond
ga ik meestal met mijn vriendengroep
naar De Lange in Horst.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik heb gekre
gen, is van mijn ouders. Zij zeiden dat
ik me niet zo druk moet maken om
bijvoorbeeld een toets of een examen.
Meestal kan ik het namelijk beter dan
ik denk en maak ik me er druk om
terwijl ik het dan makkelijk haal.

aan
Nino Jansen

Ik kan niet zonder …
Ik kan zeker niet zonder sporten. Op
mijn mbo-opleiding op het CIOS ben ik
ook heel veel bezig met sporten. Dit
vind ik echt het leukste om te doen.
Ook kan ik niet zonder mijn familie en
mijn vrienden. Zij zijn heel belangrijk in
mijn leven.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik het liefst buiten met
mijn vrienden. We gingen dan vooral
voetballen op woensdagmiddag. Ik sprak
dan meestal af met vriendjes van school.
Als het lekker weer was, gingen we
buiten spelen en met minder mooi weer
gingen we binnen videogames spelen.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Mijn laatste 50 euro zou ik uitgeven
aan een goede voetbalwedstrijd en
daarna een biertje drinken met mijn
vrienden. Een goede voetbalwedstrijd
zou bijvoorbeeld een Champions
League-wedstrijd of een kampioens
wedstrijd zijn. Ik ben zelf voor PSV, dus
als zij een kampioenswedstrijd zouden

OPEN VANAF WOENSDAG 1 APRIL

Het Aardbeienland en de lambada!

------------

15 VRAGEN

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.
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Aardbeien en asperges
echt vers het best!

NIEUW:
Het Zomerse Aardbeienterras,
proef hoe lekker het is!

Spannend, natuurlijk
en sprookjesachtig

hebben, zou het helemaal leuk zijn
natuurlijk!
Wat moeten we van je weten om
je echt te kennen?
Dat ik een hele sportieve jongen ben
en dat ik ook heel erg fanatiek ben met
sporten. Ik doe aan voetbal en tennis.
Ik voetbal drie keer in de week en ten
nis ongeveer een keer per week.
Hoe wil je graag gezien worden?
Ik wil graag gezien worden als een
leuke en spontane jongen waarmee
je kunt lachen en waar je van op aan
kunt. Ook wil ik graag gezien worden
als een jongen die je steunt als dat
nodig is.
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Ik erger me snel aan oneerlijke mensen
en mensen die andere de schuld geven
van hun eigen fouten. Ik hou van
mensen die erg vrolijk en spontaan zijn.
Wat is jouw belangrijkste goede
daad geweest?
Mijn belangrijkste goede daad is dat
ik voor Serious Request in 2014 vijftig
kilometer heb gelopen op het strand
van Scheveningen naar Haarlem. Zo
haalden we geld op voor het goede
doel. Dit was een initiatief vanuit het
CIOS in Sittard, mijn school. Met heel
veel mensen van onze school hebben
we gelopen. We zijn met vijfhonderd
mensen begonnen en geëindigd met
tweehonderd. Ik heb het wel helemaal
uit kunnen lopen!
Binnen of buiten?
Buiten. Vroeger speelde en voetbalde
ik al altijd buiten en nu vind ik het nog
steeds heel fijn om buiten met sport
bezig te zijn.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsopgang, dit is een mooi begin van
de dag en je hebt dan frisse energie
om van je hele dag te kunnen genie
ten.
Chatten of bellen?
Chatten, het is makkelijk en je kunt dan
snel dingen afspreken of regelen. En als
je iets nodig hebt of iets moeten weten
is het handiger dan bellen. Whatsapp
gebruik ik dan natuurlijk het meeste.

€1,50 korting

Melderslo
in verzet
Zondag 12 april wordt de
dag des doods. Drukte, overal
harde geluiden, nergens rust.
Ze durven niet naar buiten. Dit
moet gestopt worden! Nu hoor
ik je denken, waar heeft zij het
nu weer over? Het is weer
terug van weggeweest, uit
mijn geliefde dorpje: ‘Het
Melderslose verzet.’
Dit keer zijn Powerman en
Truckrun het slachtoffer.
Powerman is een fiets en- hardloopwedstrijd en de Truckrun
een tocht met allerlei vrachtwagens voor mensen met een
beperking. Daar is niets mis
mee, beamen ook de
Melderslose verzetsstrijders
Alleen het feit dat ze hun huizen
niet meer uit kunnen, dat is toch
echt een drama. Er worden nog
net geen geheime folders
verspreid en radio-uitzendingen
gemaakt. Al komt het wel akelig
dicht in de buurt…
Er werd namelijk een heuse
informatiebijeenkomst georganiseerd op verzoek van de
dorpsraad van Melderslo. De
aanwezige inwoners uit
Melderslo waren niet enthousiast over het nieuwe plan. Al is er
wel een nieuw positief aspect:
de ontsnappingsroutes. In mijn
ogen is dit toch al best een
vooruitgang. Maar nee, het leed
van de afgelopen jaren maakt de
organisatie hiermee niet zomaar
goed. Leed, ontsnappingsroutes,
klinkt als een ware ‘strijd’.
En neem nu deze uitspraak
van een fanatieke verzetsstrijder:
”Ik zit straks voor de zesde keer
gevangen, laat ons Melderslo
eens met rust!” Persoonlijk vind
ik deze uitspraak wat gegeneraliseerd, want het is ook míjn
Melderslo. En ík vind het
belangrijk dat er af en toe
evenementen in en om ons dorp
georganiseerd worden. En ja, ik
geef toe dat ik na een avondje
uitgaan liever niet gewekt wordt
door schreeuwende toeschouwers en hard toeterende
vrachtwagens. Maar ach, dat
neem ik dan maar voor lief.
Anders wordt Melderslo sowieso
een verlaten spookdorp. En dat
wil toch niemand?
Liefs,
Anne.
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Lezing Ons Genoegen
Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst organiseert op maandag 30 maart
een lezing in Doelhuis de Schutroe in Horst. De lezing begint om 20.00 uur.
Hedwig van der Horst, dierenarts
en specialist op vogelgebied, verzorgt
de lezing. De lezing gaat onder
andere over ongediertebestrijding,
een gezond vogelbestand,

behandeling en voorkoming van veel
voorkomende ziektes bij vogels en
voorbereiding op de kweek. De lezing
is bedoeld voor zowel leden als nietleden.

Rock Explosion
bij d’n Tap
Café d’n Tap in Horst houdt op zaterdag 28 maart een 70’s, 80’s en 90’s
party. Op zondag 29 maart is er een optreden van Rock Explosion.

Aanplanting boomhoroscoop
Hegelsom
Het Citaverde College Horst viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Om dit te vieren wordt er deze week een
start gemaakt met de aanplant van een boomhoroscoop. Een boomhoroscoop is afgeleid van de Keltische
boomkalender. De Kelten maken bomen tot symbool van hun jaarkalender, op grond van hun diepe band
met de natuur. De boomhoroscoop in Hegelsom wordt aangeplant in samenwerking met zorgboerderij
Wienes en maakt deel uit van het grenspostenproject in Hegelsom. Het grenspostenproject bestaat uit acht
kunstwerken die aan de toegangswegen van het dorp staan, welke samen het woord Hegelsom vormen.
Op het terrein van Wienes staat de grenspost S, die voor samenwerking staat. De grensposten in Hegelsom
worden op zondag 5 april feestelijk geopend.

Dj Basz draait op zaterdag vanaf
22.00 uur bekende nummers uit
deze drie decennia. Op zondag
geeft de band Rock Explosion
een try out bij d’n Tap. Deze band

brengt de bekendste rockhits uit de
jaren 70, 80 en 90. De band brengt
vooral veel sfeer op en rond het
podium. Dit optreden begint om
17.00 uur.

Programma Merlinpop
In Meerlo organiseert OJC Merlin op zondag 5 april het jaarlijkse festival
Merlinpop. Het terrein gaat deze eerste paasdag open om 14.30 uur.
Dit jaar spelen er op Merlinpop
verschillende bands en is er een
dj-stage op het terrein. De bands die
optreden in Meerlo zijn Komatsu,
Audio Adam, Circle J, Breaking Levees,

Noblesse en Cloudmen. Dj Styn, Jop
Cox en W Goldman betreden tijdens
het festival de dj-stage. De eerst band
begint om 16.00 uur. Het festival vindt
plaats aan Peschweg 1 in Meerlo.
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Uit

Horst
aan de
Maas

Paul
Verhaegh

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: voetballer Paul Verhaegh, geboren in
Kronenberg, maar inmiddels uit Augsburg.

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN BV
Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
info@nelliesnellen.nl www.nelliesnellen.nl
Door omstandigheden hebben wij met ingang van 23 maart jl.
de openingstijden van onze winkel gewijzigd.

De nieuwe openingstijden zijn:
• Maandag: hele dag gesloten
• Dinsdag: open van 11.00 tot 15.30 uur
• Woensdag: open van 11.00 tot 15.30 uur
• Donderdag: open van 11.00 tot 15.30 uur
• Vrijdag: open van 11.00 tot 15.30 uur
• Zaterdag: open van 09.00 tot 16.00 uur
Wilt u hiermee rekening houden. Nellie Snellen

Crist Coppens
alleen op dinsdag 31 maart

Half-om-half gehakt
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Molenstraat 26 Swolgen
MTS Seuren 0646210313
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Geniet op deze dag van
een high tea bij Eten&Zo
en ontvang het bedrag
retour bij ons!*
Liever later genieten? Ontvang een bon*
* Bij besteding v.a. €150,- op zondag 29 maart 2015. De high tea bon is 2 maanden geldig.

Een heuse verwendag voor elke vrouw!
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat

zondag 29 maart 2015

De gezamenlijke muziekverenigingen van Horst aan de Maas o
 rganiseren op zaterdag 28 en zondag 29 maart
het Solistenconcours in MFC De Meulewiek in Meterik. Er doen zo’n 180 muzikanten mee.
vijfde divisie is er de wisselbeker van
de gezamenlijke muziekverenigingen
en de beste blazer gaat er vandoor
met de Meister Rongen Wisseltrofee.

Verkoop za 28 maart

Fanfare Monte Corona

Solistenconcours
in MFC De Meulewiek
Er zijn verschillende prijzen te
verdienen. Zo wint de beste slagwerker
de Jeu Vekens Wisseltrofee. Voor de
beste blazer in de jeugd in de vierde en

Stamrozen vanaf 5,95/Struikrozen vanaf 1,95
Klimrozen vanaf 3,95

ZO

Terwijl zijn vrienden kozen voor het Dendron College
in Horst, ging Paul naar de jeugdopleiding van VVV
in Venlo, gevolgd door de jeugdopleiding bij PSV in
Eindhoven. “Ik heb het diploma voor de mavo gehaald en
op mijn achttiende zette ik de stap. Ik zou anderhalf jaar
proberen door te breken. Als dat niet lukte, was ik net als
alle andere leeftijdsgenoten gewoon terug naar school
gegaan. Maar ik moet zeggen, ik was vrij gedisciplineerd.
Als vrienden uit gingen, bleef ik thuis voor het voetbal.”

Plant nu uw rozen

0
.0
12

Gedisciplineerd

Paul was vanaf z’n twaalfde al vaak weg van huis.
“Ik vertrok ‘s ochtends vroeg en was ’s avonds pas
rond zeven uur thuis. Toen ik 18 of 19 jaar was, heb ik
Kronenberg verlaten. Ik ging voetballen in Apeldoorn.
Vanuit daar ben ik door gegaan naar Vitesse en uitein
delijk ben ik bij de Duitse club FC Augsburg uitgekomen.
Iedereen zei nog: ‘Waarom ga je van de Nederlandse
eredivisie naar een Duitse club?’. Het was inderdaad een
gok. Ik maakte hem op gevoel, maar heb er nooit spijt
van gehad.”
Terugdenkend aan zijn jeugd, zegt Paul leuke
herinneringen te hebben. “Ik heb een fantastische jeugd
gehad. Ik ben in een klein dorp in een beschermde
omgeving opgegroeid. Toen ik afgelopen zomer in Brazilië
was met het Nederlandse elftal en ik hoorde van de
fanclub uit Kronenberg, was ik oprecht trots. Dat geeft aan
hoe hecht de gemeenschap is. Ik woon nu 700 kilometer
verderop in Augsburg, maar heb nog steeds contact met
vrienden en familie uit Kronenberg”, vertelt hij.
Ondertussen woont hij samen met vrouw en twee
kinderen. “Vertrekken naar Duitsland was een grote stap,
maar ik heb altijd de ervaring willen hebben om ook in
het buitenland te wonen. In het begin was dat echt niet
makkelijk, want ik woon nu ver van familie en vrienden,
maar komende zomer woon ik hier vijf jaar. M’n kinderen
worden tweetalig opgevoed en verbeteren mij nog wel
eens in het Duits. Ik verheug me altijd op de bezoekjes
aan Kronenberg, maar kan nu echt wel zeggen dat ik blij
ben met de situatie zoals hij nu is.” (Foto: FC Augsburg)

R
VE

Paul Verhaegh werd in 1983 geboren in Kronenberg.
Net als vele andere jongens van zijn leeftijd had hij als kind
de droom om betaald voetballer te worden. “M’n ouders
zeiden dat ik vanaf het moment dat ik kon lopen al gek
was op de bal. Je kon me iedere verjaardag opnieuw blij
maken met een nieuwe voetbal”, lacht hij. Als hij vijf of
zes jaar is, gaat hij net als zijn vrienden voetballen bij SV
Kronenberg. “Ik begon bij de F-jes. Dat was gewoon leuk
met vrienden voetballen”, zegt hij. “Ik was vroeger altijd
buiten. Ik kom nu nog af en toe in Kronenberg. Als ik dan
het dorp inrij, zie ik overal weer plekken waar ik met m’n
vriendjes kwam. Soldaatje spelen of voetballen op het
grasveld of het schoolplein”, herinnert hij zich. Voordat
hij doorbrak, heeft hij als voetballer vooral steun gehad
van zijn ouders, broertje en zijn vrienden. “Ze steunen me
nu nog, maar hebben wel altijd gezegd dat ik school niet
moest vergeten.” Al snel bleek dat er in deze jongen meer
talent schuilde.

www.coppens.keurslager.nl

De slagwerkers worden beoordeeld
door jurylid Rob Janssen. Jacq Sanders
beoordeelt de blazers. Het begint beide
dagen om 09.00 uur.

rommelmarkt

met een openbare veiling van 13.00 tot 16.00 uur
Gemeenschapshuis de Torrekoel Meerweg 11, Kronenberg
(entree € 1,50)
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Verenigd Horst aan de Maas
02/16

Fanfare Vriendenkring Swolgen

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven. Elk dorp telt wel meerdere verenigingen, waarvan sommigen al eeuwen oud zijn. HALLO Horst aan de Maas speurde in kleedlokalen, blies het stof van bladmuziek en dook zo in de archieven van Verenigd Horst aan de Maas. In deze aflevering Fanfare Vriendenkring uit Swolgen.
het noodzakelijk was om nieuwe
instrumenten en uniformen aan te
schaffen. “Daar moest hard voor
gewerkt worden. Iedereen van de
vereniging hielp mee en dat is tot op
de dag van vandaag zo. Iedereen is
heel erg betrokken bij de fanfare”,
meent Elbers. “Er wordt nog steeds
oud papier en oud ijzer opgehaald
voor de vereniging.”

Nadruk ligt
op plezier

De fanfare in 1936
Fanfare Vriendenkring komt voort
uit zangvereniging Vriendenkring.
“De zangvereniging die in 1918 werd
opgericht, is in 1936 over gegaan tot
fanfare”, vertelt Erik Elbers van de
vereniging. “In het dorp leek het een
paar mensen een goed idee wanneer
de zangvereniging voortaan muziek
zou gaan spelen. De leden van toen
konden waarschijnlijk nog weinig tot
geen noten lezen, maar zijn wel een
instrument gaan spelen”, zegt hij.
Na jaren oefenen tussen het
hooi in een schuur, sprak de fanfare

haar ambitie uit om mee te doen aan
meerdere concoursen. In 1949 is de
fanfare voor het eerst op concours
gegaan. Daarna hadden de muzikanten
de smaak te pakken. Verschillende
keren promoveerde de vereniging naar
een hoger niveau, tot ze het hoogst
haalbare niveau in de amateurklasse
hadden bereikt.
Door het veelvuldig gebruiken van
de instrumenten, waren de meesten
in de jaren 60 aan vervanging toe. Om
dat te kunnen bekostigen werd er een
instrumentenfonds opgericht. Daaruit

kon de vereniging geld putten voor de
aanschaf van nieuwe muziekinstrumen
ten. Om helemaal goed voor de dag te
komen, kocht de vereniging niet veel
later ook nog nieuwe uniformen.
In 1970 beleefde de fanfare een
van haar hoogtepunten. Ze mochten
deelnemen aan de grote defilé in
Soestdijk ter ere van de verjaardag van
koningin Juliana. “Er bestonden in die
tijd nog geen subsidies, dus leden gin
gen klussen om geld te verdienen voor
de vereniging”, aldus Elbers. De leden
en vele vrijwilligers uit het dorp dragen

de vereniging een warm hart toe.
Elbers weet nog een anekdote te
vertellen die hij ooit heeft gehoord van
een oud erelid. “Vroeger werden con
certen nog op de bonnefooi gehouden.
Dan gingen de muzikanten naar de
boer om in zijn wei een tent van hout
te bouwen. Als het regende, stortte de
tent na het concert helemaal in. Dat is
nu ondenkbaar. Als er nu een concert
wordt gehouden, wordt alles op en top
geregeld.”
Eind jaren 70 maakte de fanfare
zo’n explosieve ledengroei door dat

Door een terugloop in het leden
aantal vanaf begin jaren 90, kan de
Vriendenkring het superieure niveau
van vroeger niet meer halen. Er stop
pen te veel oud leden en er komt
maar mondjesmaat jonge aanwas
bij. “We laten ons nog één keer per
jaar beoordelen, bijvoorbeeld op het
MeWa-toernooi. Dat toernooi startte
in de jaren 80 om geld te krijgen van
gemeente Meerlo-Wanssum.”
Volgens Elbers ligt de nadruk
de laatste jaren vooral op plezier.
“We spelen lichtere popmuziek en
er is meer aandacht gekomen voor
de jeugd binnen onze vereniging.
Het orkest repeteert ieder maandag
in café Wilhelmina in Swolgen en de
jeugd oefent iedere dinsdag in MFA
Kerkebos in Swolgen. Als er optre
dens zijn, heeft het orkest, maar ook
de jeugd een podium.”

alles voor tuin en moestuin

ies!

altijd eerlijk adv

cash en carry voor consument en bedrijf
ACTIES: zaden en pootaardappelen • beukenhagen
lei- en sierbomen • vaste planten • éénjarige planten
zie voor lage prijzen:

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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PUZZEL & WIN!
Ga nu naar VakantieXperts Horst, haal
het gratis puzzelboek op en maak kans
op een vakantie!
Adres: Veemarkt 1A
5961 ER Horst
077 – 397 87 90
horst@ vx.nl

Schat!

Rijkdom met vijf letters...

Nieuwe voorstelling Vrije Spelers
Toneelgroep De Vrije Spelers gaat vanaf zaterdag 28 maart haar nieuwe voorstelling Kletsproat spelen.
Het toneelstuk is geregisseerd door Gerard van Beers en is te zien op zaterdag 28 maart, zondag 29 maart en
tijdens het Paasweekend op zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 april in de Bondszaal in America.

Lottum

Opperdonkseweg 8C

funda!
Bekijk de video op

Fado meets Bossanova
in Cambrinus
Rafael Fraga staat op zondag 29 maart met zijn kwartet op het podium van café Cambrinus in Horst. Het
optreden van het Rafael Fraga Quartet begint om 16.00 uur.
Deze zondag staat in het teken
van de première van zijn muzikale
programma Fado meets Bossanova.
In deze muzikale ontmoeting
combineert Rafael Fraga de lyrische
romantiek van de Portugese fado
met de rijke harmonieën en ritmes
van de Braziliaanse Bossanova.
Fado meets Bossanova neemt de

luisteraar mee op een ontdekkingsreis
naar de nostalgische landschappen
rondom Lissabon en die van de
Braziliaanse steden en stranden en
hun componisten Ivan Lins en Toninho
Horta. Rafael Fraga werd in Lissabon
geboren en woont sinds 2008 in
Nederland. Hij begon met gitaarspelen
toen hij 13 was en na zijn studie

Biologie wijdde hij zich volledig aan
het maken en schrijven van muziek.
Hij studeerde gitaar en compositie
in Portugal en behaalde in 2010 zijn
Master Klassieke Compositie aan het
Conservatorium van Amsterdam. Fraga
heeft samengewerkt met onder meer
het Nederlands Blazers Ensemble, Daisy
Correia en Quatro Ventos.

Fietsroute
Museum De Kantfabriek

Inhoud:
525 m3

Perceel:
185 m2

Bouwjaar:
2005

In carre boerderij gelegen nieuw gerealiseerde
woning in buitengebied nabij centrum Lottum.
▲
▲
▲
▲
▲

twee houten garages en twee parkeerplaatsen
ruime L-vorm woonkamer met tegelvloer en vloerverw.
keuken met landelijke inbouwkeuken
twee slaapkamers en ruimte voor nog twee
luxe sanitair en HR combi c.v. ketel.

Vraagprijs € 198.500,-

K.K.

Fietsliefhebbers kunnen vanaf woensdag 1 april de Kantfabriek-fietsroute fietsen. Deze fietstocht van 42 kilo
meter loopt door Horst, Tienray, Broekhuizen, Grubbenvorst en Sevenum en volgt de officiële fietsknooppunten.
De fietsroute is een initiatief
van Museum de Kantfabriek in Horst
. Tijdens de fietstocht zijn er drie
textielexposities te bezichtigen.
In Theetuin De Roode Vennen in
Broekhuizen en in De Sevewaeg in
Sevenum is door het museum een

speciale mini-expositie ingericht
over textiel en kant. In Museum de
Kantfabriek in Horst kan de fietser
de uitgebreide exposities bezoeken.
De folder met daarin opgenomen
de route is onder meer verkrijgbaar
bij het museum en de VVV. Museum

de Kantfabriek heeft bij de start van
de nieuwe fietsroute een aparte
rijwielstalling voor de fietsgasten
aangelegd. Een oplaadpunt voor E-bikes
en een fietsservicebox is beschikbaar bij
het museum. Kijk voor meer informatie
op www.museumdekantfabriek.nl

tel. 077 - 398 75 76

www.groen-goed.nl

Te huur winkelunits

Opening kunstwerken Hegelsom

Wie is er in geïnteresseerd om in Sevenum een
winkelunit te huren aan het Past. Vullinghsplein?

Werkgroep Hegga Metamorfosa verzorgt op zondag 5 april de opening van acht kunstwerken aan de toegangswegen naar het dorp Hegelsom. Deze zogenoemde grensposten zijn gemaakt door inwoners van het dorp. De
openingsmanifestatie heet Friends ovver de grens.

Er is één grote ruimte beschikbaar, met één gezamenlijke
toegang. Deze ruimte wordt opgedeeld in meerdere units
van minimaal 50 m2.

De opening wordt om 13.00 uur
afgetrapt op het plein achter Zaal
Debije. Met medewerking van Pierre
van Helden volgt om 13.30 uur bij
de rotonde Stationsstraat – Pastoor
Debijestraat de officiële opening van
de grenspostenroute. Tussen 14.00 uur
en 16.00 uur bestaat de mogelijkheid

om de route met de fiets af te leggen.
Bij elke grenspost zijn optredens.
Om 16.00 uur begint het feest in en
om Zaal Debije met bijdragen van
Opgestoekt en leerlingen van basis
school Onder de Linde. Vanaf 17.30 uur
speelt de band Flash. Tijdens het
feest is het mogelijk om gebruik te

maken van de barbecue op het plein.
Deelname aan de manifestatie is gratis.
De grensposten zijn tijdens de opening
voor auto’s en motoren niet bereikbaar.
Voor mindervaliden is een beperkte
vervoersmogelijkheid aanwezig.
Meer informatie is te vinden op
www.heggametamorfosa.blogspot.com

De ruimtes zijn geheel afgewerkt.
Plafond incl. verlichting, vloerbedekking en wandafwerking
en worden geheel compleet verhuurd incl. gas, water en licht.
De functie van de ruimte kan zowel dienstverlening als
winkel zijn. Een etalage en opslagruimte kan ook ter
beschikking worden gesteld.

Interesse? 06 - 83 34 77 01

30
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Agenda

Hegelsom

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Sterrenkijken

za 28 maart 12.00-15.00 uur
en 20.30-00.00 uur
Org: Astronomieclub Aarde
Locatie: Center Parcs Het Meerdal

Toneelstuk Kletsproat
za 28 maart en zo 29 maart
20.15 uur
Org: toneelgroep De Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal

Optreden Topsy Turvy
za 28 maart 22.30 uur
Locatie: Café Boëms Jeu

Broekhuizen

Wandeling met natuurgids
wo 1 april 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startpunt: Theetuin de Roode
Vennen

Grubbenvorst

26
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Sterrenkijken

Lezing

Solistenconcours

vr 27 maart t/m zo 29 maart
Locatie: OJC Phoenix

zo 29 maart 12.00-15.00 uur
Organisatie:
Astronomieclub Aarde
Locatie: Wilhelminaplein

ma 30 maart 20.00 uur
Organisatie: vogelvereniging
Ons Genoegen
Locatie: Doelhuis de Schutroe

Horst

za 28 en zo 29 maart 09.00 uur
Organisatie: gezamenlijke
muziekverenigingen Horst aan
de Maas
Locatie: MFC De Meulewiek

Rode Loper Koopzondag

Kinderworkshop
vilten

40-jarig jubileum

Workshops voor
mantelzorgers
Vanaf do 26 maart
Locatie: Synthese

zo 29 maart 13.00-17.00 uur
Organisatie:
ondernemers Horst-Centrum
Locatie: centrum

Borduurcafé

Fifa 15 toernooi

vr 27 maart 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

zo 29 maart 15.00 uur
Locatie: Café De Lange

80’s en 90’s party
vr 27 maart 20.00 uur
Organisatie: Wakkere Horeca
Events en Radio Decibel
Locatie: De Mèrthal

70’s, 80’s, 90’s party
za 28 maart 22.00 uur
Locatie: Café d’n Tap

Saturday Night Fever (25+)

Optreden
Rafael Fraga Quartet
zo 29 maart 16.00 uur
Locatie: Café Cambrinus

zo 29 maart 17.00 uur
Locatie: Café d’n Tap

Kronenberg
Rommelmarkt
met veiling

zo 29 maart
13.00-17.00 uur
Organisatie: Fanfare Monte Corona
Kronenberg & Evertsoord
Locatie: Gemeenschapshuis de
Torrekoel

Melderslo

Opening
Glastuinbouwpaviljoen

Voorstelling
Eric Koller
zo 29 maart 20.00 uur
Organisatie: Stichting Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês

Autocross

Open podium

Sterrenkijken

Prilpop preparty
vr 27 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Seasons of Love
za 28 maart 20.00 uur
Org: Sezako en Silk-O-Phonics
Locatie: De Wingerd

Dorpsraadsvergadering

zo 29 maart 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

wo 1 april 19.30
Organisatie: Dorpsraad Sevenum
Locatie: De Wingerd

Meterik

Tienray

za 28 maart 20.00-22.00 uur
Organisatie: fanfares St. Nicolaas
en St. Cornelius
Locatie: MFC De Zwingel

vr 27 maart, za 28 maart en zo
29 maart 19.30 uur
Org: toneelvereniging Mimus
Locatie: Parochiehuis

Optreden fanfare

zo 29 maart 20.00 uur
Organisatie: Wakkere Horeca
Events en Radio Decibel
Locatie: De Mèrthal

Sevenum
vr 27 maart 10.00–15.00 uur
Organisatie: Astronomieclub
Aarde
Locatie: Basisschool de Horizon

Rock Explosion

za 28 maart 22.00 uur
Locatie: Café De Lange

zo 29 maart 11.00 uur
Open Dag en verkoop spullen Organisatie:
za 28 maart 10.00-15.00 uur
de Paradijsracers Melderslo
Locatie: Tennisclub Grubbenvorst Locatie: Het Peeldijkje

wo 1 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Toneelstuk Edelweiss

Binnen 10 minuten weten wat je kunt lenen?
En alles over koopsubsidies, starterslening, woonketting en de garantieregeling!
28 maart | 10.00 - 13.00 uur

Nieuwbouw

Open Huizen Route bij Startpunt Wonen
Nieuwbouw

Open Huis
11.00u tot
12.00u

Kopen & Verkopen

Open Huis
11.00u tot
12.00u

Begin met een voorsprong!

Verbeter je huis

Open Huis
13.00u tot
14.00u

De Afhang fase 2,
Horst

Creemerhof,
Sevenum

Meteriks veld,
Meterik

Hof te Berkel,
Horst

Hof te Berkel,
Horst

Diverse woningtypen,
prijzen vanaf € 175.000,tot € 319.500,- v.o.n.

Nog 2 hoekwoningen en
kavels te koop, prijzen
vanaf € 199.000,- v.o.n.

Diverse woningtypen,
prijzen vanaf € 165.000,tot € 259.000,- v.o.n.

Zeer ruime appartementen
en levensloopbestendige
woningen.

Prachtige ruime
tweekappers te koop.

Kijk voor meer info op startpuntwonen.nl | Kerkstraat 5, Horst
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Medische Religie
zorg
America

zondag
vrijdag

Heilige mis
kruisweg

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
27 maart t/m 2 april 2015
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

Verloskundige zorg
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

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

11.00
15.00

service 31

Opening Glastuinbouwpaviljoen
Museum De Locht
Museum De Locht in Melderslo opent op zondag 29 maart het nieuwe Glastuinbouwpaviljoen. Het museum is
deze dag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag
vrijdag

Heilige mis
kruisweg

09.30
15.00

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		
		
		

Heilige mis
18.00
Heilige mis
10.30
Heilige mis
18.30
boeteviering 18.55
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Witte donderdag	
viering
18.30
kruisweg
15.00
kinderkruisweg16.00
kruisverheffing 16.00

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
vrijdag
		

Heilige mis
Rozenkrans
kruisweg

17.30
17.30
15.00

zaterdag
vrijdag

Heilige mis
kruisweg

19.00
15.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

De eerste kas werd gebouwd in
1911 aan de Stalbergweg in Venlo. In
het Glastuinbouwpaviljoen kunnen de
bezoekers de nieuwe ontwikkelingen
in de teeltechniek van dichtbij bele
ven. Zoals bijvoorbeeld het telen op
steenwol en de biologische bestrijding

met roofinsecten tegen schadelijke
insecten zoals bladluis, spint en trips.
Er is informatie over de ontwikkelingen
in de laatste honderd jaar. Bezoekers
kunnen ook zelf actief meedoen in het
paviljoen door bijvoorbeeld op een
scherm zelf een kas te bouwen of het

kasklimaat te regelen.
Op deze zondag wordt eveneens
Beloken Pasen gevierd. Kinderen
mogen dan onder begeleiding ‘palm
höltjes’ maken.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Groei & Bloei Boekettencursus
Groei & Bloei, van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, organiseert op dinsdag 31 maart en
woensdag 1 april een boekettencursus. Op 31 maart vindt de cursus om 19.30 uur plaats in de Wingerd in Sevenum.
Op 1 april start de cursus om 09.30 uur in de Muziekzaal in Meerlo.
Tijdens deze eerste les wordt op
beide locaties een frameboeket in
paassfeer gemaakt dat bestaat uit
een frame van takken waarin verse

bloemen worden verwerkt. Groei &
Bloei is een landelijke organisatie
met als belangrijkste doelstelling
het stimuleren en ondersteunen

van mensen met een groene hobby.
De activiteiten die zij organiseert,
zijn voor zowel leden als niet-leden
toegankelijk.

Topsy Turvy bij Boëms Jeu
De band Topsy Turvy staat op zaterdag 28 maart bij café Boëms Jeu in America op het podium. Het optreden
begint om 22.30 uur.
De zevenkoppige band speelt
verschillende muziekstijlen van de
jaren zestig tot de hedendaagse hits.

De band bestaat uit twee zangeressen
en een zanger en de drum, bas, gitaar
en toetsen maken de sound compleet.

Dit weekend
GRATIS entree
in verband met de opening
van het seizoen

Stevie Wonder, Anouk, Bløf, Bruno
Mars, Adèle of Abba: Topsy Turvy speelt
het allemaal.

32 Binnen 1 dag probleemloos & energiezuinig wassen

Is uw wasmachine stuk?
Dan heeft u vandaag geluk!
Een nieuwe wasmachine bespaart u al snel € 100,- per jaar

Op de motor

1400 TOEREN WASMACHINE
WAW28542NL

LAAGS
PRIJS V TE
NEDER AN
LAND!

Trommelinhoud 9 kilo
A+++ energielabel
Zuiniger en stiller wassen door
EcoSilence Drive motor
Levenslange garantie op
waterbeveiliging, voorkomt
lekkage
Plan uw was eenvoudig met
de startuitstelfunctie
Duidelijke resttijdweergave
op display
Keuze uit 11 wasprogramma’s,
voor elke kledingsoort geschikt

949

795
nog 11 stuks!

BESTEL DIRECT BIJ MAXWELL HORST: 077-3983021
Zo wast u morgen weer probleemloos & energiezuinig!

Binnen 24 uur bij u in huis
Gratis bezorgd
Installatie mogelijk

Oude apparaat gratis retour
10 dagen laagste prijsgarantie

HORST: Hoofdstraat 25
077-3983021

www.maxwell.nl

Voor alle vragen, storingen of bestellingen zijn wij bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 21.00 uur.
Tel: 077-3983021. Email: horst@maxwell.nl

Actie geldig t/m 1 april 2015

MAXWELL garandeert

