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Bijenseizoen van start
Komende zondag gaat het bijenseizoen in het praktijkcentrum voor bijenteelt
’t Zoemhukske in Horst van start. Elke eerste zondag van de maand is ’t Zoemhukske
geopend voor geïnteresseerd publiek. Voorzitter en imker Joep Verhaegh van de
Imkervereniging Horst heeft er zin in: “Ik heb de mooiste hobby van de wereld.”

Demonstratie
nieuwe vislijnmachine
De demonstraties van een automatische vislijnmachine die voor vrijdag 25 maart stonden gepland zijn een
week verschoven naar aanstaande vrijdag.
Door een technische fout veroorzaakte de machine inlus-problemen
bij het vervaardigen van op maat
gemaakte vislijnen. Deze problemen
zijn inmiddels verholpen. De demonstraties vinden nu vrijdag plaats om
10.00 en om 14.00 uur bij Catch Up
Hengelsport in Sevenum. Onder de
aanwezige bezoekers wordt een
vislijnmachine verloot.
De automatische vislijnmachine is ontworpen door de familie
Mitchell uit de Verenigde Staten. De
Sevenumse Hengelsportwinkel Catch
Up heeft het dealerschap voor Europa

weten binnen te halen. Naar verwachting kost het apparaat een kleine tweehonderd euro. Omdat de belangstelling
voor de automatische vislijnmachine
groot is volgen er meerdere demonstraties. Henk Gooren betreurt de
ontstane vertraging van de allereerste
demonstratie. Om tegemoet te komen
aan alle belangstellenden, wil de ondernemer vanaf nu elke eerste dag van
een nieuwe maand een demonstratie
verzorgen. “Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen worden dat een of twee
demonstraties per dag. Maar alleen
tijdens de introductie wordt een vislijn-

machine verloot”, aldus Gooren.
Binnen de sportvisserijwereld is
niet iedereen gelukkig met de komst
van de nieuwe machine. “Bij de charme van het vissen hoort ook het zelf
vervaardigen van vislijnen”, is een
veelgehoorde opmerking zegt Gooren.
Desondanks heeft hij gezien het hoge
aantal aanmeldingen vertrouwen in
het innovatieve apparaat.
Sportvissers kunnen zich nog aanmelden voor het bijwonen van een
demonstratie bij: Henk Gooren Catch
UP Hengelsport Markt 15 Sevenum.
Telefoon 077 467 11 53.

Joep Verhaegh kan vol enthousiasme vertellen over zijn hobby:
“Het zijn zulke prachtige diertjes.
Het vooroordeel dat bijen je steken,
krijgen we maar niet de wereld uit.
De bij is helemaal niet geïnteresseerd in de mens! De bij gaat op
geuren af, het insect zoekt lekker
ruikende bloemen. Ja, als je slaande
bewegingen gaat maken, kan de bij
in paniek raken. Maar zelfs de bijensteek is gezond: er zitten stoffen in
die je meer weerstand tegen reuma
bezorgen. Onze oudere imkers
zijn allemaal heel vitale mensen.
Daarbij: onze bij is de Carnicabij; dat
is een zachtaardige bij die gewend
is aan de bewoonde omgeving. Hier
in de tuin van ’t Zoemhukske is nog
nooit niemand gestoken.”

Bijen zijn onmisbaar
Verhaegh vindt dat het maar
afleidt, dat gedoe over bijensteken:
“Ja, want weet je dat voor een klein
potje honing de bijen liefst zes
miljoen bloemen hebben bezocht?
Ze hebben er 60.000 vluchten voor
gemaakt en 120.000 kilometer voor
afgelegd! En dan te denken dat een

potje honing hier te koop is voor drie
euro. En weet je wel dat negentig
procent van alle besjes bestoven
worden door de bij? De bijen zijn
onmisbaar voor het in stand houden
van de diversiteit in de natuur. En
weet je dat ze alleen al in Horst
aan de Maas aan de bestuiving van
22 miljoen euro aan producten verantwoordelijk zijn? Ongelofelijk, hè?
Toen de burgemeester die aantallen
hoorde, kregen we meteen subsidie”, lacht Verhaegh.

Het imkerschap is
mooi
Toch staan de bijen onder druk.
Verhaegh: “Eigenlijk zijn er drie
bedreigingen. Op de eerste plaats
de vergrijzing, die ook de imkers
treft. Oudere imkers stoppen,
er zijn geen opvolgers. Gelukkig
kennen we dat probleem in Horst
niet. We bieden in ’t Zoemhukske
cursussen waardoor het aantal
imkers constant blijft. Dat zijn er hier
ongeveer 95. Maar landelijk is het
wel een probleem.
Lees verder op pagina 02
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Voorlichting ov-chipkaart

Vervolg voorpagina

Stichting BE ONe houdt op woensdagmiddag 6 april 2011 om 14.00 uur in samenwerking met Veolia een
voorlichtingsmiddag over de ov-chipkaart. Deze middag in Partycentrum De Riet aan de Weltersweide 22 in Horst is
ook voor anderstaligen, die willen integreren in de Nederlandse samenleving.
De voorlichtingsmiddag is vrij
toegankelijk voor iedereen, die iets
meer wil weten over de nieuwe
betaalwijze van het openbaar vervoer.
De middag duurt twee uur: het
eerste uur wordt er een powerpointpresentatie gehouden waarna er
ruimte is om vragen te stellen. De
vrijwilligers van BE ONe zijn aanwezig
om daar waar nodig een helpende
hand te bieden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met BE One
op telefoonnummer 077 398 19 24.

Colofon

SwartWit verhuisd

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

De eigenaresses Erna de Swart en Gina Stegmeijer openen
vrijdag 1 april om 14.00 uur hun nieuwe woonwinkel op de
Kerkstraat 1 in Sevenum.

Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
redactie@hallohorstaandemaas.nl

De feestelijke opening vindt
plaats onder het genot van een
hapje en een drankje. De winkel
is vrijdag geopend tot 20.00 uur.
In verband met de opening is de
winkel extra geopend op zondag
3 april van 12.00 tot 17.00 uur.
Erna en Gina delen de passie van

knutselen en interieur. Ze geven
hierin workshops, maar verkopen
alles op het gebied van wonen:
woonaccessoires, kinderspullen,
brocante, curiosa en opgeknapte
meubeltjes.
Kijk op www.swartwit.info voor
meer informatie.

Redactie
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Gé Peeters
Jolanda Poels
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Bijenseizoen weer
van start
Op de tweede plaats is de diversiteit in de natuur sterk afgenomen.
Heel Nederland is gecultiveerd. Het
aantal insectenbloemen en –planten
is dramatisch afgenomen. Daardoor
moeten de bijen veel moeite doen om
voldoende voedsel te krijgen. En op
de derde plaats is er de varroa-mijt.
Als er teveel van die beestjes in een
bijenvolk zitten, wordt het volk sterk
verzwakt en ziek. We weten nu hoe
we ze moeten bestrijden, maar het
probleem blijft dreigend aanwezig.”
Joep Verhaegh schetst ook graag
de kansen: “De bij krijgt een steeds
grotere en positievere aandacht.
Het imkerschap is mooi, de mensen
gaan steeds positiever tegenover het
diertje staan. Vroeger was de eerste
vraag aan mij: ‘Hoe vaak ben je gestoken?’ Tegenwoordig willen mensen
weten hoe bijen leven.
Op de tweede plaats is de bij
onmisbaar bij de bestuiving van de
voedselgewassen. Bij één derde deel
van de voedselproductie speelt de
bij een rol. Vooral voor fruit is de bij
onmisbaar. Dat toont het belang van
het insect aan.
En op de derde plaats zien we
steeds meer in dat we maatregelen
moeten treffen voor de dreigende
verdwijning van allerlei plantensoorten. Voor de bestuiving van wilde

TE KOOP / TE HUUR

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

Hofweg 15a in AMERICA, voormalige
champignonkwekerij met inpandige
woning. Totaal perceel 1,38 ha. Waarvan
±5000m2 erfverharding. Het terrein
biedt diverse mogelijkheden.

Advertentie
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

OPEN DAG: vrijdag 1 april van 16-18 uur
& zaterdag 2 april van 11-13 uur.

Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
norbert@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Linda Cox
077 396 13 56
linda@hallohorstaandemaas.nl

Contact: 077-3983929.
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Mededeling aan de patiënten van
tandarts Tjan te Meerlo
Op 21 april 1980 was ik in Meerlo gevestigd als
tandarts, en op 21 april 2011 neem ik afscheid
als tandarts.
Bij deze wil ik jullie bedanken voor het
vertrouwen dat jullie al die jaren in mij
hebben gehad.
Mijn praktijk wordt overgenomen door tandarts
Dinie Veldman, en ik ben ervan overtuigd dat
jullie bij haar in goede handen zijn.

Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
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Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

0 
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www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Te huur
“ Goed luisteren biedt altijd
uitzicht op de oplossing.”
mr. Christianne Gommans

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

In ’t Zoemhukske staan veertien bijenkorven. Verhaegh: “Daar zitten per korf ongeveer 10.000 bijen in.
Elke koningin legt dezer dagen 1.000
eitjes. Die komen over drie weken uit.
Die cyclus herhaalt zich gedurende het
honingseizoen een aantal keren. Over
twee maanden zitten er in elke korf
zo’n 50.000 tot 60.0000 bijen. Vanaf
21 juni neemt de activiteit van de
koningin af en legt ze minder eitjes.”
’t Zoemhukske, dichtbij de
kasteelruïne in Horst, opent de
komende tijd de deuren. Komende
zondag tussen twee en vier uur zullen
enkele imkers alles vertellen over
het drukke leven van het bijenvolk.
Centraal staat de inrichting van een
bij- (en vlinder)vriendelijke tuin met
verschillende voorjaarsbloeiers.
Op zondag 17 april is er van
9.00 tot 13.00 uur een bijen- en
natuurmarkt en op zondag 1 mei
is er ’s middags een demonstratie
honingslingeren.
Meer informatie:
www.zoemhukske.nl

Woningstoffeerderij R. van den Broek

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

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.

Elke koningin
legt deze week
1.000 eitjes

Met vriendelijke groet,
S.H. Tjan, tandarts

Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

planten is de bij absoluut onmisbaar.”

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Bedrijfsruimte /
opslagloods (640 m )
²

• Deurhoogte ± 4.20 m
• Goothoogte ± 4.20 m
• Ideale ligging t.o.v. ontsluiting via A73 en A67.

Meer info: 06-53663398
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Line-up bekend festivals
Alcatrazz en Birdman
De line-up van Alcatrazz en het nieuwe Birdmanfestival dat op respectievelijk donderdag 2 en zaterdag 4 juni
plaats vindt in Kasteelpark Ter Horst in Horst is bekend. Exclusief is de line-up nu al te lezen in gratis nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Alcatrazz festival
De volgende namen zijn reeds
bevestigd: The Pitcher, Noize Supressor,
MC Apster, El-V&Tip, Dyprax, Mad
Dog vs Anime, D-Passion, MC Tha
Watcher, Luke V, Miss Zelda, Tango
& Cash, Audio Attack, Thera, Wasted
Pinguinz, Chris one, Unexist, Taa b2b
Xrazz, Panic, Mc D, D-Block & S-t-Fan,
Zatox, Promo, Outblast, Taa b2b Xrazz,
Waxweazle, Gizmo. Binnenkort meer…
Birdman
Het nieuwe Birdman Festival op
zaterdag 4 juni staat in het teken van
muziek, cultuur, theater en cabaret. Er
is een gevarieerd programma:
Voorburcht - mainstage Buscemi,
Dimitri Vegas & Like Mike, Mason –live,
Boemklatsch –live, Wet Dog.

Ruïne Ben Bastio, Dani L. Mebius,
Sam o Neall, La Fuente, Carita La Nina,
MC Choral, Tunnel –hosted by Tango &
Cash.
Tunnel – hosted by Tango & Cash
Lekker raven in de tunnel met
Dano, Tango & Cash, DJ Rob & Mc Joe.
Boomgaard –Hosted by Ron van
den Beuken Results may Very, Ron
van den Beuken, Woody van Eyden,
Ram, Jonas Stenberg.
Bla Bla All Stars – Hosted by
Blabla rec. Bas Amro, Idriss D, Olene
Kadar, Ronan Portela, Mulder, El Mundi
& Satori, Daniel Sanchez.
Rozentuin –cross over Henzel &
Disco Nove (VaGe gASTEN), Boef & De
gelogeerde aap, Netsky, Black Sun
Empire.

Theater In samenwerking met
Witgoed & Bontewas een enerverende
theatershow met Gili.
De voorverkoop is inmiddels
begonnen. Tickets kosten 30 euro,
exclusief fee in de voorverkoop.
Een combi-ticket voor Alcatrazz en
Birdman kost slechts 37,50 euro
exclusief fee. Beide festivals zijn
toegankelijk voor 16 jaar en ouder.
Volg Birdman en Alcatrazz via twitter:
@birdmanfest en @Alcatrazzhorst.
Meer informatie en de reguliere
voorverkoopadressen worden vanaf
1 april gepubliceerd op www.
birdmanfestival.nl en www.alcatrazz.nl
Houdt HALLO Horst aan de Maas in
de gaten voor meer informatie en een
achtergrondverhaal.

Mooie boterkruimeltjes
maken samen de

lekkerste
botervlaai

HORST • MAASBREE

Van kavel tot kasteel
Het RTL4-programma Van kavel tot kasteel heeft vorige week vrijdag het huis van Jeu van Helden en Marlies
Scheres aan de Pastoor Debijestraat 56 in Hegelsom gefilmd. Samen met presentatrice Esther Duller liepen ze in en
rondom de volledig gerenoveerde bungalow om een beeld te krijgen van het ontstaan van hun droomhuis. De
uitzending is zaterdag 23 april om 17.30 uur op RTL4.

Linders
Linders

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

De filmploeg had een halve dag
nodig om te filmen, vanaf 13.00 uur
tot en met het laatste shot om 19.45
uur. Dit was nodig om de speciaal
aangebrachte buitenverlichting mooi
op de gevoelige plaat te leggen. “Het
huis is bijna af, op een paar details van
de inrichting na”, zegt Jeu van Helden,
die de meubels zelf ontwerpt en
maakt. “Ik heb een kast gemaakt van
16 meter lang. Daar moet ik rekening
mee houden.”

Een medewerkster
komt kijken
of het huis
interessant genoeg is
In 2009 verscheen de bungalow in
een boek, met als titel: Van Kavel tot
Droomhuis. Daarop volgde tweemaal
een publicatie in een tijdschrift, dat

voor het productiebedrijf de aanleiding
was om contact op te nemen. “Een
productiemedewerkster komt dan
kijken of het huis interessant genoeg is
om te filmen en of het verhaal achter
de verbouwing interessant genoeg is”,
aldus Jeu van Helden.

Het ergste is voorbij
Het was voor Jeu en Marlies
een hele klus om hun droomhuis
te bouwen. “Toen alleen de muren
nog stonden, sliepen wij noodgedwongen in een woonunit achter het
huis.” Het ergste is voorbij, nog een
paar kleine details. Nu is het vooral
genieten van hun droomhuis. Iedereen
die langs loopt is van harte welkom
om eens te komen kijken.
Geïnteresseerd in de volledige
verbouwing, kijk op de weblog die
Jeu en Marlies hier speciaal voor
bijhielden:
www.blog-56.blogspot.com

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

 34,95

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Woningbouw Meterik stuit op weerstand
De plannen om een vijftigtal woningen te bouwen op het weiland dat grenst aan de achtertuinen van de
woningen aan de Schadijkerweg in Meterik, wordt niet door iedereen juichend ontvangen. De meeste bewoners
van de geduide woningen zijn niet blij, evenals Bram Zaalberg, eigenaar van Bloesem Remedies Nederland en
De3Vrouwen aan de St. Jansstraat.
Bram Zaalberg is verbaasd en
verbolgen: “Mijn verbazing heeft te
maken met een bijeenkomst uit 2008.

Tijdens die door de gemeente belegde
bijeenkomst werd gesproken over de
dorpsvisie. Die bijeenkomsten werden

gehouden in alle kernen van de
nieuwe gemeente. De bewoners werd
gevraagd naar de visie op het dorp.

Toen is ook woningbouw ter sprake
gekomen. Er werden twee locaties
genoemd, maar deze locatie, aan de
Schadijkerweg, was niet in beeld.
Sterker nog; ik heb zelf geopperd er
een parkachtig gebied, met behoud
van het open karakter, van te maken.
De reacties waren positief.

De molen is een
bepalend beeldmerk
Welkom lieve

Hasse
19 maart 2011
Dochtertje en zusje van
Eric, Nieneke en Tobbe
Benderstraat 3
5961 XP Horst

Geboren
22 maart 2011

Hoera! Ons meisje is geboren!

Lotti
25 maart 2011

Suze

Linda van Neerven
Tom Reijnders
Straelseweg 325
5916 AA Venlo

Zusje van Fiene
Dochtertje van
Roy en Ellen Sanders-Schreurs
Lisdodde 14, 5966 TG America

Onze ouders
60 jaar getrouwd
Op 3 april 2011 is het 60 jaar
geleden dat onze
ouders / grootouders

Wiel Verdellen & Nellie Hanssen
zijn 10 april 2011

Grad Janssen

60 jaar getrouwd!

en

Mia Stappers
getrouwd zijn.
Het feest wordt in kleine kring gevierd.
Kinderen en kleinkinderen
Adres: Torenstraat 3, 5961 TG Horst

Dit hopen we te vieren op zaterdag 9 April 2011, te beginnen met een
H.Mis uit dankbaarheid, om 13.30 uur in de St. Lambertuskerk te Horst.
Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 20.30 uur
in De Leste Geulde, Noordsingel 15, 5961 XW Horst

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Weiland te huur gevraagd. Liefst op
loopafstand van het centrum van Horst
en omheind, maar dit is niet
noodzakelijk. Tel. 06 30 44 54 53.

TerugBlik 2e hands boeken.
Steeds wisselende voorraad
Veemarkt 7A Horst
www.terugblikhorst.nl

Nunhems zaden, pootaardappelen en
tuinplanten. Tuincentrum Jenniskens,
Kogelstraat 41 Hegelsom tel. 398 15 46.

Hooikoorts? www.petravdongen.nl of
petravdongen@hotmail.com
Tel: 06 28 61 30 02

Te Koop Haagconiferen o.a. Thuya
en Taxus 1 - 2 mtr. Laurierstruiken
1 - 1,5 mtr. Tel. 06 81 55 39 56

Te Koop bloeiende viooltjes en
madeliefjes in vele kleuren.
Tevens hangpotten.
H.Cox, Molengatweg 4, Horst
tel: 077 398 29 22

Aangeboden diverse soorten rozen en
stamrozen voor in de tuin of op terras. Staan in pot/container kunnen zo
geplant worden. zelfbediening
Veenweg 5 A America.

Gevonden tijdens carnaval
zwarte herenjas van bekend merk.
Te bevragen na 18.00 uur op
tel. 398 47 96.

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, (draadloos) internet,
netwerken, overstap Windows7.
06 14 51 11 20.

Voor groenteplanten, aspergeplanten,
aardbeienplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.

Te huur bedrijfs/atelier/opslagruimte
vanaf 60 m2 gelegen op zichtlocatie
aan doorgaande weg. Alle voorzieningen aanwezig 077 398 75 76 of
06 16 81 53 11

Te huur geisoleerde ruimte ± 80 m2.
Tel. 077 398 23 27.
Hooikoorts?
www.petravdongen.nl of 06 28 61 30 02

Voor het ontwerpen
van unieke en
persoonlijke
gedenktekens
RMP Grafmonumenten
Reysenbeckstraat 47, 5963 AH Hegelsom - 077-7519550
Via telefonische afspraak bereikbaar van maandag t/m zaterdag

www.rmpgrafmonumenten.nl

TEGELZETTERSBEDRIJF
H. MARTENS
Voor vakkundig tegelwerk!
Bel voor advies en
vrijblijvende prijsopgave:
tel.: 0478-580681
of 06-44976141

AANBIEDING!! Pluimhortensia Harry’s
souvenir van € 5,00 voor € 4,00
(10 voor € 35,00) HORTENSIA’S
(130 srt.), Buxus € 0,50, laurier v.a.
€ 1,50, Coniferen v.a. € 2,00 taxus
v.a. € 1,50 div. heesters o.a. viburnum
(ook op stam). Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Open: Zaterdag 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 of 077 465 32 83
Poetshulp gevraagd voor 4 uur in de
week. Voorkeur 8 uur per 2 weken.
Rita Titulaer-Straten Steeg 24 Sevenum.
Tel. ná 18.00 uur 077 467 20 62
Te koop verse tulpen à € 2,00 per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America, tel. 077 464 13 80.
Opheffingsuitverkoop alle potten, betonbeelden, brons, kado-artikelen enz.
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41
Hegelsom, tel. 398 15 46.
Verantwoord afslanken! Laat uw
lichaamsgewicht geen spelbreker in de
zomer zijn! www.optimaalvitaal.com of
06 31 78 03 05 voor meer info.

BEUK - HAAGBEUK
maat 50/80 80/120 120/150 150+

BOSPLANTSOEN maat 60/90

06 22944564 of 077 4678186

Zeker omdat de prachtige molen
een bepalend beeldmerk van het
mooie dorp is. De molenbiotoop wordt
verstoord door woningbouw. Komt hier
een park, dan is de molen prachtig in
te passen en is dit een prachtige plaats
voor toerisme en recreatie.” De visiebijeenkomst werd blijkbaar, gezien de
huidige plannen van de gemeente,
achteloos opzij geschoven.
Het beeld van een betrouwbare
overheid kreeg een nieuwe knauw
toen het bestemmingsplan op het
gebied waarop de woningen moeten
komen, werd veranderd. Zaalberg:
“Het gebied was beschermd dorpsgezicht en had een agrarische bestemming. Dat de bestemming beschermd
dorpsgezicht gewijzigd wordt, is het
goed recht van de gemeente. Maar
de manier waarop het gegaan is, is
op zijn zachtst zeer twijfelachtig te
noemen. De gemeente publiceerde
de voorgenomen wijziging onder
de naam ‘Afhang’. Maar dit gebied
heeft niks te maken met de Afhang,
dus hebben de belanghebbenden
het gewoon niet gelezen. Toen we
door hadden dat het over dit gebied
ging, was de bestemming beschermd
dorpsgebied al gewijzigd!” Ook de
bestemmingsplanwijziging van agrarisch gebied naar woongebied stond
onder het kopje Afhang, dit had echter
iedereen in de gaten en er werden
een flink aantal protesten tegen deze
bestemmingswijziging ingediend. Er
werd beklag gedaan over de gang van
zaken en twee ambtenaren gaven toe
dat een en ander niet de schoonheidsprijs verdiende.

Het lijkt op
gemarchandeer
Bij Bram Zaalberg schiet een en
ander in het verkeerde keelgat: “Dit
oogt allemaal niet erg betrouwbaar.
Het lijkt op gemarchandeer. We zijn bij
wethouder Litjens geweest om onze

bezwaren kenbaar te maken, deze
bood de bezwaarmakers ‘wisselgeld’;
zij konden een stukje grond erbij
kopen ter compensatie. Hij zei verder
simpelweg: “Dit is de gemakkelijkste
optie.” Ja, toen hadden we wel een
kater.”

Afname van de
bevolking in Meterik
Volgens Zaalberg is woningbouw
in Meterik niet noodzakelijk: “Nee,
integendeel, zou ik bijna zeggen. We
hebben hier nu al een leegstand van
bijna vijftien woningen. Verschillende
nieuwe woningen bij de vroegere
Boerenbond staan leeg. Dan antwoorden ze dat er onder andere
seniorenwoningen komen. Dat klinkt
aantrekkelijk, maar Meterik heeft
geen voorzieningen voor ouderen,
dus het lijkt me niet dat veel ouderen
daar enthousiast over worden. Voeg
dat bij het onderzoek van het bureau
Etil, dat een afname van de bevolking in Meterik voorspelt. Bovendien
komen de woningen vlak naast de
sla, aardappelen en prei te staan en
het lijkt me niet dat de toekomstige
bewoners het prettig zullen vinden als
op zes meter van hun huis om vier uur
’s morgens de sla met tractors van het
land wordt gehaald. “
Zaalberg heeft protest aangetekend tegen de plannen: “Voor mijn bedrijf Bloesem Remedies is het cruciaal
dat er rust en stilte in de tuin heerst.
De cursussen en rondleidingen moeten
niet verstoord worden. Ook schone
lucht is essentieel. Aan de grens van
onze tuin komt een weg te liggen. Dit
verstoort de rust. Wellicht moeten wij
uitwijken naar een andere plek.”
Dat er beschermde diersoorten in
het gebied huizen, zoals de witte uil,
de dwergvleermuis, de koekoek, het
ijsvogeltje en marters, noemt Zaalberg
in zijn relaas niet eens op. Het feit dat
de Afhang, dan met name het gebied
aan de Meterikse kant, voldoende en
aantrekkelijkere mogelijkheden voor
woningbouw biedt, lijkt voor de gemeente Horst aan de Maas geen optie.
Juist voor Meterikse senioren zou dat
ideaal zijn: wonen in Meterik, dichtbij
de Horster voorzieningen.
De belanghebbenden willen
tijdens de raadsvergadering van
12 april, als het plan Schadijkerweg op
de agenda staat, gebruik maken van
het spreekrecht.

Werkzaamheden
Cuppenpedje
De werkzaamheden rond de parkeerplaats Cuppenpedje starten
aankomend weekend. Op zondag 3 april is de parkeerplaats niet
bereikbaar. De parkeerplaats bij Jan Linders is op zondag beperkt
bereikbaar.
De werkzaamheden bestaan
uit het slopen van de bestaande
bebouwing en aansluitend zal
archeologisch onderzoek plaatsvinden. Om de overlast voor het
winkelcentrum zoveel mogelijk
te beperken zullen een groot
aantal tijdelijke parkeerplaatsen worden gerealiseerd, onder andere op parkeerplaats P2

(60 tot 70 extra plaatsen) en op
het St. Lambertusplein door het
aanbrengen van een markering.
Daarnaast komt in de Berkelstraat,
nabij de Doolgaardschool, een
zogenaamde Kiss-and-Ridestrook.
De parkeerplaats Cuppenpedje wordt
pas voor langere tijd afgesloten op
het moment dat deze voorzieningen
zijn gerealiseerd.

nieuws 05

31
03

Unieke collectie oude glasnegatieven Lottum

3 april
koopzondag!

Derde fotoboek komt in
2012 uit

van 11.00 tot 17.00

uur!

De werkgroep Historisch Lottum in Beeld heeft na een oproep in het plaatselijke parochieblaadje de beschikking
gekregen over ruim 200 glasnegatieven. De werkgroep vroeg Lottummers om oude foto’s en vooral foto’s die
dateren uit het tijdvak 1960 tot heden. De werkgroep is continue op zoek naar oud fotomateriaal uit Lottum.
De glasnegatieven zijn inmiddels overgedragen aan de werkgroep die alle negatieven digitaliseert.

WORKSHOP VLAAIBAKKEN
gEzEllig samEn mET jE :
CollEga's, FamiliE,spoRTTEam oF VRiEndEn.
KijK op WWW.aRTVlaai.nl
oF VRaag naaR dE mogElijKHEdEn.

De werkgroep hoopt medio augustus 2012 het derde deel van Historisch
Lottum in Beeld uit te brengen.
Ter vergelijking: Het Limburgs
Museum in Venlo kocht in 2003 en
2005 een totaal van 3.600 glasnegatieven aan. Die waren afkomstig van
uitgeverij De Spaarnestad in Haarlem.
De uitgeverij verkocht begin jaren
zeventig alle glasnegatieven aan een
opkoper. Het Limburgs Museum wist
uiteindelijk tien procent van de totale
glasnegatievencollectie, 35.000 exemplaren, te verwerven. De aangekochte
glasplaten geven een beeld weer van
150 Limburgse dorpen, verspreid over
de provincie.

Collectie uniek voor
Lottum
De glasnegatieven zijn afkomstig
van de familie Zegers en van Coopmans
Sjang. Naast de negatieven kwamen er
ook nog eens duizenden foto’s binnen.
De foto’s waren grotendeels afkomstig
van Theo Gommans (Horsterdijk) die
rond 5.000 foto’s beschikbaar stelde.
Ook de vroegere koster van Lottum,
de heer In ’t Zandt, bood 4.000 foto’s
en negatieven aan. Het complete
archief van de JOL (Jeugd Organisatie

Lottum) vond eveneens de weg naar
de werkgroep. En nog elke dag sturen
Lottummers foto’s door van vervlogen
tijden. Binnen de werkgroep zijn vijf
personen uit het Rozendorp bezig met
het documenteren en archiveren van
alle foto’s: Tjeu en Ludo In ’t Zandt,
Frans Gommans, Theo Gommans en
Henk Vergeldt.

Oudste foto dateert
van 1866
Volgens werkgroepslid Frans
Gommans zijn de aangeboden
glasnegatieven uit Lottum erg bijzonder. “Wij hebben nooit geweten dat
er zoveel van Lottum werd vastgelegd.
Nu beschikken we over een unieke
collectie waar menig museum jaloers
op kan zijn. Het oudste glasnegatief dat
we als werkgroep overhandigd kregen
dateert van 1904”, aldus Gommans.
Met name bij Guus Zegers junior uit
Venray doken veel glasnegatieven
op. De vader van Guus junior heette
eveneens Guus (senior) en had vroeger
een drukkerij in Lottum. Guus senior,
moest heeroom zeggen tegen de
broer van zijn vader die pastoor was in
Langenboom en Grubbenvorst. In deze
laatste plaats is een straat naar pastoor

Zegers vernoemd. Oorspronkelijk stamt
de familie Zegers uit Horst. Een broer
van de pastoor, de grootvader van
Zegers junior is op enig moment naar
Lottum verhuisd. Hij zat ten tijde van de
Eerste Wereldoorlog in militaire dienst.
Foto’s van pastoor Zegers op bezoek
in Lottum bevestigen dat vermoeden
omdat in die tijd de koppels van de
militairen genummerd waren. Op de
glasnegatieven zijn deze nummers
duidelijk herkenbaar omdat deze zeer
scherp zijn. Met het aanbod van alle
negatieven bezit Lottum een schat aan
informatie. Het oudste negatief op foto
van Lottummers hangt in kasteel De
Borggraaf en dateert van 1866. Het is
een zilvernegatief waarvan een positief
werd gemaakt. De afbeelding laat
Catharina Lichteveld zien die gehuwd
was met Johannes Soest.

In het najaar een
voorstelling
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Uw res voor uw
Het ad rkbe heer!
wagenpa
Programma BoodschappenPlusBus

De werkgroep wil in het najaar
via een groot scherm alle glasplaten
projecteren en aan de Lottumse bevolking tonen. Daarbij zijn ook foto’s van
de overstroming van Lottum in 1926,
het dichtvriezen van de Maas in 1911
en foto’s van de Markt in 1904. Ook
de eerste Rozenfeesten die bij kasteel
De Borggraaf werden gehouden in
de twintiger jaren komen daarbij aan
bod. Intussen blijft de zoektocht naar
oude foto’s en negatieven over Lottum
doorgaan. Men is daarbij vooral op
zoek naar portretfoto’s, groepsfoto’s en
gebouwen. Voor Historisch Lottum in
De BoodschappenPlusBus is er voor mensen die het leuk vinden om
Vakgarage Gommans & de Wit
Beeld deel 3 worden nog groepsfoto’s,
samen met andere leeftijdgenoten eropuit te gaan en leuke activiteiten
Gezellenbaan
| 5813
EA Ysselsteyn
(L)
schoolfoto’s en familiefoto’s gezocht,
te ondernemen. Zo kunnen
mensen met8de
BoodschappenPlusBus
gaan
T 0478-541945
| E info@gommansendewit.nl
over het tijdvak 1960 tot heden. De
winkelen, naar de wekelijkse
markt of gezellig
een kopje koffie drinken
werkgroep hanteert bij het zoeken en
in het centrum van Horst.
www.gommansendewit.nl
beschrijven van de foto’s vijf W’s: Wie,
Waar, Waarom, Wat en Wanneer. Op die
onder de rubriek Senioren, BoodEr worden leuke uitstapjes
manier kunnen gearchiveerde foto’s
schappenPlusBus. Voor meer inforgeorganiseerd naar musea, tuingemakkelijk worden teruggevonden.
centra en andere mooie plekjes in de matie kijk op de website of bel met
Van elke foto wordt een database
Synthese, telefoon 077 397 85 04 op
omgeving. Het programma van de
aangelegd. Voor meer informatie:
maandag- en donderdagochtend van
BooschappenPlusBus van april staat
Frans Gommans telefoon 077 463 18 39
10.00 tot 12.00 uur.
te lezen op www.synthese.nl
of 06 21 71 09 98.

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakkerijgerards.nl
www.artvlaai.nl
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Erespeld gemeente Horst aan de
Maas voor Jan Holthuis
Jan Holthuis mocht afgelopen vijdag de Erespeld van de gemeente Horst aan de Maas ontvangen. Burgemeester
Kees van Rooij reikte de onderscheiding uit. Holthuis ontving de Erespeld na de viering van het 25-jarig bestaan
van de Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus Horst. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis te Horst.

Voor de 86-jarige Jan Holthuis
kwam de onderscheiding als een verrassing. De voormalig Horster huisarts
is nauw betrokken bij het behoud
van het cultureel erfgoed in Horst.
Onder zijn toedoen werden diverse
beelden en andere kunstschatten van
de Sint Lambertuskerk gerestaureerd.
Jan Holthuis is medeoprichter van de
Stichting tot Behoud en Beheer van
Veldkruizen en Veldkapellen in NoordLimburg. De oprichting daarvan vond
plaats in 1970. Van diezelfde stichting
is Holthuis voorzitter. Daarnaast was
Jan Holthuis als vrijwilliger actief binnen diverse charitatieve instellingen
en de gezondheidszorg in Horst. Maar
een opsomming of ophemeling van

alle functies die Jan Holthuis bekleedde, is niet aan hem besteed.

nu Blok 10 gevestigd is. In 1959 verhuisde hij naar de Venrayseweg waar
hij tot 1991 als huisarts actief was. Jan
Holthuis heeft altijd grote interesse
gehad in kunst en cultuur. “Met name
het behouden en beheren van kruizen
en kapellen vind ik belangrijk”, zegt
de gedecoreerde. Hij vervolgt: “In de
zestiger jaren was er nauwelijks, of
zelfs geen behoefte meer aan kruizen
en kapellen. Er verdwenen er steeds
meer en met de nog aanwezige kruizen en kapellen werd vaak onzorgvuldig omgegaan. Ik vond het zeer
belangrijk om deze te behouden voor
het nageslacht. Sinds de oprichting
van de stichting in 1970, zijn er geen
kruizen en kapellen meer verdwenen”,
aldus Holthuis.
Volgens hem heeft elk dorp
een betrokkenheid met kruizen en
kapellen. Hij ziet het als een van de
voornaamste taken om het behouden
en beheren van kruizen en kapellen
zo dicht mogelijk bij de mensen te
leggen. “Er zullen altijd mensen zijn
met een grote interesse voor kunst en
cultuur. Daar zijn kruizen en kapellen
een onderdeel van en deze dienen bewaard te blijven voor het nageslacht”,
zegt hij vol overtuiging.

Bewaker cultureel
erfgoed

Teveel kruizen en
kapellen verdwenen

Hij is een man die alle eer liever
aan de werkgroepen doet toekomen.
Zonder de vele handjes van alle
vrijwilligers, kan men veel willen maar
wordt niets gerealiseerd is zijn credo.
Een instelling die past bij Jan Holthuis
en daar maakt hij geen geheim van.
Jan Holhuis werd in 1924 in
Blerick geboren. Hij verhuisde naar
Horst in 1955 waar hij als huisarts vier
jaar praktijk hield in de voormalige
burgemeesterswoning, de plek waar

Wat Holthuis betreft is het ‘takkenkruis’, een houten beeld dat dateert
van de veertiende eeuw, een pronkstuk met grote culturele waarde. Het
beeld hangt aan de linkerzijde van het
priesterkoor in de Sint Lambertuskerk
van Horst. “Dat is echt een juweeltje
en zoiets mag nooit veloren gaan. Ik
blijf me dan ook tot de laatste snik
inzetten ter behoud en beheer van
kruizen en kapellen”, aldus cultureel
erfgoedbewaker Jan Holthuis.

I n gezon d e n b rief

Vastenaktie 2011:
Project in de Filippijnen (3)
Op het eiland Mindoro in de Filippijnen werkt Vastenaktie met
meerdere partnerorganisaties samen. Ze vormen samen een krachtig
netwerk dat de inheemse bevolking ondersteunt. Ze helpen mensen om
land- en gebruiksrechten van het bos te verkrijgen, bevorderen ondernemerschap, helpen bij het vermarkten van voedsel- en kunstnijverheidsproducten en bij het verzet tegen de oprukkende mijnbouw. Samen willen
zij garant staan voor het recht van de inheemse bevolking om op een
duurzame wijze het bos voor hun levensonderhoud te gebruiken.
Om te leven en te overleven zijn
ze van het bos afhankelijk. Het bos
is voor hen ook belangrijk om hun
bijzondere leefwijze en cultuur te
kunnen voortzetten. De relatie met
het woud en hun hechte manier
van samenleven zijn een wezenlijk
aspect van hun culturele identiteit.
De rechten van inheemse groepen zijn in principe voldoende verankerd in de Filippijnse wetgeving,
maar worden door de grote mijn- of
bosbouwprojecten onvoldoende
erkend en nageleefd. Dat maakt ze
kwetsbaar. Een organisatie helpt ze

de eigendomsrechten te krijgen over
de bosgebieden waar zij van oudsher
wonen. Ook wordt gewerkt aan eenheid onder de inheemse groepen die
ieder een eigen taal, cultuur en leefgebied hebben. De organisatie werkt in
dialoog met de inheemse groepen,
begeleidt de inheemse leiders en
werkt samen met andere groepen die
tegen de mijnbouw zijn.
Twee andere partnerorganisaties leren de inheemse groepen hoe
zij producten uit het bos kunnen
verwerken tot goede voedsel- of
handnijverheidsproducten. In het

zuiden van Mindoro is met steun van
Vastenaktie een voedselfabriekje
gebouwd. Een aantal vrouwen uit het
dorp leerde om kruiden, cassave en
vruchten uit het bos te verwerken
tot thee, chips of limonadesiroop.
Veiligheid en hygiëne kregen daarbij
veel aandacht. In andere dorpen leren vrouwen hoe ze van riet en rotan
mandjes, sieraden en boekenleggers
kunnen vlechten Ook leren zij hoe zij
hun ontwerpen, kleuren en decoraties kunnen afstemmen op de lokale,
regionale en nationale vraag.
Door deze activiteiten verdienen
mensen geld om schoolgeld te
betalen en kunnen ze medicijnen,
rijst en vis kopen. Vastenaktie wil
deze activiteiten samen met haar
partnerorganisaties verder uitbreiden. U steunt Vastenaktie dit jaar
toch ook weer?
Volgende week meer over de
Filippijnen.
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Veel luisteren en opschrijven
de bandleider Marcel Schimscheimer
kennen, die Geert vroeg om samen te
werken bij de Toppers. In 2008 bewerkte Geert driekwart van de stukken en in
2009 kwamen alle arrangementen van
zijn hand. “Werken met de Toppers is
leuk, tijdens de repetities krijg je vaak
nog wijzigingen te horen. Extra werk,
maar wel leuk. Het geeft een kick als
je bij de aftiteling van de dvd je naam
ziet staan”, aldus Geert. Dit jaar gaat hij
naast arrangeren ook meespelen bij de
Toppersconcerten.

werkweken van soms 15 uur per dag is
het voor Geert een aangename
afwisseling om de jonge dames vanaf
vier jaar op de piano te begeleiden. Een
andere uitlaatklep is zijn werk voor de
Peter Thijssen-band, die in het
Limburgse dialect zingt. Uiteraard
verzorgt Geert de arrangementen, maar
mag hij ook graag betrokken worden
bij het componeren van de stukken. Of
het zijn talent is dat Geert steeds
aanspreekt? “Nee, het is vooral mijn
interesse. Zonder interesse komt je
talent niet tot bloei.”

Zonder interesse
Altijd je best
komt je talent niet tot
blijven doen!
bloei
Geert leeft van zijn vak als pianist
Ballet Elke woensdag- en zaterdagmiddag begeleidt Geert balletdanseressen op de balletschool in Horst. Het
grootste gedeelte van de muziek is
vastgelegd, maar er is ook ruimte voor
improvisatie. “Het is een uitdaging als
je weet wat het tempo is, om er iets
moois van te maken.” In zijn drukke

Uit zijn autoradio klinkt het nieuwste nummer van René Froger. Een heel ander geluid dan een live-uitvoering
met de Toppers, waaraan een blazers- en een strijkersensemble zijn toegevoegd. Om van dit geheel iets heel moois
te maken, roepen de Toppers tegenwoordig de hulp in van arrangeur/pianist Geert Keijsers (36) uit Horst.
len. Eenmaal geslaagd meldde Geert
zich in Maastricht. Hij wilde de studie
Lichte Piano Muziek gaan volgen aan
het Conservatorium in de Limburgse
hoofdstad en kreeg onder andere les
van Frank Giebels en Irv Rochlin. In
2000 sloot hij zijn studie succesvol af.
In de jaren daarna wist Geert niet wat
hij wilde gaan doen, in ieder geval wel
veel spelen: “Ik had een tunnelvisie, ik
wilde alleen maar piano spelen”.
In 2003 werd Geert gevraagd om
mee te spelen bij een televisieoptreden
van Night of the Proms in Parijs. “Het
was uniek, want het was nog nooit op
tv geweest”, aldus Geert. The John Miles
Band, die de stukken zou uitvoeren,
Hij is geboren in Blitterswijck,
bleek niet flexibel genoeg. Normaal
maar groeide op in Horst en woont
gesproken kregen ze maanden van te
er nog steeds. Als kind speelde hij op
voren de stukken opgestuurd en konden
zijn gehoor moeiteloos verschillende
ze deze rustig instuderen. Het was een
deuntjes na op de piano. Al vrij snel
enorme omschakeling voor de muriep Geert dat hij orgel wilde leren
sici nu ze deze pas een week voor de
spelen, net zoals zijn oom al deed.
uitzending in handen kregen. Het bleek
“Ik was gefascineerd door al die knopeen daverend succes. Na de uitzending,
jes.” Zijn ouders twijfelden en wilden
waarnaar vijf tot zes miljoen kijkers
weten of het geen bevlieging was. Hij
keken, steeg de vraag naar de overige
moest eerst maar eens op muziekles.
concerten van Night of The Proms in
Twee jaar lang volgde Geert de lessen
Frankrijk. In de volgende jaren werd
Algemene Muzikale Vorming op de
muziekschool: blokfluit spelen en noten twee tot drie keer per jaar zo’n concert
georganiseerd. Al gauw werd Geert
lezen en schrijven. Hij had zijn ouders
gebeld door arrangeur Franck van der
overtuigd en mocht eindelijk op orgelHeijden met de vraag of hij hiervoor willes. Nog geen drie jaar later kreeg hij
de arrangeren. Na een week puzzelen
een keyboard en ging samen met een
paar vrienden van de lagere technische en elke dag een uur bellen met Franck
was het eerste arrangement klaar en
school in een coverband spelen. “We
het was een succes. Het was het begin
speelden vooral popmuziek”, aldus
van de arrangeercarrière van Geert.
Geert. Als hij inmiddels op de midHet balletje ging rollen en het rolt nog
delbare technische school in Venlo zit,
stapt hij van het orgelgebeuren af en is steeds. Nationaal en internationaal bevastbesloten om piano te leren spelen. kende artiesten en producties volgden.
Geert werkte als pianist en arrangeur
samen met artiesten zoals Lionel Richie,
Céline Dion, Eros Ramazotti, Anastacia,
Egbert Derix, eveneens uit Horst,
Cliff Richard, Robin Gibb, 10cc, Tears
bracht hem de nodige theoretische
for Fears, Alan Parsons, Simple Minds,
muziekkennis bij en gaf hem gedegen
Gerard Joling, René Froger, Danny de
pianoles. Met groot succes. Op de midMunk en Het Goede Doel. Maar ook in
delbare technische school zat hij niet
megaproducties zoals Disney in Concert,
op zijn plek, maar op advies van zijn
ouders ging hij verder. Met een diploma diverse uitvoeringen van het Metropole
op zak kon hij altijd ergens op terugval- Orkest, tv-producties als X-factor, de ‘Op
Geert draait inmiddels zijn hand
er niet meer voor om. Als arrangeur
weet hij precies wat het bereik is van
elk instrument en zorgt hij ervoor dat
bij iedere bezetting, de toegevoegde
instrumenten met de rest van het
ensemble samenvallen. “Het is vooral
veel luisteren, proberen en opschrijven”, aldus Geert. Hij weet als geen
ander hoe hij een stuk muziek of compositie voor een andere bezetting, stijl
of gelegenheid moet bewerken.

Ik was gefascineerd
door al die knopjes

Ik had een tunnelvisie

zoek naar-reeks’, de Zaterdagavondshow
en sinds 2004 alle Night of the Proms
uitvoeringen in Europa, zoals in
Nederland, Spanje, België en Duitsland
konden op zijn arrangeerkunsten rekenen. Sinds 2008 is Geert vaste pianist
bij Night of the Proms-uitvoeringen.
Dit jaar gaan ze voor het eerst naar
Denemarken en Polen.
Zanger en entertainer Gerard Joling
gaf een concert in Ahoy en vroeg
Geert om hiervoor arrangementen te
schrijven. Via het voormalige management Rockit van Gerard komt hij in contact met René Froger. “Als ik eenmaal
iets doe, dan wordt het alleen maar
meer”, zegt Geert. Via René leerde hij

en arrangeur. Vroeger zag hij er
tegenop om voor zichzelf te beginnen,
maar nu het eenmaal zover is, geniet
hij er zichtbaar van. Een garantie heeft
hij niet dat hij ook voor de volgende
edities van de Toppers wordt gevraagd.
Zijn devies: “Altijd je best blijven
doen!”

Centrale Nationale
Dodenherdenking
In zes kernen in Horst aan de Maas wordt elk jaar op 4 mei de
Nationale Dodenherdenking georganiseerd. Om deze herdenkingen te
harmoniseren hebben gemeente en organisatiecomités afgesproken dat
met ingang van dit jaar een centrale herdenking in Horst plaats zal vinden.
Tijdens de centrale herdenking
zal het gemeentebestuur officieel vertegenwoordigd zijn. In de
kernen America, Broekhuizen/
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst,
Sevenum en Tienray worden op 4 mei
tussen 13.00 en 15.00 uur door het
college bloemen namens de gemeente neergelegd bij de monumenten,
indien gewenst in aanwezigheid van
het plaatselijke organisatiecomité.

Elke herdenking kent zijn eigen
achtergrond en historie en de gemeente wil dit respecteren. Naast een
financiële bijdrage wordt namens de
gemeente gezorgd voor een bloemenkrans en de plaatselijke comités
zullen de organisatie van de herdenking op zich nemen. De gemeente
zorgt dat de monumenten er netjes
bij liggen en stelt waar nodig vlaggen
ter beschikking.
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Phicoop 40 jaar
In de zomer van 1971 begon de vader van de huidig algemeen directeur Jac Philipsen het winkelbedrijf Phicoop
Cash and Carry in Sevenum. Veertig jaar en verschillende concepten later is de Phicoop Jumbo een begrip in Horst
aan de Maas en wijde omstreken.

Uw veelzijdige
hovenier voor
uw tuin

• Tuinonderhoud
• Tuinrenovatie
• Tuinaanleg
• Tuinontwerp
• Aanplantgarantie
• Sierbestrating

Al 10 jaar een begrip in de regio!
Ron Seuren
Mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl

Onderhoud
lease-auto?

In het oprichtingsjaar berustte
het concept van Phicoop nog op een
magazijnachtig principe. Langzaam
ging de klant het assortiment van de
winkel bepalen. “Wat de consument
verlangde, gingen we verkopen”, aldus
Jac Philipsen. De eerste winkel had
een oppervlakte van bijna 900 m2 en
tegenwoordig bestrijkt Phicoop ruim
3000 m2.

Wat de consument
verlangde,
gingen we verkopen
ICEERD
GECERTIF

DOOR:

St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst Tel. (077) 398 37 00
www.autobedrijvenmaashorst.nl

Het bedrijf kende ook een zwarte
bladzijde. In 1990 zorgde een brand, als
gevolg van kortsluiting, dat de winkel
tot op de grond toe afbrandde. Phicoop
was genoodzaakt om twee weken later
vanuit een noodwinkel te gaan verkopen. In april 1991 werd het huidige
pand geopend. Geheel gemoderniseerd

met drie belangrijke afdelingen: een
supermarkt, een drogisterij en een
slijterij. “Allemaal onder één dak.
We hebben van een nood een deugd
gemaakt”, zegt Jac Philipsen.

We hebben
van een nood een
deugd gemaakt
In 1996 kwam er een intensieve
samenwerking met de Van Eerd Food
Groep, één van hun grootste leveranciers, waarna de formule in 2000
overging naar het huidige Jumbo. En de
groei gaat nog steeds verder. Ruim tien
jaar geleden werkten er 90 mensen.
Vandaag de dag heeft Phicoop ruim
175 medewerkers. Rondom het jubileumjaar organiseert Phicoop verschillende festiviteiten. Een speciale Heilige
jubileummis op 22 mei om 9.30 uur in
de kerk van Sevenum, met medewer-

king van zang- en theatergroep Oker
uit Overloon. Op woensdag 25 mei is
er een speciale kindermiddag in de
Wingerd in Sevenum. Deze is gratis
toegankelijk voor alle basisschoolkinderen uit de gemeente Horst aan de
Maas en omgeving. Het slot van de
festiviteiten is op zaterdag 28 mei met
een muziekfeest in de Mèrthal in Horst,
met optredens van Aparty, de 3j’s en
voormalige BZN-coryfeeën Jan Keizer
en Annie Schilder.

We gaan er een groot
feest van maken
Speciaal hiervoor heeft Phicoop een
spaarsysteem opgezet. Bij iedere 25
euro aan boodschappen krijgen klanten
een stempel. Met een volle spaarkaart
en 7,50 euro bijbetalen kan men een
toegangskaartje kopen. “We gaan er
een groot feest van maken”, aldus
algemeen directeur Jac Philipsen.

Gezamenlijke collecte goede
doelen in Horst
Traditiegetrouw komen jaarlijks tal van goede doelen aan de voordeur. De collectes van de landelijke
organisaties zijn van belang om hun werk op het brede sociaal-maatschappelijke terrein te kunnen (blijven)
verrichten. De giften worden jaarlijks door een grote groep collectanten opgehaald.
Afgelopen jaar werd in Horst
door een aantal organisaties de wens
geuit om de afzonderlijke collectes te
bundelen. Dit gebeurt al in een aantal
kerkdorpen van Horst aan de Maas.
Door krachten te bundelen krijgen bewoners van Horst minder collectanten
aan de deur.
Twaalf organisaties zijn overeengekomen om in 2011 een gezamenlijke collecte te organiseren.
De deelnemende landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd
wordt zijn: Alzheimer Nederland,
Amnesty International, Astmafonds,
Brandwonden Stichting, KWF
Kankerbestrijding, Maag Lever Darm

Stichting, Nederlandse Hartstichting,
Nierstichting, Prinses Beatrixfonds,
Reumafonds, Het Nederlandse
Rode Kruis en Fonds Verstandelijk
Gehandicapten. Deze organisaties dragen allen het CBF-keurmerk.
De twaalf organisaties hebben met
de Dorpsraad Horst een werkgroep in
het leven geroepen die de coördinatie
van de gezamenlijke collecte in handen
heeft. De laatste maanden is hard gewerkt om alle collectanten bij te praten
en in te roosteren voor de werkzaamheden. Horst wordt daarmee de eerste
grote kern in Nederland die op deze
schaal een gezamenlijke goede doelencollecte organiseert.

Van 11 tot en met 15 april
ontvangen alle adressen in Horst
een envelop met informatie over de
gezamenlijke collecte. In deze envelop
zit een invulformulier waarop men
aan kan geven waarvoor de betreffende donatie bedoeld is. Op 18,
19 en 20 april worden de ingevulde
formulieren en het geldbedrag in een
gesloten envelop opgehaald. Via de
plaatselijke media zullen de bewoners
van Horst geïnformeerd worden over
de resultaten. De organisaties hopen
op een succesvolle gezamenlijke
campagne 2011.
Voor meer informatie kijk op
www.dorpsraadhorst.nl
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Open dag nieuwe varkensstal Hendrikx in Lottum

Verplaatsing in het kader van de
reconstructiewet
De familie Hendrikx uit Lottum opent op vrijdag 8 april een nieuwe varkensstal aan de Losbaan 12 in
Lottum. De nieuwe stal is gebouwd voor een meer-weken-systeem en is gevestigd in het Landbouw
Ontwikkelings Gebied Witveld (LOG Witveld). Het bedrijf is in het kader van reconstructie verplaatst om meer
ruimte voor de natuur te creëren. De nieuwe stal voldoet volledig aan de eisen van de MDV dat staat voor
Maatlat Duurzame Veehouderij en is daarmee gecertificeerd. Op vrijdag 8 april wordt een open dag gehouden
waarbij belangstellenden welkom zijn van 14.00 tot 17.00 uur.

Evert en Carolien Hendrikx voor hun nieuwe stal aan de Losbaan in Lottum
Voor Evert en Carolien Hendrikx
stond vast dat de nieuwe stal moest
voldoen aan alle eisen die de
moderne varkenshouderij vandaan
de dag vraagt. De MDV bevordert

duurzame innovaties in de veehouderij. De familie Hendrikx wil
alle belangstellenden tonen dat zij
aan die eisen voldoen. Evert: “Er is
overal aan gedacht, op het gebied

van ammoniak, dierenwelzijn,
diergezondheid en energie. Onze
gecombineerde luchtwassers filteren
de uistoot van ammoniak, stof en
geur. Je zult een goed ontwikkeld

reukvermogen moeten hebben om
überhaupt nog vervelende luchtjes
op te snuiven rond de nieuwe stal”,
zegt Evert. De installatie reduceert
meer dan wettelijk verplicht is gesteld. Aan het welzijn van de ‘knorrepotjes’ is ook gedacht. De biggen
groeien in twee grote afdelingen op.
Er is zelfs een soort trainingsruimte
aanwezig voor jonge zeugen, ter
voorbereiding op het leven in grote
groepen. De kraamstal ligt midden in
het bedrijf en is uitgerust met regelbaar daglicht. De stal is voorzien van
een frisse neuzensysteem, voor elke
zeug een aparte unit. Zo kunnen de
varkens altijd frisse buitenlucht tot
zich nemen.

Parel uit Grubbenvorst ook uitgenodigd is voor de open dag. Het
nieuwe bedrijf valt niet onder de
noemer megastal. Voorzitter van
Behoud de Parel, André Vollenberg is
van mening, dat het nieuwe bedrijf
van Evert en Carolien Hendrikx
volgens de uitgangspunten van de
reconstructiewet zijn uitgevoerd.
“Ik ken de familie Hendrikx en zij
doen dat, waarvoor de reconstructiewet is bedoeld. Het verplaatsen
van hun bedrijf vanuit een woonbebouwing in ruil voor meer natuur. De
wijze waarop Hendrikx zijn bedrijf
verplaatst heeft, creëert draagvlak
onder de bevolking”, laat Vollenberg
weten.

Duurzaam varkens
houden

Trainingsruimte voor
jonge zeugen

De Lottumse ondernemer
realiseert zich als geen ander dat
de sector onder druk staat. Toch
verwacht hij een ommekeer in doen
en denken wat de varkenshouderij
betreft. “Wij stellen niet voor niks
onze deuren open voor het publiek.
Laat de mensen maar komen kijken,
dan kunnen ze zelf zien dat wij geen
bollebozen zijn maar topsporters in
ons vakgebied. De kracht van ons zit
‘m in duurzaam ondernemen. We
vragen ons steeds opnieuw af waar
we staan binnen de regio, binnen
Nederland en Europa. De tijd van
ongecontroleerde varkenshouderijen
is voorbij”, zegt Hendrikx.

Het bedrijf van Evert en Carolien
Hendrikx ligt aan de Losbaan en
is onlangs genomineerd voor
Excellent ondernemerschap door
de provincie Limburg en de LLTB.
Binnen het nieuwe bedrijf worden
500 zeugen gehuisvest die volgens
een meer-weken-systeem biggen krijgen. Om de vier weken
krijgt een deel van de zeugen
biggen. De eerste kleine knorretjes worden op 22 april verwacht.
Geïnteresseerden mogen tijdens de
open dag een kijkje komen nemen.
Daarna zal het nieuwe bedrijf niet
meer te bezichtigen zijn zonder
begeleiding. Dit is noodzakelijk om
ziekten buiten de deur te houden.
Zie voor meer informatie:
www.varketing.nl of
www.varkensenzo.nl

Wij zijn topsporters
In dat kader is het ook niet
vreemd dat vereniging Behoud de
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Modeontwerpster uit Swolgen maakt ’t in Parijs
Steffie Christiaens is een jonge modeontwerpster uit Swolgen die drie weken geleden haar eigen collectie
showde tijdens de Parijs Fashion Week. “Het is alsof ik in een achtbaan zit, het gaat allemaal zo snel en alles gaat
gewoon maar door.”

Schwarzkopf Professional heeft een groene
kleurlijn, genaamd Essensity Colour.
100 procent kleurintensiteit,
0 procent ammoniak en geurstoffen.
Goed voor het haar en het milieu.
Ondek het zelf!

“Eigenlijk heb ik nooit echt de ambitie gehad te gaan ontwerpen. Ik wilde
altijd architect worden, maar helaas was
de hiervoor vereiste wiskunde toch te
moeilijk voor mij”, vertelt Steffie. “Ik
dacht na over wat ik dan wilde gaan
doen en kwam uit bij mode.” Ze besloot
modevormgeving aan Artez in Arnhem
te gaan studeren.
Tijdens deze vierjarige opleiding
greep ze haar kans en ging stage lopen
bij modehuis Maison Martin Margiela
in Parijs. “Ik stuurde brieven en mijn
werk op. Het is erg belangrijk dat je
meteen reageert als je zo’n kans krijgt.
Enthousiasme, dat willen ze zien”, zegt
Steffie. “Tijdens deze stage werd ik
verliefd op Parijs en wist meteen dat ik
hier terug zou komen.” Afgestudeerd
aan Artez vertrok Steffie naar Parijs voor
een masteropleiding aan het Institut
Français de la Mode. “Op het IFM leer je
ook de zakelijke kant van mode. Je leert
hoe je met bedrijven en ateliers moet
communiceren. Deze zakelijke kant is
ook erg belangrijk in de modewereld,
denk ik.”
Na deze master liep Steffie stage bij
Balenciaga. Tijdens deze stage begon
het te kriebelen bij Steffie. “Ik ben
gevraagd of wilde blijven bij Balenciaga,
maar ik had al voor mezelf besloten dat
ik een eigen label op wilde te zetten.
Voor iemand anders werken vind ik
leuk, maar dan kan ik niet ontwerpen
in mijn eigen stijl en dat is wat ik graag
wil.” Met behulp van haar contacten

Kerkstraat 26, 5961 GD Horst
Tel. (077) 354 10 86 www.schrijenjuwelier.nl

www.anjaloek.nl
Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst

tel.: 077 398 33 64

Leuke voorjaarsjassen

Zondag 3 april zijn wij geopend van:12.00 –17.00 uur.

ieuwe
kijk ook op onze n g
schoenenafdelin

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

Komt u ook een kijkje nemen naar onze
mooie voorjaarscollectie?
Koffie met wat lekkers staat voor u klaar. Graag tot zondag.

www.licofashion.nl

Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum
Tel. 077-4670520

in Parijs zette ze haar eigen label op,
Steffie Christiaens.
Inmiddels werken er zeven mensen
in haar atelier, heeft ze haar eigen show
gehad en worden haar ontwerpen in
achttien winkels verkocht. “Ik had nooit
gedacht dat het zo groot zou worden,
in mijn gedachten was het altijd veel
kleiner. Ik heb mijn collectie geshowd
tijdens de Parijs Fashion Week. De
week erna was een week ’showroom’.
Tijdens deze week werden alle stukken
geshowd voor klanten die de kleding
willen gaan verkopen. De klanten konden hierbij aangeven in welk materiaal,
kleur en in welke maten ze stukken
willen hebben.”

Designers voelen
allemaal een zelfde
soort vibe
Met een verrassende opening ging
haar show tijdens de Parijs Fashion
Week van start. Poppen met warmte
elementen transformeerden de kleding
naar een ander silhouet met een ander
reliëf. Daarna kwamen de mannequins
op om de kleding aan het publiek te
showen. Deze opening was een verwijzing naar haar inspiratiebron warmte.
“Natuurlijke krachten als water, wind en
warmte neem ik altijd als inspiratiebron.
Ik bekijk de vormen en bewegingen die
deze krachten maken en maak er foto’s
van. Ik gebruik nooit beeld van anderen,
maar haal m’n inspiratie uit mijn eigen
foto’s. Ook zijn mijn gedachten altijd aan
het werk, mijn fantasie gaat heel ver”,
vertelt Steffie.
Waar ze het meest trots op is, vindt
Steffie moeilijk te zeggen. “Ik ben niet
echt trots, maar vooral heel blij. Ik ben
blij met al mijn ervaringen, stages en
masters die ik heb mogen meemaken
en ik heb ontzettend veel geleerd.” Toch
is een van haar ontwerpen erg bijzonder
en iets waar ze trots op mag zijn. “Ik
heb ooit een gebreid jurkje gemaakt
wat ik wel heel erg mooi vind. Het is
blauw met veel structuren en lijnen er
doorheen geweven. Dat is wel een van
de beste stukken die ik gemaakt heb.”
Steffie heeft zich in haar collectie
ook op mannen gericht. Toch zal ze
in de toekomst altijd een groter deel
voor vrouwen blijven ontwerpen.
“Ontwerpen voor mannen vond ik wel
een hele uitdaging, je kunt ver inzoomen op bepaalde details. Maar in vrouwenkleding kun je veel verder gaan, dat
vind ik leuker. Ik wil me dus meer op
vrouwen richten en maar een klein deel
voor mannen ontwerpen”, vertelt ze.
Met een ambitieuze blik kijkt Steffie
naar de toekomst. “Ik heb nu een begin
gemaakt aan wat ik in de toekomst zou
willen. Ik wil graag een goed modehuis opzetten met meer mogelijkheden. Ik wil vernieuwend zijn en met
enthousiaste mensen hard werken aan
collecties.” Kijkend in de toekomst op
het gebied van trends weet Steffie dat
het allemaal wat vrolijker en met meer
kleur gaat worden. “Designers voelen
allemaal een zelfde soort vibe. We
kijken allemaal in dezelfde kleurkaart en
denken in dezelfde sfeer. Afgelopen jaar
was het allemaal down en een beetje
gothic. Nu wordt het allemaal weer
kleurrijker.”
Een vrolijk vooruitzicht dus met veel
kleur. Steffie gaat ervoor, de komende
jaren zal ze hard gaan werken aan een
succesvolle toekomst.
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MODE

Rinie Beckers (50+)
Horst

Hoeveel tijd en geld besteed je aan winkelen?
Ik wil altijd snel klaar zijn, maar wel echt iets leuks hebben. Het ligt er dus
aan of ik snel iets leuks tegenkom of niet. Ik winkel in Venray, Sevenum en
Horst. In Horst mis ik leuke boetiekjes en mooie Italiaanse schoenen! Hoeveel
geld ik er aan uitgeef durf ik echt niet te zeggen! 200 euro? 300 euro? 1.000
euro? Ik weet het echt niet!
Wat is je favoriete kledingstuk?
Jurken! Fijne zomerjurkjes.
Hoelang sta je voor de kledingkast om je outfit uit te zoeken?
Dat doe ik altijd ’s avonds van tevoren: dat kost me twee minuten tot een
kwartier.
Hoe omschrijf je jouw eigen stijl?
Ik heb wel echt een eigen stijl, maar hoe je die noemt? Ik hou van sportief,
modern en leren jasjes.
Trend van het moment:
Jurkjes en kant.

„De Schoester”

schoenmode

Het juiste adres voor je nieuwe schoenen
Steenstraat 14 5961 EV Horst
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Sterk, mooi, sexy
en sensueel
De haarmode is voor dit voorjaars- en zomerseizoen vooral gebaseerd op een look die de persoon sterk, mooi,
sexy en sensueel maakt, dat zegt althans Francis Schroembges van Francis Hairdesign uit Horst. In het modebeeld
gaat het niet meer om één look die hot is, maar om een look die de persoonlijkheid onderstreept en vooral
zelfvertrouwen geeft.
Color blocking is het gebruik van
contrasterende kleurschakeringen in
één look. Dit is de absolute hit van
de zomer 2011, geïnspireerd op het
modebeeld uit Parijs. Geen voor de
hand liggende kleurcombinaties, zoals
aubergine met een koperaccent, blond
met een pastel-zalmgoud effect of
goudbruin met purple-effecten. En de
extremere variaties van nachtblauw
met pauwgroene effecten.
De inspiratie van modehuizen
staat in het teken van surrealisme, een
ruimte waar dromen en realiteit naast
elkaar leven, een soort fantasiewereld,
sprookjes, illusies en onwerkelijkheden. Het doel van de inspiratie is
om deze te vertalen naar haarmode.
Voor de dames: zachte vrouwelijke
vormen in zowel lange als korte kapsels. Geen hele harde lijnen, maar de
rechte pony blijft een item. Diegene
met meer lef steelt de show met korte
zij- en achterkanten en lange lengtes
aan de bovenkant. Sexy en kort. Voor
de echte lady is het advies: mooie
zachte kleurnuances, in een toon, die
de huid en ogen laten stralen. Vooral
halfronde vormen knippen voor een
zachte valling in het haar. De look mag
een volle en rijke uitstraling hebben
en de lengte is aangepast aan de vorm
van het gezicht. Voor de mannen heeft
het haar steeds minder de geknipte
uitstraling. De aandacht voor hun uiterlijk blijft sterk groeien. Ze gaan hun
haar weer in subtiele versies kleuren.
Het zonlicht door het haar, de zoge-

Hair&concept Francis Schroembges, fotografie Jos Kottmann,
visagie Zizi Heijmans en styling Fred van Leer
naamde beachy sunlook en diepe bruintinten die een gebruinde huid nog
mooier uit laten komen. De haren zijn
vooral in verschillende lengtes geknipt
als het om de langere looks gaat.
Bij de kortere looks zie je de korte
zijkanten met de rock-en-rollachtige
kuif, of de gedistingeerde versie die
in korte laagjes geknipt wordt met
een meer naturel effect, denk aan de

George Clooney-look. Mogelijkheden
genoeg voor de man en vrouw, zeker
als fantasie de inspiratie is. Coupes en
kleuren zijn afgestemd op de persoon
zelf. Een klein tipje van de sluier voor
het najaar, geïnspireerd op de natuur,
primitieve invloeden, natuurlijke
elementen als de kastanje, rijke leersoorten en een sterke balans tussen
coupe en kleur.

20 jaar Dwarz Kidzmode
Dwarz Kidzmode aan de Kerkstraat 30 in Horst bestaat 20 jaar. Het bedrijf viert eveneens het
vijfjarig jubileum van de gerelateerde webshop skiks.com
Dwarz is gespecialiseerd in
kinderkleding van verschillende
merken, speciaal voor kinderen van
1 tot 14 jaar, in de maten 92 tot en

met 176. Eigenaresse Nicole den
Bekker: “We groeien snel en daar zijn
we heel trots op.” In verband met het
jubileum zijn er speciale aanbiedin-

gen, zoals de komende weken 60%
korting op de kleding van het merk
Bengh en Bor*z. Voor meer
informatie kijk op www.skiks.com

Zondag 28 maart

Heeft u overdag
weinig tijd?

★ hoofdhuid en
haaronderzoek
★ knippen en
kleuren volgens de
laatste trends
★ alles door een
vakkundig team
★ schoonheidsverzorging
★ Nu bij een complete knipbehandeling
GRATIS haarmasker met karite boter
Herstraat 8, 5961 GJ Horst T 077-3981933 www.happyhairhorst.nl

,
Wij zijn s maandags
geopend
tot 21.00 uur!

Burg. Cremersstraat 62
Grubbenvorst
T 077-366 16 18
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Sportmode

Uiterlijk voor functie
Okay, met een trainingspak aan de straat op gaan, wordt door de modepolitie nog steeds hardhandig aangepakt. Maar sportkleding is niet meer weg te denken uit onze kledingkast en ook op de sportvelden is het belangrijk
dat we er trendy uitzien.

MODE
Stephan Ried (45)
Grubbenvorst

mensen is de belangrijkste overweging
bij de aanschaf van sportkleding of het
ook leuk staat; zelfs de prijs komt op
een tweede plaats. Bart Meulendijks
van sportwinkel Sport2000 in Horst kan

dit beamen. “Bij bijvoorbeeld voetbalschoenen is het belangrijker of ze
passen en of ze goed zitten, dan hoe
ze eruit zien. Toch kiezen klanten vaak
eerder voor een bepaalde kleur dan
voor een goede pasvorm.”

Of het ook leuk staat
Onze voorkeur voor een bepaalde
kleur voetbalschoenen of model shirt
is echter niet helemaal uniek. Veel
mensen kijken hun kledingvoorkeur
af van beroemdheden op televisie, en
dat geldt ook voor bekende sporters. Het is daarom ook niet gek dat
sporters als voetballer Lionel Messi
of tennisser Roger Federer naast hun
al riante inkomen via hun sport ook
nog riantere sponsorcontracten bij
kledingmerken hebben. Want als Messi
nieuwe voetbalschoenen heeft, dan
willen amateurvoetballers die ook.
“Afgelopen winter droegen enkele
profvoetballers in Nederland een coltrui
tijdens de wedstrijden”, vertelt Bart
Meulendijks. “Opeens was er en hele
hype ontstaan en steeg de vraag naar
die colletjes.”

Marcel van Kuijck (41)
Melderslo

Hoeveel tijd en geld besteed je aan winkelen?
Ik vind het erg leuk om samen met mijn gezin te winkelen, maar één keer
per seizoen is genoeg. Ik weet niet hoeveel geld ik er aan uit geef?
Zijn vrouw roept lachend: “Genoeg!” Ik zoek uit wat ik mooi en leuk vind,
maar wat het bij elkaar kost zou ik niet durven zeggen.
Wat is je favoriete kledingstuk?
De mantel van de raad van elf van de Vlaskop! Nee grapje natuurlijk: het
vaakst draag ik een blouse.
Hoelang sta je voor de kledingkast om je outfit uit te zoeken?
Ehh één minuut? Bij speciale gelegenheden misschien wat langer.
Hoe omschrijf je jouw eigen stijl?
Een spijkerbroek met blouse.
Trend van het moment:
Ik heb niet echt een ding wat ik nog per se zou willen hebben, ik koop wat ik
leuk vind.

Zelfs de prijs komt op
een tweede plaats
Ook buiten de sportvelden valt
het al jaren niet meer op als iemand
sportkleding draagt. Sterker nog, veel
sportmerken zorgen ervoor dat ze ook
een assortiment hebben dat ’casual’
kan worden gedragen. Zo zijn veel
sneakers van Adidas of shirts van Nike
niet eens gemaakt om mee te gaan
sporten. Er zijn zelfs sportmerken
met kleding die nooit voor de sport
bedoeld is. Bart Meulendijks: “Een mooi
voorbeeld daarvan is Twinlife, dat zijn
oorsprong heeft bij de gebroeders
De Boer. Zij hebben hun populariteit
gebruikt om een kledingmerk in de
markt te zetten. Het is al jaren een
goed lopend merk, maar de broertjes
De Boer zitten er al lang niet meer in.
De roots van de kleding liggen bij het
voetbal, maar in feite heeft het niets
meer met voetbal te maken.”

Hoeveel tijd en geld besteed je aan winkelen?
Ik zou het niet weten. Ik denk zo’n vier uur per maand en dan geef ik ongeveer 1.000 euro uit. Meestal bij Janssen-Noy, maar ik ga ook wel eens naar
Oberhausen.
Wat is je favoriete kledingstuk?
Vesten! Als accessoires riemen en horloges.
Hoelang sta je voor de kledingkast om je outfit uit te zoeken?
Niet lang, tien minuten. Ik heb meestal wel meteen een goed beeld van wat
ik aan wil.
Hoe omschrijf je jouw eigen stijl?
Ik heb vaak donkere kleding aan, vaak zwart. De stijl van Armani vind ik mooi.
Trend van het moment:
Wat ik nog echt wil hebben deze zomer is de winterjas die ik nu heb, maar
dan in zomervariant. Een wat korter jasje.

KOOPZONDAG 3 april
van 12.00 tot 17.00 uur
Iedere bezoeker ontvangt
gratis een armband.
Bij aankoop van € 79,95 krijgt u
een bijpassende ketting cadeau!

NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE

Het belangrijkste aan sportkleding
is de functie: is het winddicht, neemt
het zweet op, zit het goed of reflecteert
het in het donker? Die vlieger gaat al
jaren niet meer op, want voor veel

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

Leuke betaalbare prijzen…
loop even binnen voor de

nieuwe
collectie!

Onze merken:
Esprit, Knot so bad, Doerak, Ministars,
Royal Rebel, Bue system
en nu ook Bee Bee maten 62 – 86
T 077 - 398 87 89 • M 06 - 41318134
Kerkstraat 10a • 5961 GD Horst

www.sproetjemode.nl

3 APRIL
KOOPZONDAG
Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl
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cultuur
thema 13

De schoen maakt of
kraakt
José Baltussen van José Schoenen in Sevenum heeft een passie voor schoenen en jaren ervaring op dit gebied.
HALLO vroeg José naar de trends en het belang van de schoen.
“De schoen is een belangrijk deel
van je outfit: het bepaalt je stijl en
uitstraling. Er wordt vaak bezuinigd
op de schoen, maar je hele outfit kan
erdoor opleven of juist afknappen. Ik
merk bijvoorbeeld in de winkel dat de
schoen steeds meer aandacht in de
outfit krijgt. Het is maar net wat voor
uitstraling je wilt geven. Of je hakken
of sneakers aandoet ligt bijvoorbeeld
echt aan je broek en de stijl die je wilt
uitstralen: een baggy jeans met hakken geeft een compleet ander beeld
dan een baggy jeans met sneakers.”

Bedenk goed welke
stijl bij je past en wat
je uit wilt stralen
“De zomertrends voor vrouwen zijn erg breed. Korte laarsjes
en stoere boots doen het goed,
maar ook de plateaus en veterschoenen kunnen deze zomer zeker
nog. De mannentrends zijn zoals
gewoonlijk weer erg breed en ligt
dus ontzettend aan de stijl van de
man. Wat ik niet mooi vind zijn Crocs.

Laten we eerlijk zijn: dat is nooit
mooi geweest. Uggs zijn persoonlijk
ook niet mijn ding, maar dat past ook
totaal niet bij mijn eigen stijl.”
“Zoveel verschillende genres
en stijlen, zodat het moeilijk is
om voor alle lezers een advies
te geven. Wij hebben zelf in de
winkel vooral het genre ‘stoer met
een vrouwelijke touch’. Wil je een
fashion verantwoord paar voor de
zomer? Bedenk dan goed welke
stijl bij je past en wat je uit wilt
stralen.”

Sokken in sandalen
absolute modeﬂop
Sokken in sandalen is de absolute modeflater uit de afgelopen drie decennia mode. Ook de Crocs
moeten het in een onderzoek van Shoeby ontgelden. Leren jacks en skinny jeans zijn daarentegen de
toppers van de afgelopen dertig jaar.

De toppers zijn leren
jacks, skinny jeans
en een mannenpak
voor vrouwen
De flops bleken uit het
onderzoek de sokken in sandalen,
op de tweede plaats de string
boven de broek en op de derde
plaats broekrokken. De toppers
zijn leren jacks, skinny jeans en
een mannenpak voor dames.

Absoluut ‘hot’ zijn de leggings,
maar de hotpants zijn opvallend
‘not’. Uggs blijven een veelbesproken onderwerp: je haat ze of
je aanbidt ze.
Als internationale mode-iconen
ziet Nederland Madonna als
voorbeeld in de jaren ’80, is
Jennifer Aniston het fashion victim
van de jaren ’90 en is Lady Gaga
het grootste mode-icoon van de
laatste jaren.
Nationale modeheldinnen vindt
Nederland de Dolly Dots (’80),

Leontien Borsato (’90) en Doutzen
Kroes (’00). De enige mannen in
de lijst zijn Michael Jackson en
Doe Maar (’80) en Robbie
Williams en David Beckham (’90).

Absoluut ‘hot’ zijn
de leggings
Modeketen Shoeby hield ter
ere van hun dertigjarige bestaan
een onderzoek onder haar
klanten. 95,4% van de onderzochten was vrouw en 4,6% man.

Emmy Cox (20) Horst
Hoeveel tijd en geld besteed je aan winkelen?
Eens in de maand ga ik een dagje winkelen, vaak met mam. Ik geef dan denk ik
120 euro uit of zo. Ik ga vaak in Nijmegen en Eindhoven winkelen. In Horst kan
ik ook wel winkelen, maar voor iets specialere items ga ik toch naar de stad.
Wat is je favoriete kledingstuk?
Een spijkerbroek: die zit makkelijk, ziet er leuk uit en het is met alles te
combineren. Als accessoire heb ik vaak een ketting om.
Hoelang sta je voor de kledingkast om je outfit uit te zoeken?
Ehh, vijf minuten? Niet lang in ieder geval. Met uitgaan iets langer, tien
minuten.” Haar vriend zegt lachend dat het wel langer duurt. “Okee dan,
twintig minuten?
Hoe omschrijf je jouw eigen stijl?
Casual. Vaak heb ik dus een spijkerbroek aan met een shirtje erop en sneakers
eronder.
Trend van het moment:
Spijkerblousjes!

14

winkel&bedrijf
nieuws

31
03

Opening
Tinails & Beauty
Opening nieuw pand op vrijdag 1 april
* Met leuke aanbiedingen op 1 april (vanaf 13.00 uur) en 2 april
* Attentie voor iedere klant
* Met nieuwe artikelen, o.a. een assortiment voor honden
* Havens voeders, honden- en kattenbrokken van Excellent
* Dekenwasserij

De openingstijden zijn:
maandag t/m donderdag van 13.00 - 18.00 uur;
vrijdag van 13.00 - 20.00 uur; zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.
Venrayseweg 151, Horst 077 – 85 00 887 www.ostrik.nl

Salon Tinails en Beauty opent op zaterdag 16 en zondag 17 april haar
deuren aan de Venrayseweg 89 in Horst. De deuren zijn geopend van
10.00 tot 19.00 uur.
Het bedrijf is tevens een
opleiding en groothandel op het
gebied van nagelstyling, schoonheidsspecialisme, definitief ontharen,
permanent make-up, huidverjonging
en pedicure. In het openingsweek-

end zijn er verschillende demonstraties van bekende naildesigners,
diverse aanbiedingen en kortingen
op behandelingen en opleidingen.
Kijk voor meer informatie op
www.tinails.nl of bel 077 750 36 02.

Start aanmelding
Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2011

en bestrating

TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

Aanmelding kan door de
ondernemer zelf, maar ook besturen
van ondernemersverenigingen,
belangenorganisaties, banken, accountants, dorpsraden of gemeenten
kunnen kandidaten voordragen.
De ondernemersprijs is gericht
op alle ondernemers, van groot tot
klein, uit de industrie en de horeca,

voor tuin

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID

Uw ideale partner

Op donderdag 24 november 2011 zal de Stichting Ondernemersprijs
Horst aan de Maas de jaarlijks toe te kennen Ondernemersprijs uitreiken.
Tijdens die bijeenkomst zal ook de Jo Janssen Prijs worden uitgereikt.
Aanmelden kan vanaf heden tot 1 juni 2011.

Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl

DE 3VROUWEN

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

uit de agrarische en de toeristische
sector en uit het midden- en kleinbedrijf. Kijk voor de selectiecriteria
en aanmeldingsformulieren op www.
ondernemersprijshorstaandemaas.nl
Aanmelden kan tot 1 juni 2011,
waarna de selectiecommissie en de
jury aan de slag gaan om de uiteindelijke winnaars aan te wijzen.

Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs Sevenum
Op zondag 3 april organiseert MaMaloe de jaarlijks terugkerende
voorjaars-/zomerbeurs voor tweedehands kinderkleding en speelgoed.
Steeds meer mensen ontdekken
dat tweedehandskleding nog heel
goed een ronde mee kan en weten
de weg naar MaMaLoe te vinden.
Hierdoor kan MaMaloe jaarlijks een
beurs organiseren met ruime keuze
in leuke, moderne en vooral betaalbare kinderkleding. Er wordt kleding
aangeboden in de maten 74 tot en
met XS/S. Tijdens de beurs is er ook
een royaal aanbod van speelgoed,

spellen en boeken.
De kinderkleding- en speelgoedbeurs wordt van 10.00 tot
12.00 uur gehouden in partycentrum De Schatberg aan de Midden
Peelweg in Sevenum. In een mooie
grote zaal wordt de op kwaliteit
gecontroleerde kleding op maat in
rekken en op tafels gepresenteerd.
Kijk voor meer informatie op
www.mamaloesevenum.nl

Munckhof vervoersen travelpartner van
de Floriade
Munckhof Groep uit Horst heeft een partnership afgesloten met
Floriade 2012. Het partnership houdt in dat Munckhof het vervoer bij de
parkeerplaatsen en alle zakelijke boekingsfaciliteiten gaat verzorgen
tijdens de Wereld Tuinbouw Expo. De samenwerking werd vanochtend
officieel door de ondertekening van het contract door de directeuren
Paul Beck van de Floriade en Tom Roefs van Munckhof Groep.
Belangrijk onderdeel van de
overeenkomst is dat Munckhof alle
boekingsfaciliteiten gaat organiseren
voor zakelijke gasten van de Floriade.
Naast deze organisatie van de reizen
voor zakelijke gasten zal Munckhof
tijdens de Floriade ook de shuttle
verzorgen die alle 185 dagen van het
evenement rijdt tussen de speciaal
aangelegde parkeerplaatsen naar de
Floriade terminal bij de hoofdingang.
Munckhof verzorgt hierbij niet alleen
de uitvoering, maar ook de gehele

vervoersplanning en organisatie.
Het betreft dagelijks circa 15.000 te
vervoeren personen. Om de voertuigcapaciteit zo efficiënt mogelijk in
te zetten, is in het voortraject veel
aandacht besteed aan de verwachte
bezoekersaantallen. Daarbij is een
inschatting gemaakt hoe de bezoekers
verdeeld over een dag zullen arriveren
en weer zullen vertrekken. Om de
dienstverlening optimaal te kunnen
uitvoeren zullen voor de Floriade extra
voertuigen aangekocht worden.

Starters
in de regio
RSModeMatch
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

RSModeMatch
Rieky Sturme
Heuvelsestraat 5
Kronenberg
077 467 11 13
06 11 46 38 13
rieky.sturme@
rsmodematch.nl
www.rsmodematch.nl
coupeuse - couture secretaresse
1 september 2010

Activiteiten
RSModeMatch is op een
professionele wijze bezig met
mode en met het maken van
mooie kleren. Omdat de
patronen zelf getekend worden,
is er voor ieder figuur een
passend model te maken.
Daarnaast stelt RSModeMatch
klanten graag tevreden met het
verstellen en vermaken van
kleding.
Naast het coupeusewerk is
RSModeMatch betrokken bij
coutureprojecten. Een aantal
modellen werden getoond
tijdens de Fashion week in
Amsterdam.
Daarnaast voert het bedrijf
onder de naam RSMatch een
aantal uren in de week administratieve werkzaamheden uit
voor regionale bedrijven.
Doelgroep
Vrouwen en mannen die
graag mooi gekleed gaan.
Iedereen die kleding wil laten
verstellen of laten (ver)maken.
Modewinkels, modehuizen,
studenten van modeacademies.
Regionale bedrijven met
(tijdelijke) administratieve
onderbezetting.
Onderscheidend vermogen
RSModeMatch heeft als
uitgangspunt dat de klant kiest,
want mode is heel persoonlijk.
Op welke manier wil de
betreffende vrouw of man
graag gekleed gaan? Welk
model past het beste bij het
figuur? Welke stof en welke
kleur worden gekozen? Voor
het juiste resultaat is een
goede match met de klant
noodzakelijk. Vandaar de naam
RSModeMatch.
RSModeMatch gaat voor
kwaliteit en de kleding wordt
met veel zorg gemaakt. Een
kledingstuk gaat pas de deur
uit als bedrijf en klant beide
helemaal tevreden zijn.

Mooie kleren
beginnen met een
goede match
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Basisschool De Wouter uit America

Klas in de kas

Vorige week donderdag 24 maart gingen de leerlingen van groep 5 en 6 van Basisschool De Wouter uit America
op bezoek bij komkommerkwekerij Fresh Vision BV.

winkel&bedrijf 15
Open dag
TrafﬁcPort Venlo
TrafficPort Venlo, het nieuwe luchtvaart-, verkeers- en opleidingscentrum aan de A67 ter hoogte van Sevenum, houdt zaterdag 2 april een
open dag. Van 11.00 tot 18.00 uur kunnen bezoekers aan de hand van
interessante en ook vaak spectaculaire demonstraties ontdekken wat de
op TrafficPort gevestigde ondernemingen betekenen op het gebied van
vliegen, mobiliteit, educatie en verkeersveiligheid.
Bezoekers krijgen bij aankomst
een plattegrond van het terrein
uitgereikt, met daarop aangegeven
waar en wanneer de demonstraties
plaatsvinden. En voor degenen die
even willen uitrusten is een horecavoorziening aanwezig, waar tegen
schappelijke prijzen een hapje en
drankje kunnen worden gekocht. Voor
de kinderen staat er een springkussen.

De leerlingen van juf Louise en juf
Yvonne zijn bezig met het project Gezond
Eten en in het kader daarvan kregen
ze uitleg over de teelt van komkom-

mer, biologische bestrijding van ziektes
en zuinig energiegebruik. De kinderen
waren heel enthousiast en stelden volop
vragen. Het meeste indruk maakten de

WKK-installatie, de sorteermachine en de
insecten, die gebruikt worden om andere
insecten te bestrijden. Ze vonden het wel
erg warm in de kas.

Paarse Horster horecamunt
Het Horster Horeca Collectief voert vanaf 31 maart paarsblauwe horecamunten in voor Horst. Deze
zijn geldig tot 1 oktober 2014. De waarde van de munt is 1,90 euro.
De oude witte munten blijven
geldig tot uiterlijk 1 oktober
2011. Bij de volgende bedrijven
kan ermee worden betaald:

Café De Leste Geulde,
café Babouche, Carpe Diem,
Liesbeth’s grand café, café
De Lange, Blok 10, café

ZONNEPANELEN

OOK
ZA
INTE KELIJK
RESS
ANT

Het Centrum, café De Herströat,
café Cox, café De Beurs, café
The Shuffle, café De Buun en
theatercafé ‘t Gasthoes.

Samenwerking
De Zorggroep met
EmCart Groep
De Zorggroep heeft een samenwerkingsverband gesloten met de
EmCart Groep. EmCart gaat de Winkels en Startpunten exploiteren. Als
ervaren partij in de exploitatie van Thuiszorgwinkels zorgt EmCart voor
continuïteit van verkoop, uitleen en verhuur van hulpmiddelen.
Voor de Winkels, Startpunten en
de Uitleen blijft de naam Groene Kruis
bestaan. Bezoekers van de Winkels
en Startpunten kunnen er nog steeds
terecht voor advies, voorlichting en
doorwijzing naar De Zorggroep.
De overname van de Winkels en
Startpunten was noodzakelijk door
de groeiende concurrentie op deze

markt. Met een partij als EmCart kan
De Zorggroep de dienstverlening
aan klanten op een nog hoger
peil brengen en is het behoud van
werkgelegenheid voor de medewerkers veilig gesteld.
Naar verwachting zal de
overdracht per 1 oktober 2011 plaatsvinden.

1990 | 2011

Laat uw weiland

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

Op TrafficPort Venlo (Olivier van
Noortweg 7, Venlo) is voldoende
parkeergelegenheid aanwezig en
daarnaast is een fietsenstalling
ingericht. De open dag is gratis
toegankelijk voor iedereen en gaat
onder alle weersomstandigheden
door.
Aanleiding is de officiële opening
van het luchtvaartterrein twee dagen
eerder op 31 maart.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

GRATIS
injecteren/
bemesten!

Bel: 06 181 164 80

AL 30 JAAR!

FITNESS
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl
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GEPLUKT

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

Geert van den Brandt
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Tijdens één van zijn vele wandelingen door de regio ontmoet onze
HALLO-redacteur Geert van den Brandt uit Melderslo. Geert is een aardbeienen bramenteler en hij weet als geen ander hoe men de ‘zomerkoninkjes’
onder het zacht fruit moet plukken. Deze week wordt Geert zelf Geplukt.

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

Vroeg uit de veren
op zondagmorgen
Wanneer Geert niet in zijn kas
werkt, gaat alle aandacht uit naar
het gezin en het onderhouden van
zijn tuin. Veel tv kijken doet hij niet
maar mocht er een uurtje overblijven
dan wil hij wel eens naar CSI Miami
en Flikken Maastricht kijken. Waar
Geert zeker niet naar kijkt zijn de
vele modellenprogramma’s op de
verschillende zenders. Het mooiste
plekje in Melderslo is volgens hem de
Swolgensedijk, de straat waar hij met
z’n gezin woont. Binnen de gemeente
Horst aan de Maas vindt Geert het

Horsterse
pomodorisoep
Benodigdheden:
500 gram knolselderij
3 teentjes knoflook
2 witte uien
2 kleine blikjes tomatenpuree
15 blaadjes basilicum
10 verse tomaten klein gesneden
2 liter kippenbouillon
Bereiding:
· ontzuur de tomatenpuree en voeg
hier de klein gesneden knolselderij, uien, knoflook, tomaten en
basilicum aan toe, laat het even
sudderen en voeg daarna de
kippenbouillon toe;
• laat het circa 1 uur pruttelen en
mix het met een staafmixer tot
een egale massa. Breng het op
smaak met peper en zout.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

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

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

Geert van den Brandt is 46 jaar
oud en is getrouwd met May Rutten
(45). Samen heeft het echtpaar drie
dochters: Sanne (15), Aniek (12)
en Veerle (10). Vader Geert heeft
een glastuinbouwbedrijf aan de
Swolgensedijk. Hij teelt op 1.500
vierkante meter aardbeien en op 5.000
vierkante meter bramen. Het fraaie en
zonnige lenteweer zorgt ervoor dat de
planten goed gedijen. “We staan weer

De Melderslonaar weet werk en
vrije tijd prima af te wisselen. Hij
wandelt graag en gaat meestal op
zondagochtend in alle vroegte op
pad. “Dan is het rustig in de bossen
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natuurgebied bij het Schuitwater het
mooist. Geert heeft een hekel aan
mensen die hun afspraken niet nakomen en hem ’s nachts ergens voor
wakker maken hoeft wat hem betreft
niet. “Ik slaap ’s nachts het liefst, maar
voor ijs met aardbeien mag je me
altijd wekken”, lacht hij.
Uitgaan doet Geert niet meer zo
vaak. “Alleen tijdens carnaval zijn
we van de partij. We hebben een
actieve buurt die altijd meedoet met
de optocht. En verder bezoeken we de
kermis in Melderslo en gaan we naar
buurtfeesten. Op een zomerdag pikken
we soms een terrasje, maar elk weekend uitgaan, dat niet meer.” Geert
voegt er aan toe dat ze afgelopen jaar
naar het slotconcert van Rowwen Hèze
in America zijn geweest. Dat was goed
bevallen en voor herhaling vatbaar.

Op vakantie
in eigen land
De familie Van den Brandt wacht
binnenkort de aardbeien- en bramenoogst. Tijd om ver van huis vakantie te vieren ziet de teler niet zitten.
“Dit jaar gaan we naar Flevoland aan
het Veluwemeer. We zijn andere jaren
wel eens wat verder weg geweest,
naar de zon. Maar dit jaar hebben
we ervoor gekozen om wat meer van
Nederland te zien. Eigenlijk bemoei ik
me niet zo met het boeken van een
vakantie, ik vind het altijd wel goed.”
Nadat ik samen met Geert een kijkje
heb genomen in zijn kas is het tijd voor
een passende foto tussen zijn aardbeienplanten. Geert van den Brandt: een
Geplukte plukker.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Het tafelkleed vertelt (expositie Kantfabriek)

Beej os is ’t rustig mit d’n aet,
Enne stoere kèl deen da wat zaet.
Zoë geniete weej,
Ma de rust is vurbeej,
As ow toffelkliëd wèr praatjes haet.

Nieuw:
VOORJAARS TAARTJE

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

2

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

De oogst komt er aan

Sudoku
5

Bambino

bijna voor de oogst en dan breekt voor
ons weer een drukke tijd aan. Wat dat
betreft nog net op tijd om zelf geplukt
te worden”, aldus de teler.

PUZZEL
3

Kinderdagverblijf

en heb je kans dat je wild ziet”, legt
hij uit. Daarnaast is Geert een trouwe
supporter van zijn drie dochters, die
alledrie korfbal spelen bij de trots van
Melderslo: De Merels. Geert woont
graag in Melderslo, een dorp waar
zijns inziens van alles te doen is. “Er
wordt veel ondernomen en georganiseerd door verschillende verenigingen.
Denk bijvoorbeeld maar eens aan de
Kennedymars en het Promsconcert die
dit jaar weer op de agenda staan. En
natuurlijk alle festiviteiten rondom carnaval”, zegt de aardbeien- en bramenteler. Ondanks het feit dat hij tevreden
is over alle activiteiten die in Melderslo
plaatsvinden, heeft hij enkele wensen.
“De voetbal en korfbalclub zijn twee
grote verenigingen. Ze hebben beiden
een tekort aan kleedlokalen en
speelvelden. Het zou mooi zijn wanneer er bijvoorbeeld een kunstgrasveld
van Horst naar Melderslo zou kunnen
komen”, oppert Van den Brandt.

5
9

8
2

1

3

deze week

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
31 maart 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Themabijeenkomst
Duurzaamheid
In de raadszaal vond op 22 maart de themabijeenkomst Duurzaamheid plaats. Een onderwerp dat nationaal, regionaal en lokaal al langer onder de aandacht staat.

Het onderwerp Duurzaamheid werd die avond - onder begeleiding van Simone van Trier - in
alle openheid besproken. De raad voerde de eerste discussie over welke beelden zij had bij het
begrip duurzaamheid en het te voeren beleid.
Vervolgens gaven enkele externen een reactie op de discussie met hun ervaringen bij de eigen
overheidsinstantie die het begrip duurzaamheid al heeft opgepakt. Namens de gemeente Oss
sprak de heer In ’t Hof. De heer Pelzer deed dit namens het Waterschapsbedrijf Limburg. En de
heer Levels namens de provincie Limburg. Wethouder Op de Laak sprak over de aanpak en de
initiatieven van de gemeente HadM tot nu toe.
Ook waren er korte interviews met 8 ondernemers in HadM die op het gebied van duurzaamheid
al de nodige initiatieven hebben genomen. Door deze ondernemers was in de ontvangsthal en
foyer van het gemeentehuis een minibeurs over duurzaamheid ingericht. Raadsleden en publiek
bezochten deze beurs in de pauze.
Na de pauze voerde de raad een tweede discussie. Daarbij werden de externe personen en de
ondernemers actief betrokken.
De doelstellingen van duurzaamheid zijn door de landelijke overheid bepaald. Het is de uitdaging van de raad en de gemeenschap HadM om samen te werken aan deze doelstellingen.
De goede wil is er. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en duurzaamheid onder de
aandacht brengen en enthousiast uitdragen.
De uitdaging voor de gemeenteraad is om het niet alleen bij deze avond te laten, maar zo duurzaam mogelijk aan de slag te gaan.
Nog 2 weken te zien: duurzame muur van Gert de Mulder. Waar? Ontvangsthal gemeentehuis. Loop gerust eens binnen!

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 1 april
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
Zaterdag 2 april
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst (09.0012.00 uur)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00
uur (alleen voormalige gemeente Horst aan
de Maas)
• STORL-inzameling
Maandag 4 april
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 5 april
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik

Woensdag 6 april
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 7 april
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 8 april
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 9 april
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Infoavond herinrichting
vijverpartij aan de
Weltersweide
Na het gereedkomen van het BergBezinkBassin aan de Weltersweide zal er binnenkort gestart
worden met de werkzaamheden voor de herinrichting van de vijverpartij en een stukje van de
Kabroeksebeek aan Weltersweide en Vijverlaan.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Vissers-Ploegmakers uit Erp.
Op 6 april aanstaande zal hiertoe in ‘de Peelparel’, Weltersweide 22a te Horst, een informatieve
inloopavond worden gehouden. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over details van deze
herinrichting en de bijbehorende werkzaamheden.
De inloopavond is van 18:00 uur tot 19:00 uur en zal worden verzorgd door de heren F. Hesen,
W. Konings en B. van de Lisdonk namens de gemeente Horst aan de Maas.

INSTRUCTIE AVOND VOOR
VERKEERSREGELAAR 21-4-2011
Een aandachtig gehoor tijdens de themabijeenkomst Duurzaamheid.

Aanvang werkzaamheden Cuppenpedje Horst
In het weekend van 2 en 3 april starten de werkzaamheden rond de parkeerplaats
Cuppenpedje. Dit houdt in dat op zondag 3 april de parkeerplaats Cuppenpedje niet bereikbaar
zal zijn. De parkeerplaats bij Jan Linders is op zondag beperkt bereikbaar.
Begonnen wordt met het slopen van de bestaande bebouwing en aansluitend zal archeologisch
onderzoek worden verricht. Om de overlast voor het winkelcentrum zoveel mogelijk te beperken zullen een groot aantal tijdelijke parkeerplaatsen worden gerealiseerd, onder andere op parkeerplaats
P2 (60 tot 70 extra plaatsen) en op het St. Lambertusplein door het aanbrengen van markering.
Daarnaast zal in de Berkelstraat (nabij de Doolgaardschool) een zogenaamde Kiss-and-Ride strook
worden aangelegd. De parkeerplaats Cuppenpedje wordt pas voor langere tijd afgesloten op het
moment dat deze voorzieningen zijn gerealiseerd.
Als alles volgens plan verloopt zal medio mei begonnen worden met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden.

Op 21 april 2011 is er weer een instructie avond voor verkeersregelaars. Bij de meeste
clubs, scholen en verenigingen is het begrip verkeersregelaar al bekend.
De instructie avond is bedoeld voor iedereen die verkeersregelaar wil zijn. Ook diegenen die
al eerder instructie hebben gevolgd. De verkeersregelaars worden tegenwoordig aangesteld
voor één jaar. Als dit jaar afloopt moet men opnieuw instructie volgen om verkeersregelaar
te blijven. Bij een aanstelling als verkeersregelaar voor een jaar, krijgt men ook een pasje.
Neem daarom ook een pasfoto mee naar de instructie. Een pasfoto op het pasje voor
de verkeersregelaar is verplicht. Indien u al een pasje hebt dan moet u dat meenemen
ter verlenging. Een losse pasfoto is dan niet nodig.

De instructie begint om 19.30 en duurt ongeveer een uur. Dhr. Roy Stoffels van de politie
te Horst zal deze instructie verzorgen. Hij vindt plaats in het gemeentehuis te Horst in de
Raadzaal.
Men kan zich aanmelden via mevr. Anja Wellen van de gemeente Horst aan de Maas, telefoon 077-4779467 en e-mail a.wellen@horstaandemaas.nl . De benodigde gegevens zijn
naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer van de deelnemers. Deze zijn nodig voor
de aanmaak van het pasje. En natuurlijk de pasfoto, die kan ingeleverd worden op de avond
zelf. Schrijf daar minstens uw voorletters, naam en geboortedatum van te voren op om onnodige wachttijden te voorkomen.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het vergroten van de woning en plaatsen terrasoverkapping op het perceel gelegen aan de
Grubbenvorsterweg 2 te Sevenum ingekomen
23 maart 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij
afdeling Vergunningen. Naar aanleiding van deze
publicatie kunnen geen (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend
Rectificatie weigering omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
niet is geweigerd (in tegenstelling tot publicatie in
week 12) doch dat de beslistermijn verlengd is tot
5 mei 2011
• Het plaatsen van 3 vlaggenmasten op het
perceel gelegen aan de St. Barbarastraat 35 te
Griendtsveen.
Verleende bouwvergunning met ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend met toepassing van een ontheffing:
• Het oprichten van een biggenstal en een overdekte mestvaalt en het verbouwen van een stal
op het perceel gelegen aan de Ulfterhoek 22 te
Sevenum met toepassing van art. 3.6, lid 1, sub
c van de Wro.
• Het oprichten van een koeienstal op het perceel
gelegen aan de Donkstraat 12 te Swolgen met
toepassing van art. 3.6 lid 1, sub c van de Wro.
Bovengenoemde vergunningen zijn verstuurd op
31 maart 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de
betreffende bouwvergunning met ontheffing bij
de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
• die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
• die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn
geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van de
bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener
van een beroepschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond (sector
bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond)
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Rectificatie
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
• Het oprichten van een bedrijfspand op het perceel gelegen aan de Spoorstraat 61 te Tienray.
Bovengenoemde bouwvergunning is nog niet
verleend.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning niet.
De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de
voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen
van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Verleende omgevingsvergunning met
afwijking
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend:
• Het gebruiken van een loods voor een caravanstalling op het perceel gelegen aan de Drie
Kooienweg 3 te Evertsoord met toepassing
van art. 2.12 lid 1 onder a onder 1 ° Wabo.
• Het oprichten van een dubbele paardenstal

met opslagruimte op het perceel gelegen aan de
Lottumseweg 65 te Grubbenvorst met toepassing van art. 2.12 lid 1 onder a onder 2° Wabo jo.
Bijlage II art. 4 lid 1 onder b Bor.
Het vergroten van de woning en het oprichten van
een overkapping op het perceel gelegen aan de
Vondersestraat 26 te Horst met toepassing van
art. 2.12 lid 1 onder a onder 2° Wabo jo. Bijlage II
art. 4 lid 1 onder a Bor.
Bovengenoemde omgevingsvergunning
zijn verstuurd op 31 maart 2011.
Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na
bekendmaking, bezwaar worden aangetekend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA te
Horst. De beschikking treedt in werking nadat de
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift
schorst de werking van het besluit niet. Hebben
u of derde belanghebbenden er veel belang bij
dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd, bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond,
Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Wanneer een
voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt
de beschikking pas in werking nadat hierover een
beslissing is genomen.
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend:
• Het bouwen van een recreatieve woning op het
perceel Tortellaan 5 te Swolgen.
Bovengenoemde omgevingsvergunning is
verstuurd op 22 maart 2011
• Het verbouwen van een garage tot speelkamer op
het perceel gelegen aan de Jacob Poelsweg 24 te
America.
• Het aanpassen van de fundering op het perceel
gelegen aan de Paterssstraat 4 te Evertsoord.
• Het slopen van een garage en schuurtje op het
perceel gelegen aan de St. Barbarastraat 23 te
Griendtsveen.
• Het slopen van een noodgebouw op het perceel
gelegen aan de Stationsstraat 125 te Hegelsom.
• Het aanbrengen van een schoorsteenpijp aan de
buitenzijde van de woning op het perceel gelegen
aan de Hertog van Gelresingel 42 te Horst.
• Het oprichten van een veiligheidswal en
infiltratiebekken op het perceel gelegen aan de
Kreuzelweg 23 te Horst.
• Het renoveren van het dak van 25 woningen
(Wonen Horst) op diverse percelen te Horst.
• Het renoveren van het dak van 25 woningen aan
de Vinkenstraat 19 t/m 69 te Horst.
• Het slopen van een varkensstal op het perceel
gelegen aan de Hombergerweg 84 te Lottum.
• Het bouwen van een garage op het perceel gelegen aan de Horsterdijk 7 te Lottum.
• Het verwijderen van asbesthoudende platen van
het dak van de loods en losliggende platen op het
perceel gelegen aan de Steeg 18 te Sevenum.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen
zijn verstuurd op 31 maart 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift
schorst de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens de
voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen
van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning:
• Het oprichten van 8 eengezinswoningen op het
perceel gelegen aan de hoek SwolgensewegLeemberg te Tienray i.p.v. Meerlo, zoals vermeld in de publicatie van 24 maart jl, ingekomen
17 maart 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij
afdeling Vergunningen. Naar aanleiding van deze
publicatie kunnen geen (schriftelijke) bedenkingen

of bezwaren worden ingediend
Horst, 31 maart 2011.

Ingediend op:
Betreft:
Aanvrager:
Adres Inrichting:

De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Milieu
Bekendmaking ontwerpbeschikking intrekking Omgevingsvergunning milieu in het
kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
Bij Burgemeester en wethouders is ingekomen het
verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning milieu. Zij willen meewerken aan het intrekken van deze omgevingsvergunning en hebben
hiertoe in eerste instantie een ontwerpbeschikking
opgesteld. Het betreft de volgende ontwerpbesluiten
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij
Aanvrager:
Rutten-Keltjens
Adres inrichting:
Grubbenvorsterweg 22
Lottum
Datum aanvraag: 10 februari 2011
Het betreft de volgende ontwerpbesluiten
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij
Aanvrager:
Linders
Adres inrichting:
Kleefsedijk 23 Sevenum
Datum aanvraag:
17 februari 2011
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 1 april
2011 tot en met 12 mei 2011. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden
van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot
20.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van
8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie
of wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van de afdeling Vergunningen via tel.nr. 077 - 477 97 77.
Zienswijzen
Eenieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog
niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen
richten aan Burgemeester en wethouders. Voor het
inbrengen van uw mondelinge zienswijze dient u
een afspraak te maken via de heer J. Huijs van de
afdeling Vergunningen. Hij is bereikbaar via tel.nr.
077 – 477 97 77.
Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden dan kunt u dat aangeven in uw brief waarin u uw zienswijze weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen
van mondeling ingebrachte zienswijzen worden bij
de andere stukken ter inzage gelegd. Burgemeester
en wethouders stellen de inrichtinghouder zo
nodig in de gelegenheid om te reageren op de
zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.
Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor
belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar
voren heeft gebracht, kan geen beroep instellen.
Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep
kan worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Bekendmaking melding in het kader van de
wet milieubeheer
Voor een aantal activiteiten en inrichtingen is een
milieuvergunning niet (meer) vereist. Voor deze
activiteiten gelden algemene regels, die nodig
zijn ter bescherming van het milieu. Het is wel
verplicht om deze activiteiten te melden. Deze melding dient Burgemeester en wethouders bekend
te maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen is
binnengekomen:
Een melding Besluit mobiel breken bouw –en
sloopafval . Deze melding is,

25 maart 2011
Mobiel puinbreken
Peelen
De Cocq van
Haeftenstraat 46
Meerlo

Ter inzage en andere informatie
De stukken die betrekking hebben op deze bekendmaking liggen ter inzage van 1 april 2011
tot en met 28 april 2011.
U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag
van 8.00 tot 20.00 uur en dinsdag tot en met
vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer
informatie of wanneer u de stukken op een ander
tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact
opnemen met de heer J. Huijs van de afdeling
Vergunningen via tel.nr. 077-477 97 77.
Beroepmogelijkheden
Burgemeester en wethouders hoeven geen
besluit te nemen over deze melding. Zodoende
gelden hiervoor dus ook geen beroepmogelijkheden.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken zij
bekend dat bij hen is binnengekomen:

Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
27 januari 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
melding activiteitenbesluit
Aanvrager:
VDL Parree B.V.
Adres Inrichting:
Spoorstraat 8
Sevenum
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
10 februari 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
melding besluit landbouw milieubeheer
Aanvrager:
M.J.L. Verhaeg
Adres Inrichting:
Kranestraat 38 Horst
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 1 april 2011 tot en
met 28 april 2011. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of
wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van team Vergunningen
bereikbaar via tel.nr. 077-477 97 77.
Horst, 31 maart 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad
Horsterweg te Broekhuizen’
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken overeenkomstig artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Horsterweg
te Broekhuizen’ met ingang van 1 april tot 13
mei 2011 ter inzage ligt, tijdens openingsuren op
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 te
Horst. Tevens is het bestemmingsplan digitaal

beschikbaar via www.horstaandemaas.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plangebied loopt parallel aan de Horsterweg,
ter hoogte van de Meerlosebaan tot en met de
Rodevennenweg. Het te compenseren perceel
natuur betreft het perceel kadastraal bekend als
Grubbenvorst, sectie H, nummer 286.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijze
omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar
maken. Een schriftelijke zienswijze graag richten
aan de Gemeenteraad van de Gemeente Horst
aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Ontwerp- bestemmingsplan ex. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
‘Americaanseweg 66a’ te Horst
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat er een
verzoek om medewerking aan een wijziging
van het bestemmingsplan is ontvangen voor
het oprichten van een woonhuis op het perceel
Americaanseweg 66a te Horst, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie M, nr 605.
Ten behoeve van deze ontwikkeling is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt het
ontwerp bestemmingsplan met de bijbehorende
stukken met ingang van 1 april 2011, tijdens
kantooruren, gedurende een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 te Horst.
Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 1 april 2011 te
raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl. en op www.ruimtelijkeplannen.nl
Gedurende deze periode van zes weken kunnen
ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan
mondeling of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5960 AA Horst.
Horst, 31 maart 2011.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaries.

Bekendmaking APV /
Bijzondere Wetten
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
Muziekvereniging St. Caecilia voor het organiseren van een vrije markt en kindermarkt op

zondag 5 juni 2011 op de Past. Jeukenstraat te
America.
Exploitatievergunning
• De Wevert, Wevertweg 8, 5961 MA te Horst voor
het exploiteren van een activiteitenboerderij op de
lokatie Wevertweg 8 te Horst.
U kunt de betreffende stukken inzien van 1 april
2011 tot en met 15 april 2011 tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Gedurende deze
termijn kunt u over deze aanvrage(n) mondeling
of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen:
mondeling bij de Afdeling Vergunningen en schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.

SCHOONMAAKACTIE
GROOT SUCCES
Afgelopen 2 weken hebben ruim 850 leerlingen van 12 basisscholen in onze gemeente meegedaan aan de landelijke actie om zwerfafval op te ruimen. In estafette-vorm gingen de scholen
om de beurt aan de slag in de omgeving van hun school. Vol enthousiasme werd afval geprikt
en geraapt met als resultaat dat in totaal maar liefst 1.271 kg afval werd opgehaald. Na afloop
werden de leerlingen getrakteerd op een welverdiende appel.
Voorafgaand hebben op 12 maart diverse dorpsraden, jongerenorganisaties, jagersverenigingen
en wildbeheereenheden een opruimactie gehouden in hun eigen dorp en omgeving.

Tijdelijke verkeersmaatregel
ACC de Paradijsracers
In verband met de autocross wedstrijden van
ACC de Paradijsracers zal op zondag 3 april 2011
het Peeldijkje een éénrichtingsweg zijn. Vanaf de
Tienrayseweg zal deze toegankelijk zijn.
Kom in de Kas
In verband met door LLTB te organiseren ‘Kom in
de Kas’ op zondag 3 april bij Anthuriumkwekerij
Peelen te Meerlo word er op voormelde datum op de
Cocq van Haeftenstraat éénrichtingsverkeer en aan
1 zijde van de weg parkeerverbod ingesteld.
Wijsneuzendag
In verband met de Wijsneuzendag en een braderie
zijn de volgende straten voor alle verkeer afgesloten:
• Gasthuisstraat vanaf de Herstraat tot aan de
Kranestraat
• Herstraat vanaf de St. Josefstraat tot aan de
Gasthuisstraat;
• Linnenstraat vanaf de Mèrthal tot aan het
zwembad.
Het verkeer wordt ter plekke omgeleid
Menwedstrijden
In verband met door Stichting Aangespannen
Evenementen Noord-Limburg te organiseren
nationale samengestelde menwedstrijden op
9 en 10 april 2011 in de Kasteelse Bossen te Horst
worden er op voormelde data parkeerverboden
ingesteld op het Peeldijkje, gedeelte Herenbosweg
en gedeelte Nachtegaallaan.
Truckrun
Op zondag 10 april 2011 wordt de Truckrun
verreden. De Truckrun is een jaarlijks terugkerend
evenement met een route door de gemeente Horst
aan de Maas. Het evenement betreft een konvooi
van circa 300 vrachtauto’s waarbij mensen met een
beperking de gelegenheid wordt geboden mee te
rijden via een vaste route. In elke vrachtauto bevindt
zich, buiten de chauffeur, een deelnemer met een
beperking en een eventuele begeleider. De hele stoet
wordt ondersteund door tachtig motorrijders. Daar
waar de Truckrun passeert, worden de wegen circa
45 minuten afgezet.

Commissie Samenleving
5 april 2011
De Commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 5 april 2011 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
Verslag commissie Samenleving van
1 februari 2011
Ingekomen brieven:
• Brief Dorpsraad Lottum inzake de rol van
de Dorpsraden bij toekenning prioriteitsgelden;
• Brief mevrouw Knoops inzake Reindonk.
Conceptkadernota voorzieningen Wmo
Conceptkadernota minimabeleid
Sportbeleid harmonisatie binnen- en buitensportaccommodaties
Technische behandeling raadsvoorstellen
voor raadsvergadering 12 april 2011

Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 5 april 2011
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken geopend op:
Maandag
08.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
Dinsdag
08.00 – 12.00 uur.
Woensdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Donderdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur.

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

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Afspraak maken
U kunt voor woensdag- en donderdagmiddag
tussen 13.15 en 16.30 uur een afspraak maken
voor alle producten van burgerzaken. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077 - 477 97 77)
indienen of via de website zelf een afspraak

maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Op afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.

regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 -52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 -88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
E-mail: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.

Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 -477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 -12.00 uur en 13.00 -16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 -23498249
(16.00 -07.30 uur en in het weekend).

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Bespreking Poll week 11

Alle middelbare scholieren moeten een AED kunnen bedienen
De gemeente Horst aan de Maas heeft behoefte aan vrijwilligers die weten
hoe ze met een Automatische Externe Defibrillator (AED) omgaan en mensen
die als eerste bij een slachtoffer kunnen zijn om te reanimeren. De reacties
zijn positief. Een meerderheid van bijna driekwart van de stemmers is voor de
stelling dat alle middelbare scholieren een AED moet kunnen bedienen. Toon
Hermsen uit Mill is actief bij de Stichting Kies voor Leven en is een bijzonder voorstander van reanimatie- en AED-onderwijs op middelbare scholen.
“Eenerzijds om de bewustwording onder de middelbare scholieren te vergroten,
anderzijds om meer hulpverleners in ons land te krijgen.” Erik van den Brandt

uit Swolgen vindt het een prima idee. “In het zuiden van onze provincie is de
Taskforce QRS samen met cardioloog T. Gorgels van het Academisch Ziekenhuis
Maastricht al enige jaren actief met het promoten van reanimatie onder middelbare scholieren. Zij organiseren al jaren reanimatie-estafettes, waarbij op een
dag enkele honderden scholieren les krijgen in reanimeren”, aldus Erik van den
Brandt. De mogelijkheden om mensenlevens te redden worden steeds groter.
Het plaatsen van AED’s draagt daar een flinke steen aan bij. Als middelbare
scholieren weten hoe ze een AED moeten bedienen, zullen nog meer mensenlevens gered kunnen worden.

Gokken

Iedereen moet een bijenplant in de tuin zetten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In deze HALLO doet Joep Verhaegh enthousiast verhaal over de bij. Het aantal
imkers bedraagt in deze omgeving liefst 95. In ’t Zoemhukske staan veertien korven met op het hoogtepunt van het seizoen ieder 50 tot 60.000 bijen,
totaal dus meer dan 700.000 bijen. Toch heft Verhaegh een waarschuwend
vingertje: “De bijenstand staat onder druk. Doordat Nederland zo vol bebouwd is
en omdat er veel akkerland is, dreigen steeds meer planten en bloemen te ver-

dwijnen.” Gevolg daarvan is dat de bij steeds meer moeite moet doen om in zijn
levensonderhoud te voorzien. HALLO wil graag meehelpen om de bijenbevolking
in stand te houden. Daarom vinden wij dat iedereen minimaal één insectenplant,
een plant die honing en stuifmeel levert, in zijn tuin moet zetten. Zodat iedereen
een minimale inspanning levert om het prachtige diertje een goede toekomst te
bieden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 12) > Mensen moeten ook bij de schijn van dierenmishandeling aangifte doen > eens 42% oneens 58%

Vrijdag 22 april

Vinyl avond
Lekkernij proeverij

Kijk op:
www.hetkleinstecafevanhorst.nl

Wilhelminaplein 13 Horst

De laatste van dit seizoen!

4 april, 16 mei en 20 juni

SIM-ONLY met GRATIS telefoon!
vanaf € 5,95 p/mnd

Optionele SMS-bundels:

200 Belminuten

€ 5,95

25 SMS-bundel

€ 1,45

300 Belminuten

€ 7,95

100 SMS-bundel

€ 2,95

400 Belminuten

€ 11,95

300 SMS-bundel

€ 6,95

500 Belminuten

€ 15,95

1000 SMS-bundel

€ 10,95

Aanbieding geldig vanaf 200 belminuten á € 5,95 p/mnd | Prijzen geldig bij 2-jarig contract | éénmalige aansluitkosten van €9,95.

1 april opening nieuwe
woonwinkel
SwartWit Kleurrijk Wonen
Kerkstraat 1 Sevenum.
U bent van 14.00 uur tot 20.00 uur
van harte welkom!

www.swartwit.info
swartwit@home.nl

Cactus
Column

i.v.m. verbouwing is de vestiging Horst vanaf 21-03 t/m 17-04
tijdelijk gevestigd op Kerkstraat 5 (voorheen Intertoys)

Novocom
Schoutenstraatje 15 • 5801 BS Venray • Tel. 0478 - 512 498
Kerkstraat 18 • 5961 GD Horst • Tel. 077 - 398 76 48

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Twee berichten die voor de
nodige verbazing zorgen zijn
het vrijgeven van de pokermogelijkheden op internet en
de zoveelste diefstal van
juwelen op de Tefaf. Beide
zaken hebben in feite niets
met elkaar gemeen maar wel
dat het hier om geld gaat, grof
geld zogezegd. Terwijl een
ieder weldenkend mens
pokeren ziet als iets wat zich
afspeelt aan de rand van het
criminele circuit, vindt de
regering dat door het vrijgeven
van één en ander, het geld niet
naar het buitenland gaat. De
diefstal op de Tefaf is uiteraard
niet goed maar ook op deze
beurs gaat zo verschrikkelijk
veel geld om dat je je af moet
vragen of er geen einde aan
deze hobbybeurs voor superrijken moet worden gemaakt.
In ons land gaat het beslist niet
goed met een aantal zaken, de
zorg is bijna niet meer te
betalen en het ene na het
andere bedrijf moet personeel
ontslaan. Toch schijnen de
Nederlandse casino’s evengoed
uit te puilen van bontgejaste
dames en ’vlotte’ jongens,
goed voor de schatkist zegt
men dan. Maar als de
rookwaren en een glas bier
voor de gewone man worden
gebruikt om geld naar de
overheid te sluizen zou het
verstandig zijn om de
gokcenten in casino’s en
pokerhuizen zeer zwaar te
belasten. De overheid zou zo
langzamerhand moeten weten
hoe of het komt dat zoveel
mensen op de Wildersgroep
hebben gestemd, anders moet
worden gevreesd dat ze het
nooit leren! En nog even over
de Tefaf, standhouders schijnen
boos te zijn omdat de btw naar
hun mening veel te hoog is en
dat men overweegt ergens
anders naar toe te gaan. Nou,
gewoon laten gaan, Maastricht
heeft zoveel ander moois te
bieden dat een Tefaf niet echt
nodig is. Misschien kan het
nieuwe Provinciebestuur zich
daar ook eens over buigen,
maar ja, die VVD hé!
Cactus

Communiefeest!

Beleef een mooie dag,
zonder stress in de keuken.
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Citaverde College bij
Kom in de Kas

DierenDoeDag 2011
De DierenDoeDag gaat op 3 april van start op het Citaverde College,
aan de Spoorweg 8 in Hegelsom. Een dag van 10.30 tot 15.30 uur voor
jong en oud, georganiseerd als een examenonderdeel door de leerlingen
van de derde klas dierenverzorging.

Op 3 april wordt het evenement Kom in de Kas georganiseerd. Dit is een jaarlijks publieksevenement van de
Nederlandse glastuinbouw. Het thema van dit jaar luidt ‘In de kas kan alles’. In het kader van dit evenement
openen zeven tuinbouwbedrijven in de regio Venray hun deuren om het publiek kennis te laten maken met de
glastuinbouw. Hierbij zal ook het Citaverde College uit Horst acte de présence geven.

Er zijn stands en er worden
leerzame en leuke demonstraties
gegeven, zoals het werken met
een politiehond. Stichting Imperator
maakt de bezoeker bekend met
verschillende reptielen en spinnen.
Voor de kinderen staat het onderdeel Kids! op het programma: een

knuffelhoek om kennis te maken
met lieve knagers of een speurtocht
voor de echte ontdekkers. Trouwe
viervoeters zijn van harte welkom op
de speciale dogshow of voor een foto
bij de dierenfotograaf.
Kijk voor meer informatie op
www.dierendoedag.come2me.nl

Programma
Weistock compleet
Met de bevestiging van de punk rock dames Planet Eyelash is de line
up voor Weistock 2011 rond. Het liveprogramma is compleet met grote
namen als Aux Raus en Plork en de Aannemers, tribute acts als
Vannstein (aan Rammstein) en Monkeywrench (aan Foo Fighters),
opkomend talent als Rebounce, Planet Eyelash, N.B.R. en Sparrow Falls
en uiteraard lokaal talent dat op Weistock 2011 wordt vertegenwoordigd
door The Guilt Parade, Epic Fail, Three Amigos en Dirtbag.

Bij aspergebedrijf Swinkels,
Deurneseweg 91 in Heide, kunnen
geïnteresseerden terecht met vragen over de groene opleidingen die
Citaverde te bieden heeft. Bijzondere
aandacht hierbij wordt besteed aan
de relatief nieuwe Greenport Business
Opleiding. In Greenport Venlo ontstaan
in de komende jaren 25.000 nieuwe

banen en in samenwerking met het
bedrijfsleven is deze opleiding van
start gegaan. Leerlingen die met goed
gevolg deze opleiding afsluiten hebben
een baangarantie. Deze baangarantie
is tot stand gekomen in samenwerking met AB-Limburg.Om het brede
scala aan groene opleidingen bij
Citaverde te benadrukken worden bij

donderdag vrijdag zaterdag
★4 Kaiserbroodjes
voor e 1,00
★ Vers fruit vlaai
van e 10,50 voor e 9,50
maandag dinsdag
woensdag
★ Croissants
3+1 GRATIS
★ Appelcitroenvlaai
van e 9,95 voor e 8,75

anthuriumbedrijf Peelen, De Cocq van
Haeftenstraat 42 in Meerlo, bloemschikdemonstraties gegeven. Bezoekers
kunnen zich door docenten en cursisten
laten inspireren op het gebied van
florale vormgeving. Bezoekers kunnen
tussen 11.00 en 17.00 terecht bij de
verschillende bedrijven. Kijk op www.
komindekas.nl voor meer informatie.

Het complete programma is als volgt:
zaterdag 18 juni 2011
Aux Raus - Techno Punk
Dirtbag - Metal/Rock
Monkeywrench - Foo Fighters Tribute
Planet Eyelash - Punk Rock
Plork en de Aannemers - Party Rock
Rebounce - Live Electro
Sparrow Falls - Hardcore
zondag 19 juni 2011
Epic Fail - Pop Rock
N.B.R. - 70’s Rock
The Guilt Parade - Metal
Three Amigos - Outlaw Country Rock
Vannstein - Rammstein Tribute

Het Weistock Festival dat wordt
georganiseerd door OJC Canix zal
in 2011 in een nieuw jasje gestoken worden. Zo zal het festival een
maand eerder plaatsvinden, dit jaar
op 18 en 19 juni.
Ook vindt het festival op een
andere locatie plaats, namelijk op
het evenemententerrein bij Rijhal
Hoogveld op de Stokterweg in
Lottum.
De entree op beide dagen bedraagt 7,50 euro per dag.
Voor meer informatie kijk op
www.weistock.nl

Uw hond aan
een
trimbeurt toe?

Zie voor openingstijden
www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree - Telefoon 077-4651794

Horsterweg 23
5811 AA Castenray
06-27651709
www.trimsalonuniek.nl

L

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten
en mediterrane planten
Lage prijzen, uitzoeken op het
1 ha grote perceel,veel eigen kweek!
g 1,39
1 klimop aan stok in pot, 120 cm lan €

Grote violen, prim
ula’s, groente plan
ten

Nu geheel zelfstandig voor nog NIEUW NIEUW
betere kwaliteit en hoog slagingspercentage

NIEUW NIEUW

ACTIE ACTIE

De eerste 25 aanmeldingen krijgen
€ 25.00 korting bij inschrijving.

ACTIE ACTIE

Zie www.geertnottelman.nl

Geert Nottelman al 10 jaar een begrip in Horst en omgeving.
Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 077 - 3982681 - E-mail: bluestone@live.nl

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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15 VRAGEN aan Aniek Pinners Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Aniek Pinners
17 jaar
Sevenum
Het Gilde, Toerisme

Waar word jij later een talent in?
Ik studeer nu toerisme en zou later
graag een mooi eigen hotel willen,
waar ik met veel plezier ga werken
en dat goed loopt. Als mij dit niet lukt
hoop ik later op een andere leuke
baan in de toeristische sector.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
De branchevakken die met toerisme te
maken hebben zijn wel mijn lievelingsvakken. En Spaans, dat vind ik ook
erg leuk. Engels vind ik vreselijk, maar
dat komt vooral omdat ik het niet zo
super goed kan.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb een leuke vriendinnengroep
in Horst, met een aantal meiden uit
Sevenum erbij. Samen gaan we vaker
stappen. Verder mijn vriend Maarten,
bij hem kan ik echt alles kwijt.
In het weekend ben jij te vinden
in?
Ik ga meestal naar Horst en dan ligt
het eraan waar we naartoe gaan. Af
en toe ben ik in Sevenum te vinden,
in één van de cafés. Als het maar
gezellig is.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een lekker glas cola, met toastjes en
chips. Prikkertjes met daaraan een
blokje kaas en een druifje vind ik ook
altijd lekker.

Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou ver weg op vakantie gaan. En
daar een hele lange tijd blijven. Op die
plaats moet het trouwens zeker warm
zijn.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik verlies met tennissen van een
tegenstander die eigenlijk slechter
is dan ik. Of als ik een hele domme
opmerking maak waarbij ik achteraf
denk: dit kan echt niet.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Geld, bikini, zonnebril, vrienden en
heel erg veel goede zin.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Het liefst eet ik een pizza Hawaii van
Dr. Oetker.

In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In m’n pyjama, of in een jurkje dat
heerlijk zit, omdat je je daarin helemaal vrij kunt bewegen.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Aan slapen. Als ik ’s morgens op moet
staan dan heb ik echt zoiets van: ik
blijf liever de hele dag liggen. Aan
winkelen kan ik ook ontzettend veel
tijd besteden, en dat doe ik ook heel
erg graag.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou wel een bioscoop in Sevenum
willen, want daar ga ik graag en vaak
naar toe. Ik vind het leuker dan een
filmpje thuis.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Gooische vrouwen. Ik ben twee keer
geweest en ik vond hem de tweede
keer nog leuker dan de eerste keer. Ik
vind het echt een leuke, maar ook een
grappige film.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Mijn eerste bestemming is mijn oma
in Enschede. Omdat ik zeker weet dat
ze het leuk zou vinden als ik weer
eens langs kom. Daar heb ik niet
zoveel tijd voor en met de trein is dat
erg prijzig.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Naar Hawaii. Het is mijn droombestemming, zeker als je foto’s bekijkt
en mijn moeder, die er twee keer is
geweest, over hoort praten. Hawaii
staat bovenaan mijn lijstje van dingen
die ik nog allemaal wil doen.

Column

Gouden
Fashion Tip
Af en toe heb je van die
mensen die precies weten
wat er in de wereld gaat
gebeuren en precies weten
wat een hit gaat worden. Zo
ook een Marokkaanse
jongen die me afgelopen
week op het station exact
wist te vertellen hoe je rijk
kon worden.
Even snel nog mijn
procesboek checken of ik alles
had ingeplakt. Het oog van de
Marokkaanse jongen viel op
een pagina met mijn
technische tekeningen van
rokjes en meteen stond hij
naast me om zijn geweldige
tip te verkondigen. Een
gouden toekomst werd me
verzekerd, als ik maar naar
hem zou luisteren. Kleding
met de Marokkaanse of
Turkse vlag erop moest ik
gaan maken en ik was
binnen. De kleuren van
Marokko en Turkije, dat
wilden de allochtonen in
Nederland op hun kleding. Dit
was de manier om rijk te
worden, geen twijfel over
mogelijk. Geen gemaar, zo
was het, hij was zeer zeker
van zijn zaak. Ter plekke
werkte hij alles uit en
demonstreerde me precies
hoe en wat. Met een soort
’hoofd-schouder-knie-enteen’-beweging liet hij zien
dat de kleuren van Marokko
of Turkije op het T-shirt en op
de zijkant van de broekspijp,
van heup tot enkel, moesten
komen te staan. En oja! De
maan en ster die bij de Turkse
vlag horen moesten er
natuurlijk ook nog bij. Na nog
twee seconden nagedacht te
hebben maakte hij een klein
sprongetje, daar had hij al ’n
oplossing voor bedacht. Die
ster en maan kwamen
gewoon bij de kleuren aan de
zijkant van de broek te staan,
dat zou mooi zijn.
Niks geen gekke dessins of
andere details, de kleuren en
de symbolen van Turkije en
Marokko, that’s it. Een soort
less is more, denk ik dan
maar. Wie weet, misschien
stond ik hier voor ’n ware
trendforecaster en wordt dit
de trend van 2012. Hij wilde
wel graag 10% van de
opbrengst hebben, riep hij me
nog na.
Mies
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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.

Duurzaamheid, van containerbegrip naar concrete
en realistische invulling
Duurzaamheid is een begrip dat veel wordt gebruikt in beleidsstukken
op politiek vlak en in bijna alle ondernemingsplannen van bedrijven. Ook
in het huidige coalitieprogramma wordt duurzaamheid op bijna alle
beleidsterreinen genoemd. In het kader van rentmeesterschap staat
duurzaamheid hoog in het vaandel van het CDA, en daarom is het voor het
CDA van belang dat de term duurzaamheid wordt omgezet in concrete en
realistische plannen.
Om dat te realiseren heeft het
CDA het initiatief genomen om duurzaamheid op de agenda te zetten. Dit
initiatief heeft er toe geleid dat op
22 maart een raadsthemabijeenkomst
heeft plaatsgevonden met duurzaamheid als onderwerp. Het doel van de
bijeenkomst was een beeld te vor-

men over hoe duurzaamheid concreet
en realistisch ingevuld kan worden in
het beleid en in de handelswijze van
Horst aan de Maas om uiteindelijk te
komen tot duurzaamheidindicatoren
voor beleidsstukken. Voorop staat dat
de doelstellingen haalbaar en realiseerbaar zijn, om te voorkomen dat

duurzaamheid in Horst aan de Maas
een ongrijpbaar begrip wordt. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op
dit gebied maar wil ook haar inwoners
aanzetten tot het nemen van eigen
verantwoordelijkheid door bewustwording te creëren. Duurzaamheid of
rentmeesterschap staat voor een goede
balans tussen ecologische, economische
en sociale aspecten (planet, profit,
people). Hierbij is het uitgangspunt dat
een duurzame ontwikkeling tegemoet
komt aan de wensen van de huidige
generaties zonder de behoeften van
de toekomstige generaties in gevaar te
brengen.

Tijdens de bijeenkomst is er gepresenteerd, gediscussieerd en gedebatteerd om een basis te leggen voor het
gemeentelijk duurzaamheidbeleid. De
presentaties van de gemeente Oss,
de provincie Limburg en WML (Water
Maatschappij Limburg), die al ervaring
hebben met het formuleren van een
duurzaamheidbeleid en dat achtereenvolgens in praktijk hebben gebracht,
dienden als input voor de te voeren discussie. Acht ondernemers uit Horst aan
de Maas, die duurzaam ondernemen
of duurzame producten produceren,
kregen de kans om zich te presenteren,
mee te debatteren en vooral aanbeve-

lingen te geven voor de gemeente.
Een van de conclusies van de
bijeenkomst was dat duurzaamheid
niet per definitie geld kost en een
economische impuls geeft, waardoor
er daadwerkelijk balans is tussen
ecologische, economische en sociale
aspecten. Een andere conclusie is
dat we kunnen terugkijken op een
geslaagde bijeenkomst, die een
goede basis biedt voor concrete en
realistisch invulling van duurzaamheid
in Horst aan de Maas, en dat is het
rentmeesterschap waar het CDA voor
staat.
Eric Brouwers, raadlid CDA

Horst aan de Maas
Mijn voorspelling over het CDA komt helaas uit
Wat zei Jan-Peter Balkenende een paar jaar geleden ook al weer
tijdens de campagne voor de landelijke verkiezingen? “Meneer Bos u
bent een draaikont”! En wat doet het CDA in Limburg na de verkiezingen?
Inderdaad een draai van 180° maken.
Tijdens de campagne voor de
verkiezingen van de provinciale
staten beloofde het CDA bij monde

van haar lijsttrekker dat het CDA
alleen met de PVV zou gaan onderhandelen als de PVV haar standpunt

om de bouw van nieuwe moskeeën
te verbieden, zou laten vallen. Ik heb
een paar weken geleden in deze krant
voorspeld dat het CDA dit ferme standpunt snel zou laten vallen. Helaas heb
ik gelijk gekregen.
Het CDA bewijst weer dat het een
regentenpartij is, die er alles voor

over heeft om op het pluche te blijven
zitten. Dat blijkt keer op keer. Nu heeft
de lijsttrekker direct na de verkiezingen zijn belofte gebroken. Hoe zou
Balkenende dat noemen?
Wilt u hierover en over andere
politieke kwesties met ons praten?
Zoals elke eerste zaterdag van de

maand, zitten wij zaterdag 2 april
van 11.00 uur tot 12.00 uur in de
bibliotheek van Horst weer klaar met
een kopje koffie.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter D66
Horst aan de Maas
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Limonadeconcert
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Lenteconcert Egelsheim
Hegelsom in Hubertuskerk
Gemende zangvereniging Egelsheim uit Hegelsom houdt op zaterdag 2 april haar jaarlijks lenteconcert. Het
concert wordt gehouden in de Hubertuskerk in Hegelsom en begint om 20.00 uur. Naast Egelsheim treden ook de
Tegelse Hofzangers uit Tegelen en gemengde zangvereniging Con Brio uit Broekhuizen op.

Op zondag 10 april presenteert de fanfare van muziekvereniging
Concordia uit Meterik vanaf 11.00 uur haar tweejaarlijkse
Limonadeconcert. Het thema voor het concert is dit jaar De Efteling.
De fanfare speelt op 10 april
herkenbare Efteling-melodieën
die met een verhaallijn en mooie
beelden worden ondersteund.
Alle schoolgaande kinderen, hun

ouders, broertjes en zusjes, opa’s
en oma’s en alle andere belangstellenden zijn vanaf 10.45 uur van
harte welkom in de Meulewiek in
Meterik. De toegang is gratis.

Sevensanghers 50 jaar
Mannenkoor Die Sevensanghers uit Sevenum bestaan 50 jaar. De
heilige mis op zaterdag 2 april om 18.00 uur in de parochiekerk van
Sevenum is de eerste in een serie van jubileumactiviteiten.
Ter gelegenheid van het
gouden jubileum heeft het koor
een jubileum-cd opgenomen.
Hierop staan vijftien nummers die
een afspiegeling vormen van het
afwisselende repertoire van het
koor: negro-sprituals tot operakoren
van Verdi. Vanaf 9 april is deze
jubileum-cd te koop bij Primera

Sevenum en bij Jumbo drogist
Sevenum. Het mannenkoor houdt
op zondag 1 mei een feestelijke
ochtend met muziek, dans en zang
in De Wingerd in Sevenum. Het programma van de ochtend wordt
ingevuld door De Balkers, Joekskapel
Labberjoeks, Dansgarde Sevenum en
Die Sevensanghers.

Jubilarissen
Ons Genoegen
Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst heeft tijdens de jaarlijkse
feestavond op 19 maart vier jubilarissen gehuldigd.
Mart Verstraaten is 40 jaar lid
van de vereniging en daarnaast
ook kweker van postuurkanaries.
Hij was 15 jaar bestuurslid. Gerrie
Derikx is ruim 25 jaar lid en is
kweker van onder andere kolibries.
Penningmeester Jos Renkens vierde
eveneens zijn 25-jarig jubileum en

heeft ruime ervaring opgebouwd als
kweker van kleur- en postuurkanaries
en wildzangvogels. Jan Swinkels
weet alles van het kweken van
tropische vogels en werd gehuldigd
met zijn 25-jarig jubileum. In het
verleden heeft Jan 12 jaar een
bestuursfunctie bekleed.

Lezing
over Romeinse wegen

Gemengde zangvereniging Egelsheim
Egelsheim staat er om bekend
dat de zangers en zangeressen altijd
goed presteren bij de verschillende
optredens. Dit is met name te danken
aan de gedegen aanpak en tomeloze
inzet van dirigent John Wauben, die
daarbij naar de concerten toe vakkundig begeleid wordt door Ludmila
Seroo-Ferroni. Hoewel de gemiddelde
leeftijd hoger wordt, is het niveau nog

steeds goed en kan het koor zich nog
met vele andere koren meten.
Gemengde Zangvereniging Con
Brio staat onder leiding van Marcel
Kuepers en voor de piano-begeleiding
zorgt Oksana Baljva. Het is een hecht
koor, dat plezier in het samen zingen
hoog in het vaandel heeft.
Bij het zangensemble de Tegelse
Hofzangers is de muzikale leiding

Opening duikseizoen
Onderwatersportvereniging O.S.V. Quintus geeft ter gelegenheid van de opening van het duikseizoen op zaterdag 2 april duikdemonstraties in Kasteelpark Ter Horst in Horst. Duikers gaan onder
andere een onderwaterpark verkennen.
O.S.V. Quintus is een
onderwatersportvereniging in
Horst en is aangesloten bij de
Nederlandse Onderwatersport
Bond (NOB), dat gelieerd is aan

Conféderation Mondial des
Activités Subaquatique (CMAS).
Hierdoor zijn behaalde brevetten
internationaal erkend. Nieuwe
opleidingen starten in het voorjaar,

Op woensdag 6 april wordt door LGOG Kring Ter Horst en
Heemkundekring Sevenum gezamenlijk een lezing over twee Romeinse
wegen in het huidige Limburg georganiseerd met bijdragen van Marlien
Janssens en Maarten Dolmans.
De bijdrage van archeologe
Marlien Janssens is met name gericht
op de Via Belgica en de weg op de
westoever van de Maas. Zij bespreekt
de resultaten van drie recente
archeologische onderzoeken die met
deze wegen te maken hebben. Het
gaat om twee gravende onderzoeken in respectievelijk Voerendaal
en Heerlen waar onder andere het
wegprofiel van de Via Belgica is
gedocumenteerd. Daarnaast zal zij
ingaan op het bureauonderzoek
dat zij in opdracht van de provincie
heeft uitgevoerd naar de weg op de
westoever van de Maas in Noorden Midden-Limburg. De resultaten
betreffende de regio Horst krijgen
extra aandacht.
Oud-historicus en archeoloog
Maarten Dolmans brengt een overzicht van de Romeinse geschiedenis
van Limburg waarbij hij ingaat op

de Romeinse vondsten en bewoning
in Venlo en Maastricht, de thermen
van Heerlen en diverse Romeinse
boerderijen ofwel villae. Vanuit de
vondsten en daaraan gekoppelde
thema’s (hygiëne, gezondheid, voeding) zal hij vertellen over het dagelijks leven van de bewoners in het
Romeinse Limburg. De wegen spelen
hierbij indirect een rol als aderen van
afstandshandel en toegangswegen
tot nieuwe producten en ideeën. Bij
de lezing zal hij enkele reconstructies
tonen.
De lezing op 6 april over de
Romeinse wegen in het huidige
Limburg begint om 20.00 uur in zaal
De Leste Geulde aan de Noordsingel
in Horst.
De toegang is voor leden van
LGOG en Heemkundekring Sevenum
gratis. Overige belangstellenden
betalen 3 euro.

sinds 1993 in handen van Bert
Ramakers uit Baarlo. Vanaf de zeventiger jaren zingen zij onder andere
liederen uit de Slavisch Byzantijnse
liturgie. In de loop der jaren werd het
repertoire steeds verder uitgebreid
met profane liederen. Na afloop van
het concert is er gelegenheid om in
Gemeenschapshuis Debije in Hegelsom
gezellig samen te zijn.
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Magere hamlapjes
(porc plein air)

Malse rund schnitzel
Boerengehaktschnitsel

(porc plein air)

€ 5,95
100 gram € 1,85
4 stuks € 4,80
500 gram

100 gram

€ 1,10

100 gram

€ 1,95

100 gram

€ 1,35

100 gram

€ 1,10

MAALTIJD VAN DE WEEK

Hartige ovenschotel
aardappel, groente en vlees

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Lente burger Heerlijk gekruid

half om gehakt met verse lente ui

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

UIT EIGEN KEUKEN

Hausmacher leverworst
Coburger rauwe ham

zodat het mogelijk is om in de
zomermaanden volop te genieten
van het duikplezier.
Voor meer informatie, kijk op
www.osvquintus.nl

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

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

schoonmaak
nieuwbouw
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

Aniek Poels uit Swolgen in Rabo
Talententeam 2011
Afgelopen weekend werd op Indoor Brabant het nieuwe Rabo Talententeam gepresenteerd. Een van de
nieuwkomers dit jaar bij de jonge springruiters is Aniek Poels uit Swolgen.

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

Verstappen Verpakkingen is een familiebedrijf dat opgericht is in

In het Rabo Talententeam, dat vier
nieuwe gezichten kent, zijn talenten
uit de disciplines dressuur, springen
en eventing opgenomen. Het team
wordt jaarlijks samengesteld door de
bondscoaches jeugd en senioren van
de Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportfederatie (KNHS). Alleen de
meest talentvolle en succesvolle
paardensporters van Nederland komen hiervoor in aanmerking.
Voor de talenten betekent
opname in het team een erkenning
en waardering van hun talent en
inzet. De KNHS bondscoaches spreken
hiermee een groot vertrouwen uit in

hun toekomst. Zij zijn op dit moment
de meest succesvolle sporters in hun
discipline en leeftijdscategorie en
daarmee de ambassadeurs van het
Rabo Talentenplan. Daarnaast zijn
de prestaties en ontwikkeling van
de leden van het Rabo Talententeam
erg belangrijk voor de paardensport
omdat de toewijzing van subsidies
door NOC*NSF mede wordt bepaald
door de prestaties van deze groep en
hun doorstroom naar de top van de
senioren.
Aniek Poels (24) uit Swolgen is
dit jaar voor het eerst lid van het
Rabo Talententeam. De amazone

was al succesvol bij de pony’s.
Daarna ging ze werken in de
handelsstal van haar vader, waar
paarden, als ze goed presteerden,
werden verkocht. Daardoor was ze
als junior en young rider niet in staat
zich in de kijker te rijden. Nu heeft
ze Asteria (v. Calvados), waar ze al
geruime tijd mee rijdt en waarmee
ze een goede combinatie is gaan
vormen. Zo was ze in 2010 in de door
Nederland gewonnen landenwedstrijd in Lissabon dubbel foutloos, werd
ze tweede in de Grote Prijs CSI2* van
Valkenswaard en won ze de Grote
Prijs van Hengelo.

1979. Wij ontwerpen en produceren thermogevormde verpakkingen, zoals
bijvoorbeeld de bekende blauwe champignonbakjes en aardbeienbakjes.
Alle faciliteiten zijn onder één dak gevestigd, van ontwerp tot aflevering.
Ons zeer flexibele team bestaat uit 40 medewerkers. Samen hebben wij al
jaren ervaring op de internationale markt voor thermogevormde verpakkingen.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar:

Allround verkoop medewerker
binnendienst (m/v)
Heftruckchauffeur (m/v)
Parttime / Fulltime inpakmedewerker (m/v)
Heb je belangstelling voor een van deze vacatures of wil je meer informatie hierover?
Bezoek ons dan op www.verstappenverpakkingen.nl.
Wij wensen geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie!

Broekveldweg 2
5961 NP Horst, NL
T +31 77 398 47 76
F +31 77 398 64 00
E info@verstappenverpakkingen.nl
I verstappenverpakkingen.nl

De Mèrthal in Horst stond zaterdag 26 en zondag 27 in het teken staan van het radio controlled model
stockcarracing. De hal was volledig omgetoverd tot een racecircuit. Organisator SRP de Peeldrivers
organiseerde het evenement dit jaar voor de zeventiende keer. Het is een ware Horster traditie in de model
stockcar wereld, met deelnemers uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Schotland en de Verenigde
Staten van Amerika.
Voor meer foto’s kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Menwedstrijden Horst
van internationaal formaat
Op 9 en 10 april wordt met de nationale Menwedstrijden in Horst het outdoor menseizoen geopend. Tijdens
deze wedstrijden komen de rubrieken voor enkel-, twee- en vierspan pony’s en de twee- en vierspan paarden aan
de start. De wedstrijden zijn door de internationale hippische sportbond FEI aangewezen als kwalificatiewedstrijden voor de Wereldkampioenschappen 2011 en 2012.
De top van de Nederlandse
deelnemers verschijnt in Horst
aan de start, waaronder regerend
wereldkampioen tweespan paarden
Harrie Verstappen, die in augustus
zijn titel hoopt te mogen verdedigen
op het WK in Frankrijk. Uiteraard
ontbreken viervoudig wereldkampioen
vierspannen IJsbrand Chardon en
oud-wereldkampioenen tweespan
paarden Riny Rutjens en Mieke van
Tergouw niet op de deelnemerslijst.
De huidige wereldkampioene
enkelspan pony Melanie Becker krijgt
evenals haar collega’s in Horst de
eerste kans om zich in de kijker van
de bondscoach te rijden voor het WK,
dat eind september wordt verreden
in Slovenië. Ook wereldkampioen
van 2007 bij de vierspan pony’s
Jan de Boer en zilveren medaille-

winnaar Aart van de Kamp jr. zijn
in Horst van de partij. In de para
equestrian rubriek moet wereldkampioen 2008 Jacques Poppen het
opnemen tegen Nederlandse en
Duitse concurrenten.
Evenals voorgaande jaren heeft
Horst de wedstrijden opengesteld voor
een aantal buitenlandse deelnemers.
Maar liefst zeven nationaliteiten zijn
op de startlijst vertegenwoordigd
met menners uit Argentinië, België,
Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië
en natuurlijk Nederland. Onder hen
bevindt zich het jonge Belgische
mentalent Glenn Geerts uit Oostmalle.
De 21-jarige Glenn stapte in 2010
na een groot aantal successen bij de
ponyvierspannen over op de paarden
en hij hoopt hiermee net zo succesvol
te worden.

Het gratis toegankelijke evenement op het ruiterterrein nabij
Kasteelpark Ter Horst biedt veel meer
dan alleen mensport. Er worden
diverse nevenactiviteiten georganiseerd. De stichting Koudbloed in
beweging heeft een spectaculair
programma samengesteld met
onder meer een vliegend tapijt voor
kinderen en touwtrekken tegen een
paard. Veder zijn er diverse clinics en
demonstraties waaronder Freestyle
en Vrijheidsdressuur. Kinderen kunnen zich laten schminken, ze mogen
ponyrijden, maar ze kunnen zich
ook vermaken in de mobiele kinderboerderij. Kortom, de menwedstrijden
in Horst bieden voor ieder wat wils.
Kijk voor meer informatie en het
volledige programma op
www.menwedstrijdenhorst.nl
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Wittenhorst mist stootkracht Autocross in Horst
Als je geen doelpunten kunt maken, dan win je ook niet. Dit gezegde kan Wittenhorst in de oren knopen. Het
ontbreekt de ploeg aan een afmaker. Vele uitgespeelde goede mogelijkheden verzanden in onmacht. Panningen
kon derhalve blij zijn dat de brilstand 0-0 op het scorebord bleef.
Vanaf de aftrap zocht Wittenhorst
de aanval. We noteerden direct een
solo van Bram Rubie die voorlangs
schoot. Panningen kreeg eenzelfde
mogelijkheid, maar miste eveneens. Wittenhorst bleef in het eerste
kwartier het spel dicteren. Een vrije
trap van Bram Rubie kon door Will
Spreeuwenberg net niet worden
verlengd. In de 24e minuut leek
Wittenhorst te gaan scoren. Bram Rubie
werd in de ruimte gestuurd en kwam
ineens oog in oog te staan met de
doelman. Zijn boogbal ging net over
het doel. Direct hierna kon Gijs Hagens
net geen opening vinden. Plots kreeg
Panningen een scoringskans. Het schot

dat volgde werd door Sjors Witt op
waarde geschat. Pal voor rust kon Bram
Rubie voor beroering zorgen. Helaas
was de doelman van Panningen hem te
snel af. Na de pauze was het Panningen
dat de eerste kans kon laten noteren.
In tweede instantie kon uitblinker Will
Spreeuwenberg de bal wegwerken.
Vanaf dit moment creëerde Wittenhorst
een ogenschijnlijk veldoverwicht.
Een drietal identieke situaties had
Wittenhorst een voorsprong op kunnen
leveren. Eerst was het Kevin de Mulder
die de doelman niet kon passeren.
Maar ook Gijs Hagens kon de aanval
geen goed vervolg geven. Het schot
was niet krachtig genoeg. Een solo van

Kevin de Mulder werd vanaf de doellijn
teruggelegd, maar helaas was niemand
van Wittenhorst attent genoeg. In deze
periode verzuimde de scheidsrechter de
bal op de stip te leggen toen Kevin de
Mulder voor iedereen zichtbaar op de
doellijn werd aangetikt.
In blessuretijd kreeg zowel
Panningen als Wittenhorst de kans om
alsnog de overwinning te pakken. Boy
Schijven stuurde in een beweging de
bal richting doel, maar hij mikte niet
zuiver genoeg. Ongetwijfeld de beste
kans was weggelegd voor Bram Rubie.
Opstomend naar de doelman wist
laatstgenoemde het schot te blokkeren.
Zo bleef het 0-0.

verplaatst naar 3 april
In verband met het slechte weer is de autocross van autocrossclub
De Paradijsracers uit Melderslo op 20 maart aan het Peeldijkje in Horst
verplaatst naar zondag 3 april.
Dit jaar is er een baan met een
lengte van 650 meter aangelegd.
Gezien de vele voorinschrijvingen worden op 3 april 220 tot
250 auto’s aan de start verwacht,
waarvan 71 coureurs van ACC De
Paradijsracers zelf. Het Peeldijkje
is op zondag van 09.30 tot 18.00
uur vanaf de Herenbosweg geheel

afgesloten voor verkeer, ook voor
fietsers en voetgangers. Er wordt
voor een omleiding gezorgd.
De entree bedraagt voor jeugd
van 12 tot en met 15 jaar 2 euro.
Volwassenen betalen 6 euro en
kinderen hebben gratis toegang.
Parkeren is gratis. Voor meer informatie kijk op www.paradijsracers.nl

Wittenhorst

34 uur voetballen
voor het goede doel

Fotografie: Kino Linders

In het kader van het 75-jarig jubileum van RKsv Wittenhorst zal de
club ‘De langste wedstrijd ooit’ spelen voor het goede doel. Deze
voetbalmarathon zal een enorm voetbalspektakel worden met als
resultaat ‘de langste wedstrijd ooit gespeeld in de Benelux’.

Gehen los op ‘t

HALFVASTEN-BAL
Samstag 2 april a.s. in

Er wordt tijdens het evenement
34 uur aan een stuk gevoetbald.
De wedstrijd begint zaterdag
27 augustus om 08.00 uur en eindigt
op 28 augustus om 18.00 uur.
De opbrengst van ‘De langste wedstrijd ooit’ is bestemd
voor het opzetten van G-voetbal
binnen Wittenhorst. Hier wordt
reeds geruime tijd aan gewerkt
en inmiddels is door middel van
goede samenwerking tussen diverse
partijen, waaronder ouders, deze
ontwikkeling in de eindfase beland.
Ton Hagens, voorzitter van
Wittenhorst: “Het G-voetbal bij

Wittenhorst is kortgeleden opgestart
en kan elke vorm van ondersteuning
goed gebruiken. Met dit initiatief
vanuit onze eigen vereniging krijgt
het de aandacht die het verdient”.
Het slot van ‘De langste
wedstrijd ooit’ valt samen met de
finale van de ACB Phoxy Cup. Dit
is een toernooi voor de F-jeugd
waaraan dit jaar 24 verenigingen
deelnemen. Al deze deelnemende
clubs hebben een samenwerkingsverband met PSV.
Voor meer informatie en de
mogelijkheden om deel te nemen
kijk op www.rksv-wittenhorst.nl

Sporting ST wint van
rode lantaarndrager
Door: Tim van Rijswick

Voor beide partijen was het een belangrijk duel. Sporting ST is nog
steeds niet uit de degradatiezone en voor Oostrum is ieder punt belangrijk om degradatie nog af te wenden.

Met ‘n extra optreden van
W DREEJ (om 21.30 uur)
Zaal open om : 20.30 uur
Voorverkoop: Entree € 11.00 p.p. (10 pers. Of meer € 10.00 pp) Dagkassa: € 13.50
Voorverkoopadressen: Lico Fashion in de Past. Vullingsstraat in Sevenum
En bij de Wingerd (iedere dag na 18 uur)

Kijk voor meer info op: www.dewingerdhoreca.nl of www.diepowerhosen.nl

de Wingerd, Maasbreeseweg 2, 5975 BN Sevenum, 077-4671264

Sporting ST begon sterk aan de
wedstrijd en dwong Oostrum ver
terug op eigen helft. Toch waren er
in de beginfase voor beide partijen
wat kansen om de score te openen.
Sporting ST had de overhand, maar
kon geen grote kansen afdwingen.
Oostrum kwam er vaak snel uit met
een counter.
De grootste kans kwam vlak voor
rust op naam van Rick van Rijswick.
Hij kwam vlak voor het doel van
Oostrum in een kansrijke positie,
maar hij schoot de bal ruimschoots
over. Langzaam maar zeker kwamen
er meerdere openingen in de defensie van Oostrum.
Het beeld veranderde in de
tweede helft weinig het was daarom
wachten op de openingstreffer
van Sporting ST. Eerst was Kevin
Goldschmidt dichtbij, maar hij zag
zijn inzet op de lat uiteenspatten. Vlak daarna tekende Rick van

Rijswick (75e min) voor de verdiende
1-0, door uit een rebound feilloos de
bal tegen de touwen aan te jagen.
Oostrum was genoodzaakt een
slotoffensief te starten. Sporting
verzwakte naar de voorsprong, mede
hierdoor werden de rollen omgedraaid. Oostrum werd meerdere
keren gevaarlijk, maar telkens was
het Bram Willems of een verdediger
van Sporting ST die de gelijkmaker
voorkwam.
In de laatste minuut van de wedstrijd kwam de bevrijdende treffer
uit een goed uitgespeelde counter.
De 2-0 werd goed afgerond door
Sander Thijssen.
Voor Oostrum lijkt degradatie
een feit, of er moet nog een wonder
gebeuren.
Sporting ST is nog altijd niet
veilig maar staat op een ogenschijnlijk veilige zevende plaats op
de ranglijst.
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Korfbalvereniging ODOS
actief in woonwijken
Korfbalvereniging ODOS uit Hegelsom laat jeugd en volwassenen op 6 april om 18.15 uur in Horst aan het
Pastoorsveld en op 13 april om 18.15 uur in Sevenum aan de Van Vlattenstraat kennismaken met korfbal.

Limburg Express Cycling
Team 2011
Afgelopen weekend vond bij brasserie In de Witte Dame in
Grubbenvorst de perspresentatie plaats van het Limburg Express
Cycling Team. Het team word in 2011 versterkt met twee nieuwe
renners: de jeugdige mountainbiker Dave Vermazeren uit Horst en Ed
de Hond uit Baarlo die in de klasse masters uitkomt op de weg. Voor
meer informatie kijk op www.limburgexpress.nl

Tessa Pekx tweede
op NK
Jeugd en volwassenen kunnen op
korven van verschillende paallengte
oefenen. De leden van ODOS geven
uitleg over het spel korfbal en laten
zien dat korfbal een veelzijdige sport
is. Bij korfbal zijn er korven met
verschillende paalhoogtes en ook de
balgrootte wordt aangepast aan de
leeftijd.
Op jonge leeftijd kan met korfballen worden gestart. De jeugd is

verdeeld in de leeftijdsgroepen van
4 tot 18 jaar en leert spelenderwijs
het spel onder de knie te krijgen. Een
keer per week komen de allerkleinsten bij elkaar om onder deskundige
begeleiding kennis te maken met
korfbal. Vanaf 7 jaar spelen kinderen
in teamverband korfbalwedstrijden
tegen leeftijdsgenoten van andere
korfbalclubs. Volwassenen kunnen
terecht voor recreatief spel, maar er

zijn ook een aantal prestatieteams.
Korfbalvereniging ODOS is altijd
op zoek naar nieuwe leden. Drie
seniorenteams en drie jeugdteams
spelen mee in de verschillende
competities. Een training bezoeken
kan op dinsdag- of donderdagavond
van 18.00 tot 21.30 uur op Sportpark
Wienus in Hegelsom.
Voor meer informatie kijk op
www.odoshegelsom.nl

WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

Wijnhuis van de maand: Angove Zuid Australië
Een tophuis met gerenommeerde wijnen.

S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

De witte gemaakt van de Chardonnay heeft enkele maanden houtlagering
ondergaan, wat hem heel bijzonder maakt. Bij rood;; de keuze tussen
:
Shiraz en Merlot. De Shiraz is het krachtigste en heeft
Actieprijs
zelfs 12 maanden houtlagering gehad. Deze wijnen
er ﬂes
€ 7,49 p 39,99
moet u geproefd hebben.
€

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

Doosprijs

Zaterdag 26 maart vonden de Nederlandse Kampioenschappen
majorette plaats in Waalwijk. Madrukro-lid Tessa Pekx nam aan dit
kampioenschap deel en eindigde op een tweede plaats.
Alle deelnemers moesten
gedurende het wedstrijdjaar aan een
bepaalde limiet voldoen om mee
te mogen doen aan het NK. In de
categorie van Tessa Pekx hadden
zich slechts drie meiden geplaatst.
Het Madrukro-lid mocht als laatste
in haar categorie aantreden en haar

show opvoeren. De show, gebaseerd
op Belle en het Beest, werd door
twee juryleden beoordeeld.
Tijdens de prijsuitreiking aan het
einde van de middag bleek dat Tessa
Pekx tweede werd met een mooi
puntenaantal van 69,6. Een mooi
resultaat.

SLECHTE SCHOORSTEEN
GESCHEURDE GEVEL
SLECHT VOEGWERK
VERVUILDE GEVEL
Dat lossen wij graag voor u op!
MEERSELSEPEEL 7 | YSSELSTEYN | T 0478 64 04 41 | INFO@ VOSSENBERGBV.NL | WWW.VOSSENBERGBV.NL

KWIK-REP
Vrijdag 1 april
WEEkEnd kick OFF
lOOpErS
SjOZa

Koelkast defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl

ZaTErdag 2 april
STOrMridEr
rEMOrSE
THE gUilT paradE
ZaTErdag 9 april
BOnES
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

30

cultuur

31
03

Museum De Locht

Poespas speelt
‘Gewoon te Gek’

Museumweekend
Komend weekend vindt voor de 30e keer het Museumweekend plaats, waaraan ook dit jaar Museum De Locht
in Melderslo meedoet. Dat betekent dat zaterdag 2 en zondag 3 april het museum gratis toegankelijk is en er een
aantal speciale activiteiten zijn.

Op zaterdag en zondag is er een
grote demonstratie van draaiende
landbouwmachines en -motoren en

zondag, met Campaign for Drawing,
een tekenproject voor jong en oud.
Dit project is overgewaaid vanuit

Engeland en werd vorig jaar gelanceerd door het Huis voor de
Kunsten Limburg en de Academie
voor Beeldende Kunsten Maastricht.
Onder begeleiding kunnen bezoekers
van alle leeftijden tekeningen en
schilderijen maken van voorwerpen,
machines, apparaten en gebouwen in
het museum. Vorig jaar deden zeven
Limburgse Musea mee en het was
direct een groot succes.
Dit jaar doet Museum De Locht
voor het eerst mee aan Campaign for
Drawing. Het museum heeft zes getalenteerde studenten bereid gevonden
om, in het kader van hun maatschappelijke stage, de begeleiding te
verzorgen. Voor meer informatie over
het tekenproject:
www.campaignfordrawing.org
Daarnaast is in de ruimte voor de
wisseltentoonstellingen een prachtige
tentoonstelling ingericht over de emigratie vanuit onze regio naar NoordAmerika in de periode van 1870 tot
1935 en in het daglonershuisje is
een expositie over de Eerste Heilige
Communie te zien.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

De Hegelsomse toneelvereniging Poespas speelt driemaal het
blijspel ‘Gewoon te Gek’, geschreven door Ton Davids.
Het verhaal speelt zich af in
Huize van Speykstraat, waarin
psychotherapeute Toos vier expsychiatrische patiënten probeert
te begeleiden naar een plaats in
de normale samenleving. Helaas
werken de vier patienten, genaamd
Isar, Lisette, Femmie en Bram niet
echt mee. Wethouder Van der Berghe
maakt de situatie nog moeilijker: de
gemeente moet bezuinigen en hij
komt kijken of Huize van Speykstraat
nog subsidie zal krijgen. Tot over-

maat van ramp komen er ook nog
eens nieuwe buren wonen. Wat
gaat er gebeuren met Isar, Lisette,
Femmie en Bram? Poespas treedt op
in Zaal Debije in Hegelsom, op zaterdag 9 april om 20.00 uur, zondag 10
april om 15.00 uur en op woensdag
13 april om 20.00 uur. Een kaartje
kost 7 euro, kijk voor meer informatie op www.toneelverenigingpoespas.nl of bel tussen 18.00 en 19.00
uur met Tonnie Bouten op telefoonnummer: 077 398 52 55.

Lezing Filippijnen
In het kader van de Vastenactie verzorgt Wiek Lenssen op 5 april om
20.00 uur in dienstencentrum Zonnehof in Tienray een lezing over de
Filippijnen.
De V astenactie richt zich dit jaar
bijzonder op de Filippijnen. Door
mijnbouw worden oude traditie
en toekomst bedreigd. “Het levert
werkgelegenheid op, maar heeft ook
een keerzijde”, aldus Wiek Lenssen.
“Het vernietigt de leefomgeving van
de mensen met hun unieke cultuur.
Maar nog erger, honderden gezinnen

zien hun levensbron verdwijnen”.
Swolgenaar Wiek Lenssen is in 2006
door de Unesco (VN) uitgezonden naar
dit gebied. Hij maakte een film over de
problemen rondom deze mijnbouwprojecten en wat er verloren zal gaan.
De film vertoont hij tijdens de lezing.
Toegang is gratis. Een gift voor het
werk van de Vastenactie is mogelijk.

De Rozenhof Lottum zoekt enkele enthousiaste vrijwilligers
Diverse enthousiaste vrijwilligers vertegenwoordigen het rozenkenniscentrum en de tourist-info
tijdens het seizoen van 1 mei t/m 30 september gedurende 7 dagen per week (van 10.00 uur tot
17.00 uur). Zij voorzien bezoekers van de nodige informatie en maken bezoekers enthousiast voor
de (Top- en ADR-) Roos en Rozendorp Lottum.
In 2010 hebben ca. 10.000 mensen het rozenkenniscentrum bezocht en ca. 20.000 de rozentuin
(exclusief het rozenfestival).
Er worden ook steeds meer rondleidingen met presentatie gegeven aan groepen.
In 2011 wordt gestart met rondleidingen op donderdagmiddag, waarvoor niet van tevoren
gereserveerd hoeft te worden.
Wij zijn nu op zoek naar enthousiaste mensen die tijdens het seizoen 2011 ons Rozendorp Lottum,
de rozentuin en touristinfo willen mee vertegenwoordigen vanuit de Rozenhof!
Hebt u interesse om als vrijwilliger deze infobalie van de Rozenhof te bezetten en ons mooie
Rozendorp Lottum te presenteren tijdens het seizoen of hebt u vragen, neem dan contact op met
Betty Kranz via tel. 077-4633300 of Mia van Lin via tel. 077-4631766 of stuur een mail naar
info@rozenhoflottum.nl.
Bestuur Stichting Rozenhof Lottum

In april kosteloos
kennismakingsbezoek
om uw klachten en de
fysiotherapeutische
mogelijkheden te
bespreken
TEL +31(0)77 39 85 180
MOBIEL +31(0)6 16 48 50 24
WEB www.fysiocarehorst.nl

31
03

cultuur 31

Helmie van de Riet maakt relikwieën voor
nabestaanden
De aandacht voor rouwverwerking na het verlies van een dierbare is de laatste jaren sterk toegenomen. Steeds
vaker willen nabestaanden een tastbare herinnering aan de overledene hebben. Kunstenares Helmie van de Riet
(49) uit Sevenum denkt en doet graag mee met de nabestaanden.

Helmie van de Riet studeerde in
2000 af aan de Kunstacademie. Haar
warme interesse heeft vooral de binnenkant van het menselijk lichaam en
het vervaardigen van relikwieën. Een
relikwie is een aandenken aan een
overleden persoon. Steeds vaker kloppen mensen uit Sevenum en omgeving bij haar aan om een relikwie te
laten maken.

Nabestaanden stellen
mijn werk erg op prijs

Van de Riet: “Vele jaren geleden
heb ik een relikwie gemaakt voor
een overleden vriendin. Dit relikwie
bewaarde ik hier in huis. Ik werd er
geregeld over aangesproken. Zo is
het balletje gaan rollen, want enkele
jaren geleden kreeg ik plots de vraag
of ik een aandenken wilde maken
voor iemand die kort daarvoor was
overleden. Ik ben aan de slag gegaan
en heb in samenspraak met de nabestaanden een kunstwerk gemaakt.
Je merkt dat nabestaanden het erg op
prijs stellen om een tastbaar aanden-

ken te hebben van de overledene. Ik
vind het een dankbare taak om dit te
mogen doen.”
Van de Riet maakt niet alleen
relikwieën voor mensen, maar ook
voor dieren: “Ja, je merkt dan hoe
belangrijk, hoe bijzonder, een dier
voor iemand kan zijn. Honden en
katten zijn favoriet, maar ook heb
ik al iets voor een overleden paard
gemaakt. Ooit heb ik alle gewisselde
tandjes van een hond in een kunstwerk verwerkt. En ik heb een dikke
kwast gemaakt van de haren van een

paard. Haren zijn sowieso een dankbaar materiaal, het staat heel dicht
bij iemand. Het is gevoelig materiaal,
je kunt er alle kanten mee op. Ik
heb ook een ketting van hondenhaar
gemaakt. Op dit moment ben ik een
relikwie aan het maken van de huid
van een slang. Dat is een fantastische
uitdaging.”
De relikwieën die Van de Riet
maakt, worden meestal gemaakt van
kleine dingen die de overledene altijd
bij zich had of die hem typeerden:
“Denk aan een duivenmand van een
duivenmelker, vingerhoedjes van een
naaister, een balletje waarmee de
hond speelde, kleine vissersattributen,
een pop van een poppenverzamelaar,
een medaille die iemand altijd in de
portemonnee droeg. In principe kan ik
met alles aan de slag. De nabestaanden hebben meestal zelf al iets bij zich
en anders denken we er samen over
na. Je overlegt hoe iemand was, hoe
het karakter was, hoe de persoon zich
gedroeg. Het relikwie moet passen bij
de overledene.”

De vraag is meer dan
verdubbeld
Van de Riet merkt een toename
van de vraag naar relikwieën: ”Een
jaar of vijf geleden maakte ik er af
en toe eentje. Tegenwoordig gaat er
geen maand voorbij. De vraag is meer
dan verdubbeld. Het past bij deze tijd.
Mensen zijn minder gelovig in de zin
van kerkbezoek. Maar toch willen ze
een tastbaar aandenken. Ze willen de
ziel, het karakter, de authenticiteit van
de overledene bewaren. Dat kan middels zo’n aandenken.”
Helmie van de Riet is blij dat ze
een rol kan betekenen in het verwerkingsproces van de nabestaanden:
“Het is dankbaar werk. Ik huil en lach
met de nabestaanden. We zijn er
samen intens mee bezig. En als het
resultaat dan tot tevredenheid is en
de mensen met een lach en een traan
ziet kijken naar het relikwie, ja, dan
ben ik een dankbaar mens.”
Voor contact met Helmie van de
Riet: helmievanderiet@home.nl

Rommelmarkt verpleeghuis Elzenhorst in Horst
Op zondag 3 april organiseert de Stichting Vrienden van verpleeghuis
Elzenhorst in Horst een rommelmarkt op het parkeerterrein van het
verpleeghuis.
Tijdens de rommelmarkt wordt
een keur aan artikelen waaronder
meubilair, porselein, glaswerk,
boeken, speelgoed, cd’s en platen ter
verkoop aangeboden. De opbrengst

van de markt komt geheel ten goede
aan de bewoners van verpleeghuis
Elzenhorst. De markt begint om
11.00 uur en duurt tot ongeveer
14.00 uur. De entree is gratis.

Op 31 maart 2011 wordt er door
het Horster Horeca Collectief
een nieuwe paarsblauwe horecamunt
in omloop gebracht met een
waarde van € 1,90

De oude witte munt is nog geldig tot 1-10-2011
De deelnemende horecabedrijven zijn:
Café De Leste Geulde, café Babouche, Carpe Diem, Liesbeth`s grand café,
café De Lange, Blok 10, café Het Centrum, café De Herströat, café Cox,
café De Beurs, café The Shuffle, café De Buun en theatercafé `t Gasthoes.
Sponsoren: Heineken, Brand, Lenssen, Rima en Fixet

OPHEFFINGSUITVERKOOP!!!
Muv: planten, potgrond, zaden en mest.
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Kieran Halpin in de Fookhook

* Ruim assortiment
tuin- en kamerplanten!

Met een optreden op zondag 3 april van de Ierse gitarist en songwriter Kieran Halpin wordt het seizoen van
Fookhook in De Sevewaeg in Sevenum afgesloten.

* Mooie hartverwarmende boeketten!
* Leuke decoraties voor Pasen!
* Alle voorkomende bloemwerken!
* Workshops voor Pasen!
Meer informatie vind u op
www.ab-bloemenservice.nl

en nog veel meer..

Acu-Balance

Sinds hij in de jaren zeventig zijn
ouderlijk huis op het Ierse platteland
verliet om als straatmuzikant zijn geluk
te beproeven in Dublin, heeft Kieran
Halpin een stroom prachtige songs de

wereld ingestuurd. Songs die ook door
zijn collega-muzikanten omarmd worden en in het repertoire van bijvoorbeeld Dolores Keane, The Battlefield
Band, Niamh Parsons, Vin Garbutt,

John Wright en Ilse de Lange is menige
Kieran Halpin-song te vinden.
In zijn meer dan 35-jarige carrière is zijn status als songschrijver
alleen maar gegroeid en zijn faam als
performer is minstens zo groot. Zijn
pakkende stem, volleerde gitaarspel
en energieke uitstraling maken dat hij
aan alleen zijn gitaar voldoende heeft
om zelfs de grootste podia te vullen.
In 2009 verscheen het laatste volwaardige studioalbum van Kieran ‘The
Deal We Made With God’. Kieran’s huidige ‘around the world in 80 days-tour’
brengt hem de hele wereld over en
overal waar hij geweest is zijn de reacties laaiend enthousiast. Kieran wordt
begeleid door de virtuoze Ierse gitarist
Jimmy Smith, een veel gevraagd studiomuzikant met een volstrekt unieke
gitaarstijl, opgebouwd uit een mix van
blues, country en rock.
Fookhook nodigt iedereen van
harte uit op zondag 3 april aanstaande
om 16.00 uur in Horecacentrum De
Sevewaeg, Markt 3 te Sevenum. De
toegangsprijs bedraagt 12,50 euro.

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts (ook preventief), Stress, RSI,
Vermoeidheid, Hoofdpijn/Migraine, Ischias
Ook bij: Stoppen met Roken en Afvallen
Rob Coumans

HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
ROERMOND: Putkamp 4 (Herten)

Tel: 077- 374 4305
www.acu-balance.nl
acu_balance@hotmail.com

Lid NVA. Consulten worden ook in 2011 vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Verhalen van vroeger

Doodstraf uitgesproken en
voltrokken te Sevenum
In de kerk van Sevenum stal zwerver Cornelis Frolinghs op 7 oktober 1718, ergens tussen 12 en 13 uur, een
groot zilveren verguld kruis en een zilveren ketting van het Mariabeeld. Een groot misdrijf.
De beklaagde kreeg een
advocaat toegewezen om hem te
verdedigen. Hij beschreef de dief als
een “onosel mensch” en vroeg om
strafvermindering of, uit barmhartigheid, met een lijfstraf van ’geseling’
te volstaan. Het gerecht liet het hier
bij nader onderzoek niet bij zitten
en informeerde bij andere dorpen in
de omgeving of meerdere misdaden van Frolinghs bekend waren.
Die zouden, bij het vonnis tegen
gearresteerde, meewegen in het
oordeel.
In deze zaak tussen de officier

van de Heerlijkheid Sevenum, in
naam van de Hoogwelgeboren
Marquise Douariere van Hoensbroek,
Vrijvrouwe van Horst, Sevenum en andere plaatsen, tegen den beklaagde
Cornelis Frolinghs werd bij de uitspraak van het vonnis meegewogen
dat de beklaagde ook in Straelen en
Walbeck diefstallen gepleegd had. De
opbrengst daarvan had hij in Kevelaer
en Venlo verkocht.
De zes schepenen van Sevenum,
aangevuld met een schepen uit Horst
deden op 22 oktober 1718 uitspraak.
“Dat den beklaagde zijne misdaden

bekend hebbende ter plaatse van
justitie aldaer met een galg en met
de strop gestraft sal worden tot
de doodt daer op volgt.” En zo geschiedde: “met een ijzeren kettting
om den hals tussen hemel en aarde
sal blijven hangen tot voorbeeld
en afschrikking van dergeliijcke
misdaden”.
Bron: Schepenbank Sevenum gerichtsprotocol 1685 - 1745 bladzijde.
330 t/m 340. Op afspraak zijn deze
processtukken in zijn geheel in te
zien in het archief van Museum de
Kantfabriek in Horst.

Museumweekend in de
Kantfabriek
Tijdens het Nationale Museumweekend op 2 en 3 april organiseert Museum de Kantfabriek in Horst twee
projecten: Campaign for Drawing en project Pikant.
Het project Campaign for Drawing
werd vorig jaar met succes voor het
eerst gelanceerd door het Huis voor
de Kunsten Limburg en de Academie
voor Beeldende Kunsten Maastricht
gezamenlijk met zeven Limburgse
musea. Vele bezoekers van musea
lieten zich verleiden om te tekenen.
Jong en oud, amateur en professionele
kunstenaar, iedereen tekende actief
mee.
Elk deelnemend museum geeft aan
het project een heel eigen invulling.
In Museum de Kantfabriek wordt de
activiteit voorbereid en begeleid door
Marian Litjens, docent Tekenen en twee
studenten van de opleiding Docent

Beeldende Kunst en Vormgeving van
de Academie Beeldende Kunsten
Maastricht.
Het project Pikant is geïnspireerd
door de rijke geschiedenis, de exclusiviteit en het gebruik van kant in
verschillende ceremonies en rituelen.
Het zette de studenten Jiska Stoot en
Frances Theelen aan tot het nadenken
over de betekenis en de functie van
kant in de hedendaagse tijd en cultuur.
Tijdens dit project worden bezoekers
van alle leeftijden uitgedaagd om hieraan deel te nemen en op eigentijdse
wijze vorm te geven aan de betekenis
van ‘something old, something new,
something borrowed, something…´

Daarnaast kunnen bezoekers in
het museum genieten van de vaste
expositie over de textielgeschiedenis van Horst en omstreken en zijn er
twee wisseltentoonstellingen: ‘Er loopt
een rode draad doorheen’ en een
expositie over een middeleeuwse riem
‘De Chatelaine ontsloten’.
De toegang tijdens het museumweekend is gratis. Museum de
Kantfabriek is gevestigd aan de
Americaanseweg 8 in Horst en geopend
van dinsdag tot en met zondag van
14.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen
dagelijks terecht op afspraak.
Voor verdere informatie
www.museumdekantfabriek.nl
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Uitwisseling
Canix en KPJ

Een van ’s werelds beste gitaristen in Horst

Albert Lee & Hogan’s
Heroes in Cambrinus
Het muziekpodium Cambrinus bestaat dit jaar 12,5 jaar. Om dit jubileum
te vieren speelt gitarist van wereldformaat Albert Lee met zijn band Hogan’s
Heroes op zondag 3 april in Horst.
Albert Lee heeft sinds 2003 het
Cambrinuspodium geen jaar meer overgeslagen. Het optreden is dit jaar zijn
enige optreden in Nederland. Net als
vorige jaren staat dit concert van Albert
Lee vanwege de grote belangstelling
uit binnen- en buitenland gepland in de
Kasteelboerderij in Horst.
Albert Lee wordt gezien als ’s
werelds snelste ‘guitarpicker’ en wordt
bewonderd door grootheden als Eric
Clapton, Dave Edmunds, Ron Wood,
Jackson Browne, Joe Cocker, the Everly
Brothers, Emmylou Harris en Ritchie
Blackmore. Als sessiemuzikant is hij te
horen op menige plaat of cd van deze

artiesten. Jarenlang was hij een vaste
waarde in de band van Eric Clapton, die
hem als een van zijn grote voorbeelden
noemt.
Naast zijn eigen band maakt Lee
deel uit van de meest uiteenlopende
muziekprojecten en werkt hij samen
met Willie Nelson, Lonnie Donegan,
Don Everly, Nanci Griffiths, Dave
Edmunds, Glenn Cambell, Chris Farlowe,
Dolly Parton, Joan Armatrading, Joe
Cocker, Linda Rondstadt en Jools
Holland.
Het concert begint om 16.00 uur en
reserveren is aan te bevelen via 077
398 30 09 of cambrinushorst@home.nl

Deel twee van de uitwisseling
tussen Canix in Lottum en KPJ uit
Melderslo vindt plaats op vrijdag
1 april in OJC Canix in Lottum.
KPJ Melderslo neemt twee bands
mee met muzikanten, onder andere
uit hun eigen dorp. De groepen zijn
Epic Fail, die pop en rock covers ten
gehore brengen en Otherwise, die
garant staan voor strakke rock covers.
Behalve dat beide dorpen hun eigen
soos hebben, zijn er in beide dorpen
veel muziekliefhebbers en muzikanten. Dat was de reden voor een
uitwisseling. In november vorig jaar
stond de KPJ-soos in Melderslo vol
met metalfans. Lottum zorgde met
International Paper en Stratex voor
stevige muziek. Het publiek bestond
dan ook niet alleen uit Lottumse en
Melderslose jongeren, maar ook
nieuwsgierigen van OJC Niks en OJC
Walhalla kwamen rocken. De entree
is 4 euro. De aanvang is om 21.00 uur.

Haal het voorjaar
in huis bij Villa Fleur!!
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Graag tot ziens bij

The Sparks
in ’t Tunneke
Na een betrekkelijk rustige
periode voor The Sparks treden zij
op zaterdag 2 april op in Café Zaal
’t Tunneke in Melderslo.
De rustige periode wil niet
zeggen dat The Sparks stil hebben
gezeten. Er is nog regelmatig gewerkt aan nieuw repertoire waarvan
zij enkele nummers in Melderslo ten
gehore zullen brengen. Overigens
zal ook het traditionele repertoire
van The Shadows tot Creedence
Clearwater Revival niet ontbreken.
Voor liefhebbers van zestig en zeventiger jaren muziek een goede gelegenheid om weer eens te genieten
van livemuziek. Het optreden staat
gepland rond 21.00 uur.

Painting the Past krijtverf
vanaf nu verkrijgbaar bij:

Laat u inspireren in onze totaal
vernieuwde showroom.

StationSweg 86 • ooStrum • www.Stoffelhoeve.nl

Aanmelding
Talentenspektakel

Hans de Booij in
Muziekcafe de Buun
Op zaterdag 2 april vindt er in de Buun in Horst een optreden plaats van
Hans de Booij, de zanger van hits als Annabel, Een vrouw zoals jij en Alle
vrouwen.
Na jaren van stilte heeft Hans de
Booij een nieuwe cd uitgebracht met
de titel Emocratie. Een cd met nieuw
Nederlands en Franstalig repertoir
die melodieën bevat die niet wilden
verdwijnen uit het hoofd van de zanger

terwijl hij al lang niet meer voor het
publiek zong. Melodieën die vol zitten
met verlangen naar harmonie, liefde,
gezond verstand. Het concert vindt
plaats op zaterdag 2 april om 22.00 uur
en de entree bedraagt 5 euro.

Jeugdvereniging Usee
organiseert dit jaar op zondag
10 april weer het Talentenspektakel. Tijdens dit evenement kan
de jeugd uit groep 3 tot en met 8
van de basisschool laten zien wat
ze kunnen: playbacken, zingen,
dansen, goochelen, cabaret et
cetera, kortom alles mag.
Het festival heeft dit jaar
Showbizz als thema. Na een
spectaculaire opening van het
festival begint de wedstrijd. Het
programma is zeer gevarieerd. Zo
playbacken en dansen Mirthe,
Manouk en Sita op het liedje Fout
ventje en geeft Bas een drumsolo.
Maud komt live een liedje van
Beyoncé zingen. Als alle deelnemers
hebben opgetreden maakt een
vakkundige jury de winnaars bekend.
Na de prijsuitreiking wordt de
middag gezamenlijk afgesloten met
het Talentenspektakellied. Iedereen
tussen de zes en dertien jaar die nog
mee wil doen kan zich aanmelden
op www.useehorst.nl

Jose Janssen
Tienrayseweg 12
5864 CJ Meerlo
Tel: 0478-692803
www.kookkelder-meerlo.nl

KOM GEZELLIG KOKKERELLEN IN DE KOOKKELDER.
TIJD VOOR PARTYKOKEN (8-24 personen)
Iets te vieren met: * VRIENDEN * VRIJGEZELLEN
* PERSONEEL * VERENIGING
* BEDRIJF
* FAMILIE
Kom een middag of avond kokkerellen en heerlijk eten.
Een keuze uit vele beproefde recepten.
Succes verzekerd!
Tevens KINDERFEESTJES (max.10 kinderen)
en KOOKCURSUSSEN
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India centraal tijdens SOS-vriendenmeeting
deze shop is van alles te krijgen uit
India. Kleren, tasjes, stoffen, sieraden,
snuisterijen, armbanden, ringen en
dergelijke. De opbrengst van deze shop
komt geheel ten goede aan het project
Mobiele Schoolbus India. In de lounge
van Zaal ’t Brugeind in Meerlo worden
de gasten vanaf 19.30 uur muzikaal
welkom geheten door het duo Luuk &
Dennis. Studente Holly Janssen (15) uit
Swolgen is een van de sprekers. Zij vertelt aan de hand van beelden over haar
ervaringen bij het project van Pappa
Steven Vidyaakar in Chennai (India).
Ze doet dat samen met Jip van Gool uit
Sevenum. Samen met een groep leerlingen van het Dendron College uit Horst
waren ze afgelopen najaar in India met
een delegatie van Helpende Handen uit
Venray.

Hans Vestjens en René Poels nemen
de bezoekers mee aan de hand van
kleurrijke beelden naar India naar
aanleiding van hun bezoek aan dit
land. De filmpremière wordt ingeleid
door directeur Ronald Kohnen van
COS Limburg die samen met Marijn
Poels naar India reisde om de film te
maken. Tijdens de avond wordt onder
alle bezoekers het kunstwerk ‘Moeder
Maas’ uit het unieke project Mieke
and Friends verloot. Tijdens de pauze
worden Indiase hapjes geserveerd
die gemaakt zijn onder leiding van
Truus Jenner van ‘Azië in de wok’ uit
Blitterswijck. De SOS-vriendenmeeting
begint om 20.00 uur en de zaal is al
vanaf 19.30 uur open. De bijeenkomst is
voor iedereen toegankelijk en de entree
is gratis.

Beeld uit de documentaire Building Dreams in Darkness van Marijn Poels

Four dudes in D’n Toerstop

De Stichting Ontwikkelingssamenwerking (SOS) Meerlo-Wanssum houdt zaterdagavond 2 april weer een
SOS-vriendenmeeting. Deze staat geheel in het teken van India en het nieuwe project dat SOS samen met Wilde
Ganzen in Chennai (India) steunt. Het doel van dit project is de realisering van een schoolklas op wielen.

Classic-rock- en bluesband Four Dudes staan zaterdag 2 april om
21.30 uur op het podium in het café van D’n Toerstop op de
Broekhuizerdijk 27 in Melderslo. De toegang is gratis.

Tijdens deze avond zijn er weer
enkele primeurs te beleven. Zo gaat
de nieuwste film Building Dreams in
Darkness van documentairemaker Marijn
Poels uit Swolgen in première. Deze film
gaat over het sociale werk van Steven
Vidyaakar en het nieuwe project van de

mobiele school. Het belicht het leven
van de arbeidersfamilies die bij de grote
bouwprojecten neerstrijken en waarvan
de kinderen nog geen onderwijs volgen.
Via het project Mobiele Schoolbus India
gaat daar verandering in komen. De film
is mogelijk gemaakt dankzij een bijdra-

ge van de NCDO (Nationale Commissie
voor Internationale Samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling). SOS presenteert tijdens deze vriendenmeeting
ook haar India-shop. Overal waar SOS
de komende jaren aanwezig is zal de
kleurrijke India-shop meetrekken. In

De band Four Dudes is opgericht
in 1992. Ze spelen voornamelijk
eigen werk, maar mogen ook graag
klassieke rock- en bluescovers spelen
van onder anderen ZZ-Top, Pat Travers,
Michael Keaton, Gary Moore en The

Black Crowes. De muzikanten hebben
in verschillende bands gespeeld en
daarmee in uiteenlopende stijlen hun
ervaring opgedaan. De kern van de
Four Dudes speelt, met kleine zijstappen, al samen sinds 1986.
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koopwoningen van Wonen Limburg
op www.thuisinlimburg.nl.

Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst
Horst@wonenlimburg.nl

www.wonenlimburg.nl

T (077) 397 42 00
65 (gratis)
Service onderhoud: 0800 966 36
www.wonenlimburg.nl

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
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AGENDA

Lottum

Kerkdiensten

America

Meerlo

za 2 april 21.30 uur
Locatie: Station America

za 2 april 20.00 uur
Organisatie: SOS MeerloWanssum
Locatie: ’t Brugeind

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Volbeer

Evertsoord

Voorstelling Elckerlijc
vr 8 t/m zo 17 april
Organisatie: Stichting Iedereen
Locatie: kerk Evertsoord

Hegelsom
Lenteconcert

za 2 april 20.00 uur
Organisatie: zangvereniging
Egelsheim
Locatie: Hubertuskerk

Horst
Loopers

Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

vr 1 april
Locatie: Blok 10

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

Museumweekend

Huisartsenpost

za 2 april 15.00 uur
Locatie: Stationsstraat/Pastoor
Debijestraat

za 2 en zo 3 april 14.00–17.00 uur
Locatie: de Kantfabriek

So you think you can buis
za 2 april 21.30 uur
Locatie: De Lange

(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

za 2 april 22.00 uur
Locatie: de Buun

Tandarts
Spoedgevallendienst
1 t/m 7 april
Kies Mondzorg Velden
Margrietstraat 3, Velden
T 077 472 24 86

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

SOS-vriendenmeeting

Metal night met stormrider en DJ Peppie
za 2 april 22.30 uur
Locatie: Blok 10

DierenDoeDag
zo 3 april 10.30-15.30 uur
Locatie: Citaverde college

Melderslo

zo 3 april 11.00–17.00 uur
Organisatie: Stichting De
Peelkabouters
Locatie: De Mèrthal

zondag

zondag

zo 3 april 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Heilige mis

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

Heilige mis

za 2 april 20.30 uur
Locatie: D’n Toerstop

Hegelsom

Sparks

Horst (Lambertus)

za 2 april 21.00 uur
Locatie: ‘t Tunneke

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Eiergoejuh

zondag

Heilige mis

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

zo 3 april 15.00 uur
Locatie: OJC Knor

woensdag
donderdag
vrijdag

Band Battle Ronde 3

Kronenberg

zo 3 april 20.45-23.30 uur
Locatie: OJC Knor

zaterdag

Sevenum

zondag

Demonstratie
vislijnmachine

vr 1 april 10.00-14.00 uur
Locatie: Catch Up

zondag
donderdag

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Melderslo

Halfvaste-bal

Meterik

za 2 april 20.00 uur
Locatie: De Wingerd

zaterdag

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

zondag
dinsdag

zo 3 april 10.00–12.00 uur
Locatie: De Schatberg

Sevenum

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

di 5 april 20.00 uur
Organisatie: Wiek Lenssen
Locatie: dienstencentrum
Zonnehof

09.45

Meerlo

zaterdag
maandag
donderdag

Tienray

19.00

Lottum

za 2 april 19.00–23.00 uur
Locatie: Toverland

zo 3 april 16.00 uur
Locatie: Fookhook

19.15

Grubbenvorst
zaterdag

Meterik

10.00

Broekhuizenvorst

za 2 en zo 3 april 11.00–17.00 uur
Locatie: De Locht

Four Dudes

10.00

Broekhuizen

donderdag

Lezing Filipijnen
Albert Lee & Hogan’s
Heroes

Heilige mis

Museumweekend

Kieran Halpin
Wijsneuzendag

America

zaterdag

Magic Night
Hans de Booij

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

vr 1 april 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Opening rotonde

Venlo

Venray

Canix/KPJ Uitwisseling

vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij
u naar de desbetreffende
parochie.
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Interview met docent Herman Geelen van Dendron College

Het blijft bij ‘verrekte mongol’
De schrijvers en acteurs van de serie New Kids kondigden begin maart een tweede film aan over de jongens uit
Maaskantje. Gejuich onder jongeren, geklaag bij velen: de hype van onbeschofte en scheldende jongeren zal nog
aanhouden tot begin 2012.

laatste uur terugkomen, maar meestal
is dat niet eens nodig. Het zijn brave
leerlingen”, aldus Herman Geelen.
“Agressiever gedrag of
taalgebruik door de New Kids is
niet aan de orde”, zegt de geschiedenisleraar. Hij merkt wel wat
van de hype onder de leerlingen,
maar dit blijft vaak bij imiteren,
zoals scheldwoorden als ‘verrekte kut’. “Het is natuurlijk ruig.
Die jongens houden met niemand
rekening en gaan voor hun eigen
geluk, dat is aantrekkelijk voor
pubers. Voor iedereen trouwens.
Grensverleggend gedrag, dat vinden
jongeren stoer”, zegt Herman Geelen.

Het is allemaal zó
over de top

Op de eerste film kwam veel
commentaar, onder andere van burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven.
Middelbare scholieren zouden de New
Kids adoreren. Na vertoning in de
bioscoop zou geen fiets meer veilig

zijn en verhuftering onder middelbare
scholieren zou door de film steeds
meer voorkomen. Herman Geelen,
leraar geschiedenis aan het Dendron
College in Horst kent de hype, maar
merkt niets van die verhuftering:

“Dit is toch van alle tijden!”.
Volgens Geelen zijn de leerlingen
van het Dendron College niet agressief.
Af en toe is er een opstootje op het
schoolplein. “Soms klinkt er wel eens
een scheldwoord. Dan laat ik ze het

Het is duidelijk dat de acteurs
overdreven karakters neerzetten.
“De kleding, de kapsels en het taalgebruik, het is allemaal zó over de
top dat iedereen weet dat dit eigenlijk
niet kan. Het is grensverleggend met
humor. Dat zoiets populair wordt is
van alle tijden. Kijk bijvoorbeeld naar
Jacobse en Van Es, de Haagse typetjes
van Van Kooten & De Bie. Ik geloof niet
dat middelbare scholieren het echt
als serieuze helden zien. Ik kan me
voorstellen dat op de lagere schoolniveaus eerder wordt gedacht dat het

echt is. Toch is het erg gepersifleerd,
de meesten zullen dat toch wel
inzien.”
Het commentaar van Van Gijzel is
volgens Geelen dus totaal niet aan de
orde. “Misschien dat er in Eindhoven
een aantal jongeren wat gedronken
heeft, naar de film is gegaan en toen
uit een soort van stoerdoenerij tegen
een fiets trapte. Die jongeren weten
net zo goed als iedereen dat het niet
hoort. De volgende dag hebben ze er
spijt van.”
Enkele woorden en zinnen kent
Herman Geelen uit de serie en de
speelfilm. De bekendste is: verrekte
mongol. “Mijn kinderen kennen er
meer, maar die zijn naar de film
geweest. Ze hebben erom gelachen,
maar weten dat het sketches zijn.” In
zijn klas wordt ook wel eens met de
scheldwoorden van New Kids gegooid.
“Dan laat ik ze altijd hun gang gaan,
het blijft meestal bij verrekte mongol.
Ze maken gewoon een grapje.”
Sommige leraren op het Dendron
College vinden de New Kids leuk:
”Maak toch eens je huiswerk, verrekte mongol!” klonk het weleens
uit het klaslokaal. Zelf houdt Herman
Geelen het liever op Jacobse en van
Es. “De volgende dag in het café met
je vrienden een Haags accent opzetten
en F. Jacobse en Tedje van Es naspelen.
Dat vonden wij mooi!”
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