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In het Huis van de Streek in Horst werd zaterdag 12 april het w
 andelroutenetwerk Horst aan
de Maas geopend. Dit netwerk is 450 kilometer lang en loopt door de zestien kernen van de
gemeente. Wethouder Paul Driessen verrichtte de officiële opening. Aan het netwerk hebben 55
vrijwilligers drie jaar lang gewerkt.
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KORTING

AH Verse
sappen 500 ml
Entreekaartje
€ 29.95

€ 9.95*
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Jeske van Gerven van Toeristisch
Platform Horst aan de Maas legt uit
wat het nieuwe wandelroutenetwerk
inhoudt. “Het netwerk moet je zien als
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een 450 kilometer lange ondergrond,
die door de hele gemeente loopt. Op
dit netwerk liggen verschillende themaroutes zoals de blauwe bessenroute,
de aspergeroute en de rozenroute. Ook
de langeafstandsroute het Petranpad is
te lopen op dit netwerk.”
Volgens Van Gerven is dit netwerk
een toevoeging voor de gemeente.
“Door de gemeentelijk herindeling was
het nodig om verschillende routes uit
de voormalige gemeentes op elkaar
aan te sluiten. Ook zijn er aansluitingen
gemaakt met gemeente Venray, zodat
je niet bij de grens om hoeft te draaien.
Langs de route zijn ook verschillende
informatiepunten te vinden. Het is echt
een beleving.” Aan het wandelroutenetwerk hebben Landschap Horst aan
de Maas, Toeristisch Platform Horst aan
de Maas, verschillende dorpsraden en
heemkundeverenigingen meegewerkt.
Van Gerven: “Ook lokale clubs en
verenigingen hebben hun steentje bijgedragen door hun persoonlijke points
of interest door te geven, waarop wij
de route hebben gevormd.” Gemeente
Horst aan de Maas heeft ook bijgedragen om het netwerk te realiseren.
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Dierbare verzameling eierdopjes

‘De zoektocht is het leukst’
Annie Angenheister uit Sevenum spaart samen met haar man Wiel
eierdopjes. Al heel wat rommelmarkten hebben de twee afgespeurd naar de
dopjes. Of naar schelpen, vingerhoedjes, peper- en zoutvaatjes en spaarvarkens, want die verzamelt het echtpaar ook. “Zo heeft ieder mens wat,”
aldus Annie.
De verzamelwoede van Annie
(74) en Wiel (75) begon zo’n dertig

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
flyer, niet in Broekhuizen(vorst),
Lottum, Meerlo, Swolgen en Tienray
Boerenbond Swolgen
flyer gehele gemeente
Het Aardbeienland
flyer gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.900 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Lieke Sijbers,
Nicky Willemsen en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

jaar geleden. “Een verzameling als
deze bouw je niet zomaar in één
dag op,” lacht Annie. Toen Wiel in
de WAO terechtkwam en door een
zware allergie niet meer op vakantie
kon, bezocht het stel steeds vaker
rommelmarkten. “Zo konden we toch
nog samen leuke uitjes maken. En door
de verzamelingen hebben we altijd iets
te doen. Het houdt ons bezig”, vertelt
Annie.

Eierdopjes
zijn lekker klein
Maar waarom eierdopjes? Annie:
“Ik vind ze gewoon apart. Ze zijn er in
heel veel soorten en maten en ze zijn
allemaal anders. Ik denk niet dat er
veel andere voorwerpen zijn waarin
zoveel variatie te vinden is.” Annie
geeft toe dat er daarnaast ook nog
een praktische overweging meespeelt.
“Eierdopjes zijn lekker klein. Beeld je
eens in dat we soepkoppen zouden
sparen. Daar zouden we helemaal geen
ruimte voor hebben.”

In dozen op zolder
Op een tafel heeft Annie een
gedeelte van de eierdopjes uitgestald.
Er zitten kostbare handgeschilderde
dopjes tussen, maar ook minder
waardevolle exemplaren van hout of
plastic. “Dit zijn er zo’n 250 en het is

nog maar een heel klein deel van mijn
verzameling. Ik heb geen idee hoeveel
dopjes ik in totaal heb”, zegt Annie.
Sterker nog, Annie heeft de eierdopjes
nog nooit allemaal bij elkaar gezien.
Ze bewaart ze in dozen op zolder.
“Ooit wil ik de eierdopjes allemaal hier
in de woonkamer uitstallen. Dan ga ik
ze eens goed bekijken en misschien
wel sorteren op soort en kleur. Maar ik
moet er niet aan denken dat ik er altijd
tegenaan zou moeten kijken.”

Het leuke aan het verzamelen van
de dopjes ligt voor Annie en Wiel dan
ook niet in de grootte van hun collectie
of in het hebben van hele speciale eierdopjes, maar het is de zoektocht die
hen zoveel plezier geeft. “Het is toch
altijd spannend, zo’n rommelmarkt.
Vind ik iets of vind ik niets? Dat maakt
het leuk. Daarom kopen we ook geen
eierdopjes in de winkel”, zegt Annie.
“We zijn samen al heel wat markten
afgeweest,” voegt haar man toe.

Welk eierdopje nu het meest
speciaal voor haar is, weet Annie niet.
“Ze zijn me allemaal even dierbaar.
We hebben ze met liefde en plezier uitgezocht, dus elk eierdopje is
speciaal.” Hoe mooi de eierdopjes ook
zijn, gebruiken doen Wiel en Annie ze
niet. “Daar hebben we een apart setje
voor, dat gewoon in de kast staat. Maar
met Pasen komen er natuurlijk wel wat
eierdopjes op tafel te staan, al is het
alleen maar voor de versiering.”

Aanpak ammoniakuitstoot
Heideveld Varkens
Heideveld Varkens BV, een van de partners in het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst, gaat haar uitstoot van ammoniak beperken. Nu gemeente
Horst aan de Maas op last van de Raad van State voornemens is per 1 augustus te gaan handhaven, besluit het bedrijf een dwangsom voor te blijven.
Gemeente Horst aan de Maas
besloot eerder niet te handhaven tegen
de ammoniakuitstoot van het bedrijf,
omdat deze in de procedure rondom
het NGB verwikkeld is. De gemeente
stelde dat het nieuwe bedrijf geen
problemen zou hebben met de
milieunormen. Na een beslissing van
de Raad van State moet de gemeente
nu toch de overschrijding aanpakken.
Om maatregelen tegen het bedrijf
te voorkomen, gaat Heideveld BV
biologische luchtwassers installeren
en een aantal kleinere aanpassingen
doen. Het bedrijf verwacht voor het
installeren van de luchtwassers vier
maanden nodig te hebben, na het
ontvangen van een bouwvergunning.
Om ervoor te zorgen dat die vergunning er snel komt, slaan Heideveld en
belangenvereniging Behoud de Parel
de handen ineen: omdat de ondernemer eerder dan verplicht iets aan de
uitstoot doet, zal Behoud de Parel niet
tegen deze vergunningsprocedure in
beroep gaan in de hoop de procedure
te versnellen.
Ruud Pothoven, projectleider van
het Nieuw Gemengd Bedrijf: “Weer in
het bekende circus van bezwaren en
beroepen terechtkomen, daar heeft

niemand wat aan. We zitten om tafel.
Er moet toch wat gebeuren, dus gaat
de ondernemer zoveel mogelijk al
realiseren van wat in het toekomstige
plan staat. Hij gaat daarom biologische
luchtwassers plaatsen.” Die luchtwassers halen naast ammoniak ook fijnstof
en geur uit de lucht, in tegenstelling
tot goedkopere chemische wassers.
“In zijn deel van het NGB moeten straks
vier luchtwassers komen, maar hij kan
er nu net drie plaatsen. Met drie chemische luchtwassers zou hij de ammoniak
genoeg verminderen, met drie biologische net niet”, aldus Pothoven.
Behoud de Parel en Heideveld
hebben daarom overlegd over twee
extra maatregelen: de dieren krijgen ander voer, waardoor minder
ammoniak wordt uitgestoten en er
worden 273 minder varkens gehouden
om de norm te halen. Die laatste twee
maatregelen gaan zo snel mogelijk
in. Wanneer de luchtwassers worden
geplaatst, is afhankelijk van de bouwvergunning.
Paul Geurts van Behoud de Parel
stelt onder andere op de website
van de belangenvereniging: “Andere
omwonenden kunnen in principe
bezwaar maken tegen de aanpassingen

van Heideveld BV. Maar Behoud de
Parel raadt dat af. De maatregelen zijn
goed voor het milieu. Omwonenden
zouden zichzelf met zo’n beroep tekort

doen.” De belangenvereniging is echter
snel met onderschrijven dat dit besluit
niks met de eventuele komst van het
NGB te maken heeft.

Verbrand calorieën met
Formostar Infrared Body Wrap
Ontbijt/lunch
voor twee personen
(broodjes en drankje)

€ 39,00

€19,50
22,00

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

nieuws 03

17
04

Stichting De Peel
kabouters gaat stoppen
Voorzitter Romé Fasol van Stichting De Peelkabouters heeft maandagavond tijdens het Peeldebat in herberg
De Morgenstond in Griendtsveen aangegeven dat de stichting per 1 januari 2015 stopt met haar werkzaamheden.

Met Pasen
de lekkerste broodjes
bij het ontbijt

Een aangeslagen Fasol las de
verklaring voor. “Hier voor u staat een
man met een verzwaard hart, die u
meedeelt dat het bestuur heeft besloten om te stoppen met haar werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden
georganiseerd ten behoeve van de
verbeeldingskracht en het welbevinden
van kinderen en jeugdigen. In het bijzonder is die steun bedoeld voor zieke
kinderen en kinderen met ernstige
beperkingen.”
De stichting werd opgericht op
21 november 1997. “In de ruim
zestien jaren van activiteiten is veel
tot stand gebracht voor de goede
doelen. Onze dank voor de ruimhartige
steun die wij ontvingen van sponsors,
hebben wij steeds vormgegeven

in het zogenaamde Peeldebat, een
samenkomst in voor- en najaar
in herberg De Morgenstond in
Griendtsveen. Bekende Nederlanders
brachten er een gedachtewisseling op
gang over het ondernemersklimaat
in Zuidoost-Nederland. Nu reeds vond
27 maal dat Peeldebat plaats. In de
beginjaren konden wij mensen zoals
Jeu Sprengers, Camille Eurlings en
Hans van Breukelen verwelkomen.
Recent waren het onder andere Twan
Huys, gouverneur Theo Bovens en
Camille Oostwegel. Het aantal sponsors
dat financiële of materiële hulp gaf
beloopt al die jaren constant zo’n zestig
namen”, aldus Fasol.
De stichting voelde zich zeer verbonden met CliniClowns. Fasol: “Voor

hen en een 25-tal overeenkomstige
goede doelen brachten we met een
voortreffelijk team sponsors maar ook
met sponsors in natura zo’n 350.000
euro bijeen. Allen die hiertoe bijdroegen, zijn wij uitermate dankbaar. Zeker
denkt het stichtingsbestuur daarbij ook
aan de steun die wij mochten ontvangen van gemeente Horst aan de Maas.
Met dit hoogtepunt is bij het bestuur de
vraag opgeroepen of de inzet van onze
vrijwilligers en sponsors na zestien
jaar heeft beantwoord aan het doel.
En of je bij het bereiken van zo’n hoog
gelegde lat nog kunt doorgaan. Bij het
beantwoorden van die vraag heeft het
bestuur besloten om einde 2014 de
werkzaamheden van de stichting te
beëindigen”, aldus Fasol.

Gemeente wordt steeds
veiliger
Horst aan de Maas is ook afgelopen jaar weer iets veiliger geworden. Dat blijkt uit de Misdaadmeter die het AD
afgelopen week publiceerde. Het aantal criminele activiteiten in de gemeente waarvan aangifte wordt gedaan, is
de afgelopen jaren dalende. Ook ten opzichte van buurgemeenten Venray en Venlo vinden in Horst aan de Maas
minder delicten plaats.
In vergelijking met voorgaande
jaren zijn in 2013 meer woninginbraken gepleegd (17 procent meer
ten opzichte van 2012). In America,
Grubbenvorst, Horst en Sevenum
vinden nog steeds de meeste inbraken
plaats, hoewel die aantallen in Horst en
America wel dalende zijn. In Sevenum
werd in 2013 41 keer ingebroken, juist
elf keer meer dan het jaar daarvoor.
Vernielingen vormen naast woninginbraken nog steeds het grootste deel
van alle misdrijven in Horst aan de
Maas. Toch is dat aantal het afgelopen
jaar sterk gedaald. Werden in 2011
en 2012 nog ruim 230 vernielingen
aangericht, afgelopen jaar daalde dat
aantal naar 167 keer, een afname van
bijna 28 procent. De sterkste daling is
te constateren in Horst. Daar werden in

2013 ondanks het grootste horecaplein
in de gemeente, ruim een kwart
minder vernielingen aangericht dan het
jaar daarvoor.

Grootste doelwit
Naast deze meest voorkomende
misdrijven, komen in Horst aan de
Maas ook vaker gevallen van fraude,
mishandeling, diefstal uit garages of
schuren en diefstal bij bedrijven voor.
Hoewel die eerste twee minder vaak
dan afgelopen jaren voorkomen, stijgt
het aantal diefstallen uit schuren en
bij bedrijven juist licht. Ook het aantal
diefstallen uit motorvoertuigen stijgt
(in 2013 meer dan honderd keer). De
diefstal van motorvoertuigen zelf vindt
echter steeds minder vaak plaats.
Griendtsveen is met slechts één

misdrijf, een diefstal bij een bedrijf,
het veiligste dorp in de gemeente.
Ook Lottum en Broekhuizen scoren
relatief goed. Het aantal incidenten in
Kronenberg is ten opzichte van 2012
verdubbeld, maar blijft op dertien
steken. In Horst vonden de meeste
delicten plaats (315, waaronder
81 gevallen van vernieling), maar
in verhouding blijft America het
grootste doelwit van criminaliteit met
35 incidenten per 1.000 inwoners. Dit
lijkt onder andere te wijten aan de
grote vakantieparken.
Al met al wordt Horst aan de Maas
volgens deze misdaadcijfers steeds
veiliger: kreeg in 2011 nog 22 van de
duizend inwoners te maken met enige
vorm van misdrijf, is dat cijfer in 2013
teruggelopen tot 19,7.

open
Paasmaandag
17.00 uur

van 10.00 tot

Grolsch krat

9,99

24fl-33cl of 16fl-45cl
(maximaal
4 kratten
per klant)

voor

Actie is geldig van 16 t/m 22 april

Superdeals:
Aardbeienvlaai

14,98

met slagroom op Harde
Wener bodem
van 15,95 voor

Actie is geldig van 17 t/m 20 april

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

KOZIJNEN

ramen en deuren
terrasoverkappingen
zeer goed isolatie

r
ZONWERING
.00-17.00 uu
diverse
en 11kleuren
dag op
as
Tweede Pa

ROLLUIKEN

service en garantie

altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Crist Coppens
100 gram Zeeuws spek en
100 gram boerenmetworst
samen € 2,95
VLEESWARENKOOPJE
Hacheepakket 500 gram vlees,
500 gram uien plus kruiden € 6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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VVD: Meer Duits op
mbo’s in grensregio
De VVD in de Tweede Kamer riep het kabinet en scholen in de
grensregio’s op om mbo-studenten, naast Engels ook Duits bij te
brengen. Maar het ministerie heeft het vak niet meer in het kwalificatiedossier staan, een reden waarom het vak volgens Marie-José van
Hegelsom van het Citaverde College in Horst op veel mbo’s verdwijnt.
VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus
riep op de dag van de Duitse taal op
om “letterlijk en figuurlijk werk (te)
maken van de Duitse taal” omdat
Duitsland een belangrijke handelspartner van Nederland is. Volgens de
VVD wordt de Duitse taal nu nauwelijks onderwezen op mbo-scholen.
Marie-José van Hegelsom van het
Citaverde College in Horst, geeft aan
dat bij hen Duits zeker op het lesrooster staat. “Zeker omdat wij in een
grensregio zitten en onze leerlingen
in contact komen met Duitsers uit de
regio. Niveau 2-leerlingen hebben
alleen nog Duits in uitwisselingen met
bedrijven en studenten uit Duitsland.
Het wordt praktisch aangeboden. Voor
niveau 3- en niveau 4-leerlingen staat
Duits op het lesrooster bij Greenport,
Bloem & Design en Veehouderij. Een
logische keuze voor onze school.”
Volgens de docente is het echter niet
vanzelfsprekend dat de taal in het

vakkenpakket blijft. “Vanaf volgend
jaar zal bij een aantal opleidingen
Duits geschrapt worden omdat dit
niet meer in het kwalificatiedossier
staat. Taal en rekenen staat zo hoog
op de agenda dat daar meer uren
aan besteed moeten worden. Het is
dus gewoon een bezuinigingskwestie
vanuit het ministerie. Volgend jaar
zullen alleen een aantal groepen
Greenport en Bloem & Design van
niveau 4 leerlingen nog Duits krijgen.” Tweede Kamerlid Straus: “Een
beheersing van de Duitse taal vergroot nu eenmaal de kans op werk.
Als grensregio kun je je niet alleen
maar op het binnenland concentreren.
Je vergroot je werkradius door de
taal van het buurland te spreken.” Zij
diende een motie in bij het kabinet
om in overleg met Duitsland te kijken
hoe het belang van de Duitse taal
beter onder de aandacht kan worden
gebracht.

Dodelijk ongeval
op spoor

Meterikseweg op de
schop
De Meterikseweg en St. Jansstraat in Meterik zijn niet langer voorrangswegen. Dat heeft het College van B&W
van Horst aan de Maas onlangs besloten. Naar verwachting gaan de wegen medio mei op de schop om de wijzigingen door te voeren.
Volgens het college was de
veiligheid ter plaatse door de
verkeerssituatie in het geding. De
Meterikseweg en St. Jansstraat van
Horst naar Meterik waren tot nu toe
voorrangswegen. Hierdoor werd er
vaak te hard gereden. De voorrang
wordt nu ingetrokken op de weg
vanaf de rotonde op de Venrayseweg
in Horst tot het begin van de
30-kilometerzone in het centrum van
Meterik.
Vanaf medio mei wordt in zes

weken tijd een nieuwe asfaltlaag
aangebracht en worden de nieuwe
verkeerskundige maatregelen
genomen. Aan één kant van de weg
wordt bijvoorbeeld een verhoogd
trottoir aangelegd. Ook worden dan
de rotondes aangepakt. Zij worden
ingericht zodat fietsers voorrang
hebben, net als op alle andere
rotondes binnen de bebouwde kom
van Horst aan de Maas.
Ook worden op twee kruisingen
zogenaamde kruispuntplateaus

geplaatst. Bij de kruising met de
Prinses Irenestraat en de Beekstraat
en bij de twee aantakkingen van
de Afhangweg, aan beide zijden
van het kapelletje, worden de
kruisingen verhoogd. De gemeente
betaalt de verbouwing mede uit een
provinciale subsidie. Zij verwacht
dat de werkzaamheden na aanvang
binnen zes weken klaar zijn. Het
College van B&W hoopt dat de nieuwe
regels positieve invloed hebben op de
snelheid op de weg.

ANDERS
2) Praedé kappers
Out of Bed Look

Het treinverkeer tussen Venray en Blerick is zondagavond 13 april een
tijd gestremd geweest na een aanrijding met een persoon.
Volgens een woordvoerder
van politie Noord-Limburg vond de
aanrijding plaats ter hoogte van

3) Matinique
Kostuum

Grubbenvorst. Zij stellen dat het een
zelfdoding betrof. Even na middernacht gaf ProRail het spoor weer vrij.

Brandbrief politiek

Zorgen om
verdwijnen
pinautomaten

1) Sphinx
Toiletpot

De politieke partijen CDA, PvdA, SP en D66 hebben een brandbrief naar
Rabobank Horst-Venray gestuurd. Zij pleiten daarin voor het behoud van de
pinautomaten in de kleine kernen van Horst aan de Maas.
De kantoren van Rabobank HorstVenray in Grubbenvorst en Sevenum
worden met ingang van 1 juli gesloten. Tegelijkertijd verdwijnen dan ook
de pinautomaten in Melderslo, Meterik
en Swolgen. Begin maart startten de
vier partijen CDA, SP, PvdA en D66 een
gezamenlijke internetpetitie waarin ze
mensen opriepen een handtekening
te zetten voor het behoud van de
pinautomaten. Inmiddels hebben ruim
driehonderd mensen een handtekening gezet.
De vier partijen hebben vorige
week een brief naar Rabobank
Horst-Venray gestuurd waarin ze hun
zorgen uiten. “Het verdwijnen van de
geldautomaat kan negatief uitpakken
voor de lokale economie (middenstand, toerisme), voor buurtinitiatieven
(waar meestal contant wordt betaald),

en voor mensen die minder mobiel
zijn (zoals ouderen). Ook donaties
ten behoeve van goede doelen zullen door het niet meer beschikbaar
hebben van contant geld, afnemen
ten gevolge van deze ontwikkeling”,
aldus de p
 olitieke partijen in hun
brief. Zij roepen de bank daarom op
te stoppen met het sluiten van de
geldautomaten. “Met een dergelijk
’stand still’ zou Rabobank Horst-Venray
een duidelijk signaal a
 fgeven dat zij
de zorgen in de samenleving en bij de
politiek serieus nemen.”
Rabobank Horst-Venray wil nog
geen uitspraak doen over de brief.
“Deze is gericht aan de ledenraad.
We zullen de brief daarom eerst
met hen bespreken en daarna met
een reactie komen”, aldus directeur
Ron Vanlier.

wordt vervolgd
Dat is nog eens wakker worden op
het nieuwe toilet van Van der Beele
Installatietechniek uit Horst.
Rob heeft daar zijn comfortabele
toiletpot gekocht.

De spiegel slaat Rob over vandaag.
Hij gaat voor de Out of Bed Look
van Praedé kappers uit Horst. Zijn
nonchalante kapsel is gestyled met
Keune Salt Mist en Keune Matt Effect.

Rob schuift vandaag ook in zijn
nieuwe kostuum van Matinique.
Hij combineert het met een knalkleur
stropdas en maakt het even anders
met sneakers van New Balance.

Ook was hij erg onder de indruk van de
vele mogelijkheden die Van der Beele
Installatietechniek heeft voor mensen
die minder goed ter been zijn. Van der
Beele denkt dan net even anders. Ze
denken in oplossingen en dat resulteert
vaak in mooie accessoires zoals een
aangepaste toiletbril of een wandzitje.
Rob zelf heeft zijn badkamer aangekleed met een aantal van de vele
verrassende accessoires van Van der
Beele. Hij heeft gekozen voor een gave
toiletrolhouder, matjes en een spiegel.

Rob zijn kapsel is stijlvol gecombineerd
met een strakke baard. Het kapsel is
anders vandaag. Het is nonchalant
geknipt in de mix met de retro-look van
de baard. Het bijhouden van zijn baard,
dat gebeurt bij de kappers van Praedé
in Horst. Daar kan Rob in alle rust
genieten van het wellness moment.
Zijn baard wordt getrimd, hij krijgt een
hoofdmassage en een shampootje: laat
Rob maar schuiven.

Voor Rob is het een uitkomst dat
MAN Men’s Wear van schoen tot en
met jas verkoopt, gecombineerd met
leuke lifestyle accessoires. Het wakker
worden zit er op. De zakelijke plicht
roept: het kostuum van MAN Men’s
Wear wordt nog even in de plooi
getrokken. De schoenen gestrikt,
de baard gekamd en gel in het haar.
Vanavond gaat hij weer repeteren met
de band, maar eerst even anders.

geeft jou ideeën

HORST

St. Lambertusplein 7, Horst
www.praede.com

Kerkstraat 10, Horst
www.man-menswear.nl

St. Lambertusplein 11, H0rst
www.vanderbeele.nl
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Koninklijke onderscheiding Theo en
Marleen Theeuwen
Marleen Theeuwen-Peute (66) en haar man Theo Theeuwen (67) kregen
maandagavond 14 april beiden uit handen van burgemeester Kees van Rooij
een Koninklijke Onderscheiding in herberg De Morgenstond in Griendtsveen
tijdens het Peeldebat van Stichting Peelkabouters. Het echtpaar Theeuwen
is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Burgemeester Kees van Rooij:
“De heer en mevrouw Theeuwen zijn
begaan met alles wat met mensen te
maken heeft. Met name kinderen hebben daarbij een speciale plek in hun
hart. Zij zijn de stuwende kracht achter
alle activiteiten waar zij bij betrokken
zijn en tonen een optimistische en
tomeloze inzet. Zij ondersteunen
elkaar waar nodig bij alle vrijwilligers
activiteiten. Zij staan altijd en voor
iedereen klaar. Als iemand een beroep
op hen doet, zijn zij meteen bereid hun
agenda daarvoor vrij te maken en een
helpende hand te bieden. Daar wordt
dan ook vaak dankbaar gebruik van
gemaakt.” Marleen Theeuwen: “Ik sta
helemaal perplex. Dit had ik helemaal
niet zien aankomen. Ik zorg liever voor

andere mensen, dan dat ik zelf in het
zonnetje wordt gezet. Maar ik vind het
geweldig.” Ook haar man Theo zag het
niet aankomen. “Ik dacht: wat gaat er
gebeuren? Ik was zeer verbaasd, maar
ik vind het in één woord geweldig.”
Uit handen van voorzitter Romé
Fasol van Stichting Peelkabouters
ontving het echtpaar een cheque. Fasol:
“We hebben een bedrag van 400 euro
vrijgemaakt, dat door jullie vrij besteed
mag worden.” Marleen hoefde daar
niet lang over na te denken. “Het geld
gaat naar Stichting De Naobere, die
zich heeft gespecialiseerd in de opvang
voor mensen met een verstandelijk of
meervoudige beperking. Zij sparen voor
een jacuzzi voor hun cliënten. Daar gaat
het geld naar toe.”

Koninklijke onderscheiding Politie neemt
bij Stichting Breek-Uit
nepwapen in beslag
Jan Brouwers (69) en Rinie Brouwers-Joosten (68) uit Horst werden zondag 13 april blij verrast. Ze kregen een
Koninklijke Onderscheiding uit handen van locoburgemeester Ger van Rensch van gemeente Horst aan de Maas.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Politie Horst heeft woensdagochtend 8 april in Grubbenvorst een
nepvariant van een automatisch wapen in beslag genomen. De eigenaar,
een man van Poolse afkomst, kreeg een hoge boete.
Het nepwapen was net zo groot
als de echte variant en werd ingenomen nadat de politie een anonieme
tip had gekregen. Na het innemen,
zette politie Horst een foto op Twitter
met de tekst: “Nee, dit is geen echte
maar je steekt er toch graag de handjes voor omhoog! 550 euro boete en

SCHEIDING • OMGANG
ALIMENTATIE • GEZAG •
MEDIATION

ding kwijt.” De politie denkt dat het
wapen in het buitenland is gekocht.
“In Nederland zijn deze wapens
vanwege dreiging verboden. Winkels
in Nederland mogen zo’n wapens niet
verkopen. Waarschijnlijk heeft deze
man het wapen dus uit het buitenland”, vertelt een woordvoerder.

mr. Stéphanie Hoppers
advocaat

Nancy Hermans

Neem contact op voor een GRATIS en vrijblijvend informatiegesprek.
Bemmelstraat 2 • 5961 HN Horst • t 077 3983000
www.familierechthuis.nl / info@familierechthuis.nl

Kiest u voor kwaliteit?
In The Shuffle werden ze tijdens de
jaarlijkse brunch van Stichting Breek-Uit
bedankt voor hun inzet bij het vrijwillig
verzorgen van activiteiten voor gehandicapten. Beiden werden benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Helemaal verrast ontvangt Rinie
haar vriendinnen en familie. “Wat
komen jullie hier allemaal doen? Jullie
zijn net te laat, want we zijn al bij het
toetje”, zegt ze wanneer iedereen
binnenkomt. Dan begint locoburgemeester Ger van Rensch. “Jullie zien
dit natuurlijk als een normale brunch,
maar deze krijgt vandaag wel een bijzonder tintje.” Na het uitreiken van de
onderscheiding zegt Rinie: “Ik vind het
prachtig, maar ik sta nog in m’n werkkleren.” Jan vult aan: “En ik ben van-

ochtend nog gaan wandelen met m’n
wandelvrienden. Kijk, daar staan ze.”
Beiden zijn een beetje overrompeld en
worden vrijwel meteen door een aantal
mensen geknuffeld en gefeliciteerd. Er
wordt gezongen en geklapt.
Jan en Rinie zijn al sinds 1995
betrokken bij de organisatie van onder
meer vakantiereizen voor mensen met
een verstandelijke beperking in NoordLimburg. In eerste instantie werkten
de twee vrijwilligers bij Stichting
Bekkershof, maar na bezuinigingen
werden de reizen voor gehandicapten
haast onbetaalbaar. Met dat idee zijn
Jan en Rinie in 2006 Stichting BreekUit gestart. Samen maken ze zich nu
sterk voor recreatieve activiteiten voor
mensen met een verstandelijke en of

lichamelijke beperking. “Hebben we
dit verdiend?” vraagt Rini vol ongeloof
aan de aanwezigen. “Ja”, begint er een
te lachen. “Het is nu wel tijd voor de
toetjes”, zegt Rinie vlug.
Terwijl er op de achtergrond toetjes
worden klaargezet, gaat de geïmproviseerde receptie nog even verder.
Jaarlijks organiseren Jan en Rinie dertig
dagtochten, twaalf Benelux-reizen en
vijftien buitenlandreizen. Rinie en Jan
begeleiden de groepen samen met
zo’n zeventig andere vrijwilligers. Het
knappe aan hun werk is dat ze het
allemaal zonder professionele hulp
doen, vandaar dat ze nu even in het
zonnetje gezet worden. Uit het luide
applaus blijkt ook wel dat hun inzet
zeer gewaardeerd wordt.

dealer van

BUFFET
Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Totaal onverwachts moeten wij met veel verdriet
afscheid nemen van ôzze leeve

Bjorn Michiels
Je verliet ons op 25-jarige leeftijd…
De herdenkingsdienst zal plaatsvinden
op zaterdag 19 april om 11.00 uur
in zaal ´Boszicht´ Provincialeweg 2 te Maasbree.

Alles komt goed, ooit komt onze tijd…..
Walter
Nog diep onder de indruk van zijn plotselinge heengaan,
maar dankbaar voor wie hij was en altijd voor ons zal blijven,
geven wij u kennis van het overlijden van

Walter Klok
partner van

Paulien Kok

Aansluitend zal Bjorn in stilte worden gecremeerd.
In plaats van bloemen, zouden wij een bijdrage
om dit afscheid invulling te kunnen geven, erg op prijs stellen.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
bij het condoleanceregister.
Grubbenvorst, 13 april 2014
Correspondentieadres:
Pastoor Zegersstraat 20, 5971 VS Grubbenvorst
Familie Michiels
Familie Gerritzen
Voel je je betrokken, en zou je herinneringen aan Bjorn met ons willen
delen tijdens de herdenkingsdienst, laat dit dan even weten
via ralfmichiels@hotmail.com

Trotse papa van Jenna en zijn nog in liefde te ontvangen zoontje.

De crematiedienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Vrij onverwachts is onze collega
uit ons midden weggevallen

Walter Klok

Joep Smeman

Directie en personeel Vullings B.V. - Horst

(de schilder)
Janneke Smeman, kinderen en kleinkinderen

Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het overlijden van onze collega

Hortensia’s nu 3 voor € 10,00
(div. srt. op=op).
Vlinderstruik (ook kleinbl.), viburnum
e.a. heesters ook veel op stam. Bomen,
buxus, taxus, coniferen, laurier, bodembedekkers v.a. € 0,85.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Gevraagd cafetaria medewerker,
min. leeftijd 15 jaar, liefst met ervaring,
info@snackbarbebo.nl
Gevraagd hulp in de tuin voor een
halve dag per 2 à 3 weken Een beetje
ervaring in tuinwerk en snoeien zou
fijn zijn. Tel. 06 55 71 60 03.
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
T.K. Laurier struiken voor haag
1-2 m en Ligustrum struiken 1-1,3 m
tel. 06 81 55 39 56.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te koop verse tulpen € 2.- per bos,
fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel 077 464 13 80.
Kom je ook bij ons naar de
peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal. Op
maandag en woensdagmorgen. Voor
meer informatie zie www.hosema.nl
of bel 077 398 27 97.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

05 april 2014
Dochter van
Leon en Sanne
Seuren-Peeters
Sef van Megenlaan 17
5872 AV Broekhuizen

Tuur

Paulien, Jenna en familie heel veel sterkte gewenst.

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52

Lynn

Geboren

11 april 2014
Munckhofplein 6, 5966 PN America

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven en de steun
tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man vader en opa

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

Geboren

Hij mocht maar 32 jaar worden.

Wij zullen zijn inzet en vakmanschap elke dag missen.
Je was er altijd, je was leergierig en altijd positief ingesteld.

Dankbetuiging



Walter Klok
Wij zullen zijn optimisme en humor heel erg gaan missen.
Wij wensen Paulien, Jenna en familie
heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Personeelsvereniging Vullings B.V. – Horst

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Bouwgrond in het buitengebied op
Hofweg 35 America. Kom vrijblijvend
kijken naar de bouwtekening, kan
anders of groter worden gebouwd.
Met veel of weinig grond. Uw idee is
bespreekbaar en de prijs ook.
077 464 23 22.

Yogacentrum L’Espoir Horst. Kennismakingsaanbod: 5 proeflessen Hathayoga voor € 32,50. Bel: 077 851 50 08
of mail: yogavooriedereen@live.nl
www.yogacentrumlespoir.nl
Sleutel verloren (aan keycord)
op zaterdag 5 april op route Horst
centrum naar Berkele Heem.
Bel svp 06 37 47 44 44.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, antivirus, beveiliging, bel
gerust: 06 14 51 11 20.
Magnetiseren.
May Proosten tel. 077 398 61 14.
Te koop grote partij kasten (200),
diverse afmetingen in metaal of hout,
voor kantoor, berging of werkplaats.
Nieuw en gebruikt. Aanbieding Ahrend
metalen 2-deurs kasten 4 legborden en
sleutel, kleur bruin à 85 euro per stuk.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Kringloopwinkel Horst. Veel nieuws,
daarom tot Pasen 50% korting op
speelgoed, lampen, meubelen,
porselein en glaswerk. Horst Twedde
Kans Noordsingel 43. Open di-wo-do
12-17, vr 12-20 en zat 10-16 uur.
Verrassend veelzijdig.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Gratis offerte/
advies aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen - Sevenum).
Er leuk bij lopen deze zomer??
Kom dan snel kijken, er zijn weer veel
leuke nieuwe dingen ingebracht door
onze klanten! En ook u kunt uw kleding
bij ons verkopen! Second Life Exclusive
Hoofdstraat 23 Horst! Vr 10-20, za 11-17
www2LE.nl
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Buxus bol, doorsnede 40 cm.
Prijs € 9,50 p/stuk. Verkoop
zaterdag 19 april van 10-14 uur.
Adres Boomsweg 4 Melderslo.

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl

Dag en nacht bereikbaar

9 april 2014
Zoon en broertje van
Dennis van den Bekerom
Lieke Sitaniapessy en Noud
Clapvaeren 20
5961 LM Horst

Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
Bloemenkwekerij

Reintjes
Grafmonumenten
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

en restauratie

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

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl
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Pascal Thomas &
Indra van Bergen
50 jaar getrouwd!

Piet en Gretha
Kluskens-Schers
17 april 2014
Oranjestraat 12
5961 BM Horst

trouwen op
vrijdag 25 april 2014 in het
gemeentehuis van Horst.
U bent van harte welkom
op onze receptie van
18.00-19.00 uur in
“De Lindehoeve”,
Horsterweg 51
te Grubbenvorst.

Op vrijdag 25 april 2014 vieren wij ons
50-jarig huwelijksfeest

Jan en Mia Heldens-Derks
Nina en Paul, Wim, Jack en Nicole, kleinkinderen
Eikenwal 1, 5963 HA Hegelsom
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Kringloop Horst extra open.
Dinsdag t/m vrijdag 12.00-17.00,
koopavond op vrijdag tot 20.00 en
zaterdag 10.00-16.00 uur. Kringloop
Twedde Kans, Noordsingel 43 Horst
www.tweddekans.nl Welkom.
Professionele verven, zoals Sikkens,
Sigma en Wyzonol ook bij Fixet
Sevenum, Horsterweg 42, Sevenum.
’t Schippertje, de winkel voor creatief
en eigentijds breien en handwerken.
Schoolstraat 6 Horst tel.077 398 19 75.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Zoek je een bijverdienste? Gezocht:
handige jongen 15-16 jaar voor tuin
en computerwerk. 06 51 93 18 38.
Wie wil met mij op zondagmiddag op
leuke locatie koffie gaan drinken.
Ik zoek een maatje die dat net zo leuk
vindt als ik. Tel. 077 398 22 49.
A3AANS fietsshop Horst, div. nieuwe
en gebruikte fietsen te koop. O.a.
nieuwe oma fietsen (Gazelle en
Avalon). Ook voor reparatie en onderhoud van uw fiets. Bel 06 30 43 19 16.
Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Let op! I.v.m. ingebruikname van
onze nieuwe verkoopwagen zijn wij
dinsdag na Pasen niet aanwezig,
vanaf 24 april zijn wij u weer graag van
dienst. Graag tot dan!
Kleinvak en ritsreparatie vd Wijst.

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

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

Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges, ook geschild! Open ma-vr
10-12u en 13-17u. Za 9-17u. Zo op
afspraak. Mts Verhaeg Kranestraat 38
Horst tel. 077 398 65 90.
Tomaatautomaat.
Naast snoeptomaatjes en trostomaten
nu ook aardbeien bij fam. Bouten
Americaanseweg 50 in Kronenberg.
Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl u
wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
www.leovanhelden.nl trap bekleden
met tapijt of vinyl, ook voor complete
stofferingen van woningen vraag naar
de mogelijkheden, mooie collectie
inbetweens en overgordijnen.
Films huren was nog nooit zo goedkoop! Ook de nieuwste dagfilms verhuren wij nu voor slechts € 2,50! Ster
Videotheek, Venloseweg 2, Horst. Voor
meer info bezoek onze nieuwe website:
www.videotheekhorst.nl
Gastouder met kennis autisme
Wie heeft kennis van autisme en wil
voor een gezin in Horst de kinderen
gaan opvangen. info@roodkapjehorstaandemaas.nl, tel. 077 374 5149.
Wie heeft op dinsdag 15 april bij
AH in Horst de verkeerde gymtas
(shirt/broek/schoenen/sokken)
meegenomen? 06 34 61 47 67.
Huurwoning/appartement in Horst
e.o. gezocht voor nette vrouw met
baan en 1 kind (6 jr), max. huurprijs
€ 695 i.v.m. huursubsidiegrens.
Moederdag. Luxe voeten verwen
behandeling met hoge korting! Kijk snel
op www.hetstiltehuis.123website.nl
Mensen zonder werk. Ik ben op
zoek naar jou, ben je bereid om andere
mensen te helpen. Alles voor een
gezonde levensstijl. Voor meer infomatie bel 06 39 12 14 77 of mail
info@welzijnspraktijkpuurennatuur.nl

fruitbedrijf jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077 - 398 43 08

Het is weer aspergetijd!
Vanaf Vrijdag 11 april weer

dagelijks
Verse
asperges
Verkrijgbaar!
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten
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Norbertuskerk wordt
monument
Gemeente Horst aan de Maas wijst de Norbertuskerk in Horst aan als gemeentelijk monument. Hiermee hoopt
ze de cultuurhistorische waarde van het gebouw te kunnen behouden, ook nu de voormalige kerk wordt verbouwd
tot basisschool.
Door het aanwijzen van de kerk
als gemeentelijk monument, hoopt de
gemeente onder andere de toren en de
glas-in-lood-wand aan de voorkant te
behouden. Ook beoogt het College van
B&W dat de woningen aan de zuidzijde,
het doopvont bij de hoofdingang
en het priesterkoor intact blijven.
“Dit zijn waardevolle elementen
vanuit de oorspronkelijke functie en
zinvolle onderdelen bij de nieuwe
functie”, aldus het College van B&W.
Het doopvont kan als ontmoetingsplek
dienen en het priesterkoor als open
ruimte voor voordrachten van de
school, stelt zij. Volgens haar zijn deze
culturele waarden vanuit Dynamiek
Scholengroep ook erkend.
Omdat niet zeker is dat het behoud
van alle elementen haalbaar is binnen
budget, wil de gemeente een provinciale subsidie voor herbestemming
aanvragen. Een monumentenstatus is
daarvoor noodzakelijk. De gemeente
verwacht aan de eisen voor de subsidie
van maximaal een half miljoen euro te

kunnen voldoen. De verantwoordelijkheid voor alle extra kosten die ontstaan
door het behoud van monumentale
elementen, ligt uiteindelijk bij de
gemeente. Inmiddels wordt gewerkt
aan een voorlopig ontwerp. Het defini-

tieve plan moet in augustus klaar zijn.
Volgens een gemeentewoordvoerder
wordt in november begonnen met de
uitvoering, waarna oplevering een jaar
later, in de herfstvakantie van 2015,
moet plaatsvinden.

Zorgen over toekomst
openbaar vervoer
Provincie Limburg werkt momenteel aan een nieuw plan voor het openbaar vervoer in Limburg tussen 2016
en 2031. Gemeente Horst aan de Maas heeft samen met andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg laten
weten zich vooral zorgen te maken met oog op het doelgroepenvervoer.
In een brief namens het Regionaal
Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord- en
Midden-Limburg en Regiotaxi Limburg
laten gemeenten hun zorgen aan de
provincie horen. Een groot onderdeel
daarvan zijn de gevolgen van het
veranderende openbaar vervoer voor
het doelgroepenvervoer, waarvoor
de gemeente verantwoordelijk is.
“Een verslechtering van het openbaar
busvervoer in onze gemeente en in
onze regio kan leiden tot een toenemende vraag naar gemeentelijke
doelgroepenvervoer”, schrijven de
gemeenten aan de provincie. Dat zou

voor de gemeenten vanaf 2016 een
behoorlijke kostenpost betekenen.
Met name voor gebruikers van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), Wet sociale werkvoorziening
(WSW) en het leerlingenvervoer, had
gemeente Horst aan de Maas plannen
om meer in te zetten op het gebruik
van het openbaar vervoer en zo kosten
te besparen. “Met het nieuwe net
neemt de afstand tot het openbaar
vervoer voor veel burgers toe. Daardoor
(…) nemen de mogelijkheden van
instroom vanuit het doelgroepen
vervoer naar het openbaar vervoer

af. Gemeenten worden hierdoor
geconfronteerd met hogere kosten.”
De gemeenten denken dat er met
een goede afstemming van het
openbare en doelgroepenvervoer veel
winst te boeken valt.
Hoewel de gemeenten begrijpen dat het ov vraaggerichter moet,
vrezen zij een verschraling, met name
in de avonduren en weekenden.
“De balans slaat nog steeds door
naar de economische kant, wat wij
in Noord- en Midden-Limburg met
een groot en minder dichtbevolkt
buitengebied betreuren.”

Vervolg voorpagina

‘Pareltjes door netwerk
met elkaar verbonden’
Nicole Kleuskens van dorpsraad
Horst deed namens de dorpsraden een
woordje tijdens de opening. “Het is een
mooie weergave geworden van Horst
aan de Maas. Het is prachtig promotie van de hele gemeente.” Ook Adri
Dorresteijn van Toeristisch Platform
Horst aan de Maas is meer dan tevreden. “Het is een geweldige prestatie
van de vrijwilligers. Voor ondernemers
in de toeristische sector is deze route
erg belangrijk is. Het zorgt voor meer
levenskwaliteit binnen de gemeente.
We gaan dit netwerk nog veel meer

promoten. Elk jaar zijn er ongeveer
8.000 wandelaars, die niet kunnen
meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse,
omdat het te vol zit. Misschien kunnen
die hier komen wandelen”, grapt hij.
Wethouder Paul Driessen verrichtte de
officiële opening van het wandelnetwerk. “De wandel- en fietsroutedichtheid in onze gemeente is groot en
dat mogen we met trots promoten.
Verschillende pareltjes zijn door het
nieuwe wandelnetwerk met elkaar
verbonden en dat is een goede zaak.
De toeristische sector is een belang-

rijke en gezonde sector binnen onze
gemeente. Het bestuur is blij met de
ondersteuning die ze krijgt vanuit de
bevolking voor zulke projecten.” Ter
kennismaking zijn er op het nieuwe
wandelnetwerk acht routes uitgezet
op delen van het traject. De komende
weken kunnen mensen deze routes
lopen onder begeleiding van een gids.
Van Gerven: “Zo kunnen de wandelaars
de routes ervaren. We gaan intussen
door met het ontwikkelen het netwerk,
onder andere door het maken van een
app, waarop de route te zien is.”
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Benoeming aspergeambassadeur

Nieuwe slagerij
markt Meterik

Opening aspergeseizoen

Thijs Camps van marktslagerij Camps uit Lomm staat vanaf donderdagochtend 24 april voortaan iedere donderdag op de wekelijkse markt
in Meterik. Daarmee wil hij slager Driessen vervangen, die op 17 april
met zijn zaak is gestopt.
Thijs Camps staat sinds drie jaar
wekelijks op de markt in Hegelsom.
Camps: “Met de komst naar Meterik
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Dubbel A, waar onder meer het Horster bedrijf Aceera BV en Museum De Locht in zijn vertegenwoordig,
 rganiseert elk jaar de nationale opening van het aspergeseizoen. Dit jaar vond dit plaats op donderdag 10 april in
o
Huis ter Duin in Noordwijk.

wil ik voorkomen dat de ambachtelijke slager uit de kleine kernen
verdwijnt.”

Beste landbouwmechanisatiebedrijf

Abemec Sevenum
wint award
Abemec Sevenum mag zich het beste landbouwmechanisatiebedrijf
(LMB) van Nederland noemen. Vrijdag 11 april werd bekendgemaakt dat
het bedrijf de winnaar is van de Beste LMB 2014 verkiezing. Bedrijfsleider
Robert van Rijswick kreeg de award tijdens een feestelijke bijeenkomst
in Ede uitgereikt.
De reden voor de winst ligt
volgens de jury vooral in de wijze
waarop het management en de
werknemers van het mechanisatie
bedrijf inspelen op de markt en de
ontwikkelingen in de regio. Volgens
de jury staat Abemec Sevenum
stevig met beide benen op de brede
landbouw(mechanisatie)grond en
is het een bedrijf met een eigen
karakter en visie, maar wel met
waardering, respect en onderschrij-

ving van de uitgezette Abemecstrategie. De verkiezing van Beste
LMB werd dit jaar voor het eerst
georganiseerd door Trainingsinstitituut
PTC+, vakblad over techniek in de
akkerbouw LandbouwMechanisatie
en branche-organisatie Fedecom, en
is bedoeld om de kwaliteit van de
Nederlandse landbouwmechanisatiebedrijven en het geleverde werk te
verbeteren. De organisaties hopen dat
de verkiezing daaraan bijdraagt.

Problemen met
uw kunstgebit?

Traditiegetrouw wordt op de
tweede donderdag van april het
nationale aspergeseizoen officieel
geopend met de benoeming van een
aspergeambassadeur, aan wie de
oorkonde en het eerste kistje asperges
worden overhandigd. Presentatrice en
voedingscoach Vivian Reijs werd dit jaar
benoemd tot nieuwe aspergeambassadeur van 2014.

Richard Wilms, directeur van
het Nederlands aspergecentrum
laat weten: “Sinds vorig jaar heeft
het Nederlands aspergecentrum de
regie gekregen over de nationale
opening van het aspergeseizoen.
Reden hiervoor is de noodzakelijke
krachtenbundeling en de kansen die de
opening biedt in combinatie met alle
overige activiteiten uit de landelijke en

generieke campagne Proef de lente!
Door de samenwerking kunnen we als
paraplu fungeren voor alle regionale
initiatieven en evenementen. Met
een eenduidige boodschap bereik je
simpelweg meer.”
Dubbel A heeft als doelstelling het
product asperge zo breed mogelijk
onder de aandacht te brengen bij de
consument.

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

r
Al mee ar
a
j
0
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Werkplezier voor
ondernemers!
Online Administratie MKB

Met Yuki zijn actuele cijfers bij
OAMKB een fluitje van een cent!
Scannen, mailen, klaar.
Online Administratie MKB
René van Helden, Venray/Horst/Venlo
Pastoor Teeuwenstraat 64
5962 CB Melderslo
T: 06 13 51 03 78
E: rene.vanhelden@oamkb.nl
www.oamkb.nl/renevanhelden

OAMKB is een landelijke organisatie. Wij begeleiden
MKB-bedrijven, ZZP-ers en starters op heel eigen en
innovatieve wijze. Wij werken niet alleen vóór jou, maar
vooral mét jou. Zo besparen we samen kosten en geven
we je met o.a. Yuki software real time inzicht in je cijfers
en bedrijfsvoering tegen een vast maandtarief.
Een online administrateur is je financieel adviseur online,
met wie je snel belt, mailt of chat als je een vraag hebt
en met wie je ook regelmatig live zaken bespreekt.
Slim online, transparant, efficiënt, in jouw voordeel:
online accountancy is de nieuwe stijl.
Ook jouw stijl?
Nieuwsgierig naar ons?
Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

Powered by

werkplezier voor ondernemers!

Opening aardbeienseizoen met
aardbeienprinses Chantal
Het Nederlandse aardbeienseizoen werd dinsdag 15 april in Geldermalsen officieel geopend door
 ardbeienprinses Chantal Freriks van Het Aardbeienland uit Horst. Chantal opende het seizoen door de eerste
a
aardbeien te overhandigen aan het Ronald McDonald Kinderfonds. De stichting kreeg daarnaast uit handen
van Chantal een cheque ter waarde van 15.000 euro, dat de gezamenlijke aardbeientelers in 2013 hadden
verzameld. “Alle kinderen, veilingmensen en telers wilden graag met de prinses op de foto”, aldus
Hay Soberjé van Het Aardbeienland in Horst.
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‘Meterikse gemeenschap is heel vriendelijk’
Matgorzata Rzymyszkiewicz (51) uit het Poolse Torun (‘de peperkoekenstad’) mag zich sinds kort de eigenaresse
van de nieuwe Poolse winkel in Meterik noemen. Op zaterdag 5 april vond de officiële opening plaats. Samen met
de Meterikse gemeenschap heeft ze de zaak voor de heropening opgeknapt.

januari van dit jaar heeft ze zich
definitief in Horst gevestigd. Rond
diezelfde periode is ze begonnen met
Nederlandse les. Aangezien Matgorzata
aangeeft het nu nog ‘heel moeilijk’
te vinden, treedt Krystyna op als tolk.
Op de vraag waarom Matgorzata
met de winkel is begonnen, moet ze
even nadenken. “Ik vind het contact
met mensen prettig en het levert me
natuurlijk werk op. Daarnaast is zo’n
winkeltje hier gewoon echt nodig.
Er komen zoveel mensen op af,” vertelt
Matgorzata.

Bovenal een
servicepunt

Burgemeester Kees van Rooij feliciteert de nieuwe eigenaresse
Sylwia Browcell stond in 2006
samen met Krystyna Gõrska, die de
Poolse gemeenschap in Horst aan
de Maas ondersteunt, aan de wieg

van de winkel en het servicepunt
in Meterik. Toen Sylwia vorig jaar
kenbaar maakte te stoppen, werd de
zoektocht naar een nieuwe eigenaresse

gestart. Via Krystyna werd Matgorzata
gevonden. Drie jaar geleden kwam
ze voor het eerst naar Nederland om
seizoenswerk te verrichten. Sinds

Geheimen die voortaan
niet meer geheim zijn

De dames geven aan dat de winkel
geen commerciële supermarkt is. “Het
is een winkel voor de kleine behoeften.
We zijn vijf dagen in de week geopend
van 18.00 tot 22.00 uur. De mensen
komen hier bijvoorbeeld na het werk
wanneer ze iets vergeten zijn.” Volgens
Krystyna en Matgorzata ervaart de
winkel dan ook geen concurrentie van
de Poolse supermarkt in Horst. “Het
is bovenal een servicepunt,” aldus
Krystyna. “Mensen komen hier om
antwoord te krijgen op hun vragen met
onderwerpen variërend van de belastingdienst tot inschrijving in de GBA
(Gemeentelijke Basisadministratie voor
persoonsgegevens, red.). Daarnaast
bezoeken ze de winkel ook voor een
luisterend oor of advies. Ze komen

absoluut niet alleen met hun problemen voor de dag.”

Oud-Poolse entourage
Krystyna en Matgorzata geven aan
dat de sfeer van de winkel altijd vriendelijk en familiair is geweest, maar dat
de entourage nu oud-Pools is. “Alles
is opnieuw ingericht en opgeknapt.
Meterikse mannen hebben geholpen
bij het leggen van laminaat en het
schilderen van de wanden. De man van
Matgorzata heeft de houten stellage
gemaakt. De producten en service zijn
nagenoeg hetzelfde gebleven.”
Volgens Wiel Tacken van MFC De
Meulewiek heeft de organisatie van
het multifunctioneel centrum de zaak
helemaal schoon opgeleverd, omdat
zij merkte dat de voorziening door een
groot deel van de Polen in Meterik
werd gebruikt. “Als zij hun eigen voorzieningen hebben, kunnen wij ze daarmee ook helpen integreren. De Poolse
gemeenschap in Meterik wordt zeker
weten gedragen.” De dames bevestigen dit. “De Meterikse gemeenschap is
heel vriendelijk. Wanneer de verwarming het niet doet, staat de coördinator
binnen mum van tijd op de stoep. En
het werkt natuurlijk ook aanstekelijk.
Zo hebben wij meegeholpen de rotzooi
van carnaval op te ruimen.” Op de
vraag of Matgorzata nog iets kwijt wil,
werpt ze een blik op de wachtende
mensen in de winkel. “Ik moet weer
aan het werk,” besluit ze lachend.

It’s Clean

“We gingen voor honderd bladzijdes. Het zijn er uiteindelijk tweehonderd geworden”, zegt ijsmaker Theo
Clevers uit Grubbenvorst lachend. Op vrijdag 18 april presenteert hij zijn boek IJsgeheimen in de ijsmakerij van zijn
ijssalon.

maakt schoon op uw wensen

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

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

www.its-clean.nl

“JOSÉ HEEFT HAAR CHEMOKUREN
GELUKKIG ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker
veroorzaken soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is
de basis voor herstel van zelfvertrouwen, eigenwaarde
en een positief zelfbeeld.

wordt gebruikt tijdens het maken van
ijs. Het is net hetzelfde als met koken,
alleen nu met ijs.”
Theo is trots op het eindresultaat.
“Het boek is zo veel mooier geworden
dan dat ik dacht. We begonnen met
een aantal ideeën, maar we hebben
ook zo veel moeten weglaten. In het
boek staan ijscreaties als Theo’s favoriete limoncello en het Limburgs weckpotje, maar ook recepten om zelf ijs en
ander lekkers zoals chocoladesaus te
maken. De recepten zijn met en zonder
ijsmachine te maken. IJs is gewoon een
feestje, ik heb het leukste vak in de
wereld. IJs maken zorgt ervoor dat je op

zoek gaat naar de beste ingrediënten.”
Voor Theo was het samenstellen
van het boek een speciale ervaring.
“Ik heb wel eens gedacht: waar ben
ik aan begonnen? Al die deadlines.
Toen we een dag lang foto’s hadden
gemaakt, hebben we uiteindelijk maar
twee foto’s gebruikt. In mijn eigen
vak is alles gestructureerd, dit is heel
wat anders. Er is echt een wereld voor
me opengegaan. Ik krijg ook aanvragen voor boekpresentaties door heel
Nederland, zelfs in Texel. Alles regelen
voor vier ijssalons gaat goed, maar
een boek samenstellen is echt een vak
apart.”

aanbieding van de week

Paastas
12.80

9.50
Brood- en
Banketbakkerij

geldig van 17 t/m 23 april 2014

Een jaar was Theo Clevers druk
bezig met het samenstellen van het
boek. Het boek gaat verkocht worden
in boekhandels in heel Nederland en
België. “Iedereen mag genieten van ijs.
Hoe leuk is het om op een woensdagmiddag met de kids ijs te maken?”
“Het idee is ontstaan vanuit onze
gasten. Die zaten in onze salon en zeiden: ja, maar wij krijgen dit niet zo op
tafel. Natuurlijk kan dat wel. Dit boek
staat vol met tips en recepturen. Het
is absoluut niet de bedoeling om een
boek te maken voor collega’s, maar
juist voor de beginnende ijsmaker.
Belangrijk is dat de eigen inspiratie

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

www.plushorst.nl
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Ondernemers in Noord-Limburg

Broodfonds informatieavond
Twee derde van de zelfstandige ondernemers heeft volgens De BroodfondsMakers het eigen inkomen niet verzekerd met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een alternatief, het Broodfonds, wordt in Meerlo opgestart.
De BroodfondsMakers startten
met het eerste collectieve broodfonds
in 2006, waarbij ondernemers elkaar
ondersteunen. In het collectief helpen
zelfstandig ondernemers elkaar als
zij een periode arbeidsongeschikt
zijn. Deelnemers zetten elke maand
een bedrag opzij op hun individuele
broodfonds-bankrekeningen. Zodra een

deelnemer ziek wordt, krijgt hij van
de andere deelnemers een schenking.
Deze maandelijkse schenkingen zijn
genoeg om van te leven.

In oprichting
Op dit moment zijn er ruim tachtig
van dergelijke fondsen in Nederland,
waaraan meer dan 3.000 ondernemers

deelnemen. Ook zijn er zo’n twintig
groepen in oprichting. Ook in Meerlo
wil men een dergelijk fonds opzetten. Hiervoor is een informatieavond
georganiseerd op maandag 19 mei om
19.30 uur in zaal ’t Brugeind in Meerlo.
Aanmelden kan bij onderneemster Anita Goumans uit Meerlo via
ommeslag.intuitief@gmail.com

Vissers Olie neemt twintig
tankstations over van Esso
Vissers Olie heeft twintig bemande tankstations in zuidwest-Nederland overgenomen van Esso. De stations
bevinden zich onder andere aan rijkswegen en aan snelwegen.
Esso zet door de overeenkomst met
het familiebedrijf uit Horst een nieuwe
stap in de verkoop van haar tank
stations in Nederland. Elf overgenomen
locaties worden geëxploiteerd door
Vissers Olie zelf. Bij de andere vestigingen is sprake van dealers of agenten.
Vissers Olie opereert al ruim 95

jaar in Limburg, Zuidoost-Brabant en
Zuid-Gelderland. “Voor de toekomst van
het bedrijf is deze overname een mooie
stap”, aldus directeur Gerbert Vissers
van Vissers Olie. Het familiebedrijf verdubbelt met de overname haar aantal
personeelsleden naar 280.
Sinds 1994 concentreert het bedrijf

zich op de exploitatie en ontwikkeling
van tankstations. Vissers Olie had al
23 vestigingen verspreid over ZuidNederland. Na de overname telt het
netwerk van Vissers Olie 43 vestigingen.
Esso blijft wel de brandstoffen
leveren voor de tankstations.

Toverland verovert twee prijzen
Attractiepark Toverland heeft donderdag 10 april tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Diamond Themepark
Awards twee prijzen gewonnen. Het park kreeg een award voor Troy als beste achtbaan en een award voor de
Magische vallei als beste nieuwe attractie.

De prijzen werden in het Belgische
park Plopsaland De Panne uitgereikt.
Voor de vierde editie van de awards
brachten 40.000 mensen hun stem uit.
Het is niet de eerste keer in een jaar
tijd dat de Magische vallei in de prijzen

valt. Eerder won Toverland met het
nieuwe themagebied ook al een Duitse
prijs. Toverland dingt met De Magische
vallei ook als een van drie finalisten
in de ANWB-verkiezing voor de meest
innovatieve nieuwe attractie.

De Magische Vallei werd op 26 april
vorig jaar geopend. Het gebied telt
acht nieuwe attracties, waaronder
een wildwaterbaan, een achtbaan
met draaiende karretjes en een
fonteinenshow.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

Jolanda Vullings Coaching
Bedrijf

Jolanda Vullings
Coaching
Eigenaar Jolanda Vullings
Adres
Caeciliahof 9
Plaats
America
Telefoon 06 46 18 96 19
info@jolandavullings.nl
E-mail
Website jolandavullings.nl
Sector
Welzijn
Start
1 oktober 2013

gesprek duurt een tot anderhalf
uur, meestal om de twee à drie
weken.

Activiteiten
Jolanda Vullings Coaching
werkt op basis van individuele
coaching. Dit betekent dat er één
op één-gesprekken plaatsvinden
waarbij alle aandacht besteed
wordt aan het realiseren van
gewenste doelen. Coachdoelen
kunnen zijn: meer zelfvertrouwen ontwikkelen of je gewoon
goed willen voelen. Maar ook:
grenzen kunnen aangeven of nee
leren zeggen. Coaching is een
goed hulpmiddel. Zowel in
werkgerelateerde situaties als op
het persoonlijke vlak. In de
coachgesprekken ontstaat inzicht
en een verandering die blijvend
effectief is. Jolanda Vullings
Coaching biedt deskundige
begeleiding en ondersteuning in
deze ontwikkeling zodat de
cliënt zelfstandig verder kan.
Als wie je bent en wie je wilt
zijn, samenvallen, daar draait
het om. Het kennismakings
gesprek is gratis. Elk coachtraject
is maatwerk. De ervaring leert
dat in vijf à zes gesprekken vaak
doelen al bereikt zijn. Een

Onderscheidend vermogen
Er zijn gelukkig veel mensen
die andere mensen helpen. Maar
soms heeft men een opgeleide
en getrainde professional nodig.
Jolanda is opgeleid aan de Alba
Academie als coach practitioner
(post-hbo-opleiding). Naast
methoden en technieken die in
coaching gebruikt worden, speelt
persoonlijkheid en ervaring een
rol. Je kunt jezelf niet aan de
poort achterlaten. Jolanda zet
haar persoonlijke en professionele ervaring graag in als coach.
Ze gelooft in de kracht die
mensen zelf hebben. Ze zal
deelnemers begeleiden om
uiteindelijk op eigen kracht
zelfgekozen doelen te bereiken.
Ze stelt zichzelf in de gesprekken
kwetsbaar op maar zal ook
’doorpakken’, confronteren, en
gaat emotie en diepgang niet uit
de weg. Haar coaching is altijd
oplossing-doelgericht. Ze vindt
het heerlijk als mensen in de
eindevaluatie over zichzelf
zeggen: ’ik mag er zijn zoals ik
ben.’

Doelgroep
Mensen (alle leeftijden) die
op zoek zijn naar persoonlijke
begeleiding bij hun ontwikkeling
en groei, het verstevigen van
hun kracht.

,
Levende etalages, muziek
theater en sport

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

Starters in de regio

1e Paasdag
Band Night
optreden
Crazy Chester Band
60/70-er jaren
optreden PowerShake
RockaBilly Band
entree vrij
aanvang 18.00 uur

Tevens uw adres voor
betaalbare feestjes in
onze vernieuwde zaal!
Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

zondag 27 april

horst centrum

leeft
12.00 - 17.00 uur

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar

Buitengewoon compleet!
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De lekkerste muziek voor onderweg
Zelf je eigen Mini bouwen? Een pittige klus, waar de nodige uren in gaan zitten. Rob Geraats uit Horst vertelt graag over deze passie. Op vakantie met een camper?
Hoe begint de zoektocht in verschillende soorten en maten? Miranda en Rick Tielen uit America laten de mogelijkheden zien. Wiel Vervoort verzamelt nostalgische spullen
en heeft onder andere drie automobielen in zijn bezit, die hij nooit weg zou doen. Of er overeenkomsten en verschillen bestaan tussen het balanceren van een band en
het uitlijnen van een auto? Peter Timmermans spreekt als expert. Muziek in de auto? De een luistert alleen, terwijl de ander luidkeels meezingt, maar wat zijn nu de
leuke suggesties voor onderweg? Kortom: deze en andere onderwerpen staan centraal in deze editie van thema auto.

Zelfgebouwde Mini

‘Het is een soort wolf in schaapskleren’
Rob Geraats (25) uit Horst bouwt al drie jaar aan zijn eigen Mini. Wat begon met een voorliefde voor de wagen, eindigde in een zelf in elkaar gebouwde auto. De bouw aan de Britse auto gaat
na ongeveer vijfduizend uur gesleutel zijn laatste fase in. “Het is echt een Mini met een oude look, in combinatie met nieuwe technologie”, zegt Rob.

Muziek voor onderweg

Echte autoklassiekers
Tijdens het rijden in je auto is het lekker om muziek op de achtergrond te horen. De een luistert naar de
radio, de ander draait een cd met zijn favoriete nummers. Autoklassiekers heb je in allerlei soorten: van rustige
nummers tot nummers die lekker snel en hard gaan. HALLO Horst aan de Maas geeft een aantal suggesties
voor onderweg.
Rowwen Hèze – Auto, Vliegtuig
Een nummer gemaakt door onze
eigen dialectband: Auto, vliegtuig
van Rowwen Hèze is landelijk
misschien wel een van de bekendste
nummers van de Americanen. De
klassieker kwam uit in 1999 en
bereikte niet veel later de landelijke
radio 2 Top 2000. Voor de fans van
Rowwen Hèze is dit een fijn nummer
om onderweg te luisteren, want
het nummer gaat heel toepasselijk
over reizen en onderweg zijn. Met
de woorden ‘Wat is de wereld toch
groot’ toont de band aan dat er
onderweg van alles te zien en te
beleven is.
Tracy Chapman – Fast car
Fast car is een echte singsong
writerhit uit de jaren 90.
De Amerikaanse Tracy Chapman zong
in 1988 over een kassameisje dat al
op jonge leeftijd helemaal verloren
was. Ze kwam iemand tegen met een
snelle auto en hoopte daarmee te
kunnen vluchten naar de grote stad,
waar volgens haar alles beter zou zijn.
Dit nummer is geschikt voor mensen
die van rustige muziek houden en

even weg willen dromen naar een
toekomst zonder zorgen.
Spin Doctors - Two princes
De single Two princes werd door de
New Yorkse rockband Spin Docters in
1993 uitgebracht. Het was het tweede
nummer van de Amerikaanse band. Er
werd verdeeld op dit nummer gereageerd. De een vond het fantastisch en
de ander bekroonde het tot een van de
slechtste nummers van die tijd. Het is
in ieder geval een nummer met tempo
waardoor de reis in je auto ineens veel
sneller voorbij gaat. Of jij er voor in je
auto blijft zitten op je bestemming, dat
mag je zelf bepalen.
Train - Drive by
Drive by werd in 2012 uitgebracht
door de Amerikaanse popgroep Train.
In Nederland wist het nummer een platina status te behalen. Het nummer dat
over een verliefdheid voor een meisje
gaat, haalde in ons land de vierde
plaats in de top 40.
Golden Earring – Radar Love
Radar Love is een internationale
hit en de grote doorbraak van de
Nederlandse band Golden Earring.
In Amerika regelmatig uitgeroepen tot

beste autoliedje ooit, beschrijft het
nummer ook nog eens het rijden zelf:
‘I’ve been driving all night, my hands
wet on the wheel’ herkent iedereen
die wel eens een lange rit heeft
moeten maken.
Michael Jackson – Sunset driver
Sunset driver is een nummer
van The King of Pop dat in 1979
al in de studio werd opgenomen.
Oorspronkelijk zou het nummer op
het album Off the wall verschijnen,
maar dat bleef toen uit. In 2004
verscheen het dan toch op het album
The Ultimate Collection. Tot op de
dag van vandaag snappen sommige
fans niet dat het nummer niet eerder
openbaar is gemaakt.
Deze lijst zou oneindig uitgebreid kunnen worden, bijvoorbeeld
met klassiekers als Driver’s Seat van
Sniff ’n the Tears, Paradise by the
Dashboard Light van Meat Loaf, met
het hele oeuvre van The Cars, met
Little Deuce Couple van de Beach
Boys of met Billy Oceans Get Outta
my Dreams, Get into my Car, maar het
leukste is natuurlijk een helemaal zelf
samengesteld pakketje superhits.

Zijn liefde voor Mini’s begon toen
Rob Geraats 18 jaar was. “Toen heb ik
mijn eerste Mini gekocht in Eindhoven.
Een collega van mij had een Mini
en ik raakte hier zo langzamerhand
verslingerdaan. Vooral het simpele ontwerp en goede wegligging van de auto
trekken me erg aan.” De Horstenaar reed
vervolgens vier jaar met zijn eerste auto
rond. “Toen schafte ik nog een Mini aan
voor het gebruik van onderdelen. Maar
ze werden allebei al een dagje ouder,
dus ik moest iets anders verzinnen.”
Op internet vond Rob filmpjes van
mensen in Engeland, die een motor van
een andere wagen in de Mini bouwden.
“Ik werd verleid en besloot hetzelfde te
gaan doen. Ik verkocht de Mini waarmee
ik reed, haalde het motorblok van een
Suzuki Swift GT op de sloop op en ging
aan de slag.” Deze uitdaging begon in
2011. “Toen heb ik de eerste stappen
in de ombouw gezet. Het was een hele
onderneming. De motor van de Suzuki is
groter dan die van de Mini, dus de neus
van de auto zou verder naar voren moeten, maar ik wilde dat het motorblok
gewoon in de oorspronkelijke vorm erin
kwam. Anders is het geen Mini. Iedereen
verklaarde me voor gek en zei dat het
niet kon, maar juist daardoor ging ik nog
beter mijn best doen. Als iedereen nee
zegt, zeg ik juist ja.”
Rob heeft het meeste werk zelf
gedaan. “Maar voor speciale specifieke
dingen zoals het spuitwerk, ben ik toch

afhankelijk van andere mensen.” Ook de
wielen zijn speciaal voor deze Mini aangepast. “De originele wielen van de Mini
kunnen het verhoogde vermogen van
de motor niet aan. Daardoor moest ik
grotere wielen aanschaffen en dat ging
via een Chinees bedrijf, dat ze speciaal
voor mij aangepast heeft, zodat ik ze
op de auto gemonteerd kreeg. De topsnelheid van mijn auto nu is ongeveer
195 kilometer per uur, veel harder dan
een normale Mini. Het is echt een Mini
met een oude look in combinatie met
nieuwe technologie. Een soort wolf in
schaapskleren dus.”
Hoeveel de Mini nou precies gekost
heeft, weet Rob niet. “Je kunt het zo
duur maken als je zelf wilt. Er is niks
aan bezuinigd, maar ook niks teveel
aan gespendeerd.” Nu is de Mini voor
negentig procent klaar. Na een Apkkeuring en een optische keuring is
hij ook klaar om de weg op te gaan.
“Aankomende zomer ga ik naar de
International Mini Meeting in Kent in
Engeland, waar ongeveer vijfduizend
Mini’s bij elkaar komen. Op de weg
daarheen kom je steeds meer Mini’s
tegen, waardoor je uiteindelijk in een
gigantische optocht aankomt. Dat is
prachtig om te zien.” Na de meeting
is het de bedoeling dat de auto wordt
gebruikt voor vakanties en zondagsuitjes. “Deze uitdaging is dan afgelopen,
want de Mini is af. Dus dan ga ik op zoek
naar een nieuwe uitdaging.”

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

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

Auto laten uitlijnen?

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
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Veel variatie mogelijk

Een camper moet passen bij zijn
bestuurders
Campers, ze zijn er in verschillende soorten en maten. De wensen per persoon kunnen variëren. Een recept voor
het vinden van een ideale camper is er niet. Miranda en Rick Tielen van Tielen Campers uit America laten de
mogelijkheden zien en geven tips op het gebied van campers.

Was je auto bij vissers olie/esso
en ontvang een oranje shirt
met je eigen naam én rugnummer

Gratis!!!

14 14
BAS

BAS

Voor
d!
jong en ou
68
(babymaat
t/m 3XL)

Moedig onze jongens aan tijdens het WK in je eigen unieke shirt met eigen naam én rugnummer.
Leuk voor je (klein)kind, maar uiteraard ook zeker zo leuk voor je zelf!
Was je auto met één van onze luxe ‘Oranje’ wasprogramma’s en ontvang
dit kwaliteitsshirt met naam én rugnummer helemaal gratis!

Deze actie loopt van 9 april t/m 2 juni 2014.

Volgens Miranda is het belangrijk
dat de inrichting van de camper past bij
de diegene die de camper koopt. “Dit is
erg persoonlijk. Je hebt drie modellen
campers. Integraal, semi-integraal en
de alkoof-modellen. De integraal en
semi-integraal zijn de meest verkochte. De integraal campers zijn zowel
voor- als achter even breed en hoog
waardoor het rijgedeelte echt tot de
leefruimte behoort. Boven de cabine
bevindt zich vaak een hefbed waardoor
er twee extra slaapplaatsen gecreëerd
worden. Bij de semi-integrale camper
is het rijgedeelte nog echt de cabine
van een busje. Het is een stuk smaller
waardoor er geen ruimte is voor een
bed in de cabine.” Tenslotte heb je de
alkoof-modellen. Het slaapgedeelte
van deze campers bevindt zich bij deze
modellen vaak in de koof boven de
cabine en is minder goed toegankelijk en krapper dan het hefbed in een
integraal.”
Er is veel variatie mogelijk. Zo zijn
er verschillende merken, maar ook
verschillende indelingen. “Omdat er zo
veel mogelijk is, is het belangrijk om
je goed te oriënteren”, adviseren de
camperexperts. Rick Tielen: “Mensen
kiezen vaak voor enkele bedden. Dit is
praktisch. De mensen die een camper
kopen, zijn vaak ouder dan 50 jaar.
Met het oog op de toekomst is het slim
om enkele bedden te kiezen. Als je
lichamelijke klachten krijgt, wordt het
onmogelijk om in een bed boven in de
cabine te slapen.” Miranda: “Je leeft in
een camper, daarom moet de indeling
wel bij de mensen passen.”

Net een nieuwe camper gekocht?
Dit is het advies van Miranda en Rick:
ga een weekendje proefkamperen.
Rick: “Je komt er dan achter hoe de
vork in de steel zit. In het begin kan het
wat onwennig zijn om in een camper
te rijden. Voor het besturen van een
camper heb je rijbewijs B nodig, voor
grotere campers zelfs rijbewijs C. De
lengte van een camper is al snel zeven
meter. Maar ook hier zijn hulpmiddelen voor, zoals een achteruitrijcamera.
Zo zie je wat er achter je gebeurt en
voorkom je schade.”

Je hebt
veel vrijheid
Ook zijn er talloze extra’s waarvoor
gekozen kan worden. Rick: “Je kunt het
zo gek maken als je wilt. Een schotel,
zonnepanelen, of een levelsysteem dat
ervoor zorgt dat de camper recht staat.
De kampeerautoverzekering verplicht
een bearlock, een anti-diefstalsysteem.” Een andere tip van het tweetal
is het schorsen voor de wegenbelasting
in de winter. Miranda: “Sommige mensen gaan met de camper overwinteren
in landen als Spanje. Doe je dit niet,
dan kun je de camper in de winter
laten schorsen. Je betaalt dan over die
periode geen wegenbelasting.”
Miranda en Rick gaan zelf ook op
pad met de camper. Miranda: “Het is
heerlijk om op weg te gaan, je hebt zo
veel vrijheid. Je hebt alles bij je: een
douche, toilet en keuken. En als je een
ander uitzicht wilt, pak je alles in en
ben je binnen tien minuten weg.”

17
04

themaauto 13

Oude Renaults en tractor

‘Het Franse model staat me enorm aan’
In de schuur van Wiel Vervoort (67) uit America staat van alles op het gebied van oude nostalgische spullen. Zo staan er ook twee blinkende Renaults 4CV’s uit 1955 en 1961 en een Röhrtractor uit 1949. Wiel is dol op deze oldtimers, die ieder een eigen verhaal hebben. “Ik doe ze nooit weg”, zegt de Renault-fan.

Wiel Vervoort is altijd al een fan
geweest van oude techniek. “Ook ben
ik dol op Renaults. Het Franse model
staat me enorm aan. Ik heb ook altijd
met Renaults gewerkt en rondgereden.” In de jaren 50 vond de eerste
kennismaking plaats tussen Wiel en
de Renault 4CV. “Mijn vader wilde een
auto kopen. In die tijd kwamen vertegenwoordigers van verschillende merken nog langs de deuren. Zo kwam er
op een dag ook een man van Renault
langs met een bordeauxrode 4CV. Na
een gesprek met mijn vader wilde hij
weer wegrijden, maar de auto startte
niet.” Volgens de techneut kwam dit
omdat het verhaal zich in november
afspeelde. “De auto had veel gereden

met de lichten en verwarming aan. De
accu was zo goed als leeg.” De vader
van Wiel besloot deze auto toch maar
niet te kopen.

Aantrekkelijke
Franse vormen
Toch heeft het 4CV’tje Wiel nooit
meer losgelaten. “In 1997 trok ik de
stoute schoenen aan en kocht een
standaard Renault 4CV.” Een paar
maanden later was het weer raak.
“Iemand zei tegen mij dat er hier in
de buurt ook een 4CV te koop was.
Dit was een luxe uitvoering van het
model. Ik besloot deze ook te kopen.”
Toen volgde een periode waarbij veel

Ook automaat!

aan de auto’s gesleuteld werd. “Aan
de standaarduitvoering heb ik vier jaar
gewerkt en alles zelf gedaan, behalve
het spuitwerk. In 2001 heb ik de auto
op Nederlands kenteken gezet. De luxe
versie heb ik technisch opgeknapt,
gestript en er is een nieuwe lak aangebracht.”
Tegenwoordig maakt Wiel samen
met zijn vrouw af en toe nog ritjes in
de auto’s. Ook gaat hij naar bijeenkomsten van Renault-fans en naar het buitenland. “Ik heb ook tijdens trouwerijen
gereden, maar dat is tegenwoordig
minder. Mensen trouwen niet meer zo
snel”, lacht Wiel. Hij krijgt veel leuke
reacties als hij de straat op gaat met de
4CV. “Vooral de dames vinden de auto

L

aantrekkelijk. Toch weer die Franse
vormen, hè.”
Ook op de tractor van Röhr uit
1949 is Wiel apetrots. “Vroeger leende
ik bij mijn broer wel eens een tractor
voor allerlei werkzaamheden. Op een
gegeven moment wilde ik er zelf een
hebben. Toen vond ik deze tractor in
Bergen en kocht hem voor vierhonderd
gulden met reserveonderdelen en
een kar erbij. Dat zal in 1971 of 1972
geweest zijn.” Dit model van Röhr
is volgens Wiel heel zeldzaam. “De
meeste exemplaren hebben twee cilinders, maar deze heeft er één. De tractor
is daarom zeer geliefd bij kopers, maar
verkopen doe ik hem nooit. Dat geldt
ook voor de Renaults.”

Wiel rijdt nog steeds rond met
‘onze Sammie’, zoals de tractor
genoemd wordt, bijvoorbeeld in het
bos. “Ik wil onze Sammie zoveel
mogelijk origineel houden. Af en toe
moet er iets in van nieuwe techniek,
zoals laatst het radiateurblok, maar
dat moet er dan apart worden
ingezet.”
Wiel geniet volop van zijn auto’s.
“Mijn zoon heeft niet zoveel met
techniek, dus aan hem kan ik ze in de
toekomst niet kwijt. Misschien dat ik
de voertuigen tegen de tijd dat ik mijn
einde voel naderen, kwijt kan aan
mensen, die er net zoveel liefde voor
hebben als ik. Maar voorlopig beleef
ik er nog veel plezier aan.”

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Autobedrijf
AUTOBEDRIJF

Fer van Lin
Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

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

w w w.wejeb e.nl
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Met uitgelijnde banden is autorijden veiliger
Een snelle uitwijkmanoeuvre kan zorgen dat een autobestuurder met zijn wielen tegen de stoeprand aan rijdt. Het
zou net voldoende kunnen zijn om een reparatie nodig te hebben en dat de auto opnieuw uitgelijnd moet worden.
Maar wat is dat nou eigenlijk, uitlijnen? Peter Timmermans van Autoschade Herstel Noord-Limburg weet meer.

Allereerst is er een verschil tussen
het uitlijnen en het balanceren van
een wiel. “Dat is echt een wereld van

verschil, maar dat misverstand hoor
ik vaker”, zegt Peter. “Een kapotte
autoband die is vervangen, zal samen

met de velg in de juiste balans moeten
komen. Dat noemen we balanceren.
Om te zorgen dat een wiel recht

onder een auto zit, moeten we deze
uitlijnen.”
Als een bestuurder met zijn band
een stoeprand heeft geraakt, in een
kuil is gereden of is aangereden, dan
is het mogelijk dat het wiel niet meer
in één lijn met de auto staat. “Je merkt
het snel genoeg als de auto zelf een
andere kant op wil, terwijl je rijdt en
het stuur los laat. Je kunt dus niet meer
met losse handen rijden. Bij een goed
uitgelijnde auto zou je dat op een goed
wegdek prima kunnen doen. De auto
blijft netjes rechtdoor rijden.”
Een wiel is via de wielophanging
aan de auto bevestigd.
De wielophanging bestaat uit een
of meerdere draagarmen en een
veerpoot. Bij de fikse klap is het
mogelijk dat een wiel of andere
delen van de wielophanging krom
zijn gaan staan. Peter: “Om de stand
van de wielen te bepalen, worden
meetkoppen aan de wielen bevestigd.
Deze worden met een uitlijncomputer
uitgelezen. Als de monteur met het
stuur draait, dan kan hij exact zien hoe
de banden zich tot de auto verhouden.
Met behulp van gereedschap kan hij
dat bijstellen. Op die manier zorgt hij
ervoor dat het wiel in een ideale lijn
met de auto loopt. Als corrigeren niet
meer mogelijk is, dan zal de monteur
de draagarm of een ander onderdeel
van de wielophaning vervangen.”

Vol innovatie. Vol vertrouwen.
De nieuwe Polo.

Het rijden met niet uitgelijnde
banden is niet meteen gevaarlijk.
“Maar je kunt je wel voorstellen dat
als je een noodstop moet maken en
de wielen hebben een afwijking naar
links, dat de auto in zo’n extreme
situatie ook die kant uitwijkt. Het is
dus wel raadzaam om de wielen uit
te laten lijnen. Niet uitgelijnde wielen
zorgen ook voor extra bandenslijtage.
Ze zullen namelijk scheef afslijten en
het brandstofverbruik zal iets hoger
liggen.”
Een autoband gaat 20.000
tot 40.000 kilometer mee. “Dat is
afhankelijk van het rijgedrag van de
bestuurder en ook of iemand elke dag
via de snelweg naar Amsterdam rijdt
of hetzelfde aantal kilometers door een
dorp aflegt.” Aangezien de banden
het enige contact tussen de auto en
de weg vormen, is het belangrijk dat
ze links en rechts hetzelfde profiel
hebben. “Vandaar dat bij het vervangen
van een band vaak ook de ander
wordt vervangen. Bij een noodstop in
de regen hebben beide banden dan
evenveel grip en zorgt dat de auto niet
gaat schuiven.”
Als de bestuurder hard een
stoepje heeft geraakt, dan kan de
auto anders gaan reageren. “Dat
hoeft natuurlijk niet altijd. Toch is het
verstandig om daar dan even naar te
laten kijken.”

Vanaf

€ 13.490

Slechts 14%
bijtelling*,
vanaf € 89 netto
per maand

Nieuw tijdens de paasshow in Venlo en Venray.

Lease vanaf

€ 299*

Hij kijkt u vol vertrouwen aan. En dat is niet voor niets, want de nieuwe Polo zit vol met nieuwe innovatieve technologieën.
Zoals motoren voor een nog zuiniger verbruik. Nieuwe assistentiesystemen die uw veiligheid verder verhogen doordat ze
met u meedenken. Kom naar onze showroom. Dan praten we u volledig bij. U bent van harte welkom.
Brandstofverbruik Ø 3,1 - 4,9 L/100 km (1L op 32,3 - 20,4 km), CO2-uitstoot Ø 82 - 110 g/km.

AutoArena
In goede handen.

Venlo, Celsiusweg 5. Telefoon 077 - 320 30 40
Venray, Keizersveld 85. Telefoon 0478 - 55 13 00
Panningen, J.F. Kennedylaan 20. Telefoon 077 - 306 06 66 (Service)
www.autoarena.nl

Tijdens de
Paasshow
ie
4 jaar garant
e
w
eu
ni
n
op ee
Polo.

Tweede
Paasdag
Venlo en Ven
ray
geopend
van 10.00 to
t
17.00 uur.

Kinderen
ontvangen
een leuke
attentie.

Vanafprijs is exclusief kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Leaseprijs obv Polo 1.0 MPI Easyline, leaseprijs Polo BlueMotion 1.4 TDI € 429 o.b.v. Full Operational Lease via Volkswagen Leasing, 48 maanden / 20.000 km per jaar (Eigen risico verzekering € 500,-) excl. BTW
en brandstof. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding bevat meeruitvoeringen. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan
daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. * Levering 2e helft 2014.
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Koken met

Randy

GEPLUKT Aniet Janssen

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.

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

Hangop

met ananasmarmelade
Benodigdheden:
· 1 liter volle yoghurt
· 100 gram poedersuiker
· 20 gram limoensap
· rasp van één limoen
· 1 ananas
· 500 gram water
· 500 gram geleisuiker
· 1 kaneelstokje
· 1 vanillestokje
· 5 kruidnagels
· 10 peperkorrels
· 2 blaadjes laurier
· 3 steranijs

Bereidingswijze hangop:
• Spoel een theedoek goed uit zodat
alle zeepresten van het wassen in
de wasmachine eruit zijn;
• knijp hem goed uit en hang een
zeef boven een kom en leg hierin
de handdoek;
• schud de yoghurt in de handdoek
en dek de yoghurt af met de
handdoek en plastic folie;
• laat de yoghurt een nacht
uithangen zodat het vocht uit de
yoghurt druipt en een dikke
yoghurt-massa overblijft.
Bereidingswijze
ananasmarmelade:
• Kook het water met de geleisuiker,
de kaneel, het opengesneden
vanillestokje, de kruidnagel,
peperkorrels, laurier en de steranijs.
Laat dit 10 minuten doorkoken;
• maak de ananas schoon en snijd
deze in blokjes;
• zeef het suikerwater met de
specerijen na een kwartier koken in
een andere pan zodat alle specerijen in de zeef blijven en alleen
het specerijenvocht in de pan komt;
• voeg de ananas toe aan dit vocht
en laat nog 10 minuten goed
doorkoken;
• laat het afkoelen in de koelkast.
Bereidingswijze gerecht:
• Haal de handdoek met het
yoghurtmengsel uit de zeef en doe
alle yoghurt uit de handdoek in een
kom;
• voeg bij de yoghurt de poeder
suiker, limoensap en limoenrasp.
Meng dit goed door elkaar en vul af
in glazen;
• laat de ananasmarmelade, als deze
afgekoeld is, op de yoghurt lopen.

en zo 15

Aniet Janssen (54) uit Sevenum barst van de creativiteit. Samen met haar tweelingzus Monique runt ze atelier
De Stal in Sevenum. Aan de studio ligt wel twee hectare buitengebied, waar ze ook graag vertoeft. Deze week
wordt Aniet geplukt.
Samen met haar tweelingzus
Monique is Aniet de oudste van vijf
kinderen. Ze heeft een hbo-opleiding
gezondheidszorg gevolgd. Voor tien jaar
trok ze voor haar werk in deze sector
weg uit Sevenum, maar 25 jaar geleden keerde ze terug naar haar geboortedorp. “Hier ging ik samenwonen met
mijn vriend. Het leven in een dorp trok
weer,” aldus Aniet. Toen de kinderen
kwamen, stopte ze met werken. De
Sevenumse heeft drie zonen in de leeftijd van 21 en 24 jaar. Haar man is zo’n
twee jaar geleden overleden.
Aniet vertelt dat ze twaalf jaar
in de gemeenteraad van Sevenum
heeft gezeten. “Het leuke is dat je hier
andere mensen ontmoet en over je

grenzen heen leert kijken en denken. Het fascineert me hoe anderen
denken.” Na twaalf jaar vond ze het tijd
voor iets anders. “Samen met Monique
en een andere collega richtte ik Atelier
Valise op. Dertien jaar hebben we daar
teken- en schilderworkshops en cursussen vegetatief vormgeven voor volwassenen gegeven,” vertelt Aniet.
Vanaf 1 januari is Atelier Valise
overgeheveld naar de gemoedelijke
ruimte van Atelier De Stal. Daar ondernam ze samen met haar man al natuuren educatieprojecten voor kinderen.
Momenteel heeft ze ook een project
wildbreien met een zorgboerderij
lopen. Aniet: “Met breiclub De tikkende
naald gaan we een beeldbepalende

PUZZEL

Sudoku

boom op een bijzondere manier
opleuken met ons werk. De bezoekers
van de zorgboerderij gaan deze boom
verder verfraaien met bijvoorbeeld
veertjes, schapenwol en kralen. De
boom moet zo een aparte plaats
krijgen en de aandacht vragen van de
bewoners.”
De zussen vertoeven zo’n twintig
tot dertig uur per week in het atelier.
Wat doet Aniet nog graag in haar
overige tijd? “Samen met Monique ga

ik vrij veel naar zowel landelijke als
regionale musea, kunstacademies en
bijvoorbeeld de Dutch Design Week.
Het is leuk om zo inspiratie op te
doen. Ik vind heel veel mooi, maar ik
heb er moeite mee als een kunstwerk
veel uitleg nodig heeft. Kunst moet iets
doen met mijn gevoel. Daarnaast hebben we thuis vier ooien, vijf lammeren,
twee straathonden en vijf loslopende
kippen, die natuurlijk verzorgd moeten
worden. De honden en kippen brengen
gezelligheid. De schapen begrazen onze
weides en het natuurgebied,” aldus
Aniet. Ze vertelt dat het KnopenLopennetwerk dwars door dit gebied
heenvoert. “Ik ga weleens op de route
zitten. Mensen komen van heinde en
verre om hier te wandelen.”
Daarnaast speelt de Sevenumse
graag volleybal en wandelt ze bijna
iedere dag met de honden. “Ik volleybal al ruim 25 jaar bij Wet Willy,
een gemengde groep mannen en
vrouwen uit Sevenum en America.
Destijds was het niet mogelijk om
binnen de bestaande vereniging een
gemengde recreatieve groep op te
zetten en toen hebben we het maar
zelf georganiseerd. We spelen al
25 jaar op de onmogelijke tijd van
21.30 tot 23.00 uur in de blokhut van
het Jongeren Gilde Sevenum. Daarna
gaan we natuurlijk altijd nog even
naar café Croes Moeke,” vertelt ze.
Ook de d
 agelijkse wandelingen met
haar honden koestert ze. Ze geeft aan
haar hoofd op die momenten even
leeg te maken. “Dan krijg ik weer
goede, maffe, absurde of minder goede
ideeën, die ik dan weer gebruik in mijn
werk in het atelier.”

Promotie dinerbuffet

18
P.P.

Elke zondagavond
vanaf 17.00 uur
Voor de exacte inhoud van
ons exclusief en uitgebreide
dinerbuﬀet en voor een
overzicht van onze overige
acties kunt u onze site
raadplegen.
Op vertoon van deze
advertentie krijgt u een
welkomstdrankje gratis.
Kinderen t/m 11 jaar gratis

RESERVEREN GEWENST

Meer informatie of reserveren? Bel 077 - 473 66 66 of mail naar info@hotelrooland.nl
Roobeekweg 1 | 5944 EZ | Arcen | www.hotelrooland.nl

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

ONZE AANBIE

DAGEN

S
VOOR DE PAA

Varkenshaasje v/h scharrelvarken
Kalfspoulet gebraden

100 gram € 1,95

kant & klaar

100 gram € 1,95

Boeren en asperge quiche
Asperge-beenhamsalade

100 gram € 1,65
100 gram € 1,50

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

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
17 april 2014

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Op 2e Paasdag

Gewijzigde afvalinzameling

Extra avondopenstelling Burgerzaken
op donderdag 17 en 24 april van 16.00 – 20.00 uur.
Kijk op www.horstaandemaas.nl

Vanwege Pasen wordt op maandag 21 april
geen afval opgehaald.
Inwoners van Meerlo, Tienray, Swolgen,
Broekhuizen en Broekhuizenvorst die hun
afval normaal gesproken maandag zouden
aanbieden, kunnen plastic, restafval en blik- en
drankpakken op zaterdag 19 april aan de straat
zetten (uiterlijk 07.00 uur).
Voor keukenafval is er geen inhaaldag: dit kan
op de eerstvolgende reguliere ophaaldag worden aangeboden.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken
op uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Wegens Koningsdag

Gemeentewerken
op 26 april gesloten
Gaat u de komende weken aan de slag in uw tuin? Houdt u er dan rekening mee dat gemeentewerken op 26 april wegens Koningsdag gesloten is. U kunt die dag dus geen tuinafval inleveren.

Gemeentehuis gesloten
op 2e Paasdag
Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn gesloten op 21 april 2014.
Op Goede Vrijdag 18 april 2014 zijn wij geopend volgens de normale openingstijden.
Hebt u een dringende melding voor gemeentewerken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag,
dan kunt u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Aanstaande zaterdag bent u wel van harte welkom. U kunt uw tuinafval dan tussen 12.00 en
16.00 uur gratis inleveren bij gemeentewerken,
Americaanseweg 43 in Horst. Vergeet niet uw

legitimatiebewijs mee te nemen. Gaat u voor de
spelregels voor het inleveren van tuinafval naar
www.horstaandemaas.nl.

Bedankt,
Supporters van Schoon!
In de afgelopen weken hebben meer dan 800 vrijwilligers onze gemeente een stuk schoner
gemaakt door zwerfvuil op te ruimen.

Kanaalweg te Griendtsveen:

Bouwen in Griendtsveen

Langs de Kanaalweg in Griendtsveen zijn vijf kavels beschikbaar voor de bouw van vrijstaande
woningen. De kavels variëren in oppervlakte van 820 m2 tot 1050m2.
Het is bij deze kavels mogelijk om te profiteren
van een fiscaal gunstige regeling waardoor er
geen BTW maar slechts overdrachtsbelasting
wordt verrekend over de kavels. Voor meer in-

formatie kunt u contact opnemen met Startpunt
Wonen. Startpunt Wonen is gevestigd aan de
Kerkstraat 5 in Horst, en is tevens te bereiken
via 077 - 260 00 00 of info@startpuntwonen.nl

Wij bestrijden de
eikenprocessierups
De eerste eikenprocessierupsen zijn weer gesignaleerd. De brandharen van de eikenprocessierups kunnen vervelende gezondheidsklachten geven.
Om de overlast te beperken gaan wij de komende
week de eikenprocessierups bestrijden. Kijk voor
nadere informatie over de bestrijding en aanpak van de
overlast op onze website: www.horstaandemaas.nl
Ook kunt u informatie vinden op de website van
GGD Limburg-Noord (www.ggdlimburgnoord.nl).
Indien u dan nog aanvullende vragen heeft over de
eikenprocessierups kunt u contact opnemen met
team Milieu (tel. 077 - 850 48 48) of mailen naar:
info@ggdlimburgnoord.nl

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode gaat het om de volgende locaties:
• Boschekampstraat Sevenum (afsluiting i.v.m. Prilpop)

Leerlingen van basisschool De Bottel uit Lottum en vrijwilligers van hengelsportvereniging Willem
Barendsz aan het werk op de oever van de Maas bij Lottum tijdens het opruimen van Maasvuil.
Een vrachtwagen vol zwerfafval door prikestafette en Landelijke opschoondag
Ruim 700 leerlingen van basisscholen in Horst
aan de Maas hebben in maart meegedaan aan
de zwerfvuil- prikestafette. Daarnaast hebben
meer dan 100 vrijwilligers zwerfvuil opgeruimd
op de Landelijke Opschoondag. De vrijwilligers
van KJEM in Kronenberg zijn daarvoor door de
landelijke organisatie Supporters van Schoon
zelfs beloond met een taart. De leerlingen en
vrijwilligers hebben uiteindelijk samen 27 m3
zwerfvuil opgeruimd. Dat is een vrachtwagen
vol!
Opruimactie Schone Maas: 28 vuilniszakken
zwerfvuil
Op 3 april hebben leerlingen van basisschool

De Bottel en leden van visclub Willem
Barendsz uit Lottum de stichting Het Limburgs
Landschap geholpen met het opruimen van de
oevers van de Maas. Dat was nodig, want het
stromende water van de Maas laat zwerfvuil
achter op haar oevers. Zeker na de hoogwaters in de winter. De Lottumse supporters van
schoon hebben langs de Maas tussen de veerponten Lottum-Lomm en Grubbenvorst-Velden
28 vuilniszakken aan zwerfvuil opgeruimd.
Daardoor is er weer een stukje natuur schoon
en toonbaar.
Meer weten over ‘Schone Maas’?
Kijk dan op www.schonemaas.nl.
Namens iedereen in Horst aan de Maas:
bedankt voor jullie inzet!
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WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas

In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in
het zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over
mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn,
een mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere
manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in
Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over
wat u zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Kanaalweg 11
Sphagnumweg ongenummerd

America
Lorbaan 19
Hofweg 24

Grubbenvorst
Ericaplein 50

Broekhuizen
Genenberg 19
Genenberg 28
Griendtsveen
Ontwikkellocaties Woningbouw
Griendtsveen – deellocatie
Sphagnumweg
Pastoor Hendriksstraat 50

Horst
Schoolstraat 90
Afhangweg 11
De Drink 11
Afhangweg (kavel 311)
Wevertweg 7
Herstraat 45

'Het verschil maken met
de lekkerste appelvlaaien
van Limburg!'

Sevenum
Broek 7a, 9a en 11
Gelderdijk 30
Gelderdijk 29
Helenaveenseweg 5a
Horst aan de Maas
Verwijdering buitenschoolse
opvang uit het LRKP
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Kasteelruïne Horst

Werkzaamheden kasteelgracht
Stichting Landschap Horst aan de Maas gaat werkzaamheden verrichten aan de taluds van de
kasteelgracht. Via het project Boerenlandschap verfraaid wordt gewerkt aan het verbeteren en
opwaarderen van de oevers van de kasteelgracht.
Door een bloemrijke ruigtekruidenvegetatie te
realiseren en de leefomgeving van onze bekendste dagvlindersoorten, wordt ook de aanblik
voor het publiek verfraaid. De werkzaamheden
worden gefaseerd uitgevoerd. Komende week

wordt gestart met het zuidelijke deel van de
gracht.
Als u vragen heeft over dit project, dan kunt u
contact opnemen de stichting Landschap Horst
aan de Maas

Zwemmen Sporten in de avonduren!

Zwembad De Berkel biedt diverse sportmogelijkheden aan in de avonduren. Denk hierbij aan
aqua Robics, aqua gym, aqua joggen of Hydro
riding. Maar je kunt ook gewoon lekker baantjes

trekken. Op www.zwembaddeberkel.nl leest u
meer over het aanbod en de tijdstippen.
Natuurlijk zijn er ook overdag verschillende
sportactiviteiten!

Een pelgrimstocht door Zuid-Limburg, Duitsland en België vormt de aanleiding voor
‘Appelvlaai-voor-het-goede- doel.’ Marion Gielen vertelt over de toch wel wonderlijke
aanleiding.
“Mensen die meelopen met de pelgrimstocht
dienen een sponsorbedrag mee te nemen
voor de Vastenactie. De eerste keer had ik
geluk, ik kreeg het benodigde bedrag in één
keer van één sponsor. Tijdens het wandelen hoorde ik van mijn medelopers dat zij
op een actieve manier het geld bij elkaar
‘gesponsord’ hadden. Toen nam ik me voor,
de volgende keer dat ik mee doe, zorg ik ook
dat ik mijn geld verdien door me actief in te
zetten. Maar hoe? Ik bak graag appelvlaaien.
Toen heb ik bedacht dat ik appelvlaaien voor
het goede doel ga bakken. De vlaai verkoop
ik voor 10 euro, waarvan 6 euro direct naar
het goede doel gaat.”
100 vlaaien voor Tanzania
“Het eerste jaar heb ik vlaaien gemaakt voor
de pelgrimstocht. Kopers reageerden zo
positief dat ik het idee een vervolg heb gegeven. Ik zoek een goed doel dat dicht bij mij
en mijn omgeving staat, maak het bekend
op Facebook en via e-mail en ga bakken.
De afgelopen jaren heb ik geld ingezameld
voor de Mart Roeffen Speeltuin, heb ik een
kennis die deelnam aan de Alpe d’HuZes
gesponsord en heb ik geld ingezameld voor
een zoon van een vriendin die meedeed aan
een opbouwproject in Tanzania. Tijdens deze
laatste actie voor ‘Tanzania’ heb ik circa 100
vlaaien gebakken.

Aan het einde was ik er even klaar mee.
Ongeveer een week heb ik niet gebakken en
toen…”
Vlaaien voor Danique
“Nu begin ik met een actie voor Danique uit
Venlo. Een toevallig (?) mailtje zette me op
haar spoor. Het meisje is drie jaar en heeft
verschillende hersentumoren. Ze is in haar
jonge leven al verschillende keren geopereerd en nu krijgt ze tot haar vierde chemokuur.
Daarna is ze uitbehandeld en heeft ze nog
één optie: een Protonenbestraling. Deze
behandeling kan ze vanaf haar 4e levensjaar krijgen. Ze moet hiervoor naar Amerika
of Zwitserland. De behandeling krijgt ze
vergoedt, maar de reis moeten de ouders zelf
betalen. Collega’s van de vader van Danique
hebben nu een actie opgezet om geld in te
zamelen voor de reis. Die actie ondersteun ik
van harte met mijn appelvlaaien.
Meer info hierover kun je lezen op:
http://kanjerdanique.jimdo.com/.
Wil je een smakelijke bijdrage leveren, neem
dan contact op met mij en bestel een overheerlijke-appelvlaai-voor-het-goede-doel via
de mail marion.gielen@hetnet.nl of Facebook
https://www.facebook.com/marion.gielen.9”

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

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 09.00
tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een afspraak
plannen. Als u een afspraak heeft gemaakt, wordt
u met voorrang geholpen.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Op maandagavond is de gemeente tot
20.00 uur bereikbaar.

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.
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opinie

Wat
zeg je?

17
04

Ga je in Duitsland tanken?

‘Als ik in de buurt ben, tank ik
in Duitsland’

Wie op internet zoekt op ‘winkelen of tanken in Duitsland’ komt terecht op websites als
goedkoperduitsland.nl en geheimoverdegrens.nl Het lijkt steeds populairder te worden om over
de grens te tanken en de boodschappen te doen. Op de vraag ‘Ga je in Duitsland tanken’
antwoordt echter 44 procent van de inwoners van Horst aan de Maas nee. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandMaas.nl
leeg is, wip ik
Degenen die
“Prijsverschil is te groot met
de grens over.
niet de grens
Nederland”
De tankstations
over gaan om te
in Horst zijn
tanken, vinden
“Het loont niet voor ons”
allerminst
dat vaak niet
concurrerend.
lonen. Bijna de
“Alleen bij gelegenheid”
Wellicht zelfs
helft van de
ondervraagden geeft aan soms of altijd de duurste in heel Noord-Limburg”,
zegt een van hen.
in Duitsland de auto vol te gooien met
Een ander begrijpt niets van de
benzine of diesel. “Voor mijn werk kom
prijsverschillen tussen Nederland en
ik iedere week wel een keer met de
Duitsland.
auto in Venlo. Als de tank dan vrijwel

Nee
44%

“Ik snap
niet dat er
landelijk al
zo’n grote
(geen auto)
prijsverschillen
zijn, laat staan
met het buitenland. Dan spreken we
met zijn allen af dat we één
Europese eenheid moeten vormen.
Waarom dan zulke grote verschillen?”
Populaire plaatsen om te tanken zijn

Nee

6%

onder meer Straelen en
Kaldenkerken.
Wie in
Duitsland tankt,
gaat daar vaak
ook boodschappen
doen. “Wij
maken er een
rondje van: tanken, boodschappen en bier”, geeft
iemand aan. “Ieder
moet naar zijn eigen beurs
kijken en als je dan kan besparen,
is dat mooi meegenomen”, vult een
ander aan.
Er zijn ook mensen die (bewust)

Ja
49%

niet in Duitsland gaan winkelen, dat
is 44 procent van de ondervraagden.
“We hebben een dorpswinkel en
die is heilig voor mij”, vindt iemand.
Een ander laat weten niet extra naar
Duitsland te willen rijden voor een
paar cent korting: “Wij zijn met twee
personen en geen grootverbruikers.
Als je goedkoper wilt, koop je vaak
veel te veel en bederft het in je kast.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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.

Verantwoordelijkheid nemen
is het lef een slecht besluit terug te draaien
Komende weken zal de SP 10.000 folders verspreiden met uitleg over
de coalitieonderhandelingen. Afgelopen zaterdag werden de eerste folders
uitgedeeld in het centrum van Horst.
“De meeste mensen die we
spraken, waren teleurgesteld maar
ook verbaasd over het feit dat de
SP niet in het college komt”, aldus
SP-fractievoorzitter Thijs Coppus.
“Mensen gaven aan op de SP te
hebben gestemd om de heldere

standpunten over zorg en megastallen.
Juist op deze punten wilden CDA en
PvdA de SP geen millimeter tegemoet
komen.”
De SP wilde dat een aantal slechte
besluiten opnieuw zouden worden
bekeken of worden aangepast. Dit was

ook een wens van een grote groep
kiezers. Coppus: “Tijdens de gesprekken
bleek dat CDA en PvdA dit niet wilden.
Het CDA vindt dat een betrouwbare
overheid het besluit over de bouw
van de grootste stal van Nederland in
Grubbenvorst niet mag heroverwegen.
De SP vindt dat, omdat er zoveel
weerstand is en omdat de gevolgen
voor de gezondheid nog steeds
niet duidelijk zijn, een betrouwbare

overheid juist alle mogelijkheden moet
onderzoeken om dit besluit op een
legale en verantwoorde manier terug
te draaien.
Tijdens de gesprekken heeft de SP
aangegeven bereid te zijn om overal
water bij de wijn te doen. “Besturen is
geven en nemen. Met de SP viel overal
over te praten. Maar dan moet er ook
bij de andere partijen de bereidheid
zijn om tegemoet te komen aan de

punten van de SP. Dit bleek helaas
niet het geval. De SP wil voor veel
zaken haar verantwoordelijkheid
nemen, maar niet voor de bouw
van de grootste stal van Nederland,
uitholling van de zorg en een
onderzoek dat uiteindelijk zelfs
sluiting van zwembad De Berkel tot
gevolg kan hebben”, aldus Coppus.
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

Mts Claassens-Wijnen
Broekhuizerdijk 31
5962 NL Melderslo - Horst
Tel. 06 - 47 76 12 06
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27 april koopzondag!

Vanaf 7 april
dagelijks verse
asperge te koop
LAURENT
SMEDTS IMPORT
BIJZONDERE ITALIAANSE WIJNEN

HEERLIJKE WIJN TIJDENS PASEN?
BESTEL:
WWW.LAURENTSMEDTSIMPORT.NL
06 27 333 926 info@laurentsmedtsimport.nl

KLEINE WIJNHUIZEN, RECHTSTREEKSE
IMPORT VANUIT ITALIË

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang
zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld.
De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Macht en onmacht van de politicus (9)
Stel dat een goed geïnformeerde politicoloog door de burgemeester
direct gevraagd zou zijn voor een driedubbele rol. Als verkenner/adviseur/
formateur voor de samenstelling van een wethouders-college. Voor een
rapport over de vier meest cruciale kwesties: werkgelegenheid, ruimtelijke
ordening/milieu, volksgezondheid en zorg. En, stel dat de opvattingen van
de politieke partijen ook zouden zijn voorgelegd aan een college van drie
juristen. Dan zouden de kiezers snel en transparant geïnformeerd zijn.
Waarom en waardoor zó en niet anders een bestuurscollege tot stand moest
komen. En, hoefden de kiezers niet wekenlang te wachten in onzekerheid.
De verkenner/adviseur/formateur
zou allereerst in een openbare
bijeenkomst vertegenwoordigers van
de sociaaldemocratische familie (PvdA
en SP) hebben moeten uitnodigen.

Over ruimtelijke ordening/milieu,
bevordering van de werkgelegenheid,
de volksgezondheid in Grubbenvorst en
elders in de gemeente. Over de
uitvoering van het aanstaande

onderzoek van het RIVM over de
Volksgezondheid, in verband met het
megabedrijf. Dan de Zorgwet: met
name hoe om te gaan met de
waarschuwing om alle zorg al in januari
over te hevelen naar de gemeente.
Vervolgens; Essentie (met de SP en
PvdA als toehoorders). Essentie, de partij die het CDA-beleid (van tussenpaus
Huub Dinghs) zo fundamenteel kritiseerde dat normaal een politieke crisis
zou zijn ontstaan. En, tenslotte aan
D66, met de aanvullende vraag of zij
een gekwalificeerd wethouder zouden
hebben kunnen leveren. Voor finan-

ciën bijvoorbeeld. Hierna zouden alle
partijen ’s avonds zijn uitgenodigd
voor de evaluatie van de politicoloog
en de juristen. Hadden deze overeengestemd, dan zou alles snel helder
zijn geweest. In één dag en niet na
wekenlang gedoe. Tenminste, als alle
partijen zich tevoren zouden hebben
neergelegd bij de bevindingen. Dan
zou de procedure niet in strijd zijn
geweest met de Kieswet. Denk ik, als
politicoloog en jurist van de koude
grond. Iets voor over vier jaar?
André de Bruin
Sevenum

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

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

Bespreking Poll week 14

Als je fiets gestolen wordt, is het je eigen schuld
De stelling van twee weken geleden werd met een overweldigende
meerderheid van 97 procent afgeserveerd: bijna iedereen in Horst aan de Maas
was het er over eens: ook al doe je je best, je fiets kan toch gewoon gestolen
worden. Slechts 3 procent was het eens met de stelling.
“Al sluit ik mijn fiets niet af, dan nog is het niet mijn schuld als deze gejat
wordt, maar de schuld van de dader”, stelt Remy uit Horst kort en krachtig.
Ruud uit Horst sluit zich bij hem aan. “Natuurlijk is dat niet je eigen schuld. ’Ze’
hebben bij ons al drie fietsen gejat in de laatste twee jaar. Ik heb enkel nog de
sleutels van de fietsen. Want natuurlijk waren ze allemaal afgesloten. Mijn fiets
werd weggehaald toen ik deze geparkeerd had bij een bushalte, aan de rand
van Horst, in het licht, vastgemaakt aan een beugel die aan de grond verankerd

zit. Mijn broer had zijn fiets aan die van mij vastgemaakt. Wat denk je, allebei
verdwenen!”
T. van Wegberg uit Horst ergert zich zelfs zo aan het fietsendiefstal, dat hij
of zij voorstelt dat de politie deze vorm van criminaliteit als prioriteit neemt.
“Vooral in en om het centrum, bij de kerk en het gemeentehuis) staan ze ’s
avonds niet meer veilig. Misschien dat camera’s bij stallingen zou afschrikken.”
Eén stemmer durft zijn keuze voor de stelling te beargumenteren: “Mijn
vriendin en ik zijn ook slachtoffer geworden van fietsendiefstal. Dit kwam
omdat we de fiets niet hadden vastgemaakt aan een vast object. Criminelen
worden steeds ’slimmer’. Laten de fietseigenaars ook slimmer worden. Ik wijt
het aan luiheid. Zorg dat je fiets niet meer interessant is.”

Duits spreken is voor inwoners van de grensstreek
onmisbaar
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De VVD in de Tweede Kamer riep het kabinet en scholen in de grensregio’s op
om mbo-studenten, naast Engels ook Duits bij te brengen. Maar op veel scholen
verdwijnt het vak juist uit het pakket. Is een goede beheersing van het Duits
belangrijk genoeg voor scholen in de regio om er veel extra geld in te stoppen?
Een goede beheersing van de Duitse taal is in een grensstreek als Horst aan
de Maas onmisbaar. Al tijdens een middagje fietsen beland je zomaar bij onze
oosterburen. Vooral voor mensen met een eigen bedrijf zijn buitenlandse contacten een meerwaarde, maar ook mensen die een baan zoeken in onze gemeente

maken veel meer kans als ze zich zowel hier als in Duitsland verstaanbaar kunnen
maken. Daarentegen: mensen spreken veel vaker Engels. Ook in Duitsland groeit
de kennis van de Engelse taal. En als Engels geen uitkomst biedt, dan kom je met
een mondje dialect ook al een end. Scholen moeten toch al bezuinigen: als de
minister iets niet belangrijk genoeg vindt om het in het verplichte vakkenpakket
te stoppen, moeten scholen daar dan hun spaarzame geld toch aan uitgeven?
Elkaar verstaan lukt toch wel.
Duits spreken is voor inwoners van de grensstreek onmisbaar. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 15) > Beginnende automobilisten moeten beter voorbereid de weg op > eens 76% oneens 24%

Steuntje in
de rug
Het peeldebat van Stichting
Peelkabouters houdt op te
bestaan. Het bestuur heeft
weloverwogen besloten om per 1
januari 2015 te stoppen. Hiermee
komt ook een einde aan hun
activiteiten om sponsorgelden te
verwerven en daarmee verschillende projecten en stichtingen te
financieren. Een aantal keren
mocht ik het peeldebat van
dichtbij meemaken. Als toehoorder hoorde ik iedere keer
enthousiaste en spraakmakende
verhalen van nationaal en zelfs
internationaal bekende personen.
Op de zeepkist bij de plaatselijke
herberg in Griendtsveen hoorde
ik journalist Twan Huys, voormalig wielrenner Frans Maassen en
gouverneur Theo Bovens spreken.
Afgelopen maandag was ik bij
het inspirerende verhaal van
ondernemer Camille Oostwegel.
Het vasthouden aan de passie
voor hun vak in betere en ook
mindere tijden was de rode draad
in hun verhalen. De avond kreeg
nogmaals een verrassende
wending toen burgemeester Kees
van Rooij de kartrekkers van de
stichting, Marleen en Theo
Theeuwen, eerde met een
Koninklijke Onderscheiding. Ik
heb zelden zulke lieve mensen
gezien. Zo warm en hartelijk,
waarbij je het gevoel krijgt dat ze
het ook echt menen. Marleen en
Theo trekken zich het lot van de
kinderen en andere hulpbehoevenden echt aan. Het echtpaar is
een prachtig koppel, dat zich zeer
gedreven inzet om de doelstellingen van haar stichting te
verwezenlijken. Zelfs als ze als
blijk van waardering een cheque
aangeboden krijgen, gaat het
geld direct naar de stichting waar
ze zich deze keer voor inzetten.
Bij de toespraak van hun
voorzitter zag je dat ze het heel
moeilijk hadden. Het raakte hen
dat ze samen hadden besloten
om te stoppen met de stichting.
Je voelde het verdriet, maar
daarna ook de vreugde toen ze
een Koninklijke Onderscheiding
ontvingen. Het applaus en vervolgens een gezamenlijk Lang zullen
ze leven was meer dan terecht.
Maar met of zonder stichting.
Hun passie is het opkomen voor
mensen die een extra steuntje in
de rug nodig hebben en anderen
hiermee enthousiasmeren. Ik
geloof niet dat ze daar ooit mee
stoppen.
Herman
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SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

GERRY WEBER

MODE
FLITSEN

ONTVANG EEN GERRY WEBER KETTING CADEAU*

VRIJDAG 18 APRIL 10.00-17.00 UUR
*bij een besteding van
125,00 of meer deze dag

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

Camille Oostwegel spreekt
tijdens voorlaatste Peeldebat
De Limburgse ondernemer Camille Oostwegel was maandagavond 14 april in herberg De Morgenstond in
Griendtsveen de voorlaatste inleider van het Peeldebat van Stichting Peelkabouters. Oostwegel is nationaal en
internationaal bekend en wordt gewaardeerd als ondernemer van luxe hotels en restaurants, gevestigd in
historische gebouwen als kastelen, een hoeve en een klooster. De bijeenkomst werd bijgewoond door
sponsoren van de stichting, maar ook door voormalig DSM-bestuurder Jan Zuidam, politicus Raymond Knops,
gedeputeerde Patrick van der Broeck en bestuurder MKB-Noord-Limburg Jan Janssen. Het bestuur van stichting
De Peelkabouters heeft besloten om per 1 januari 2015 te stoppen. Het laatste peeldebat is in het najaar.

Nieuwe voorzitter Plaggenhouwers
Gekke Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de
jaarvergadering op vrijdag 11 april werd de voorzittershamer door Gé Bexkens overgedragen aan Tijs Meeuwis.
Tijs Meeuwis was het afgelopen seizoen voorzitter van stichting LVK2014,
die belast was met de organisatie van
het LVK in Grubbenvorst. Gé Bexkens

zal in het bestuur blijven als algemeen
bestuurslid. Op de jaarvergadering
werd daarnaast ook het nieuwe motto
gekozen voor het komende vaste-

naovendsseizoen 2014-2015. Dat is
geworden Weej weite Wiej. Het seizoen
wordt geopend met de liedjesavond op
zaterdag 27 september.

Paaswandeltocht Kasteelse Bossen
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray e.o. houdt op 20 april, eerste paasdag, de jaarlijkse paaswandeltocht in
de Kasteelse Bossen in Horst. Inschrijven en starten kan tussen 13.30 en 14.30 uur in het clublokaal Trefhove.
Iedereen mag meedoen aan
deze gratis wandeling. Tijdens de
paaswandeltocht zijn er diverse
opdrachten voor zowel volwassenen
als kinderen. Hieraan is een aantal

prijzen verbonden. Tijdens de
prijsuitreiking ontvangen alle kinderen
een attentie.
Voor de volwassen deelnemers
aan de paaswandeltocht met het beste

resultaat van de opdrachten stelt het
Parkhotel prijzen beschikbaar.
De prijsuitreiking vindt tussen
17.00 en 18.00 uur plaats bij het
clublokaal.

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!* Jubilarissen EHBO Lottum
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

EHBO Lottum kon tijdens haar jaarvergadering enkele jubilarissen in het zonnetje zetten. In totaal negen
jubilarissen kregen een bloemetje. Op de foto staan Jose Lenssen, Emmy van Mierlo, Karin Reijntjes en
Jos Rutten, allen 15 jaar lid. Eef Zeelen is 10 jaar lid en Sylvie Coenders 20 jaar lid. Tonny Vergeldt is maar
liefst 40 jaar lid van de vereniging en zij kreeg uit handen van burgemeester Kees van Rooij een speciaal
voor haar vervaardigde roos voor haar trouwe lidmaatschap. Jac Kallen tenslotte is 35 jaar lid. Rikie Tonino
kon niet aanwezig zijn, maar werd toch geëerd voor 25 jaar lidmaatschap.
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Prijzenregen tijdens
Limburgse Filmdagen
Tijdens de Limburgse Filmdagen op 5 en 6 april werd een groot aantal filmprijzen uitgereikt. Film- en Videoclub
’t Lenske uit Sevenum won goud met haar clubproductie, Hangoren en hangouderen.

Schutterij St. Lucia
presenteert
uniformen
Schutterij St. Lucia Horst presenteert op zaterdag 19 april haar nieuwe
uniformen aan de Horster gemeenschap. Deze uniformen werden op
14 december ingezegend door deken De Graaf Woutering tijdens de
St. Luciaviering in de Lambertuskerk.
Rond 14.00 uur marcheert
St. Lucia richting het Lambertusplein
van Horst. Bij het atrium van de
kerk staat dan een stand van de
schutterij waar diverse activiteiten
zijn. Zo vinden exercitieoefeningen
en optredens van het muziekkorps
plaats. Ook is er een schietstand

met gratis windbuksschieten en een
presentatie van het koningszilver,
foto’s en tijdschriften. Daarnaast kan
men demonstratiekogels maken en
informatie inwinnen over schutterij
St. Lucia en broederschap schutterij
St. Lucia. Bij slecht weer gaat de
presentatie niet door.

Nieuwe voorzitter
Zonnebloem
Onder leiding van Gérard Koenen
heeft de club met Hangoren en
hangouderen goud behaald. Eerder
won men met deze film al het ICOfestival. Ook kreeg de club een extra
prijs en waardering van Provincie
Limburg in de categorie humoristische
groepsproductie. De film Jeruzalem van

Horstenaar Arie Stas heeft in de klasse
C goud en promotie naar de B-klasse
behaald. De film ‘Culturele plekjes
langs de E35 in Baden Würtenberg’
van Gérard Koenen heeft in de klasse
B brons behaald. Ook de film van
Grubbenvorstenaar Theo van Gestel,
Een toetje voor Thomas, waarin clublid

Willem Roos een hoofdrol speelt, viel
in de prijzen. Dat betekent dat alle
films van de vereniging in de prijzen
zijn gevallen. De prijzen worden
georganiseerd door de Limburgse
Organisatie van Audiovisuele Amateurs
(LOVA) en het Huis voor de Kunsten
Limburg. (Foto: Ton Polman)

José Hoebers uit Hegelsom volgt Toos Craenmehr op als voorzitter van
de Horster afdeling van de Zonnebloem. Toos geeft het stokje na drie jaar
over.
Tijdens de bestuursvergadering
op maandag 14 april werd José
benoemd als nieuwe voorzitter.
De Zonnebloem helpt mensen met
een lichamelijke beperking om

eropuit te gaan, andere mensen te
ontmoeten en leuke dingen te doen.
De organisatie doet dit met hulp van
bijna 42.000 vrijwilligers door het
hele land.

2e Paasdag zijn wij open!
Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
dcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum
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Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
Fixet Servicebouwmarkt
Horsterweg 42, 5975 NB Sevenum
www.sevenum.fixet.nl

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

www.schuifwanden.nl
Stel jouw unieke kast of schuifwand samen en bestel eenvoudig en snel

MAGAZIJNV
ERKO
VLOEREN OP

sh
o

on

Horsterweg 38 Sevenum T 06 - 51 18 57 09

w
eb

schuifwanden.nl

p

lin

Topkwaliteit voor een prima prijs!

duo-planken • parketvloeren • pvc-vloeren • laminaat

e

✔ 15 jaar garantie
✔ Thuis bezorgd binnen 17 werkdagen
✔ Veilig betalen via iDEAL of onder rembours

Nieuwe Kunst-expositie in onze showroom is weer geopend!

Kom paaseieren zoeken in onze winkels
en maak kans op kaartjes voor Toverland!
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GFC’33 wint van medekoploper
Door: Gerard Schatorjé, GFC’33
In de kraker in de 5e klasse F tussen beide koplopers EWC en GFC’33 herstelden de manschappen uit
Grubbenvorst de pikorde. Zowel Etienne Verhofstad (na een enkelblessure) als Zakaria Denna (hij zat voor het
eerst sinds een jaar weer bij de selectie na zijn kruisbandblessure) waren klaargestoomd voor de wedstrijd.
Onder toeziend oog van bijna
driehonderd meegereisde supporters
leek het voor GFC een thuiswedstrijd.
Vanaf het eerste fluitsignaal van de
sterke scheidsrechter Beeker zette
GFC de thuisclub vast op eigen helft.
De Grubbenvorster ploeg overklaste
EWC op alle fronten. In de 10e minuut
scoorde Jop Hermkes beheerst 0-1
op aangeven van Etienne Verhofstad.
Verhofstad stond ook aan de basis
van de 0-2. Na een solo door de
verdediging legde hij de bal af op
Mike van Knippenberg die 0-2 liet
aantekenen. Het lukte EWC pas tegen
het rustsignaal de eerste kansjes te
forceren. Etienne Baghuis redde knap
op twee schoten van de thuisclub. Na

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’

de rust trok EWC het initiatief naar zich
toe, met inzet en beleving. Matthijs
Teeuwen wist uit een onoverzichtelijke
situatie de bal binnen te schieten, 1-2.
Niet veel later caramboleerde de bal
van een EWC-speler via de binnenkant
paal het veld in en ontsnapte GFC aan
de gelijkmaker. Het middenveld van
GFC stelde orde op zaken en snelle
uitvallen kwamen over zowel de linkerals rechterflank. Bij de 1-3 soleerde Jop
Hermkes door de EWC-verdediging en
legde de bal voor de aanstormende
Etienne Verhofstad, die binnentikte.
Ook na het inzetten van drie wisselspelers door EWC-trainer Marcel Peeters
kon de formatie uit Well niets terug
doen. Sterker nog, het slotakkoord

was voor GFC: invaller Koen Hendrix
zette met een sublieme pass Etienne
Verhofstad gelijk met twee EWCverdedigers. Met een korte versnelling liet hij hen staan en verschalkte
de doelman, 1-4. Enkele minuten later
klonk het laatste fluitsignaal.
“Op alle fronten waren we beter
dan EWC en we hebben ons middels
deze overwinning getrakteerd op
een goede uitgangspositie, maar we
moeten gefocust blijven. De derby
tegen Lottum wordt de volgende
testcase voor onze jonge ploeg,
waarbij Lottum zeker zal gaan voor
haar laatste kans om nacompetitie
te bewerkstelligen”, aldus tevreden
trainer Casper Tielen.

TRIBUTE EVA CASSIDY

Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 077 398 61 03
of 06 36 08 66 35
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

Margriet Sjoerdsma & band
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WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

Melderslo
zet zegereeks voort
Door: William Alards, RKSV Melderslo
Ook zondag wist het eerste elftal van RKSV Melderslo opnieuw een
hogergeplaatst team op de ranglijst te verslaan. Dit keer was het Lottum dat
in de derby het onderspit moest delven.
Na een goed begin was er na vijf
minuten een mogelijkheid tot scoren
voor Dennis Gubbels, maar de inzet
werd goed geblokt door een Lottumse
vedediger. Even later was er een grote
kans die op bewonderenswaardige
wijze niet in het doel van Lottum
belandde. De thuisploeg was wakker
geschud, werd feller en begon het heft
in handen te nemen. Dit resulteerde in
de openingstreffer, waaraan twijfelachtig verdedigen aan Melderslose zijde
vooraf ging. Vanaf dat moment was het
rommeliger en oogde Melderslo wat
onzeker. Lottum kreeg zelfs een dot van
een kans om op 2-0 te komen, maar
keeper Bas van Westerveld stopte de
inzet voortreffelijk. Naar het einde van
de eerste helft herpakte het team zich.
Een afgemeten pass van Bart Teeuwen
rondde Stan van de Pas koelbloedig
af. Dit zorgde voor de gelijkmaker kort
voor rust, een opsteker voor Melderslo.
Na de rust zagen we een heel
ander Melderslo. Het was feller in
duels, beter in de combinaties. Dit

resulteerde al snel in 2-1 door Caspar
de Swart, die op aangeven van Rob
Driessen knap vrij kwam voor het
Lottumse doel en afrondde. Melderslo
bleef initiatief houden, maar toch
kreeg Lottum ook weer de kans op de
gelijkmaker.
Even later ging de keeper van
Lottum onfortuinlijk in de fout. De
opgestormde rechtsback Jelle Driessen
van Melderslo kon profiteren en rondde
netjes af. Daarmee leek de tegenstand van Lottum definitief gebroken.
Melderslo bleef in de tweede helft het
betere spel houden en wist de score
20 minuten voor tijd nog uit te bouwen
tot 4-1. Dennis Gubbels wist het net
te vinden en zag z’n goede wedstrijd
beloond worden met een fraaie treffer.
Al met al een meer dan verdiende
overwinning, met name op basis van
het getoonde spel in de tweede helft,
waarin veel karakter werd getoond
en met vlagen ook goed voetbal op
de moeilijk te bespelen grasmat werd
gelegd.

Hovoc-dames sluiten
seizoen winnend af
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Het damesselectieteam van de Horster volleybalvereniging Hovoc heeft
haar laatste wedstrijd van het seizoen 2013/2014 met een overtuigende
winst op Saturnus/HC DS1 afgesloten. Door de 4-0 overwinning zijn de
dames van Hovoc DS1 als achtste geëindigd in de derde divisie.

Bezoek onze werkplaats & showroom!

Meubelmakerij & Interieurbouw

Open
dadg
ag van

2e Paas
6.00 uur
12.00 - 1

Meubelmakerij
& Interieurbouw

Kreuzelweg 20 - 5961 NM - Horst
t 077 4641 998
m 06 5050 7799
Bekijk onze op maat ontworpen producten

www.frankcox.nl

De mannen van Hovoc wisten hun
op en neer gaande seizoen ook met
wedstrijdwinst af te sluiten, maar de
3-2 op Ledub HS2 leverde helaas net
niet genoeg punten op voor handhaving in de promotieklasse.
Hovoc DS1 had zich vorige week al
verzekerd van handhaving in de derde
divisie en kon zonder druk maar met
veel motivatie, van start gaan tegen
de dames uit Uden. Horst pakte direct
een grote voorsprong en hield deze
vast (25-18). Daarna zorgde een stevige
servicedruk, een alerte verdediging en
sterk eigen spel ervoor dat Hovoc die
overhand vast kon houden. Via 25-12,
25-19 en 25-18 hadden de Brabantse

dames het nakijken en won het eerste
damesteam van Hovoc met maximale
cijfers (4-0) van Saturnus/HC DS1.
Dankzij de vijf bijbehorende punten
steeg het een plaats op de ranglijst en
heeft het team het seizoen als achtste
in de derde divisie afgesloten.
De herenhoofdmacht van Hovoc
speelde thuis tegen Ledub HS2 zijn
wedstrijd, waarin het vocht voor klassebehoud. Hoewel Hovoc HS1 de nummer
zeven in een spannend duel met 3-2
versloeg (25-22, 22-25, 25-27, 29-27,
15-10), leverde dat niet genoeg punten
op voor handhaving in de promotieklasse, ondanks het goede totaal van
48 punten.

Senioren 2 SV Oxalis
veldkampioen
Door: SV Oxalis
Met nog drie wedstrijden te spelen had het tweede team van de
fuserende korfbalverenigingen Erica, ODOS, Vonckel Girls en Wittenhorst
zondag 13 april al de kans om het veldkampioenschap in de tweede klasse
binnen te slepen. Hiervoor moest echter wel gewonnen worden van het
tweede team van DOT uit en in Vlierden.
Na een ruststand van 5-5 wisten de
dames in de tweede helft het kampioenschap veilig te stellen. Uiteindelijk
werd er met 7-11 gewonnen. Een
knappe prestatie van dit team, dat
mede door blessures en speelsterwisselingen vaak in een andere samenstelling
moest spelen. Na het zaalkampioen-

schap van de senioren 1 en pupillen D,
is dit al het derde team dat dit seizoen
een kampioenschap mag vieren. De
fuserende korfbalverenigingen Erica uit
America, ODOS uit Hegelsom, Vonckel
Girls uit Meterik en Wittenhorst uit Horst
gaan per 1 juli 2014 verder als één vereniging onder de naam SV Oxalis.
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Offday Wittenhorst

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste elftal van RKsv Wittenhorst uit Horst sneed zichzelf zondag in
de vingers. Dit gezegde is zeker van toepassing bij de wedstrijd die
Wittenhorst speelde tegen SSS’18 uit Overloon. De manier van spelen deed
de supporters pijn.
De belangen waren groot voorafgaand aan deze wedstrijd. Wittenhorst
kon goede zaken doen, maar dan moet
er wel gestreden worden. De ploeg
uit Overloon staat dan wel onderaan,
maar is altijd een moeilijk te bespelen
ploeg. Na het eerste fluitsignaal bleek
de thuisploeg meer dreiging en drift te
hebben. Doordat de Horstenaren veel
te afwachtend waren kon SSS’18 na
zeventien minuten de score openen.
De snelle en beweeglijke Renell
Luydens kon makkelijk gevonden
worden en hij schoot de bal met een
schuiver raak, 1-0. Wittenhorst kon
maar niet in het spel komen. Voor
de pauze werd slechts met afstandsschoten het vijandelijke doel gezocht.
Verder was er niks te behalen. Alleen
vlak voor tijd leek Wittenhorst succes
te hebben toen Rob Zanders op de
doelman af mocht gaan. Rob werd
echter binnen de beruchte lijnen
neergelegd, maar het fluitsignaal
bleef tot ieders verrassing achterwege. Na de pauze was Wittenhorst

veel agressiever en creëerde het wat
mogelijkheden. De druk kon toch
niet met succes bekroond worden.
De grootste kans om de gelijkmaker
binnen te schieten kreeg Gijs Hagens.
Op aangeven van Thom Derks had Gijs
alle gelegenheid om raak te s chieten.
Tot ontzetting verdween de bal langs
het doel. De wedstrijd leek in de
75e minuut een onverwachts einde te
krijgen. De scheidsrechter kon wegens
een blessure niet verder. Na een lang
oponthoud kon de scheidsrechter die
net een dameswedstrijd had g
 efloten
de wedstrijd alsnog voortzetten. In dit
laatste kwartier viel Wittenhorst nog
verder terug en liet SSS’18 rustig het
spel bepalen. Voordat het b
 eslissende
doelpunt viel, was het doelman
Sjors Witt die enkele malen r edding
kon brengen. Wittenhorst had een
totale offday. De eerstvolgende
wedstrijd is pas op zondag 27 april
met de thuiswedstrijd tegen RVU.
Een gewaarschuwd man telt dan
voor drie.

Meterik wint
van koploper HRC
Door: RKSV Meterik
Het eerste elftal van RKSV Meterik won de wedstrijd tegen HRC zeer
verdiend met 2-0. De mannen uit Afferden konden hun koppositie deze
middag niet waarmaken en werden in de eerste helft op alle fronten
afgetroefd. De Meterik-supporters genoten met volle teugen van een
agressief en leuk combinerende thuisploeg.
Met name in de eerste helft
heersten de groenwitten van Meterik
en werd de tegenstander vanaf de
eerste minuut onder druk gezet. Al snel
schoot Dirk van Rengs uit een voorzet
van Huub Kleuskens maar rakelings
langs en broer Gijs schoot na een
scrimmage op de paal. HRC werkte
hard maar werd slechts één keer echt
gevaarlijk met een counter, waarbij de
spits vlak voorlangs schoot. Meterik
bleef gevaarlijk en Gijs van Rengs
schoot met een gekruld schot via de
onderkant lat binnen, 1-0. Tom Verbong
dacht: een goed voorbeeld wil ik
volgen. Hij kapte zijn tegenstanders uit
en lepelde de bal met een diagonaal
schot op het ‘dak’ van het doel. Vlak
voor rust viel toch de 2-0. Meterik zette
de HRC-verdediging weer onder druk,
veroverde de bal en Dirk van Rengs

scoorde met een strak laag schot in de
verre hoek.
Afferden zette na de thee alles
op alles om de achterstand weg te
werken maar ze werden niet echt
gevaarlijk. Meterik kwam het eerste
half uur na rust maar zelden over de
middenlijn maar hield de verdediging redelijk goed gesloten. Slechts
een keer schrok de Meterik-aanhang,
maar de goed leidende scheidsrechter
Heynen uit Roggel keurde het doelpunt af vanwege een handsbal. In
het laatste kwartier was Meterik nog
dicht bij een derde treffer. Eerst schoot
Gijs van Rengs uit een voorzet van
Huub Kleuskens over en vervolgens
nam Tom Verbong een voorzet van
Dirk van Rengs aan en kapte zijn tegenstander uit, maar zijn inzet werd door
de keeper naast getikt.

83-jarige kampioen
bandstoten
De nestor van de zondagmorgenbiljartcompetitie in De Leste Geulde in
Horst is zondag 13 april kampioen geworden in het bandstoten.
Wiel Cox (83) liet twaalf mededingers achter zich.
De competitie werd gestart in
januari. Het bleef spannend tot de
laatste wedstrijddag. Wiel moest uit
zijn twaalfde en laatste wedstrijd tegen
Roel minstens twee punten halen om
Ad voorbij te streven. Het wedstrijd
verloop was in het begin gelijk
opgaand maar gaande de wedstrijd

werd de voorsprong van Wiel groter.
Roel zette nog wel een eindsprint in
maar Wiel liet zich de kaas niet meer
van het brood eten. Op de feestdag van
de club mag Wiel nogmaals aantreden
om tegen de kampioen libre te strijden
voor het algehele kampioenschap van
het seizoen 2013/14.

Belg en Duitse winnen Powerman
In en rondom het centrum van Horst vond zondag 13 april Powerman, het Europees kampioenschap
duathlon, plaats. De Belg Rob Woestenborghs en de Duitse Jenny Schulz werden Europees kampioen
duathlon op de lange afstand. Beste Nederlander was Evert Scheltinga met een achtste plaats. In de
middaguren was Horst aan de Maas ook strijdtoneel van het EK sprintduathlon. Winnaars daar waren de
Portugees Sergio Silva en de Duitse Franziska Scheffler. Maikel Zuijderhoudt was bij de mannen de beste
Nederlander op plaats zeven.

HIPPE COMMUNIE

FIETSEN!
Wat is er leuker dan je kind verrassen
met een hippe fiets ter gelegenheid
van de communie!
Wij bieden dit jaar een leuke
collectie moderne fietsen aan voor
de communicanten. Van merken als
Batavus, Cortina en pegasus.
Dit bieden we alleen in onze winkel
in Sevenum, kom eens een kijkje nemen!

Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum
Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl

DE LEUKSTE FEESTJES VIER JE
BIJ DE WEVERT
• Sfeervolle ruimte op mooie locatie,
zowel binnen als buiten
• Groepen tot maximaal 150 personen
• Feesten op maat voor families, bedrijven
en vriendengroepen
• Mogelijkheid voor live muziek of DJ

elkom bij
U bentenwSuzanne
Erik

... Jubileumfe
est...
Familie / t
personeelsfees

Bent u op zoek naar een locatie voor uw feestje?
Bel voor een afspraak of kijk op onze website.

077-397 03 88
www.dewevert.nl
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Een dag als boswachter

STERK

Jop, één van de verkenners die vooruit gestuurd is door boswachter Andy, zoekt zijn weg door het dichte
moerasbos. Boswachters houden niet altijd de wandelpaden aan, want zij willen weten wat zich afspeelt in het hele
bos. Uiteindelijk bereiken de kinderen het doel van hun zoektocht, een eeuwenoude eik.

schilderwerk • beglazing • onderhoud

(077) 398 42 20

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Menstruatieklachten, IVF,
Overgangsklachten, Migraine,
Hooikoorts (+preventie)
Ook Gewichtsbeheersing,
Voedingsadvies en
Stoppen met Roken.

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst • Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Culinaire Paaswandeling!
doe mee met onze Culinaire Paaswandeling
op 1e of 2e Paasdag!
wandeling van 14 km incl. koffie of thee
en een heerlijke Paaslunch!

.95

€14

Meer informatie op www.beejmooren.nl
Groenewoudstraat 1 Horst • T: 077-3980003

Struinen door het moerasbos (Foto: Renée Janssen)
Op dinsdagmiddag 8 april traden
de leerlingen uit groep 4 van bassischool Megelheim uit Meerlo even
in schoenen van de boswachter.
Samen met boswachter Andy Liebrand
van Staatsbosbeheer verkenden ze
natuurgebied ’t Sohr. Ze ontdekten hoe
is het om boswachter te zijn en wat
het beroep inhoudt. Aanleiding voor
de middag was de opdracht die de

kinderen hebben vanuit school om zich
te verdiepen in een beroep. Elk kind
moest een werkstuk maken over een
beroep dat hij of zij koos. Nick wil automonteur worden, Kira dierenarts en
Fleur wil de catering in. Maar leerkracht
Anneberth van den Munckhof, die ook
meedeed in de beroepenkeuze, koos
voor het beroep boswachter. En dat
is de reden dat boswachter Andy een

lesje ‘boswachter zijn’ gaf.
“Hey, die koeien zijn ook aan het
verkennen”, roept één van de meiden
dinsdagmiddag. Ze vinden het best
spannend want de koeien staan midden op het pad in het bos en de kinderen moeten erlangs om bij hun fiets te
komen. Gelukkig kijken de koeien een
beetje sullig om zich heen en trekken
zich niets van de kinderen aan.

Tiende editie

DierenDoeDag druk bezocht
Leerlingen van mbo niveau 3 en 4 van het Citaverde College in Horst organiseerden op zondag 13 april de tiende
editie van de DierenDoeDag. Voor de leerlingen was het een proeve van bekwaamheid, maar zenuwachtig waren ze
niet. In totaal kwamen zo’n vijf-tot zeshonderd mensen een kijkje nemen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

PERKPLAnTEn
DE GROOTSTE KEUZE

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

2de PAASDAG GEOPEnD
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-21.00 uur

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964

Speciaal voor deze DierenDoeDag
hadden de leerlingen sponsoren
gezocht. Omdat de leerlingen wilden
laten zien dat ze echt iets konden
neerzetten, haalden ze de krokodillenworstelaar Ferry Torrez naar school
toe. Onder toeziend oog van het grote
publiek voerde hij zijn kunstjes met
krokodillen uit. Daarnaast hadden
de leerlingen een roofvogelshow en
een demonstratie met politiehonden
geregeld. Buiten op het grasveld was

te zien hoe de politiehonden jacht
maakten op de zogenaamde boef en in
de klaslokalen stonden valkeniers, die
ervoor zorgden dat je roofvogels kon
aaien en zelfs even kon vasthouden.
Ook hadden de leerlingen expositieruimtes ingericht waar kinderen met
dieren konden knuffelen. Zo waren er
honden, konijnen, reptielen, vissen en
kuikentjes neergezet. Er was een speurtocht voor de actieveling en wie er net
zo als een dier wilde uitzien, kon zich

laten schminken in de schminkhoek.
Mensen die op de foto wilden met
hun eigen huisdier konden poseren
bij een ware dierenfotograaf. Voor wie
liever geïnformeerd werd over verschillende dieren, kon zich melden bij de
stands van diergerelateerde bedrijven en stichtingen. Zoals ieder jaar
kozen ook dit jaar de leerlingen zelf
voor een goed doel. De opbrengt van
deze DierenDoeDag ging naar KNGFgeleidehonden.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Nina Everaerts
13 jaar
Horst
Citaverde College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan een leuke baan heb,
maar ik weet zelf eigenlijk nog helemaal niet wat ik wil worden. Over een
paar jaar moet ik daar al een keuze in
maken, maar ik weet het gewoon echt
niet. Het lijkt me wel leuk om iets met
kinderen te doen.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Toen we dit jaar op ponykamp zouden
gaan, ben ik de dag van tevoren van de
laatste trede van de trap gevallen op
school, waardoor ik toen niet mee kon.
Als ik het opnieuw zou mogen doen,
zou ik de laatste stap toch goed zetten,
zodat ik wel mee kon op ponykamp.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Voor mezelf zou ik het niet echt weten,

maar dit jaar heb ik een concertkaartje
van papa en mama gekregen, van One
Direction op 25 juni. Daar ben ik wel
echt heel erg blij mee. Ik ben ze echt
dankbaar dat ze dat hebben gekocht. Ik
ga samen met drie andere vriendinnen.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van een vlinder. Ik heb altijd
al een keer willen vliegen. Vlinders
kunnen dat en ze zijn heel mooi en
sierlijk. Ik zou dan wel ergens willen
vliegen waar het heel mooi is, zodat
ik om me heen kan kijken naar mooie
gebieden. Dat lijkt me wel heel leuk.
Je laatst ontvangen appje/ sms’je?
Van wie kreeg je die?
Dat was van een vriendin. Zij stuurde
een foto van ons samen door. Die hadden we ’s middags samen gemaakt
tijdens de les.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag. Ik vind het wel leuk
als ik een beetje aandacht krijg van
iedereen. Het is ook leuk om de hele

aan
Nina Everaerts

familie, vrienden en vriendinnen te
zien, om gezellig te praten of gezellig
spelletjes te doen.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het heel erg handig, omdat je
heel snel iemand iets kan laten weten.
Het is alleen onhandig dat dat soort
dingen vaak op wifi werken, want als
je ergens geen wifi hebt en je hebt
geen internetabonnement dan heb je
er eigenlijk al niets aan.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Als ik verdrietig ben, of eigenlijk ook
als ik gewoon blij ben, kan ik heel snel
naar mijn pony. Binnen vijf minuten
ben ik daar, dan kan ik lekker met haar
kroelen. Ze vrolijkt me altijd op. Ik zit al
vanaf mijn zesde al op paardrijden en
deze pony heb ik nu net een maandje.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou de helft sparen. De andere helft

zou ik opmaken aan van alles, maar ik
ben bang dat het echt onzinspullen zijn
waar ik het geld dan aan uit ga geven.
Dan kom ik met troep thuis die helemaal niet werkt, maar wat mij gewoon
heel erg leuk leek.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Ik vind het eten dat mijn moeder klaarmaakt niet heel speciaal. Er is ook niet
een speciaal gerecht dat mijn lievelingsgerecht is. Maar ik ben altijd heel
bang om bij andere mensen te eten,
want als ik iets niet lust, dan vind ik
dat lullig om dat te zeggen. Dus ik eet
eigenlijk het liefst bij mijn moeder.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Als ik ga shoppen, ga ik vaak naar
Venlo. Het is niet ver weg en het is ook
niet zo heel groot. Ik zou wel het liefst
in een hele grote stad gaan shoppen,
zoals New York, Londen of Parijs, echt
designersteden. Maar dat lukt me denk
ik niet, want ik heb niet zo’n goed
richtingsgevoel dus daar weet ik de
weg niet.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Mijn laatst behaalde cijfer is een 6,9
voor biologie. Ik vind het echt een heel
stom vak, dus ik was hier wel heel blij
mee. Nederlands of Engels zijn vakken
waar ik heel goed in ben.
Zon of sneeuw?
Zon, ik vind het veel fijner om het
warm te hebben, want ik heb het best
vaak koud. Ik houd gewoon van de zon,
want daar word ik vrolijk van.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. Ik kan heel
goed wakker blijven ’s avonds. ’s
Ochtends kom ik echt helemaal niet
goed uit mijn bed. Ik had eerst een
wekker waar ik vaak doorheen sliep,
dus nu maakt mijn moeder me iedere
ochtend wakker en dat is denk ik de
beste wekker die er is.
Stad of dorp?
Dorp, daar is het vaak gezellig en je
kent bij iedereen. En zoals ik al zei: in
de stad ken ik de weg niet, dus dat is
onhandig.

Camping • Bungalowpark
Dagrecreatie • Restaurant �
Bowling • Feest- en
Vergaderzalen • Zwembad

Ter versterking van ons horecateam zijn wij op zoek naar:

Medewerker horeca
(parttime, max. 32 uur)

m/v

én Medewerker horeca
(parttime, max. 24 uur)

m/v

Jouw proﬁel:
• Flexibel
• Ervaring in horeca vereist
• Zelfstandig
• Teamspirit en collegiaal
Wat kan De Schatberg u bieden?
• Een uitdagende parttime baan
• Je zult deel uit gaan maken van een enthousiast team
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een cv kunt u richten
aan De Schatberg, t.a.v. Karin Hoppzak, Middenpeelweg 5,
5975 MZ SEVENUM of via e-mail, k.hoppzak@schatberg.nl

Kamperen, dineren en recreëren in Limburg!
Middenpeelweg 5 | 5975 MZ Sevenum | 077 467 77 77 | www.schatberg.nl

om
Opening nieuwe showro

Venlo

kozijnen ■ schuifwanden ■ vouwwanden ■ serres ■
zonweringen rolluiken ■ horren ■ overkappingen ■
■ lichtstraten volglas schuif-vouwwanden ■
Compleet vervaardigd,
alle productie en montage geheel in eigen huis!
■

■

2e PAASDAG
21 april 2014

van 11.00 t/m 16.00 uur

OPEN DAG

Willem Barentszweg 2 ■ 5928 LM VENLO ■ e-mail: info@vanlipzig.nl

www.vanlipzig.nl

Mies
Column
Jobs
Verwikkeld in mijn
afstudeerproject en alle
ingewikkelde conceptuele
inspiratiebronnen, schoot uit
onverwachte hoek een heel
ander soort bron te hulp.
Tijdens mijn incubatieperiode,
ja zo noemen ze op school een
periode van ontspanning, wist
ik wat goede informatie en
inspiratie te filteren uit het
verhaal van mijn grote held,
meneer S. Jobs.
Een helder verhaal: zonder
ingewikkelde research,
trendanalyses of
doelgroepexperimenten wist
deze man een groots wereldmerk
neer te zetten, Apple. Alleen al
deze naam. Onze held Jobs
verzon ’m gewoon even snel in
de auto, met de gedachte: ach,
als we nog iets anders verzinnen
dan veranderen we het wel, laten
we nu deze werktitel aanhouden,
want een appel is immers wat
mensen in leven houdt. Ja hoor.
Ik voelde me steeds belachelijker
worden, met m’n wekenlang
research naar de juiste naam van
het merk dat ik op aan het zetten
ben. Twintigduizend verschillende
opties had ik op papier staan. En
ze werden hoe gekker, hoe
moeilijker. Eenmaal gekozen kon
ik ’m zelf niet eens onthouden,
laat staan buitenstaanders. Waar
was ik in godsnaam mee bezig,
waarom deed ik zo moeilijk? Jobs
maakte gewoon wat hij wilde
maken, daarmee creëerde hij een
behoefte bij de doelgroep. In
plaats van dat hij een behoefte
zocht of bevredigde. Volgens hem
is de consument er niet voor
gemaakt om aan te geven waar
ze behoefte aan heeft... Daar
ging ik met mijn
doelgroeponderzoek en sterk
onderbouwde trendanalyses.
Hetzelfde geldt voor
designkeuzes. Met de opdracht:
ontwerp iets wat je diep in je
hart heel graag zou willen, het
maakt niet uit wat, was de eerste
Apple Mac geboren. Terwijl ik
moeilijk zit te doen met
conceptuele uitgangspunten en
onderbouwingen.
Wat is het leven van een
student toch zwaar... Zo
ingewikkeld en moeilijk hoeft het
blijkbaar allemaal niet te zijn.
Mies
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Welkom bij Slagerij Camps!

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

100 gram gekookte ham
100 gram boterhamworst Samen E 2,49
500 gram runderpoulet

E 4,99

500 gram speklapjes

E 2,95

aanbiedingen geldig van donderdag 24 april t/m vrijdag 2 mei 2014

Elke week
bij de kerk:
• donderdag Meterik
08:30 – 12:00 uur
• vrijdag Hegelsom
08:30 – 12:00 uur

Wereldmarkt Dendron College

Voor al uw vlees en vleeswaren, kant-en-klare maaltijden,
soepen, barbecue-		en gourmetschotels all-in.

Horst aan de Maas

8x
19

Aspergepad

10 km
Start om 9:00 uur
Cafe De Vonkel, Grubbenvorst (Venloseweg)

APRIL
MAANDAG

21

De 8 van
Kronenberg

9 km
Start tussen 10.00 en
10:30 uur
Gemeenschapshuis
De Torrekoel, Kronenberg
(Meerweg)

27
MEI

ZATERDAG

3

MEI

WOENSDAG

7

MEI
ZONDAG

11

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

wandelen over
het nieuwe
knooppuntennetwerk!

RIL
AP
ZATERDAG

IL
APR
ZONDAG

Suture.nl - LvL 150414

Wandelmaanden

Werkgroep Mondiaal Burgerschap van het Dendron College in Horst hield op vrijdag 11 april van 16.30 tot
20.30 uur een wereldmarkt in de aula van de school.

De route laat u onder begeleiding van een gids
kennismaken met de aspergevelden en de aspergeteelt.
Bijzonderheden: Aansluitend 3-gangen
aspergediner voor € 17,50 bij de Vonkel;
los bij te boeken. A.u.b. apart vermelden.

€ 4,50

Inclusief kofﬁe en een aspergesnack.
Aanmelden tot 17 april via
www.landschaphorstaandemaas.nl

Deze wandeling bestaat uit 2 ommetjes van elk
ongeveer een uur. U heeft de keuze om één of
beide ommetjes te wandelen. De lussen laten
u kennis maken met het groene maar bovenal
zeer gevarieerde landschap rondom Kronenberg. Meer info: Piet Selen 077 467 43 60 of
pietenwietjeselen1@home.nl
Bijzonderheden: Voor de liefhebbers is het
mogelijk een onderbreking in te lassen of de
wandeling af te sluiten met een partijtje jeux
de boules op de nieuwe baan bij de kerk. (set
ballen aanwezig in de Torrekoel).

€ 3,50

Het eindexamengala voor de leerlingen van het Citaverde College in Horst trok op vrijdag 11 april door
het centrum van Sevenum. Zoals inmiddels goed gebruik is in Horst aan de Maas, werden daarvoor de meest
bijzondere voertuigen uit de garage gehaald. (Foto: Citaverde College)

Koning en koningin van
De Twister
Vijf jongens en elf meisjes van basisschool De Twister in Horst kwamen donderdag 8 april om 18.30 uur bijeen,
omdat zij graag koning en koningin wilden worden. De leerlingen deden namelijk mee aan het koningsschieten ter
voorbereiding op het Kinjer-OLS.

Inclusief kofﬁe met Paastraktatie en
verrassing voor de kinderen.
Aanmelden tot 18 april via
beheer@detorrekoel.nl

Gortmeulenpad 10 km

9:00 uur Kasteelruïne Ter Horst, Kasteellaan, Horst

Oude Maasarm wandeling 10 km
10:00 uur Bij de kerk, Raadhuisplein, Meerlo

Schuitwaterwandeling 5 km

14:00 uur Theetuin De Roode Vennen, Horsterweg, Broekhuizen

Blauwe bessenpad 7 km

10:00 uur Museum de Locht, Broekhuizerdijk, Melderslo

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

www.liefdevoorlimburg.nl/evenementen

De kinderen kregen tips over regels
van Bert Schattevoet van Horster schutterij St. Lucia. Daarna gingen ze even
bij de hanen kijken, zodat ze zeker wisten waar ze op moeten richten, want

de haan mocht niet geraakt worden.
Uiteindelijk mochten alle leerlingen
een keer schieten. Koen en Liselotte
schoten uiteindelijk raak en mogen zich
tijdens het Kinjer OLS op 26 juni koning

en koningin van de Twister uit Horst
noemen.
Kijk voor meer informatie
op www.facebook.com/groups/
KinjerOLS2014detwister
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ICH Junior Ondernemersprijs Horst aan de Maas

Mooi Biologisch winnaar minionderneming
Een eigen onderneming, velen dromen er van. Maar hoe begin je een onderneming en hoe pak je het financieel
gezien aan? Leerlingen van het Citaverde College in Horst leerden de verschillende aspecten van ondernemen
kennen door een eigen minionderneming op te zetten.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

“In onze groep hebben twee personen
zich gericht op de verkoop en twee op
de financiën. Een persoon was overal
inzetbaar.”
Sophie: “Ik heb het creatieve
gedeelte gedaan, zoals recepten uitzoeken en logo’s maken. Ik zag er als
een berg tegenop, maar achteraf was
het erg leuk. Economie is echt niet mijn
ding, Yvon is daar vooral goed in.” De
samenwerking ging goed, volgens de
dames. Yvon: “We zitten niet bij elkaar
in de klas, dat maakte het wel lastiger.

Maar we hebben veel geregeld via
Whatsapp.”
Zelf zagen de enthousiastelingen
hun overwinning niet aankomen.
Sophie: “Ik dacht dat Toff Smoothies
ging winnen. Het jurycommentaar
vind ik heel verrassend.” Een echte
verklaring voor hun succes hebben de
winnaressen niet, Shannen: “ Het klikte
heel goed tussen ons. Ook al hebben
we wel tegenslagen gehad, dit hebben
we goed opgepakt. We hebben gedaan
wat we dachten dat goed was.”

Horster tintje
aan Pinkpop
Pinkpop krijgt ook dit jaar weer een Horster tintje: waar het festival
vorig jaar door Christopher Green uit Broekhuizenvorst werd geopend,
sieren nu Afterpartees uit Horst het Stage 4-podium op zaterdag 7 juni.

Op vrijdag 11 april werd op het
Citaverde College bekendgemaakt
welk bedrijfje uit het project het
beste is. De winnende groep kreeg de
titel Citaverde minionderneming van
het jaar. Als klap op de vuurpijl won
de groep hiermee ook de ICH Junior
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
en worden ze tijdens de bekendmaking
van de Ondernemersprijs Horst aan de
Maas gehuldigd.
De minionderneming is een
initiatief van het Citaverde College, de
Industriële Club Horst (ICH) en Stichting
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
(OHM). De leerlingen mochten hun
ondernemingen op 10 en 11 april
presenteren. Elke groep had een eigen
concept uitgewerkt. Zo was er een

groep die ’t Keukskespötje bedacht
heeft. Hierbij zitten alle ingrediënten
voor twaalf koekjes in een leuk versierd
glazen potje. Lina Steegh (19) uit
Horst vertelt: “We hadden in het begin
meerdere ideeën. Een pot met snoep
bestond al, we wilden daarom wat
anders.” De groep ging aan de slag,
maar het ging niet altijd zonder slag of
stoot. Lina: “Mij sprak de minionderneming me niet aan, ik ben helemaal
niet goed met cijfers. Maar ik heb wel
geleerd hoe ik moet samenwerken.
Ik heb ook dingen gedaan die ik niet
leuk vind, dat hoort erbij. Een echte
groepsindeling hadden we niet, het
ging gewoon vanzelf.”
Nadat de verschillende ondernemingen zich vrijdag presenteerden,

Onze winkel op z’n Paasbest met een
mooi paasservies, kippen, eieren....

werd de winnaar uitgeroepen door de
voltallige jury. Tot de top drie behoorden Rabarbermoes, ‘t Keukskespötje
en Mooi Biologisch. Volgens de jury
zaten de groepen dicht bij elkaar, maar
toch was hun oordeel unaniem. De
winnende onderneming presenteerde
een mooi totaalplaatje volgens de jury,
speelde goed in op de markt en zette
de sterke punten van ieder groepslid op
de juiste manier in.
De winnende minionderneming,
Mooi Biologisch, verkocht biologische
gezichtsmaskers. Deze groep bestond
uit Jamy Bruijnen (18) uit Kessel, Yvon
Duijkers Duijkers (21) uit Castenray,
Shirley Lemmen (20) uit Maasbree,
Shannen Sibering (18) uit Meerlo en
Sophie Kleeven (19) uit Horst. Shannen:

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd
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Paasbroodjes en Rozijnen haasjes
Desem Stokjes 5 verschillende smaken
Grote Sortering

E
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Blitterswijck

www.schuifwanden.nl
Stel jouw unieke kast of schuifwand samen en bestel eenvoudig en snel
✔ 15 jaar garantie
✔ Thuis bezorgd binnen 17 werkdagen
✔ Veilig betalen via iDEAL of onder rembours
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Horsterweg 38 Sevenum T 06 - 51 18 57 09
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Voor DHZer of gemonteerd
door ons montage-team

e

Topkwaliteit voor een prima prijs!

schuifwanden.nl

en speelde met de Heideroosjes
meermaals op het festival. De band
reageert geheel in stijl op het nieuws
met hun inmiddels beruchte grappen:
“Hoe het tot stand is gekomen? Jan
Smeets kwam met vlaai bij ons thuis
langs om ons te feliciteren met het
feit dat we op Pinkpop stonden. Toen
zijn we de hele avond gaan zuipen
met Jan bij Liesbeth en D’n Tap, waar
Jan op de bar nog Bruce Springsteen
heeft staan zingen. Dat was allemaal wel heel gezellig.” Waarom
juist zij op Pinkpop mogen spelen?
“We hopen dat onze leuke liedjes en
hoge aanraakbaarheidsfactor mee
hebben gespeeld in de beslissing”,
reageert de band. De mannen geven
aan superblij te zijn met de plek op
het podium: “En als kers op de taart
mag ons jeugdidool ook nog eens ons
aankondigen.”

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

Kerkstraat 8, Horst • www.horst.wereldwinkels.nl

Dit jaar heeft Pinkpop een vierde
podium. Op dat podium vond de
organisatie van een van de grootste
popfestivals van Nederland een plekje
voor de Horster band Afterpartees.
Zij spelen daar naast onder andere
Kraantje Pappie, Nina Nesbitt, Birth
of Joy en Paceshifters. Vorig jaar
streden de mannen tijdens muziekwedstrijd Nu of Nooit al om een
plek op Pinkpop, maar wonnen deze
toen niet. Bas en Niek Nellen, Sjors
Driessen, Teun Winkelmolen en Jesse
van den Munckhof brachten onlangs
hun single First/ Last uit, die goed
ontvangen werd. De band bereikt
hiermee alsnog het langgezochte
podium. Extra speciaal is dat de
presentatie op het Stage 4-podium
in handen is van Horstenaar Marco
Roelofs. Die presenteerde voorheen
al tv-uitzendingen over Pinkpop

(ook gesorteerd 4 plus 1 GRATIS), ook voorgebakken

ALLE LINZER en GEREZEN VLAAIEN € 8,50
Advocaatstich € 13,95 halve € 7,50
Bienestich € 12,95 halve € 6,95 (abrikozen- of kersen-vulling)
www.bakke ri jge rards .nl

De gehele week leuke aanbiedingen
vanuit de Zorgmand
10 zachte mini broodjes € 1,95
AARDBEIEN VLAAIPAKKET € 6,50

Vanaf het PAASWEEKEND staan wij NIET! meer
bij INTERCHALET ALS VERSPUNT!

Wel staan wij op de vertrouwde adressen:
INTRATUIN VENRAY, TUINCENTRUM
PEETERS ARCEN, KLOOSTERBAKKERIJ
TEGELEN en NIEUW: KARWEI VENLO/ TEGELEN
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakke ri jge rards .nl
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ook voor apps

José Kranen
vormgever

werkt direct!
Handelstraat 17 • Horst
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cultuur 29

Peelmuseum opent nieuwe
seizoen sfeervol
Turfstekers, mijnwerkers, meubelmakers en kunstenaars. Het Peelmuseum in America heeft zondag 13 april
haar deuren voor het nieuwe museumseizoen geopend. Met het thema ‘Amusement van weleer’ was het een
sfeervolle dag vol met informatie en vermaak en allemaal met betrekking tot de vroegere Peel. Jong en oud kwam
genieten.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

carrousel van vroeger. Ook de oude
kermisattractie Kop van Jut is tevoorschijn gehaald voor deze speciale dag.
Aan de zijkant van het grasveld loopt
een groot varken met biggetjes en iets
verder wordt een alpaca onder toeziend
oog van de bezoekers geschoren.

00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur

Komt dat zien

Voorzitter van het Peelmuseum,
Frans Steeghs, vertelt: “We hopen
vandaag een duizend bezoekers te
ontvangen.” Of het museum dat aantal
gaat redden? Zo te zien wel, want
’s ochtends is het al vrij druk. Complete
gezinnen met kinderen zijn naar het
museum gekomen om vermaakt te
worden en iets van de vroegere Peel
te leren. Steeghs: “Deze turf hier is

typisch voor de Peel.” Bezoekers van
0 tot 80 jaar zijn naar de opening van
het museum komen kijken. Naast de
recreatieruimte, die vroeger functioneerde als ruimte voor werklozen,
ligt de documentatiekamer, waar een
oud bruin café en een keukentje met
bedstee erin staan. “Dit gebouw is in
1939 al gebouwd. Als je werkloos was,
moest je overdag de Peel ontginnen

en kon je hier ‘s avonds toepen of
iets anders doen”, vertelt Steeghs.
“De werklozen verbleven hier de hele
week.”
Terwijl Steeghs naar buiten wijst,
naar het grasveld waar vroeger de
bedden van de DUW-arbeiders stonden,
valt het oog van de bezoekers op iets
heel anders. Achter de stands van
lokale ondernemers staat een grote

KinderVakantieWerk Horst

12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Overal buiten worden oude
ambachten beoefend en staan er
spelletjes voor kinderen klaar. De
medewerkers van het museum lopen in
boerenkielen en jurken en de kinderen
dragen bretels. “Alles moet er zoals
vroeger uitzien. Dat is goed voor de
sfeer”, lacht Steeghs. Ondertussen
wordt in de grote witte tent goochelaar
Pepijn aangekondigd. “Komt dat zien,
komt dat zien. Over een kwartier een
optreden van onze jonge goochelaar
Pepijn Stoter”, galmt een stem over het
terrein.
De hele dag heeft het museum
activiteiten georganiseerd. Zo treedt
muziekgroep Parelmoer uit Venlo op,
komen twee Brabantse ‘Kletswiever’
het publiek vermaken en komt de honderd jarige toneelvereniging De Vrije
Spelers een show geven.
Voor de bezoekers die ook iets van
de Peel zelf wilden zien, stonden er
huifkarren klaar die vanuit Sevenum
en Helenaveen naar het Peelmuseum
reden. “Papa kijk, die man maakt klompen”, zegt een jongetje van ongeveer
vier jaar oud. “Ja”, zegt de man die
zijn hand vasthoudt. “Daar liepen ze
vroeger in de Peel mee.”
Voor meer informatie, kijk op
www.stichtingpeelmuseum.nl

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

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

Bouw en hout
in goede handen!

is dringend op zoek naar ouders die op
di 15, wo 16 of do 17 juli mee willen helpen!

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Bel even Lieke: 06-18202589.
Voor deze ouders worden deelnemerskaarten
gereserveerd, de verkoop is op ma 12 mei.
Kijk ook op: www.kvwhorst.nl!

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

KVW 2014 | 14 t/m 18 juli

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

Verkoop
Onderhoud & Reparatie
077-3987973 / 06-38518702
Americaanseweg 13 Horst

Dipladenia ‘Sundaville’

Hangpot, dieprode bloemen

p.st. 16,95

Piramide, 90 cm hoog

p.st. 12,95

80 cm hoog. In alle kleuren

p.st. 16,99

100 cm hoog, dicht en stevig

p.st. 39,95

Solanum jasminoides jasmijn
Oleander vol knop!

Buxus piramide enorm mooi!

Coniferen, Taxus en Laurier
Met kluit. Alle soorten en maten!

Vorstweg 60, Velden
Tel. 077 4729015
www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden:
Ma. tot vr. 9.00-18.00 uur
Za. 8.00-17.00 uur
Zo. 9.00-17.00 uur

12,50
7,99
12,50
29,99
-20%

Aanbiedingen geldig t/m 22 april 2014 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.

Zondags
geopend

Eerste en Tweede Paasdag open van 9.00 tot 17.00 uur!
Ee

Plantencentrum Velden

30

cultuur

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Griendtsveen
Paaseieren zoeken

zo 20 april 11.00 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk
en SJG Papparazzi
Locatie: Vogelparadijs
(bos tussen Pastoor
Hendriksstraat en Barbarastraat)

Grubbenvorst

17
04

Presentatie
nieuwe uniformen
za 19 april
14.00-16.00 uur
Organisatie: schutterij St. Lucia
Locatie: centrum

Eighties en nineties party
met dj Basz
za 19 april
21.30-02.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Optreden rockband Blizz
za 19 april 21.30 uur
Locatie: pretcafé De Beurs

Wandeling aspergepad
met gids

European Battle of the
Coverbands

za 19 april 09.00 uur
Locatie: start café De Vonkel

za 19 april 22.00 uur
Locatie: Blok 10

Horst

Dorpsraadvergadering
do 17 april 20.00 uur
Locatie: De Riet

Quiltcafé
vr 18 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Optreden Juezz.com
za 19 april 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Optreden
Margriet Sjoerdsma
zo 20 april 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Optreden Dj Paul Peeters
zo 20 april 20.00 uur
Locatie: café De Buun

Vinylavond met dj’s Richard
en Joske
zo 20 april 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Openstelling voorjaarstuinen
met bloembollen
ma 21 april 11.00-17.00 uur
Locatie: Horsterdijk 58 en
Stokterweg 3a

Meerlo
Merlinpop

Voorjaarsconcert
ma 21 april 11.00 uur
Organisatie: Horster Mannenkoor
en vocal group Fusion
Locatie: ‘t Gasthoês

zo 20 april 16.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Melderslo

Optreden 30 Past 7
Be my guest met Brigitte en
Imke Heitzer

vr 18 april 21.30 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

ma 21 april 15.30 uur
Locatie: Kasteelboerderij

Optreden Koyle

Gàns-vastenbal
zo 20 april 17.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek

Open dag jeu de boulespark
en kruidentuin
ma 21 april
13.00-17.00 uur
Locatie: Bondserf

Sevenum

33e editie Prilpop
vr 18 t/m ma 21 april
Locatie: OJC Walhalla

Presentatie
Ghanees kunstproject

ma 21 april
za 19 april 21.30 uur
11.00-13.00 uur
Muzikale Weekbreaker: Angelo Locatie: motorcamping D’n Toerstop Organisatie: Stichting Vrienden
de Rijke en Gerrit de Boer
van Christopher
Paaskuikentjes
wo 23 april 20.30 uur
Locatie: atelier Rakuvaria
zo 20 en ma 21 april
Locatie: Blok 10
Wake
13.00-17.00 uur
Pater Frans van der Lugt
Locatie: museum De Locht
di 22 april 20.00 uur
Wandeling De 8 van
Locatie: Parochiehuis
Kronenberg

Kronenberg

ma 21 april 10.00 uur
Locatie: start De Torrekoel

Hardcore
The Revival Part II

Optreden Crazy Chester Band,
PowerShake en
Accordeontreffen
RockaBilly Band

vr 18 april 23.00 uur
Locatie: Blok 10

zo 20 april 18.00 uur
Locatie: café Cox

Lottum

zo 20 april 13.00 uur
Locatie: café-zaal D’n Hook

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 17 april 20.30 uur
Locatie: café ‘t Hukske

Optreden Proost
za 19 april 20.30 uur
Locatie: café ‘t Hukske

Tienray

Inloopavond
voor senioren
di 22 april 19.00 uur
Organisatie: HBSV ‘t Trefpunt
Locatie: Doelhuis Nehobolaan
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
09.30

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

11.00

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Paaswake
Leesmis
Hoogmis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

20.00
08.30
10.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zondag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

11.00
17.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Venray

Meterik

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

zondag
		

Heilige mis

09.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

Twee lintjes uitgereikt
bij Horster harmonie
Pierre Duchateau (67) en Nico van Tilburg (68) uit Horst hebben op woensdagavond 16 april uit handen van
burgemeester Kees van Rooij een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Dat gebeurde tijdens de ledenvergadering
van de Koninklijke Harmonie van Horst in zaal De Lange.
Kijk voor foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Griendtsveen
zondag
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kerkdienst
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Parochiecluster Horst
Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

Pierre Duchateau kreeg de onderscheiding vanwege zijn lange lijst met
vrijwilligerswerk in de regio. Tussen
1977 en 2000 was hij penningmeester van het organisatiecomité van de
MuziekParade van Fanfare St. Cornelius
Borgharen. Van 1995 tot 1998 was
hij daarnaast penningmeester bij
de Koninklijke Harmonie van Horst.
Sindsdien is hij vicevoorzitter van die
vereniging. Duchateau wordt daarnaast
gezien als kartrekker voor galaconcerten

van de vereniging en is eindverantwoordelijk voor concertreizen. Sinds 2012 is
hij daarnaast voorzitter van de locatiecommissie van de vereniging. Ook was
hij van 2003 tot 2012 voorzitter van de
Limburgse Assurantie Club Noord.
Ook Nico van Tilburg is veelvuldig te
vinden in zijn rol als vrijwilliger. Twintig
jaar lang was hij penningmeester van
Stichting Vrienden van de Koninklijke
Harmonie van Horst. In 2004 stopte hij
daar mee en werd hij penningmeester
bij de Koninklijke Harmonie zelf. Dat
doet hij nu nog steeds. Ook heeft hij zich
van 2005 tot 2009 ingezet als voorzitter

van de drumbandcommissie en tussen
2006 en 2013 als voorzitter van de
activiteitencommissie van de harmonie.
De afgelopen jaren is Van Tilburg penningmeester van de locatiecommissie
van de vereniging. Volgens de vereniging is Van Tilburg “een spilfiguur
binnen de Koninklijke Harmonie van
Horst die nu aan het einde gekomen
is van zijn bestuursperiode en zich niet
meer herkiesbaar stelt zodat het stokje
overgedragen kan worden aan de
nieuwe generatie.”
Beide heren werden benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Eerbetoon aan Eva Cassidy
Café Cambrinus in Horst staat zondag 20 april in het teken van Eva Cassidy (1963-1996), een begenadigde
vertolkster van folk- , jazz- en countryliedjes. Margriet Sjoerdsma waagt zich aan een eerbetoon aan Eva Cassidy.
Tragisch genoeg heeft Cassidy
haar eigen roem niet meegemaakt.
Met haar postuum verschenen album
Songbird raakte ze alsnog miljoenen
harten. In dit intieme theaterconcert
van Sjoerdsma staat het leven van de
Amerikaanse zangeres centraal, aan de
hand van haar liedjes. Extra bijzonder

is het dat violist Dan Cassidy, de broer
van Eva, deel uitmaakt van de band.
De van oorsprong Limburgse zangeres
bewoog zich op haar eerste cd’s op
het grensgebied van jazz en pop. Dit
bracht haar op grote podia als North
Sea Jazz, het Concertgebouw en Kleine
Komedie. Door Elle werd ze in 2009

tot meest veelbelovende zangeres
gekozen en Margriet toerde door het
buitenland. De band van Margriet
Sjoerdsma bestaat verder uit pianist
Rein Godefroy, gitarist Arie Storm, Cord
Heineking op contrabas en Dan Cassidy
op viool. Het concert begint zondag om
16.00 uur.

European Battle of the Coverbands
Een van de voorrondes van de European Battle of the Coverbands vindt op zaterdag 19 april plaats in Blok 10 in
Horst. Tijdens deze voorronde strijden vier bands om de twee deelnamebewijzen voor de kwartfinales.
Tijdens de voorronde wordt er één
publiekswinnaar gekozen op basis van
de meeste stemmen uit het publiek
en één vakjurywinnaar op basis van

de meeste punten van de vakjury. Op
het podium staan Black Pearl (Pearl
Jam tribute band), Balls Of Steel
(Hardrock coverband), Deaf Old People

(Punk coverband) en Barracuda (rock
coverband).
De zaal gaat om 22.30 uur open en
de eerste band start rond 23.00 uur.

Documentaire De Vrije Spelers
Documentairemaker Louk Voncken heeft de televisiefilm ’100 jaar’ gemaakt over toneelvereniging De Vrije
Spelers uit America. De documentaire wordt Tweede Paasdag op maandag 21 april uitgezonden bij L1.
Louk Voncken vraagt zich
in de documentaire af wat een
toneelvereniging doet met een
dorp en wat een dorp doet met een
toneelvereniging. Onder andere de

100-jarige Tilla Minten uit Horst vertelt
hoe het was om toneel te spelen in
een katholiek dorp, waar de pastoor
niet was gecharmeerd van vrouwen
op het toneel. Toneelvereniging

De Vrije Spelers uit America viert
dit jaar het 100-jarig bestaan en de
vereniging mag zich rekenen tot één
van de oudste toneelverenigingen van
Limburg.

Wake pater Frans van der Lugt
Parochiehuis Sevenum verzorgt op dinsdag 22 april om 20.00 uur een wake voor pater Frans van der Lugt.
Pater Frans van der Lugt werd
geboren op 10 april 1938 in Nederland.
In 1959 werd hij jezuïet. Hij leefde en
werkte 50 jaar lang in Syrië. Hij zette

zich in voor het onderwijs en voor
bijzondere projecten voor mensen met
een beperking. Sinds het begin van de
burgeroorlog was het zijn bewuste keuze

om te blijven wonen bij de plaatselijke
bevolking in het centrum van Homs. Op
maandag 7 april werd pater Frans van
der Lugt om het leven gebracht.

College over Bertus Aafjes
Gemeente Horst aan de Maas, BiblioNu en het Dendron College in Horst organiseren op maandag 12 mei van
19.30 tot 21.00 uur in de aula van het Dendron College een bijeenkomst, die in het teken staat van de honderdste
geboortedag van oud-Swolgenaar en schrijver Bertus Aafjes.

0478 69 12 17

Sevenum
T

service 31

077 354 88 88 (Sensoor)

Wethouder Ger van Rensch opent
de bijeenkomst, waarna de dochter
van Bertus Aafjes iets schrijft, historicus
Wim Moorman spreekt een column uit
en zangeres Anita Blijvoet zingt verzen
van Aafjes. Na een korte pauze gaat
het programma verder met cineast en

schrijver Wiek Lenssen die verslag doet
als bewoner van het huis van Bertus
Aafjes in Swolgen. Daarna wordt er een
interactief forum opgezet over het werk
van Aafjes en kan iedereen actief deelnemen. Lambertus Jacobus Johannes
Aafjes, beter bekend als Bertus Aafjes,

werd geboren in Amsterdam en verhuisde op latere leeftijd naar Swolgen.
In 1993 overleed de Nederlandse
schrijver en dichter.
Aanmelden voor het college kan
via e-mail naar Jan Hesen op
hej@dendron.nl
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Recensie No Man’s Valley – And Four Other Songs

Gelukkig van de orgelrock
Na een vijfjarige carrière als coverband besloot No Man’s Valley twee jaar geleden eigen nummers te gaan
spelen. Hun eerste EP Mirror Image werd goed ontvangen. Nu een nieuwe zanger in de band is opgenomen, keken
fans uit naar de nieuwe EP met een onvermijdelijk nieuw geluid. Dat kwam eind maart met hun tweede EP,
And Four Other Songs.

Een heel zacht stuk in het nummer
zorgt ervoor dat de luisteraar ook even
de weg kwijt is, maar verleidt hem tot
het harder zetten van de radio waarna
het einde van het album je lekker volle
kracht tegemoet knalt. We have lost
the way? Helemaal niet. Waarschijnlijk
wordt menig platenkast straks aangevuld met No Man’s Valley. En niet

alleen die van mensen met heimwee
naar de jaren 60 en 70.
Terwijl wij nog bijkomen van And
Fout Other Songs, staat de band ondertussen niet stil: over enkele maanden
neemt No Man’s Valley de single The
Wolves Are Coming op. Het mini-album
And Four Other Songs is gratis te downloaden via www.nomansvalley.com

Voorjaarsconcert
Het Horster Mannenkoor geeft op 21 april, tweede paasdag, een
voorjaarsconcert. Dit concert vindt plaats in ’t Gasthoês in Horst en begint
om 11.00 uur.
Het mannenkoor wordt tijdens het
voorjaarsconcert bijgestaan door het
koor Fusion uit Sittard. Vocal Group
Fusion is een close-harmony koor
uit Sittard van zo’n zestien zangers
en zangeressen. Onder leiding van
dirigente Esther Zaad wordt populaire
muziek gebracht op geheel eigen

wijze: zonder instrumentale begeleiding en minimaal vierstemmig.
Tijdens dit voorjaarsconcert zal
het Horster Mannenkoor laten horen
wat ze op het Nationaal Mannenkoren
Concours ten gehore gaan brengen.
Het mannenkoor strijdt om de hoogst
landelijke eer op 26 april in Zwolle.

Pasen in De Locht
Op de EP And Four Other Songs
laten zanger Jasper Hesselink, basgitarist Rob Perree, gitarist Christian
Keijsers, toetsenist Ruud van den
Munckhof en drummer Ruud Jacobs hun
nieuwe sound horen in vijf nummers.
De bluesrockband uit Horst aan de
Maas wordt inmiddels alweer vergeleken met namen als Queens of the
Stone Age, De Staat en Nick Cave.
De volle, warme stem van frontman Jasper Hesselink komt meteen
mooi naar voren tijdens het begin van
album-opener Happy? Er wordt een
laidback ritme neergezet. Terwijl het

beantwoorden van een van de moeilijkste levensvragen (ben je gelukkig?)
wordt vermeden, geeft het orgel van
Ruud van den Munckhof het geheel een
relaxte sfeer. Het nummer doet denken
aan de Doors en Pink Floyd. De luisteraar die zichzelf de vraag uit de titel
stelt, antwoordt na het horen van deze
song waarschijnlijk volmondig ja.
Sleeping on the job begint met
Mad Men-achtige citaten over advertising, marketing en hard werken. De
bluesy stem van Hesselink klinkt hier
soms wat geforceerd krachtig, wat hij
helemaal niet nodig heeft. Krijsende

gitaren sluiten het nummer af. Moon
begint weer met een filmquote die niet
helemaal verstaanbaar is, wat het nummer iets mysterieus geeft. Het mooie,
kleine lied kabbelt heerlijk voort tot
een climax. Black Sheep is up-tempo
en heeft een soms net iets te zenuwachtig klinkend orgel, die daardoor
wel juist een extra dimensie aan het
nummer brengt.
Het laatste nummer van het
album(pje), We Have Lost the Way,
speelt weer met citaten, wat ervoor
zorgt dat het gebruik hiervan een
beetje een gimmick lijkt te worden.
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Een nieuwe lente, een nieuw geluid. In dit geval gaat het om het
geluid van kuikentjes die pas uit het ei tevoorschijn zijn gekomen. In
museum De Locht in Melderslo staat daarvoor in het paasweekend een
speciale broedmachine opgesteld.
Op tweede paasdag is er in
museum De Locht een optreden van
troubadour Math Craenmehr, die zichzelf op gitaar begeleidt. Voor kinderen
zijn er ook oudhollandse spelen, een
museumspeurtocht en een miniatuurkermis. Bezoekers kunnen ook de
wisselexpositie Bij ons thuis aan de

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

Juezz.com
in nieuwe bezetting
De Horster formatie Juezz.com treedt op paaszaterdag 19 april met
een veranderde line-up op in muziekcafé De Buun in Horst. Waar op het
ene moment een blues langskomt, overdondert vervolgens een funky
nummer het gehoor.
Juezz.com, voormalige finalist
van de Clash of the Coverbands, telt
vijf nieuwe gezichten ten opzichte
van het verleden. De band stond voor
een belangrijke keuze toen zangeres Katinka Franssen emigreerde.
Annemiek Boots, Auke Classens en
Jan Schreurs nemen nu de vocalen
voor hun rekening.
Ook de blazerssectie heeft uitbreiding gekregen: Sylvia Revet en Rob
Ezendam zorgen voor het nieuwe sax-

geluid. Een aantal van de muzikanten
heeft wortels in de jazz, anderen in
de rockhoek, waardoor zacht en rauw
samenkomen in het repertoire.
De kern van Juezz.com speelt al
ruim 15 jaar met elkaar in de band
en is dus sterk op elkaar in gespeeld.
Over hun optredens zeggen ze zelf:
“Wie bij ons stilstaat, heeft lijm aan
de schoenen.”
Het optreden begint om 22.30 uur
in café De Buun.

Koyle bij D’n Toerstop
De Belgische rockcoverband Koyle staat paaszaterdag 19 april op het
podium van café D’n Toerstop in Melderslo. De vijf vrienden staan bekend
om hun energieke optredens.
De band trad eerder op in
eigen land, maar ook in Duitsland,
Luxemburg en Nederland en heeft
inmiddels een reputatie in het rockcircuit. Zij staan erom bekend hun
covers een hele eigen draai te geven.
Koyle speelt nummers van AC/DC, de

Beastie Boys, Black Sabbath, Deep
Purple, Golden Earring, Led Zeppelin,
Metallica en veel meer. In 2012 won
Koyle de Public’s Favourite Awards
tijdens de Clash of the Coverbands
Benelux. Het optreden begint om
21.30 uur. Toegang is gratis.

