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Premier bezoekt
Hegelsom
Premier Mark Rutte bracht woensdag 8 april een werkbezoek aan Limburg. Hij ging onder meer langs bij Hotraco Group in Hegelsom. In Hegelsom liet hij zich
informeren over de werkzaamheden van dit bedrijf. Na zijn bezoek aan Hotraco reisde de minister-president door naar Ittervoort, naar Adams Muziekcentrale.
Vervolgens bezocht hij nog Arion Holding B.V in Geleen en Janssen Precision Engeneering bij Maastricht-Airport. Het werkbezoek werd afgesloten met een bijeenkomst op
het provinciehuis in Maastricht.

Drie locaties op het oog

Station Grubbenvorst mogelijk bij sportpark
De Sint Jansweg in Grubbenvorst is vervallen als mogelijke locatie voor het station Grubbenvorst-Greenport.
Dat bleek tijdens een informatiebijeenkomst dinsdag 7 april in gemeenschapshuis ‘t Haeren.
In november werden drie mogelijke
plekken voor het toekomstige station
in Grubbenvorst aan de bewoners
van het dorp gepresenteerd: de
Californischeweg, Burgemeester van
Kempenstraat en de Sint Jansweg.
De afgelopen maanden werden deze
drie locaties onderzocht, evenals drie
andere die door de bewoners als alternatief waren aangedragen. Twee van
deze opties, een locatie ten noorden
van Grubbenvorst en een tussen de
Californischeweg en Sint Jansweg in,
kwamen beide niet aanmerking. Ook
de Sint Jansweg bleek na onderzoek
geen goede plek te zijn. Daarvoor

in de plaats kwam een locatie in de
buurt van sportpark Den Haspel aan
het Ericaplein. De werkgroep Station
Grubbenvorst Greenport-Venlo was vanuit het dorp betrokken bij het onderzoek naar de stationslocatie.

Definitieve keuze
Tijdens de informatiebijeenkomst
werden de voor- en nadelen van de
drie overgebleven locaties besproken.
De wens bij elk van de drie mogelijke
plekken is dat het zogenoemde
voorplein naar het dorp is gericht.
Daarnaast moet gekeken worden
naar eventuele overwegen die al in

de buurt liggen en gesloten moeten
worden, of het station niet in een
woonwijk komt te liggen en daardoor
voor overlast gaat zorgen en naar de
doorstroming van het verkeer. Ook de
kosten zijn een belangrijke factor. Zo is
het aanleggen van een station aan de
Californischeweg net zo duur als aan
de Burgemeester van Kempenstraat.
Een halte in de buurt van het sportpark
brengt de meeste kosten met zich mee.
De aanleg van het station maakt
deel uit van de verbetering van de
Maaslijn, zodat er een betere verbinding komt tussen Eindhoven en
Düsseldorf, Aken en Brussel. Het toe-

komstige station in Grubbenvorst komt
dicht bij Greenport Venlo te liggen. Eind
april wordt de definitieve keuze voor de
locatie gemaakt. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door provincie

Limburg en de gemeentes Horst aan de
Maas en Venlo. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. De realisatie
staat gepland voor na 2017, in 2020
moet het station dan in gebruik zijn.

02

nieuws

09
04

Friends ovver de grens

Grensposten Hegelsom feestelijk geopend
In Hegelsom zijn op zondag 5 april de grensposten van Friends ovver de
grens van het promotieproject Hegga Metamorfosa feestelijk geopend.
Onder luid applaus van vele dorpsbewoners werd de haan van het dorp
boven op de eerste grenspost, de letter ‘H’, van Hegelsom geplaatst.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Assurantie Groep Horst
gehele gemeente
Horster Mannenkoor
gehele gemeente,
behalve Evertsoord, Griendtsveen
en Grubbenvorst

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen, Rick
van Gasteren, Anne Gubbels,
Fabienne ten Horn, Judith van
Meijel, Gyonne Schatorjé, Rosanne
Vromen en Nicky Willemsen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Marianne Pirlo
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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

Friends ovver de grens is één van
de vijf projecten uit het plan Hegga
Metamorfosa, waarmee het dorp
opnieuw op de kaart gezet wil worden.
Bij alle toegangspunten van het dorp
heeft de projectgroep een betonnen
letter uit de dorpsnaam neergezet.
Ger Linders (75) uit Horst is al voor de
officiële opening van de grensposten bij
de rotonde op Stationsstraat aanwezig.
Hij is geboren en getogen in Hegelsom
en vindt de ‘H’ de mooiste grenspost
van allemaal. “Het dorp wordt zo weer
zichtbaar”, meent hij.
Als muziekvereniging Sint Hubertus
vanuit Zaal Debije in Hegelsom over
de Pastoor Debijestraat richting de
rotonde aan de Stationsstraat komt
gemarcheerd, kan het feest beginnen. Verschillende dorpsinwoners en
mensen uit de omgeving van Hegelsom
hebben zich verzameld om dit historische moment mee te mogen maken.
Pierre van Helden uit Melderslo doet
het openingswoord en maakt op zijn
eigen humoristische manier grappen over ‘Station Hegelsom’ en het
‘Citaverde Hegelsom’.
Na het openingswoord is het tijd
voor de happening. De haan, die vijftig
jaar geleden werd gemaakt door Dolf
Wong (93) uit Neer wordt nu op de
eerste grenspost, de letter ‘H’ van
Hegelsom geplaatst. “Dat de haan zo
belangrijk is, had ik vijftig jaar geleden niet durven dromen”, zegt Wong.
Ook de oudste mannelijke inwoner
van het dorp, Hay Lemmen (90) is blij.

“Dat we dit nog gehaald hebben”,
zegt hij. “Dat is toch prachtig. Nu komt
Hegelsom tenminste weer echt op de
kaart te staan.”
De grensposten hebben ieder een
eigen functie. Zo staat de haan op de
‘H’ voor hét symbool van thuiskomen
voor Hegelsommers en wordt de letter
‘L’ een soort bedevaartsoord, waar wandelaars en fietsers voorwerpen aan op
kunnen hangen. “Ik vond er een aansteker. Die zal wel belangrijk zijn geweest
voor iemand die gestopt is met roken”,
grapt Van Helden. Ook grapt hij over

een trouwring, die hij vrijdagmiddag
zag hangen aan de ‘L’, die symbool
staat voor lief en leed in Hegelsom.
Betty Saris (68) uit Hegelsom staat
te kijken bij de opening van de eerste
grenspost en voelt zich als inwoner van
Hegelsom zichtbaar trots. “Volgens mij
is er geen dorp in de omgeving waar
de mensen zo ijverig betrokken zijn bij
alles wat er in het dorp moet gebeuren.
Het dorp komt met gebeurtenissen als
deze weer op de kaart en het dorp gaat
weer echt leven. Dat merk je al aan de
drukte hier”, meent ze.

De rest van de dag zijn er allerlei
activiteiten in het dorp georganiseerd.
Zo is er een deel van de middag een
georganiseerde fietstocht langs alle
grensposten. Bij de grensposten zijn
verschillende optredens verzorgd en
kunnen mensen even pauzeren. In Zaal
Debije in het centrum van het dorp zijn
optredens van Opgestoekt en de leerlingen van basisschool Onder de Linde.
Aan het einde van de middag trad de
band Flash op. Zowel Hegelsommers als
mensen van buiten het dorp, kwamen
op het feest af.

Brandweer start met 1-minuut
verificatie
De brandweer Limburg Noord, waaronder ook de regio Horst aan de Maas, start met ingang van vrijdag 1 mei met een zogenoemde 1-minuut verificatie. Hiermee wordt geprobeerd het aantal keren dat een blusgroep na een automatische melding voor niets uitrukt, terug te dringen.
Van de ongeveer 120 automatische meldingen die de brandweer in
Horst aan de Maas in 2014 kreeg, was
97 procent loos. Maar al die keren
rukten er wel een of meerdere posten
uit, die na een paar minuten weer
rechtsomkeer konden maken. Dat moet
anders vindt de brandweer Limburg
Noord. In navolging van andere

veiligheidsregio’s in Nederland wordt
daarom gestart met een 1-minuut
verificatie.

Tijd bespaard
Bij een automatische brandmelding
neemt de meldkamer eerst contact met
het betreffende bedrijf of instelling op
om na te gaan of er daadwerkelijk iets

aan de hand. Is dat zo, dan wordt de
brandweerpost meteen gealarmeerd.
“Voorheen werd dit eerst gedaan en
daarna pas contact gezocht met het
bedrijf waar de melding vandaan
kwam. Door dit om te draaien wordt
tijd bespaard,” licht een woordvoerder
van de veiligheidsregio toe. “De bedrijven die aangesloten zijn weten dat we

voortaan eerst gaan bellen. Zij kunnen
overigens ook nog altijd een handmelder activeren, als er wel een brand is.
Hiermee hopen we op een besparing
van 35 tot 50 procent.” De pilot loopt
tot januari 2017. “Nederland telt
25 veiligheidsregio’s, aan het einde van
het jaar werken er 21 met de 1-minuut
verificatie.”

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.

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

Uitgebreide
luxe pedicurebehandeling

€50,00

€25,00

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Tweede paasdag

Buurtactiviteit Kapeller
hof en Hof te Berkel

Geldig in week 15 (zondag 5 t/m zaterdag 11 april 2015)

Wijkbewoners van Kapellerhof en Hof te Berkel in Horst organiseerden op maandag 6 april, tweede paasdag,
een paasactiviteit voor de buurt. Deze vond plaats in het restaurant van verzorgingshuis Berkele Heem.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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HALLO in Gökçealan
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Tijdens hun vakantie in Gökçealan in Turkije grepen Frans en Jeanne van de Laak uit Lottum de kans om
een mooie foto te maken met een Turkse familie die zij 20 jaar geleden hebben leren kennen en waar ze
jarenlang elk jaar naar terug gingen. Gökçealan ligt ongeveer 15 kilometer van de toeristische stad Kus5adasi.
Het dorpje ligt naast het dorpje Kirazli. Het is een dorp waar een ‘normale’ toerist niet heel snel zal komen,
aldus de familie Van de Laak. Zij gingen onlangs terug op bezoek naar de Turkse familie. “We hebben daar
altijd contact mee gehouden en hen nu na enkele jaren verrast met onze komst”, laat dochter Nancy uit
Broekhuizen weten. Ook zij was mee en legde de families mét de HALLO vast.

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

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

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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“Als je de weg naar de zee niet kent,
volg dan gewoon de rivier.”

John van Heugten
echtgenoot van

Zus van Heugten - Keijsers

Geboren

Guus

1 april 2015
Trotse ouders en grote zus:
Dennis Christians en
Anke Kerstjens, Sam
Schoolstraat 14,
5866 AX Swolgen

Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

Meerijden met
de Truckrun
Stichting Truckrun Horst organiseert dit jaar op zondag 12 april voor de
zestiende keer de Truckrun in Horst aan de Maas. Meer dan 300 deelnemers
met een beperking mogen die dag meerijden in een vrachtwagen. Onder die
deelnemers bevindt zich ook Floris Aarts (21) uit Broekhuizen, die sinds hij
in 2007 voor het eerst meereed met de Truckrun helemaal gek is van
vrachtwagens.

Welkom lief meisje
Zus
John en Veerle
Pim
Lot
Siep
Nout
Monique en Maarten
Lynn
Stef en Ankie
Gijs
Familie van Heugten
Familie Keijsers
Venlo, 6 april 2015
Bosschekampstraat 43
5975 AS Sevenum
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 11 april
om 14.00 uur in “Boszicht”, Provincialeweg 2 te Maasbree.
Aansluitend zal John in stilte worden gecremeerd.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op vrijdag van 18.30 - 19.15 uur in afscheidscentrum
“de Baersdonck”, Kloosterstraat 76 te Grubbenvorst.
Bloemen zijn maar voor even, een donatie voor het leven.
Er zijn collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister voor Kika.

De goedlachse en altijd positieve knuffelbeer van Toverland
die voor iedereen klaarstond. We gaan je missen.

John van Heugten
Wij wensen jouw familie heel veel sterkte toe.
Alle collega’s van
Attractiepark Toverland Sevenum

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.

Valise & Lo Solé Arrangement. Nieuw!
Een compleet verzorgd uitje voor grote
en kleine groepen. Een creatieve workshop en gezellig eten (lunch € 35.00,
diner € 42,50). Voor meer info
www.valise.nl of www.ijssalonlosole.nl

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

Te huur Costa Blanca rustig gelegen
appartement aan de duinen,
vroegboekkorting 20% 06 15 96 14 55
www.bestemmingspanje.com

Daantje

2 april 2015
Dochter en zusje van
Tom, Charlotte
en Siebe Knoops
Ringovenhof 31
5865 BN Tienray

Geboren

Cas

29 maart 2015
Zoon en broertje van
Thijs, Marieke en
Lise Willems
Halvedijk 1
5971 JC Grubbenvorst

Geboren

Jop
5 april 2015
Zoon van
Tom Joosten &
Annemiek Wijnands
Molenstraat 14
5961 EP Horst
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Voordelig klussen! Nu nog voordelig
klussen met 6% btw voor onderhoud
en reparatie in en rondom gebouwen
en de tuin. Fontaine Allround service
Kronenberg 06 46 25 76 40.
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.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Afvalhout en briketten voor de kachel
te koop. 06 15 03 73 89.
Pedicure aan huis,
ambulant Pedicure Dorothé Roeven.
Complete voetbehandeling, gewone
voet, bij u aan huis. Actietarief € 25,
geen extra bijkomende kosten.
Maximale behandelingsduur 45 min.
Bel voor een afspraak 06 11 88 61 38.
Nieuw: Divogro diersuper. Diervoeders
voor alle dieren, tegen scherpe prijzen.
De Voorde 10 Oostrum (vlakbij de
Evenementenhal) Open: wo t/m vr
10.00-18.00, za 9.00-16.00 en zo
10.00-14.00. Tel. 06 33 58 46 03
www.divogrodiersuper.nl

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

Beelddenkers leren anders. Zie
www.beterlezen.nl info@beterlezen.nl
Agnes van den Homberg-Jacobs
Lisdodde 14, 5966 TG America.
Info 06 53 91 96 44 of 077 464 23 22
(voicemail).
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

“De eerste keer dat Floris
meedeed, werd hij thuis opgehaald.
Toen stopte de vrachtwagen hier voor
de deur en kon Floris zo instappen”,
vertellen Jacqueline en Paul, de ouders
van Floris. Die eerste vrachtwagen was
een Daf, weet Floris nog. “Hij vond het
meteen hartstikke leuk. En sinds die
tijd doet hij eigenlijk ieder jaar weer
mee. Floris kijkt er telkens enorm
naar uit”, zegt Jacqueline. Ze vervolgt:
“We zijn ook heel blij dat dagen
zoals deze worden georganiseerd.
De Truckrun betekent heel veel voor
de deelnemers en dan mogen we er
best af en toe bij stil staan dat die
vrachtwagenchauffeurs zomaar hun
vrije weekend opofferen om een
hele dag hiervoor op pad te gaan.
Dat vinden wij echt geweldig.”

Kijken en toeteren
Als de dag van de Truckrun is
aangebroken, gaat Floris ieder jaar
heel vroeg samen met zijn vader naar
het terrein waar de vrachtwagens
staan opgesteld. Paul: “Dan zorgen we
dat we er een uur van tevoren zijn,
zodat we eerst nog even rustig rond
kunnen lopen en naar de vrachtwagens
kunnen kijken en kunnen beslissen
met welke chauffeur Floris meegaat.
Eigenlijk zijn ze allemaal gek met
Floris, hij kan het met iedereen goed
vinden. Soms mag hij voordat de run
start nog even achter het stuur zitten,
een beetje gas geven en op die hele
zware toeter duwen. Dan voelt hij zich
natuurlijk heel cool.”
Voor Floris maakt het niet zoveel
uit in wat voor merk vrachtwagen hij

meerijdt, die vindt hij allemaal wel
mooi. “Maar vooral de Scania, Daf en
Mack”, vertelt hij. Het belangrijkst voor
hem is dat de vrachtwagen lekker
hoog is. “Zodat ik goed kan kijken”,
aldus Floris. Jacqueline voegt toe:
“Floris vindt het fijn om heel veel te
kunnen zien als hij in zo’n vrachtwagen
zit. Dan heeft hij een mooi uitzicht. En
het toeteren vindt hij natuurlijk ook
super leuk.”

Zwaaien naar Floris
Als de vrachtwagen eenmaal is
uitgezocht, dan wordt het nummer
van de vrachtauto aan de hele familie
doorgestuurd, vertelt Jacqueline.
“We hebben familie en vrienden op
veel plaatsen langs de route en die
leven allemaal ontzettend mee ieder
jaar. Zo staan er in Meterik, Tienray,
Lottum altijd wel mensen te zwaaien
voor Floris. Niet dat hij altijd terugzwaait hoor, hij heeft het soms ook te
druk met om zich heen kijken. En in
de vrachtwagen zelf is natuurlijk ook
nog een hele boel te zien.” Floris voegt
toe: “Een bed, een magnetron en zelfs
een koffiezetapparaat.” En onderweg
kan Floris natuurlijk lekker kletsen met
de chauffeur. Paul: “Samen hebben ze
het altijd heel gezellig in de cabine.
Alle deelnemers krijgen ook nog een
lunchpakketje met een cadeautje erin,
ze worden echt vreselijk verwend.
Maar dat is juist zo leuk voor hen.”
Nog een paar nachtjes slapen
en dan is het weer zover voor Floris.
Dan mag hij zijn Scania-shirt aantrekken en voor de achtste keer meerijden
met de Truckrun.
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Verenigd Horst aan de Maas
04/16

De Vrije Spelers America

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven. Elk dorp telt wel meerdere verenigingen, waarvan sommige al eeuwenoud zijn. HALLO Horst aan de Maas speurde in kleedlokalen,
blies het stof van bladmuziek en dook zo in de archieven van Verenigd Horst aan de Maas. In deze aflevering: Toneelvereniging De Vrije Spelers uit America.
voorstelling ‘De Schamele Straatzanger
en het Mirakuleuze Lieve Vrouwke’ die
in een openluchttheater werd gespeeld
om de wederopbouw van de beschadigde kerk te bekostigen

Hoogtepunt
‘De Zwarte Plak’

Zittend: Grad van der Sterren, Sjeng Jacobs, Piet van der Coelen. Staand: Piet Vervoort en Bert Hermans
Terwijl in Europa een wereldoorlog uitbrak, startte op 1 maart 1914
in een klein dorpje in Noord-Limburg
een toneelclub. Deze ‘Tooneelclub
America’ ontstond op initiatief
van pastoor Heijmans en meister
Doenssen uit het Heerenzangkoor.
De club debuteerde met de klucht
‘Kobus van Knollendam’, opgevoerd
op twee eierkisten en wat planken

in café Vollenbergh. In de loop der
tijd ging de club gestaag door met
het ten tonele brengen van stukken,
waarin ook de actualiteit in Europa aan
bod kwam. Ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog bleef de club doorgaan
totdat de voorstellingen in 1943 werden stopgezet in verband met de verplichte aansluiting bij de Kulturkammer.
Na de Tweede Wereldoorlog ver-

anderde de club haar naam in
Toneelvereniging De Vrije Spelers, zoals
we de toneelvereniging vandaag de
dag nog kennen. Dit is niet het enige
wat er veranderde: dankzij de inspanningen van de zeer betrokken regisseur
meister Rongen mochten, ondanks
tegenwerkingen van de pastoor, er in
1945 ook vrouwen ten tonele verschijnen. De eerste vrouw schitterde in de

Het hoogtepunt in de geschiedenis
van Toneelvereniging De Vrije Spelers
is in de ogen van huidig voorzitster
Anita Rongen toch wel ‘De Zwarte
Plak’, een productie die in jubileumjaar
1949 uitgroeit tot een groot succes.
“De productie vertelt het verhaal
van de familie Poels, die vanuit
haar boerderij De Zwarte Plak het
verzet organiseerde en onderdak
bood aan piloten en Joden. Deze
voorstelling stond heel dicht bij de
mensen, waardoor er volgeladen
bussen uit Limburg en Noord-Brabant
naar America kwamen. Er stonden
vijf voorstellingen gepland, maar
uiteindelijk heeft men er twaalf
gespeeld. Er zijn in totaal ruim 5.000
mensen komen kijken. Tijdens de
voorstellingen was het dus propvol
in de Bondszaal. Blijkbaar stonden er
zelfs mensen op de vensterbanken en
lagen er planken op de stoelen, zodat
er meer mensen konden zitten”, vertelt
Anita enthousiast. In 1989, veertig jaar
later, werd ‘De Zwarte Plak’ opnieuw in
een tot boerderij omgebouwde loods
gespeeld en kreeg de toneelvereniging

de Koninklijke Erepenning. Om de
vijf jaar zou er een dergelijke grote
productie op een bijzondere locatie
plaatsvinden, zoals de productie
‘Tot ik vlieg’ die vorig jaar ter ere
van het honderdjarig jubileum in de
kerk werd opgevoerd. Dit vormde
een bijzondere mijlpaal voor de
vereniging.

Out-of-the-boxmentaliteit
Het spelen op een bijzondere locatie is kenmerkend voor
Toneelvereniging De Vrije Spelers.
“We zijn voorlopers op dit gebied,
waardoor er met respect naar onze
club wordt gekeken. We zijn een
vooruitstrevende en ruimdenkende
vereniging. We gaan graag uitdagingen aan, want door het nemen
van grote risico’s is het ook mogelijk
om grote successen te behalen.
Onze naam dekt onze mentaliteit:
we denken in mogelijkheden.
We blijven proberen totdat het
lukt”, aldus Anita. Daarnaast vindt
Toneelvereniging De Vrije Spelers het
zeer belangrijk om te investeren in
de juiste middelen, zoals licht, decor,
workshops en professionele regisseurs. Ten slotte streeft de vereniging
naar het betrekken van de jeugd bij
hun producties. Anita: “Laat jongeren
hun ding doen. Durf ze verantwoordelijkheid te geven.”

Aspergeteelt met 66 procent toegenomen

Grubbenvorst centrum Nederlandse
aspergeteelt
Grubbenvorst is het centrum van de aspergeteelt in Nederland. Dit blijkt
uit cijfers van het CBS. De aspergeteelt is in Noord-Limburg de afgelopen
vijftien jaar met 66 procent toegenomen.
In 2014 is 61 procent van het
Nederlands areaal asperges in NoordLimburg te vinden. Dit maakt de
regio de belangrijkste speler binnen
de Nederlandse aspergeteelt met

Grubbenvorst als centrum. De vele
zandgronden die in het gebied liggen
zijn uitermate geschikt voor het telen
van asperges. Verder zijn goedkope
arbeidskrachten ruim voorhanden en

Auto over kop
bij achtervolging

ligt er met het Ruhrgebied een grote
afzetmarkt in de buurt.

Ruim 3,8 miljoen kilo
geëxporteerd
In 2014 is ruim een vijfde van de
in Nederland geproduceerde asperges
geëxporteerd. Dat is ruim 3,8 miljoen
kilo. Van de geëxporteerde asperges
gaat ongeveer de helft naar Duitsland,
een kwart naar Frankrijk en een tiende
naar België. De export blijft hiermee
vooral binnen Europa.
Traditioneel start het aspergeseizoen op de tweede donderdag van april

en eindigt het op 24 juni met Sint Jan.
Dankzij nieuwe teeltmethoden, zoals
warme teelt, komen de asperges echter vroeger op de markt. Nederlandse
asperges zijn tegenwoordig al rond half
maart te koop.

Nieuwe
teeltmethoden
Bij warme teelt worden de asperges afgedekt met een speciaal plastic
folie, voorzien van een zwarte en witte
kant. Met de zwarte kant boven wordt
zonnewarmte opgenomen en met de
witte kant boven kan zonlicht worden

tegengehouden als de temperatuur te
veel oploopt.
Een andere innovatie in de aspergeteelt is bodemverwarming. Daarbij
wordt warm water door slangen onder
de aspergebedden gepompt. Om de
aspergeteelt nog meer te vervroegen
worden ook plastic tunnels onder
de aspergebedden aangebracht die
omhoog gehouden worden door er
lucht onder te laten stromen. Overdag
wordt deze lucht verwarmd door
de zon. De opgewarmde lucht zorgt
ervoor dat de bedden ’s nachts minder
afkoelen, en dat de bodemverwarming
minder hard hoeft te draaien.

Bij een achtervolging is zaterdagmiddag 4 april in Venlo een auto
over de kop gegaan. De bestuurder, een 23-jarige man uit Horst, werd
door de politie achtervolgd en is aangehouden. De bestuurder van de
auto waar hij tegenaan botste, kwam met schrik vrij.
De politie kreeg rond 13.30 uur
een melding binnen van een
relationele ruzie. Toen de agenten
arriveerden ging de man uit Horst
er in zijn auto vandoor. Hij kreeg
een stopteken, dat hij negeerde,
en de achtervolging werd ingezet.

Deze resulteerde erin dat op de
Kaldenkerkerweg in Venlo de
bestuurder van de auto in botsing
kwam met een andere weggebruiker,
waarbij zijn auto over de kop
ging. De politie kon vervolgens de
vluchtende automobilist aanhouden.

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

Dankbetuiging

Wat blijft zijn de mooie herinneringen.

In een zee van bloemen ben jij, onze dochter en vriendin

Het geeft ons nog steeds veel steun en troost dat wij zoveel medeleven
en ondersteuning mochten ontvangen. Van familie, de buurt, vrienden,
kennissen, de Deken, huisarts en vele anderen. Door de inzet van velen
hebben we waardig afscheid kunnen nemen tijdens de uitvaart.
Bedankt daarvoor.

Maria Aerts-Peeters
* 6-3-1951

† 21-2-2015

Kim Madou
van ons heengegaan.
Wij danken u allen voor de honderden kaarten en
steunbetuigingen. Zij zijn voor ons een grote steun bij het
verwerken van dit grote verlies.

Piet Aerts

* 28-8-1948

Jan en Dorien Madou
Joep Saris

† 21-2-2015

Annette en Eric, Senna
Karin en Rob

Wij willen u allen hartelijk danken
voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden
van mijn man, ozze pap en opa

Piet Rutten
Dit heeft ons allemaal veel goed gedaan
Jo

Mark, Aniet, Frank, Vera

Youri, Nadja, Vigo

Herdenkingsdienst vindt plaats op 19 april om 10.30 uur
in de kerk van H. Lambertus Horst

Je wilde nog zoveel maar had niet meer de kracht.
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe. Je hebt je strijd gestreden.
Je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden.
Rust nu maar uit. Je bent bevrijd uit je lijden.
Maar ach, wat is het zwaar van jou te moeten scheiden.
Intens verdrietig maar vol bewondering voor haar optimisme
en wilskracht tijdens een oneerlijke ziekte, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze lieve (schoon)dochter,
onze lieve (schoon)zus en lieve tante

Karin Janssen-van der Kruk
echtgenote van Ben Janssen
* Den Haag, 28 juni 1968

Familie van der Kruk
Familie Janssen
Familie Stokvis
Familie Dorst
Familie Coenders
Familie Derks

Ik had nog zoveel plannen
Ik wou nog zoveel doen
Het is voorbij
Het kan niet meer
‘t Is niet meer dan, maar toen.

Helmut Boumanns
† 28 maart 2015

* 13 september 1953
Lieve man van

Toos
Super pap en trotse opa van
Marieke en Robert, Vince
Tom en Tamara, Cas, Sam

Slooijerbroek 13, 5961 LX Horst
We hebben afscheid genomen van Helmut op vrijdag 3 april.
Iedereen hartelijk bedankt voor de warme belangstelling, steun en
aanwezigheid tijdens de ziekte en bij het afscheid van Helmut.
Dank ook voor de donaties voor Hospice de Populier in Bakel,
waar Helmut liefdevol verzorgd is.

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.

Correspondentieadres:
Ben Janssen
Reuveltweg 32, 5971 CX Grubbenvorst
janssen.ben@me.com
De afscheidsdienst en de begrafenis hebben inmiddels
plaatsgevonden op woensdag 8 april 2015 in Vroomshoop (OV).

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

Familie Boumanns
Familie Hermans

Troubadour Math Craenmehr.
Nieuw nieuw. Nu Troubadour Math
mét kampvuur. U zorgt voor drank en
eten. Ik zorg voor het hout en de
aanmaakblokjes. Verras uzelf eens.
06 22 60 41 88. Nieuw nieuw.
‘s Avonds als het kampvuur brandt.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Voor groentenplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein fruit
en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Gezocht personeel cafetaria,
25 uren p/w, horeca ervaring, flexibel,
stresbestendig, info@eetwinkelbebo.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Dovens Meubelen, Milheeze.
Mooie gebruikte meubelen te koop.
www.dovens.nl

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

www.theoarts.com

Karin Hendriks
&
Andre Scharre
11 april 2015
Ons adres is:
Ligusterweg 11a
26188 Edewecht (D)

B24fitclub.nl zoekt 3 dynamische
sociale collega’s die willen (leren)
werken als welzijncoach.
Bel 06 10 29 17 21.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
www.businesscentrumhorst.nl
Kantoorruimte, werkplaatsen en opslag
aan de Westsingel te Horst, div.
mogelijkheden. Tel. 06 24 19 24 01.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Raamdecoratie-gordijnenvloerbedekking-PVC-vinyl-laminaatlamelparket. www.dovens.nl
Gitaarles Horst voor beginners en
gevorderden en speel liedjes die jij leuk
vindt. Leer bekende liedjes tokkelen
of speel de solo’s na van je idolen.
Vraag een gratis proefles aan op
www.gitaarleshorst.nl
Kleinschalige was-strijkservice.
Ik heb weer een paar plaatsjes vrij in
mijn kleinschalige wasserij. Ophalenwassen-drogen-opbergen, voor € 3,00
per kg. Woont u in een verzorgingshuis?
Bellen of mailen tel. 06 23 99 77 30.
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.
Gastouder Donckie. Beste ouders. Ik
bied kleinschalige, flexibele opvang
in een veilig liefdevolle en natuurlijke
omgeving. Dit met veel persoonlijke
aandacht, voor meer informatie tel.
077 467 81 40 of ria.engelen@online.nl
Gezocht: goede hondentrimmer
voor mijn cocker-spaniel. Zij moet
elke 10 weken worden getrimd en
mijn trimster stopt ermee. Wie helpt?
Horst e.o. Tel. 077 785 10 37.
Buxussen. Zaterdag 11 april tussen
10.00 en 17.00 uur, Dolle Zaterdag.
Buxussen (alle soorten en maten) voor
absolute dumpprijzen aangeboden.
Zelf uitsteken. Zien is geloven.
Sevenum tussen Hoogbroek 15 en 17.
Gevraagd: poetshulp eenmaal per
2 weken een dagdeel, in Horst.
Voor meer informatie 077 398 50 04
of 06 22 19 24 98.

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

Dag en nacht bereikbaar

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

† Vroomshoop (OV), 2 april 2015

Wij gaan trouwen!

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Te koop vrijstaand woonhuis met
hobbyruimte (ca 150 m2) op perceel
van ca 1200 m2 gelegen in Castenray
Lollebeekweg 69. Info via www jaap.nl
tel. 06 23 94 78 95.
Geluk is niet te koop.
Een goede schilder wel. Voor al uw
schilderwerk en voor een mooie prijs.
06 17 62 14 13.
Te huur diverse ruimtes, geschikt
voor o.a. atelier, opslagruimte en werkplaats. Stationsstraat 127 te Horst.
Tel. 06 54 36 44 84.
Te koop verse tulpen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80.
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Voorjaar in Horst aan de Maas
Het weer wil nog niet echt meewerken, maar toch hangt het voorjaar in de lucht. Knoppen verschijnen aan bomen en struiken, vogels zijn druk bezig met het bouwen
van hun nestjes en ook bij de inwoners van Horst aan de Maas komen de lentekriebels. Niets leuker om in het zonnetje bezig te zijn of lekker te spelen in je eigen
boomhut. Anderen steken graag de handen uit de mouwen en gaan in de slag in hun moestuin. Ontspanning hoort er echter ook bij, door een tochtje te maken over
de Greenport Bikeway bijvoorbeeld en onderweg te genieten van de fruitbomen. Lees hier meer over in deze speciale bijlage met als thema voorjaar.

Eigen moestuin

‘Ik wil het graag natuurlijk houden’
Het is weer voorjaar, dus treffen de tuinliefhebbers uit Horst aan de Maas de eerste voorbereidingen voor hun
geliefde moestuin. Een van deze tuinliefhebbers is Hay van Rengs uit Meterik. Een jaar of tien geleden begon deze
zeventiger met het verbouwen van zijn eigen groentes en fruit in zijn volkstuin in het centrum van Meterik. Wat
verbouwt hij zoal? En hoe gaat hij te werk?

De hoeveelheid tijd die Hay aan
zijn moestuin kwijt is, verschilt per
jaargetijde en groente- en fruitsoort:
“Voor het voorjaar kan ik uiteraard niet
meer doen dan de grond losmaken en
bemesten. Wanneer het bijvoorbeeld
tijd is om de aardbeien of asperges te
oogsten, ben ik elke dag wel een uur in
de weer, anders verpieteren ze.”

‘Het maakt mij niet
uit als er iets mislukt’

Nadat Hay in de VUT kwam, begon
hij met het kweken van buxusplanten.
Deze hobby beviel hem goed, waarna

hij besloot om ook groente en fruit
toe te voegen. Inmiddels verbouwt hij
verschillende boonsoorten, koolsoorten,

rode bieten, prei, uien, selderij, sla,
asperges, aardbeien en frambozen in
zijn volkstuin van 200 vierkante meter.

Hay is niet onbekend met het
verbouwen van groente en fruit.
“Mijn vader had, naast zijn baan, nog
een kleine tuinderij thuis. Ik moest
meehelpen met het planten en
oogsten. Op die manier heb ik het
vanzelf geleerd. Maar ik zie mezelf
niet als een echte tuinder. Ik heb
verder nooit iets in die tak gedaan.
Ik doe het soms ook een beetje op
de gok. Het maakt mij niet uit als er
iets mislukt. Dat is voor mij niet het
ergste wat er kan gebeuren”, vertelt
hij. Uiteraard probeert Hay wel zo goed
mogelijk voor zijn planten te zorgen.
“Ik gebruik bijna altijd stalmest voor
mijn tuin, dat is het beste voor de
planten. Daarnaast gebruik ik ook geen
gif tegen onkruid of rupsen. Ik wil het
graag natuurlijk houden. Bij de groente
en fruit uit mijn moestuin weet ik zeker
dat er geen rotzooi op zit. Dat weet

je niet zeker bij de producten uit de
supermarkt”, aldus Hay. Hij kan echter
niet zeggen dat de oogst uit zijn tuin
lekkerder is dan de groente en fruit uit
de supermarkt.

‘Delen is altijd goed’
Hay verbouwt genoeg groente en
fruit voor zijn vrouw Truus en hemzelf.
Het te veel aan asperges, snijbonen
en aardbeien wordt ingemaakt, zodat
ze er na het seizoen nog van kunnen
genieten. De rest geeft hij weg aan zijn
kinderen of buren. Hij ziet niets in het
verkopen van zijn oogst: “Ik heb een
klein tuintje, dus het levert ook weer
niet zo veel op om te verkopen. Ik geef
het liever af. Delen is altijd goed.”

‘Ik hoop er zo lang
mogelijk mee te
kunnen doorgaan’
Het moge duidelijk zijn dat Hay
veel plezier beleeft aan het bijhouden
van zijn moestuin. Hij kan het van harte
aanraden. “Naast mijn tuin liggen nog
tien andere tuintjes. Zo kun je geregeld
gezellig buurten. Die sociale kant
hoort erbij. Het is een mooie bezigheid
voor als je niet meer hoeft te werken.
Zo heb je toch nog iets te doen. Ik hoop
er dan ook zo lang mogelijk mee te
kunnen doorgaan”, besluit hij tevreden.

DE LEUKSTE FEESTJES EN
GROEPSACTIVITEITEN
BELEEF JE BIJ DE WEVERT
teamuitje

• Sfeervolle ruimte op mooie locatie
• Binnen- en buitenactiviteiten
• Groepen tot maximaal 150 personen
• Verschillende arrangementen (incl. eten en drinken)
• Mogelijkheid voor live muziek of DJ

gezellig familiefee
st
Op zoek naar een actieve invulling van uw bedrijfsuitje, teambuildingsdag,
familiedag of vrijgezellendag? Of bent u op zoek naar een locatie voor uw feestje?
Bezoek onze website en bekijk de mogelijkheden.

077-397 03 88
www.dewevert.nl
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‘Het is heerlijk als de zon weer volop schijnt’
Het weer wordt beter, de dagen worden langer en alles begint opnieuw te groeien en te bloeien. Dat kan maar een ding betekenen: het voorjaar is begonnen. Mensen gaan meer naar buiten,
maken lange wandelingen en fietstochten en kijken uit naar het eerste zonnige en warme terrasje van het jaar. Ze voelen dat er mooie dagen aan komen, waarin ze van alles kunnen ondernemen. Maar waar krijgen inwoners van Horst aan de Maas nou echt de lentekriebels van? Waarom verlangen ze zo naar het voorjaar? HALLO Horst aan de Maas ging de straat op en zocht het uit.

Annette Cox uit Horst heeft vooral zin in de lentezon. “Vandaag is die helaas niet zo aanwezig, maar
ik hoop morgen wel.” Als de lentezon schijnt, gaat ze het liefst fietsen. “Ook vind ik het fijn dat het
weer langer licht is. Dat ik niet in het donker wegga en weer thuis kom, maar wakker word en de zon al
schijnt.” Tijdens Pasen houdt de familie van mevrouw Cox altijd een familiereünie. “Dit jaar vierden we die
bij ons thuis en daarom heb ik allerlei versieringen in huis gehaald. Ook dat bezorgt mij lentekriebels.”

Ook wethouder Bob Vostermans uit Sevenum krijgt van de stijgende temperaturen lentekriebels.
“Op de eerste warme dag van het jaar beginnen de lentekriebels bij mij. Ik vind het heerlijk als de zon
weer volop schijnt, de mensen massaal de straat op gaan om te genieten van het mooie weer en de
terrassen vol zitten.” Op dat terras geniet Bob van een lekker Lentebokje. “Eropuit gaan met Yvon en
ons dochtertje Fleur doe ik ook heel graag. Dan gaan we wandelen of fietsen.”

STERK

schilderwerk • beglazing • onderhoud
(06) 51 54 13 13

www.vanwellschilders.nl
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Samen met zoon Dean krijgt Claudia Hovens uit Grubbenvorst lentekriebels als het mooier weer
wordt. “Dan kan de was buiten hangen en zitten wij heerlijk in de tuin en genieten we van het zonnetje.” Maar Claudia doet nog meer als het weer warmer en beter wordt. “Ik hou er bijvoorbeeld ook
van om een terrasje te pakken.” Voor Dean betekent de lente dat hij weer lekker buiten kan spelen in
de zandbak of kan voetballen. “Wij krijgen de lentekriebels als we gewoon lekker buiten kunnen zijn”,
besluit Claudia.

De lentekriebels komen bij Marieke Huibers uit Horst naar boven als ze op dinsdag in het zonnetje
over de markt in Horst loopt. “Ik wandel dan samen met mijn oppaskinderen door het centrum. Dan
eten we lekker een ijsje en genieten we van de sfeer. Iedereen is dan heel vrolijk. Mijn oppaskinderen
zijn de kleinkinderen van oma, dus zij loopt ook gezellig mee.” Verder krijgt Marieke lentekriebels
als ze samen met haar zus Lonneke een terrasje pakt en als ze de hockeyclub van Horst aanmoedigt.
“Mijn vriend is lid van de club en ik moedig hem graag aan.”

Gé Meiland uit Horst is een echte reiziger. Als de lente begint, kriebelt het bij Gé om op pad te
gaan. “Mijn vrouw en ik gaan meestal twee keer per jaar met de camper naar Spanje. Daar verblijven
we dan zeven weken. Af en toe kiezen we een ander land uit, maar Spanje is favoriet, omdat we daar
verzekerd zijn van goed weer. En ik heb een hekel aan de kou.” Gé heeft al veel van de wereld gezien.
“Ik ben onder andere naar Bali, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland geweest. Ik vind reizen echt het mooiste
wat er is.” Volgend jaar wil hij samen met zijn kleinzoon Roy naar China. “Dat wordt mijn tweede keer
in China. Het is een prachtig land.”

Ook Sjeffrie, Jens en Jop hebben zin in de lente. “Wij spelen alle drie in de E1 van
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst. Met het mooie weer is het beter voetballen en
trainen”, zegt Jop. Sjeffrie knikt. “Dat is toch beter dan competitie spelen in de regen.” Buiten het
voetballen om spelen de jongens ook graag buiten. Jens: “Wij vinden freerunnen erg leuk om te
doen. Dan rennen we lekker rond en klimmen af en toe op dingen.” Ook dat gaat natuurlijk beter als
het mooier weer is.

Kwalitatief goede potgrond
of compost nodig?
Hoeymakers heeft het!

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

BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

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

Ontspanningsoord boven de grond
Boomhutten zijn er in alle soorten en maten. Grote hutten, kleine hutten, helemaal zelfgebouwd of niet, in deze gemeente zijn ze allemaal te vinden. HALLO Horst aan de Maas schreef drie portretten van
boomhutten en hun bewoners.
Na een stuk grond te hebben bijgekocht, vroeg Rob Martens (48) uit
Horst zich twee jaar geleden af wat hij precies met deze grond wilde gaan
doen: “Ik zag de twee bomen staan en spontaan kwam het idee in me op
om daar een boomhut in te bouwen. De kinderen waren zeer enthousiast.”
Rob was van plan om de boomhut
zelf in elkaar te timmeren, net zoals hij
vroeger als kind dikwijls had gedaan.
Zijn vrouw Jetty (40) nam echter een
kijkje op internet en al snel was de
familie verkocht.

Amper
onderhoud
“Op internet waren vakantiewoningen in de vorm van boomhutten te

De boomhut is een waar ontspanningsoord voor de kinderen Niels (12),
Loek (10) en Maartje (8). “Overdag
zijn ze er niet zoveel te vinden, maar
’s avonds zitten ze er op de slaapbank

geregeld te internetten, Wii’en of tv
te kijken. Ook blijven ze er regelmatig
overnachten. Over tien jaar zal het wel
een zuipkeet zijn, maar dan kom ik er
bij zitten”, grapt Rob. Aangezien Rob

en Jetty de boomhut voor de kinderen
hebben laten bouwen, maken ze er zelf
weinig gebruik van. “Ik heb er slechts
een keer met een vriend naar een
voetbalwedstrijd gekeken”, zegt Rob.

vinden. Ze zagen er supermooi uit. Zo
kon het dus ook. We besloten hierop
voort te borduren”, vertelt Jetty.
Rob en Jetty besloten voor duurzaam hout te gaan: “We wilden echt
goed hout gebruiken dat niet ging
rotten. We wilden uiteraard dat de
boomhut er nog lang kon blijven staan.
Doordat we onze boomhut met dit hout
hebben laten bouwen, hoeven we haar
amper te onderhouden, slechts af en
toe schoon te maken.”

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

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
Boerenovenweg 6 Tienray
Tel. 0478 691669

www.nabbenverhuur.nl
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Stef van de Munckhof uit Horst bouwde afgelopen zomer een boomhut voor zijn twee kinderen Anna (4) en
Bert (2). “Vorige zomer heb ik de hele tuin opgeknapt. We wilden ook graag iets voor de kinderen in de tuin
maken, want hier in de Loevestraat kun je niet echt op straat spelen. Daar is het te druk met auto’s.”
In de tuin was niet heel veel ruimte
meer over voor een speelhuisje en een
zandbak, dus besloot Stef de hoogte
in te gaan bouwen. “We hebben
de hut boven de boom gebouwd,
zodat er een zandbak onder paste. Zo
hebben we ons probleem met weinig
ruimte opgelost”, vertelt hij. “Ik ben
blij met het resultaat, het heeft wel

iets creatiefs.” De hut is boven een
afgezaagde boom gebouwd, en heeft
een glijbaan en een takelbakje om
spulletjes in naar boven te hijsen.
Stef: “Ik heb gebruik gemaakt van
bonenpalen, maar ook van oud hout en
sloophout.”
Anna en Bert spelen veel in de
hut. “In de zomer hebben we heel veel

buiten gezeten. Dan genieten wij van
de zon en spelen de kinderen in de
hut. Bert durft nu net van de glijbaan
af te glijden”, zegt Stef. “Van deze hut
hebben we waarschijnlijk nog heel lang
plezier, die staat er nog wel een jaar of
tien. En er komt binnenkort weer een
kleintje bij, dus die kan er uiteindelijk
ook weer in spelen.”
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In de achtertuin van Pepijn van Essen uit Sevenum staat sinds vorig jaar
een boomhut, speciaal gebouwd voor zijn zoon Floris (4). De boomhut is om
een boom heen gebouwd en in de zomer ligt hij helemaal verscholen tussen
het groen van de omringende bomen.
Pepijn vertelt: “Samen met mijn
vader en met Floris heb ik de boomhut
gebouwd. Twee jaar geleden hebben
we ons huis verbouwd en we hadden
heel veel materialen over. Die heb ik
allemaal gebruikt om de boomhut van
te maken. Eerst wilde we een klimrek
maken voor Floris, maar toen zag ik
in de schuur een raamkozijn liggen en
een deur. Toen dacht ik: daar kan ik
wel wat mee.”

Meterkast en
badkraan
De boomhut maakte Pepijn van
sloophout en allerlei materialen die
ze over hadden van de bouw. De hut
bevat zelfs een oude meterkast en
een badkraan. Pepijn: “Ik vind het leuk
om dingen te hergebruiken, dat heb
ik vanuit huis meegekregen. Spullen
weggooien vind ik vaak jammer, ik

gebruikt het liever op een andere
manier nog een keer. Zelfs alle oude
schroeven zijn hergebruikt in de hut.
De boomhut heeft ook een eigen
brievenbus, daar proberen we alle post
die voor Floris komt in te doen.”

Officieel geopend
Vorig jaar is de boomhut van Floris
officieel geopend door de kinderen
van zijn kinderdagverblijf. “Zij zijn
met z’n allen op bezoek geweest
en toen is het lintje doorgeknipt.
Vanaf die tijd heeft Floris er heel veel
met zijn vriendjes en vriendinnetjes
ingespeeld. De ene keer is het een
piratenschip en dan weer een vliegtuig
of gewoon een huisje, je kunt er alle
kanten mee op. In de zomer willen we
ook graag nog een keer in de boomhut
gaan slapen”, vertelt Pepijn. “Verder
gebruiken we de boomhut ook om
lekker te picknicken.”

Plukbossen langs de fietsroute

Fruit plukken langs Greenport Bikeway
De Greenport Bikeway verbindt de stations Venlo, Blerick en Horst-Sevenum. Doel is mensen die in dat gebied werkzaam zijn te verleiden vaker met de fiets naar het werk te gaan. Momenteel
wordt het laatste stuk van deze route aangelegd. De planning is dat verbindingsweg in juni klaar is. De route levert zowel mens als dier plezier op.
Op twee locaties langs de route
worden plukbossen aangelegd. Op deze
plekken worden door een boomkweker
vrucht- of nootdragende struiken en
bomen geplant. Er staan onder meer
appel- en perenbomen. De bomen
zijn vernoemd naar de Greenport
Bikeway-ambassadeurs. Wie wil mag
de vruchten van de bomen en struiken
plukken. De planten en bomen zijn ook
allemaal te koop.

Nest bouwen
De plukbossen dienen nog een
tweede doel. De das en andere kleine
zoogdieren kunnen bijvoorbeeld van
het gevallen fruit eten. Eekhoorns
kunnen de noten eten, en vogels de
bessen. De bomen en struiken vormen
daarnaast natuurlijk ook een prima plek
om een nestje te bouwen.
“De Greenport Bikeway ligt in een
groene zone van ongeveer 50 meter
breedte en doorsnijdt een aantal mooie
gebieden. Door het fietspad worden
gebieden die in het verleden niet of
slecht ontsloten waren bereikbaar”,
licht Ramón Copier, projectleider natuur
en landschap, toe. “In het gebied komt
een aantal bijzondere plant- en diersoorten voor. In de Noordersloot komt
het uiterst zeldzame plantje drijvende
waterweegbree voor. In en rondom de
Noordersloot is ook de kamsalamander
gezien. Voor de kamsalamander worden in de nabijheid van de Greenport
Bikeway enkele poelen aangelegd.”
Voor de in het gebied voorkomende das
wordt een ecologische verbindingszone
gemaakt. “In de gebieden Reulsberg en
Zaarderheiken zitten dassenburchten.
Via de groene zone langs de Greenport
Bikeway moeten beide populaties met
elkaar worden verbonden. Langs de
route wordt een lange en bijzondere
laan aangeplant. Aan weerszijden van
het fietspad worden laanbomen aangeplant. Deze dienen als verbinding voor
de vleermuizen die in de omgeving zijn
aangetroffen.”

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN
uren

horramen en -de
Ook voor zonweringen, glasservice,

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Gratis E-Bike testen?
Kom naar onze opstapdag
op 19 april!
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www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66

077-467 24 13

•

www.veldpaustuinen.nl
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Voorjaarsmoeheid

Geen zin in de lente
Somber, moe en futloos met de lente in zicht? Dan heb je mogelijk last van voorjaarsmoeheid. Die vermoeidheid
kan duiden op een seizoensgebonden depressie. Volgens het Fonds Psychische Gezondheid krijgen jaarlijks zo’n
1 miljoen Nederlanders in meer of mindere mate te maken met een seizoensgebonden depressie.

Zo’n seizoensgebonden depressie is een gemoedstoestand die onder
invloed van wisselingen van seizoenen

verstoord raakt. Er is sprake van een
seizoensgebonden depressie als de
klachten langer dan veertien dagen

aanhouden en jaarlijks in het voorjaar
terugkeren. De symptomen bestaan
onder meer uit somberheid, verlies van

plezier in activiteiten en vermoeidheid.
De veranderende hoeveelheid
licht tijdens de verschillende seizoenen is een van de waarschijnlijke
oorzaken van een dergelijke depressie. Het ontregelt het dag-nachtritme
en beïnvloedt de slaap en stemming.
Door die ontregeling wordt mogelijk
de aanmaak van het slaaphormoon
melatonine verstoord. Dat is niet het
enige hormoonproductie die onder de
depressie lijdt. Ook het gehalte van het
gelukshormoon serotonine is bij mensen met een depressie uit balans.
Vrouwen hebben volgens het Fonds
Psychische Gezondheid vaker last van
een seizoensgerelateerde depressie
dan mannen. De groep vrouwen tussen
de dertien en 55 kampt het vaakst
met de depressieve klachten. Anneke
van Mieghem van Psychologenpraktijk
Swolgen kan dit bevestigen: “Mannen
hebben meer adrenaline in hun
lichaam. Dit betekent dat ze langer
door kunnen gaan dan vrouwen, waardoor ze ook eerder last kunnen hebben
van een burn-out.” Maar volgens
haar mag dit echter niet zo zwart-wit
gesteld worden. “Het is niet zo dat alle
vrouwen meer kans hebben op een
siezoensgerelateerde depressie. Je kunt
niet één oorzaak aanwijzen, maar het
is een opstapeling van verschillende

factoren: de gebeurtenissen in je leven,
je gezinssituatie, voeding hoeveelheid
slaap, enzovoorts.” Bij een dergelijke
depressie wordt aangeraden om met
andere mensen in contact te blijven.
Het is belangrijk dat de problemen met
anderen worden gedeeld. Dit kan de
klachten al verminderen. Veel bewegen
helpt ook omdat het lichaam dan meer
energie krijgt. Hetzelfde geldt voor een
eiwitrijk ontbijt.

Lichttherapie
mogelijke uitkomst
Als deze zelfhulpmiddelen niet
werken en de depressieve gevoelens
aanhouden is lichttherapie een mogelijke uitkomst. Het is een vorm van
therapie die inmiddels wetenschappelijk geaccepteerd is. Lichttherapie
reguleert op kunstmatige wijze de
natuurlijke aanmaak van melatonine en
herstelt daarmee het dag-nachtritme.
Bij tachtig procent van de patiënten
verdwijnen de klachten na een kuur
van een half uur per dag.
Zelf last van depressieve gevoelens
tussen de seizoenen in? Het gezondheidsplein en het Fonds Psychische
Gezondheid bieden een test aan op hun
website. Deze zijn indicatief en geven
geen diagnose.

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen

Graslandbeheer wordt steeds
belangrijker. Stijgende voerprijzen
voor aan te kopen krachtvoer,
ruwvoer en bijproducten maken dat
goed en veel eigen ruwvoer steeds
belangrijker wordt. Wij bieden u
vanaf heden de mogelijkheid uw
grasland te bewerken met de
He Va Grass Roller.
De door ons aangeschafte machine
combineert meerdere bewerkingen,
te weten:

Goed grasland levert
2.484 KVEM meer op
dan slecht grasland.
Dit staat gelijk aan
€546,00 per Hectare.
(bron Barenburg)

1) Egaliseren door verend opgehangen
egalisatiebord;
2) Intensief eggen met 2 rijen zware
veertanden die de graszode uitkrabben;
3) Bijzaaien van graszaad
(onderhoudsgift) om uw graszode jong
en fris te houden;
4) Aanrollen door zware rol,
vastleggen van graszaad voor een
optimale opkomst.
In het voorjaar is de Grass Roller de
optimale machine om het grasland te

100 VEM meer in ruwvoer
levert kostprijsdaling van
1,5 cent / kg melk.
(bron Agrifrim)

verzorgen en waar nodig door te
zaaien (reparatie) Denk aan het verticuteren van uw gazon: een intensieve
bewerking van de graszode geeft de
beste grasmat. De Grass Roller is
tevens bijzonder geschikt om in de
nazomer het grasland te bewerken en
tegelijkertijd een onderhoudsgift met
graszaad te geven. Het graszaad kan
zich optimaal ontwikkelen omdat er
voldoende vocht beschikbaar is en de
concurrentie van bestaande grassen
minder is als in het voorjaar.

Goed Grasland bestaat
uit minimaal 80% goede
grassen. 50% van het
grasland in Nederland is
onder de maat!
(bron Eurograss)

Houd uw grasland in optimale conditie. Investeer jaarlijks een klein
bedrag in graslandonderhoud voor een betere zode met jong en fris
gras. Uitstellen / voorkomen van grote uitgaven en opbrengstderving
door volledig te moeten vernieuwen. Meer en vooral een betere
kwaliteit ruwvoer merkt u dagelijks in uw portemonnee.
Wij adviseren u graag voor een oplossing op maat!
Informeer naar het aantrekkelijke introductie tarief, probeer en overtuig uzelf:

Graslandonderhoud rendeert, uw kostprijs profiteert!
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11 .00 tot 16.00 uur
va n 1 0

Pakket-actie:

500 euro korting
bij aanschaf van een sectionaaldeur
met motor én ral-kleur naar keuze.
zie ook andere acties op onze website.

Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl
Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!
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Broedseizoen is begonnen

’Een nestkastje moet goed hangen’
Ieder jaar als het voorjaar is, hoor je de vogels in de buurt weer fluiten. Het broedseizoen is begonnen en dat
betekent dat ze een nest moeten bouwen. Veel vogels bouwen hun nest in de boom of onder een dak, maar om ze
een handje te helpen, hangen mensen ook vaak nestkastjes op. Toon Selten van vogelwerkgroep ’t Hökske vertelt
waar zo’n nestkastje aan moet voldoen.

maken, moet je er op letten dat het
goed dicht zit. De invliegopening moet
ongeveer tussen de 28 en 32 millimeter zijn en de deksel van het kastje
moet goed dicht zitten. Het materiaal
maakt niet zoveel uit. Dat kan hout,
beton, kunststof, eigenlijk alles zijn.
Als het maar niet glad is. Een zitstokje
voor het gaatje is ook niet nodig. De
vogel vliegt er zo ook wel in.”

Een nestkastje maken
Een nestkastje zie je meestal niet
op de grond staan, omdat er dan katten
en andere roofdieren bij kunnen. “Hang
het nestkastje maar hoog neer”, lacht
Selten. “Op ooghoogte is altijd veilig
en dan kun je er zelf ook af en toe in

kijken”, zegt hij. “Vogels kun je lokken
door ze in de winter al te voeren. Je
mag vogels ook het hele jaar door voeren. Vroeger zeiden ze van niet, maar ik
denk dat het geen kwaad kan.”
De meeste vogelkastjes zijn 12 tot
15 centimeter breed en diep en 20 tot
25 centimeter hoog. Als er in het
voorjaar en de zomer vogels in hebben
gezeten en ze hebben het nest verlaten, is het volgens Selten belangrijk
dat je het kastje weer goed schoonmaakt met heet water en een borstel.
“Dan zijn de mogelijk aanwezige
parasieten en luizen weer verdwenen
en heb je grote kans dat de vogels er in
de winter ook blijven zitten om warm
te blijven”, legt hij tenslotte uit.

In Museum De Locht mochten kinderen onlangs zelf een nestkastje maken
Je ziet de mees een worm uit
de grond trekken en een huismus
een besje van de boom plukken.
Waarschijnlijk zijn de vogels eten aan
het verzamelen voor de jongeren die
geboren zijn, maar voordat het zover

is, moet er een nest worden gebouwd.
Toon Selten is kenner en vertelt:
“Vogels stellen helemaal niet zoveel
eisen aan een nestkastje. Het belangrijkste is de ophangplek. Een nestkastje
moet naar het noordoosten hangen.

Dan valt de regen er niet in en kan de
zon er in de zomer ook niet voor zorgen
dat het te heet wordt.”
Vooral mezen en mussen maken
gebruik van nestkastjes. Selten vertelt
verder: “Als je een nestkastje gaat

Lekker weer naar buiten!
Volop keus:

Aanbiedingen!

zomerbloeiers kuipplanten
(fruit-) bomen haagplanten
Sfeer voor buiten en binnen

3 zakken potgrond
Met voeding voor 3 maanden

€ 10,Kruiden, vele soorten!
12 cm pot
Van € 2,49 voor

€ 1,50

Kortingsbon

€ 5,-

Lever deze bon in bij
besteding vanaf € 25,Niet i.c.m. andere acties.

Aanbiedingen geldig t/m 14 april

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

Plezier op en rond
het boerenerf!

Pret
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voor jod
en ou

info@bakker-hoveniers.nl

MAAK NU EEN GEHEEL VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Profiteer nu van het lage BTW-tarief 6% i.p.v. 21% over arbeidskosten

14

11 en 12 april

Zondags
geopend

l st
i li
De specia
ines
in tuinmach

Doe ideeën opg
voor bestratin

ellen:
Imkers vertn de bij
a
de wereld v

Kruidentips
en -trucs

-

Buitenkeuken
specialist

Japanse esdoorn Acer

50 soorten, struik of stam, alle maten

Franse Geranium vol knop!

p.st.
2,99

Keuze uit 250 soorten

p.st.
3,29

Vol knop, alle kleuren

p.st.
14,99

Vaste planten 11 cm pot

Ruime keuze einn
plantenboek

Oleander 60 cm hoog
!

n-info
Speeltoestelle
emen
Laat uw fotoensetting!
in een kleurig

Kleurige !
how
Bodypaints

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

Vijverplanten grote keuze
Alle soorten en maten

Laurier

Prunus ‘Rotundifolia’
1 m hoog. Mooi!

Anthurium in vele kleuren
Alle maten, superkwaliteit!

Kalk 25 kg zak

Voor tuin en gazon

-20%
1,99
1,99
9,99
-20%
4,99
-20%
9,99

Met gratis werkhandschoenen

per zak 14,99

Aanbiedingen geldig t/m 14 april 2015 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

voor
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U bent van harte welkom!

Plantencentrum Velden
Het grootste plantencentrum van Nederland
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Fotowedstrijd HALLO Horst aan de Maas

Fotografeer de lente
De redactie van HALLO Horst aan de Maas was blij verrast over de inzendingen die binnenkwamen voor de fotowedstrijd. We vroegen mensen de lente te fotograferen en daar werd gretig
gehoor aan gegeven. Horst aan de Maas ging enthousiast aan de slag om het lentegevoel te fotograferen. Broedende vogels, lammetjes en veulentjes in de wei, maar ook bomen in de knop en pas
opgekomen krokussen werden op de foto gezet. Het was niet eenvoudig om uit al deze foto’s drie winnaars te kiezen. Deze drie inzendingen zijn uiteindelijk in de prijzen gevallen.

Chantal Vallen uit Grubbenvorst heeft de tweede prijs gewonnen. Die bestaat uit twee entreekaartjes voor volwassenen
en twee voor kinderen van Het Aardbeienland in Horst.

GRASSHOPPER
Beter door het ontwerp.

Tijdens het
ontwerpen stelt de fabrikant de wensen van de
gebruiker centraal. Hierdoor
heeft de Grasshopper; langere service intervallen, lagere
onderhoudskosten en een hogere kwaliteits en
restwaarde. Kijk voor meer informatie op
www.grasshoppermaaiers.com

Maak een vrijblijvende afspraak voor
een demonstratie of kijk voor meer
informatie op: www.lozeman.nl
De eerste prijs is voor Kyra van Enckevort uit Kronenberg. Zij heeft een Escape
Room arrangement gewonnen beschikbaar gesteld door Toffedag.nl

Lozeman Tuinmachines
Markt 14,
5973 NR Lottum
Tel: 077-4632341

alles voor tuin en moestuin

ies!

altijd eerlijk adv

cash en carry voor consument en bedrijf
Leibomen 3 ½ meter hoog € 39,95
Groenteplanten vanaf € 0,12
Winterharde palmen 2 ½ meter hoog € 99,00
zie voor nog meer lage prijzen:
De derde prijs is voor Karlijn Versteegen uit Horst. Zij krijgt bij IJssalon
Lo Solé Sevenum vier ijscoupes naar keuze.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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GEPLUKT John Suntjens

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.

Hij werd geboren in een echte kappersfamilie en als vanzelfsprekend heeft hij nu zijn eigen kapperszaak. Dit
jaar zit hij vijftig jaar in het vak. Maar naast knippen houdt hij ook erg veel van fietsen. De mountainbike en de
kappersstoel staan centraal in zijn leven. Deze week wordt John Suntjens (65) uit Grubbenvorst geplukt.
John werd in 1949 geboren in
Beesel. Het kappersgezin bestond uit
vader, moeder, twee oudere zussen,

op 14-jarige leeftijd van school kwam,
ging hij werken in de kapperszaak van
zijn vader in Beesel. Zijn broer en zus

één oudere broer en nog een jonger
zusje. Hij groeide op in Beesel en ging
er ook naar school. Toen hij in 1964

werkten daar ook. Helaas overleed zijn
vader in die tijd op 48-jarige leeftijd
aan kanker.
Het echte kappersvak leerde hij
echter in Venlo in de salon van Harry
Houwen. In de tijd dat hij bij Harry
Houwen werkte, deed hij ook mee
aan kapperswedstrijden in Nederland.
“Voor deze wedstrijden heb ik veel
moeten oefenen. Er werd geen
gebruik gemaakt van tondeuses of
andere apparaten. Alles moest met de
schaar.” Echt veel prijzen heeft hij niet
gewonnen, zegt hij bescheiden: “Alleen
tweede en derde plaatsen.” Maar
van wat hij in die tijd geleerd heeft,
heeft hij nog steeds profijt. “Mijn vaste
klanten zijn inmiddels gewend dat ik
snel kan knippen en dat ik alles met de
schaar doe, maar nieuwe klanten staan
daar echt versteld van.”
Vanaf 1971 knipt John mensen in
Grubbenvorst. Zijn zus, die net naar
Grubbenvorst was verhuisd, zei dat
de enige kapper in het dorp ermee
stopte en zag hierin wel een markt.
In totaal heeft John op drie locaties
kapperszaken gehad, maar sinds
1988 is hij gevestigd aan de Pastoor
Zegersstraat. Hoewel zijn vader
enkel heren knipte, knipt John zowel
dames als heren. In zijn kapperszaken
werkte hij nooit alleen. “Ik heb altijd
medewerkers in dienst gehad. Gelukkig
blijven ze vaak lang in dienst, tussen de
vier en tien jaar.”

Niet tegengehouden
om te werken
Het leven heeft voor John echter
ook tegenslagen gehad. In 2002
scheidde hij van de vrouw met wie hij
een zoon (32) en dochter (29) heeft.
Sinds twaalf jaar heeft hij gelukkig
weer een nieuwe liefde gevonden.
Daarnaast komt hij naar eigen zeggen
uit een ‘kankerfamilie’. “Mijn vader

Hardhouten kozijnen,
iets voor jou?

6%
BTW *

Indien gewenst:
 volledig afgelakt
 beglaasd
 gemonteerd

PUZZEL

Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen”
en KOMO gecertificeerd
* vraag naar de voorwaarden

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 399 81 01  I www.beukenkozijn.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
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overleed op 48-jarige leeftijd aan
kanker, mijn broer op 54-jarige leeftijd.
Twee van mijn drie zussen hebben
longkanker gehad. Zelf is bij mij
prostaatkanker gevonden op mijn 61e.”
John ging niet bij de pakken neerzitten
en zijn overlevingsinstinct kwam naar
boven. “Ik zei tegen de arts: ‘Wij gaan
dit varkentje samen wassen’. In zeven
weken tijd werd ik 35 keer bestraald.
Deze bestralingen stonden in mijn
afsprakenboek, zodat ik de knipbeurten
eromheen kon plannen. Het heeft me
niet tegengehouden om te werken.”
Het enige nadeel dat hij heeft
gehad van de ziekte is dat zijn
conditie achteruit ging. “Ook na mijn
behandeling kreeg ik nog medicijnen
toegediend. Hiervan heb ik astma
opgelopen, wat me tijdens het sporten
nog af en toe dwarszit. Samen met een
paar vrienden hier uit de omgeving
vorm ik de groep ‘Bikers met lef’.
Elke woensdagavond en zondagochtend
komen we op vaste tijden bij elkaar
en fietsen we met onze mountainbike
een ronde van zestig tot zeventig
kilometer hier in de regio. Ik vind het
erg belangrijk om fit te blijven en ik
fiets ook met heel veel plezier.”
John verhuisde in 1979 naar
Grubbenvorst en heeft nu naar eigen
zeggen nog weinig met Beesel.
Hij heeft nog wel familie en vrienden
wonen in Beesel, maar buiten enkele
bezoeken komt hij er nooit meer.
“Ik doe alles in Grubbenvorst. Alleen
voor dingen die in Grubbenvorst
niet te krijgen zijn ga ik naar Horst,
bijvoorbeeld voor herenkleding.”
Net voor de jaarwisseling bereikte
John de pensioensleeftijd van 65 jaar,
maar hij kan er nog niet aan denken
om te stoppen met werken. “Ik vind
het heerlijk om af en toe te fietsen,
maar na een weekendje heb ik het wel
gezien. Ik zou me ontzettend vervelen
als ik niet meer zou werken.”

ZACHT
BELEGEN

Heerlijke kaas voor op de boterham

kilo nu

€ 7,95
Toos en Rob
Wagenaar

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

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
14 april 2015
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Verbeteren toegankelijkheid voor mindervaliden van De Smetenhof Lottum en de
Kruisweide Sevenum.
• Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor
gebouwd vastgoed.
• Startnotitie Herijking Subsidiebeleid.

Militaire oefening
In de periode 11 t/m 17 april 2015 is er door de Koninklijke Landmacht een militaire oefening,
genaamd Wake Up 2015, gepland. Aan deze oefening nemen circa 200 militairen en 70 militaire
voertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie.

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.
De vergadering wordt live in video uitgezonden
via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de website www.horstaandemaas.nl

Oud papier uiterlijk
om 08.30 uur aanbieden
Heeft u oud papier? In de meeste dorpen halen plaatselijke verenigingen dat huis-aan-huis
op. De data staan in uw afvalkalender. We vragen u het oud papier vóór 08.30 uur aan de
weg te zetten. Daarmee voorkomt u dat het papier blijft staan. Bedankt voor uw medewerking!
In een aantal dorpen wordt het oud papier niet huis-aan-huis opgehaald. Dan kunt u het
wegbrengen. De locaties en tijdstippen voor het wegbrengen van oud papier vindt u op
www.afvalwijzerhorstaandemaas.nl

Americaanseweg in Horst

Uitgifte ruim bouwkavel

Commissie bezwaarschriften
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 14 april 2015
bij elkaar voor een hoorzitting.
18.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 30 december 2014 inzake het
verstrekken van gegevens in het kader van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob).
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen
vinden plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Uw gazon weer
zo glad als een
biljartlaken?
Stop uw grasmaaisel in de
tuinkorf of breng het maaisel
zaterdag tussen 12 en 16 uur
gratis weg naar de gemeentewerf,
Americaanseweg 43 in Horst.

Aan de Americaanseweg in Horst is een ruime bouwkavel beschikbaar. De kavel is zo’n 800
vierkante meter groot en gelegen nabij het centrum van Horst.
Meer informatie
Voor meer informatie 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 of www.horstaandemaas.nu.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Nog meer keuze in trouwlocaties
Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplagen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.
America
Jacob Poelsweg 15
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 22

Horst
Veld Oostenrijk 1
Merelplein 16
Horst L 1748 kavel 6
Hof te Berkel, kavel 6
Bloesempad 3 t/m 21
Van Schaesbergstraat 8

Meterik
St. Jansstraat 37
Horst aan de Maas
Regels voor aanwijzing trouwlocaties voor één dag

Jaarlijks worden er ruim honderd huwelijken in Horst aan de Maas gesloten. Tot voor kort kon
je hiervoor op één van de tien officiële trouwlocaties terecht. Maar vanaf nu kun je zelf kiezen
waar je wilt trouwen.
Steeds meer vraag
De gemeente Horst aan de Maas had naast
de trouwzaal en raadzaal in het gemeentehuis
nog acht andere trouwlocaties: van Lignum
Antiquum in Broekhuizenvorst tot Attractiepark
Toverland Sevenum. Steeds vaker zien we dat
bruidsparen zoeken naar andere bijzondere
plaatsen om te trouwen. Ook in Horst aan
de Maas ben je voortaan vrij in je keuze voor
een trouwlocatie. Dit geldt uiteraard ook voor
partners die hun partnerschap op een zelfgekozen plek willen laten registreren. Voor deze
trouwlocaties zijn er overigens wel enkele
voorwaarden.
Trouwen in je eigen dorp
Deze voorwaarden komen grotendeels overeen

met die van een vaste trouwlocatie. Zo is de
trouwlocatie tijdelijk openbaar, voor iedereen
toegankelijk en voorzien van voldoende faciliteiten. Ook op veiligheid wordt gelet. Als toekomstig bruidspaar kun je nu dus bijvoorbeeld
trouwen in een café in je eigen dorp.
De gemeente toetst iedere locatie van tevoren.
Uitgezonderd zijn woningen, omdat ze niet altijd
aan de voorwaarden voor openbaarheid en
toegankelijkheid kunnen voldoen.
Voor een volledig overzicht van de voorwaarden en het aanvraagformulier kun je terecht op
www.horstaandemaas.nl Houd er overigens wel
rekening mee dat een verzoek voor een trouwlocatie tenminste acht weken voor het huwelijk bij
de gemeente moet zijn.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Groot of dood
Groot of dood is heel lang de drijver geweest achter het agrarisch
bedrijfsleven. Groter, meer en vooral op één product concentreren. Intussen
is duidelijk dat die keuze voor veel bedrijven, ondanks hard werken, de
doodsteek is geworden of misschien nog wordt. Diegenen die in rapporten
over Greenport eenvoudigweg blijven herhalen dat we in de regio de
meest innovatieve en winstgevende agribussiness ter wereld hebben, zijn
bezig met bijna visieloze marketing of hebben het contact met de realiteit
definitief verloren. Een heel winstgevend bedrijf gaat niet failliet.
Bij sommige partijen dringt het
niet echt door. We zien in toenemende mate berichten over de scha-

delijkheid voor de gezondheid rondom
de megabedrijven. Stank en fijnstof
leiden tot een meetbare slechtere

gezondheidssituatie in de omgeving.
Daarbij zal deze megabedrijven op termijn mogelijk hetzelfde lot beschoren
zijn als de glastuinbouw die het nu zo
moeilijk heeft. En dierenwelzijn wordt
omgezet in nog slechts levende producten. In onze gemeente zijn het college
(en het CDA in het bijzonder) de sterke
supporters van deze megabedrijven en
van de voortgaande industrialisatie van
de veeteelt. De andere coalitiepartijen
steunen het CDA door eerbiedig te

zwijgen. Het gevolg hiervan is dat het
college de problemen en klachten van
onze inwoners stelselmatig negeert
en ruim baan blijft maken voor de
megabedrijven. Kortzichtig, ongezond
en ineffectief. D66 is van mening dat
de belangen van de inwoners voor die
van de megabedrijven gaan: dus eerst
de mensen en dan pas de varkens. We
willen dat goed geluisterd wordt naar
de klachten en opvattingen van de
inwoners van onze gemeente (veelal

hier geboren en getogen). We willen
dat het college doet waarvoor het is
aangesteld: zorgen voor de inwoners,
grenzen stellen en voorwaarden vastleggen en vervolgens daarop handhaven. In het belang van onze inwoners
en de kleinere familiebedrijven. Wij
zullen in toenemende mate aandacht
vragen voor dit probleem, zeker waar
inwoners in de knel komen.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Onderhoud accommodaties: kloppen de cijfers?
Gemeente Horst aan de Maas werkt voor het onderhoud aan de eigen
gebouwen met een onderhoudsplan, vertaald naar een uitvoeringsplan.
Dit is een prima systematiek mits goed toegepast.
Door de samenvoeging met de
gemeentes Meerlo en Sevenum, achterstallig onderhoud en nieuwe eisen
heeft men hiervoor een nieuw plan
opgezet (MJOP). De SP vindt dit een
goede zaak, wij vinden goed en verantwoord financieel beleid belangrijk.
Bij de gebouwen zitten veel

accommodaties die door verenigingen
en stichtingen worden gebruikt. De
informatie voor deze plannen heeft
men in 2013 verkregen uit een schouw:
een onderzoek naar de staat van deze
gebouwen zodat men weet wat men in
de toekomst nodig heeft.
Uit onderzoek van de SP is geble-

ken dat bij de schouw, zeker bij een
aantal accommodaties, de verenigingen
niet of amper zijn betrokken, terwijl dit
wel was afgesproken. De verenigingen
en stichtingen kennen hun accommodaties als geen ander, en maken de
schouw beter. Ook lijkt het erop dat er
reserveringen niet zijn meegenomen
die de verenigingen zelf al hebben
gedaan voor het groot onderhoud.
Hierdoor dreigt dat groot onderhoud
dubbel wordt gereserveerd, bij de

gemeente en verenigingen, en dat de
door de gemeente opgenomen bedragen in de begroting te hoog zijn.
Vorige week dinsdag zijn hier door
de SP vragen over gesteld. Toen bleek
dat alle partijen het er over eens zijn
dat de wethouder aan dient te geven
of de verenigingen en stichtingen zijn
betrokken bij de schouw en of daarbij
de reserveringen van de verenigingen zijn meegenomen. De geschatte
kosten voor de accommodaties hebben

namelijk rechtstreeks invloed op de
discussie rondom het voortbestaan
van de accommodaties of het mogelijk sluiten ervan.
We roepen verenigingen/
stichtingen op contact op te nemen
over dit onderwerp om samen te
onderzoeken of de door de gemeente
geschatte kosten kloppen, en of zij
betrokken zijn bij de schouw.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

MBO-opleidingen voor de leukste beroepen

Helicon MBO Helmond

Info-avond
Info
Woensdag 22 april
Aanvang 19.30 uur
• Outdoor & Adventure
• Toegepaste Biologie
• Tuin, Park & Landschap
• Veehouderij
• Voeding & Consument
• Voeding & Technologie
helicon.nl

PG-TEAM HORST A/D MAAS
ZOEKT NIEUWE COLLEGA’S!
1. (WIJK)VERPLEEGKUNDIGE / VERZORGENDE IG

voor 10 uur per week
2. (WIJK)VERPLEEGKUNDIGE / VERZORGENDE IG

oproepkracht
VIND JIJ HET EEN UITDAGING OM:
- Te werken bij de beste werkgever van Nederland?
- Te werken met psychogeriatrische cliënten die
thuis wonen?
- Al je kennis en creativiteit in te zetten?
- In een zelfsturend team te werken?
- Jezelf te blijven ontwikkelen?
Dan willen wij graag kennis met je maken!
Je kunt bellen naar 06 23 28 33 34 of
reageer via onze website.

w w w.buur tzorgnederland.com

Kijk snel op de website voor de menukaart

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl

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

www.restauranthetmaasdal.nl
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Wandelvierdaagse
Grubbenvorst
In Grubbenvorst vindt van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 mei
de wandelvierdaagse De-4 plaats.
In het bericht van de editie
van vorige week stond per abuis
vermeld dat op vrijdag 29 mei voor
een route van 25 kilometer kan
worden gekozen. Dit is niet juist.
Iedere dag is er de keuze voor 5,

10 en 15 kilometer en op zaterdag
30 mei bestaat ook de mogelijkheid
een afstand van 25 kilometer
te lopen.
Kijk voor meer informatie op
www.gewoengrubbevors.nl

Schietwedstrijd
Gemeente Cup
Schutterij St Lucia uit Horst organiseert op zondag 19 april de
jaarlijkse schietwedstrijd om de Gemeente Cup. Deze vindt plaats op het
schuttersterrein aan de Venloseweg in Horst.
Teams kunnen zich vanaf
15.00 uur inschrijven. Teams kunnen
gevormd worden vanuit families,
vriendengroepen, verenigingen, of
bijvoorbeeld vanuit het werk. Een
team bestaat uit maximaal drie
personen en de begeleiding bestaat

uit ervaren instructeurs. Ook aan
de jeugd is gedacht, zij kan zich
onderling meten en met de windbuks
haar eigen gevecht aangaan.
De nieuwe kogelvangers worden
deze middag voor het eerst in gebruik
genomen.

Kasteelse Bossen Horst
klaar voor Internationale
Menwedstrijden
Het ruiterterrein van de Kasteelse Bossen in Horst vormt van vrijdag 17 tot en met zondag 19 april wederom het
toneel van de 31e Internationale Menwedstrijden. Ruim 250 deelnemers, afkomstig uit zeventien landen en vier
continenten, gaan met ruim zevenhonderd paarden de strijd met elkaar aan.
De Menwedstrijden in Horst staan
bekend als de grootste wedstrijden
ter wereld wat betreft het aantal
deelnemers. Daarnaast zijn diverse
topmenners uit de wereld aanwezig
tijdens deze wedstrijden. Onder andere
Riny Rutjes, Carlo Vermeulen, Harrie
Verstappen, Gerard Leyten en de Duitse
Georg von Stein komen uit bij de
wedstrijden in de 2-span en Australiër
Boyd Excell en IJsbrand Chardon nemen
het tegen elkaar op in de 4-span. Bij
de Para Mennen Trophy, de wedstrijden
voor rijders met een fysieke handicap,
zijn de ogen gericht op Jacques Poppen.
Voor bezoekers zijn er ook diverse
demonstraties. “Deze demonstraties
hebben soms betrekking op paarden
en soms op het algemene vermaak”,
zegt Jan van Schaik van de organisatie.
“Een doencoach laat bijvoorbeeld zien
hoe paarden reageren op houding en
stemming van geleiders, maar er is ook
een roofvogelshow en kinderen kunnen

schatgraven. Het is een uitgebreid en
uiteenlopend programma.”

Metamorfose
Het organiseren van de
Internationale Menwedstrijden vergt
aanpassingen aan het terrein van de
Kasteelse Bossen. In tien dagen tijd
vindt er een metamorfose plaats.
Er worden palen in de grond gepoot,
balken tussen de palen geknoopt en
hindernissen geplaatst, zoals de waterhindernis. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de toeschouwers
wordt er een en ander aangepast, zoals
het aanleggen van een parkeerterrein
en het plaatsen van verkeersborden.
“De eerste opbouwwerkzaamheden
zijn afgelopen dinsdag 7 april van start
gegaan. Vanaf maandag 13 april komen
de eerste stallingstenten. Dan wordt
alles om het evenement heen opgebouwd”, laat Van Schaik weten.
Tijdens het evenement zijn er

VERKOOP
GE S TA RT

meer dan tweehonderd vrijwilligers
aanwezig als bijvoorbeeld jury, starter,
cateringmedewerker of parkeercontroleur. Van Schaik zegt niet veel moeite
te hebben gehad met het werven van
de vrijwilligers. “Het merendeel van
de vrijwilligers komt van paardensportverenigingen uit de buurt, zoals
Grubbenvorst en Sevenum. Juryleden
komen voornamelijk op uitnodiging
van de KNHS (Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportbond). Met behulp
van onze sponsoren kunnen wij deze
vrijwilligers laten overnachten in deze
regio. Ook uit andere landen worden
vrijwilligers aangetrokken, waarschijnlijk omdat wij de enige internationale
wedstrijd zijn in Limburg en een goede
internationale bezetting hebben. Het is
een populair evenement waar mensen
graag bij willen zijn. We kunnen uit
ervaring spreken dat een grote groep
vrijwilligers, met goed of slecht weer,
enthousiast aan het werk gaat.”

4 karakteris tieke
t w e e k a pp e r s
KENMERKEN
•
•
•
•

Ruime kavels vanaf ca. 195 - 215m2
Inclusief berging en vrije achterom
Energiezuinig en onderhoudsvriendelijk
3 Slaapkamers en badkamer met douche,
wastafel
en hangtoilet + mogelijkheid voor een ligbad
• Diverse opties voor afbouw naar eigen wensen
• Zolder via vaste trap bereikbaar met
optie tot extra slaap(kamer)

Jubilarissen
Rode Kruis

p r i j z e n v a n a f €207. 500 v.o. n .

Rode Kruis afdeling Horst aan de Maas / Venray huldigde onlangs drie
vrijwilligers. Alle drie krijgen zij een onderscheiding voor hun verdiensten.
Tijdens de bijeenkomst prees
 urgemeester Kees van Rooij de inzet
b
van de vrijwilligers. Als eerste werd
Hay Hofmans in het zonnetje gezet.
Hay Hofmans is sinds 1975 vrijwilliger
en actief bij Noodhulp. Daarnaast is hij
al jaren fanatiek bezig met de inzameling van vreemde munten, om de kas
van het Rode Kruis te spekken. Uit
handen van de burgemeester ontving
hij een onderscheiding. Uit erkente-

lijkheid voor zijn belangeloze inzet in
de afgelopen 40 jaar ontvinghij ook
nog de speciale Blijk van Waardering.
Gerrie Faasen-Claessen, onderscheiding voor 20 jaar trouwe dienst,
en Jo Linders, onderscheiding voor
40 jaar trouwe dienst en een Blijk van
Waardering, zijn jubilerende vrijwilligers bij Sociale Hulp. Zij konden niet
aanwezig zijn en ontvangen op een
later tijdstip de o
 nderscheidingen.

VERKOOP
INFORMATIE

077 260 00 00

077 355 93 33

W W W. p l a nKO R E NHU Y S . NL

20

winkel&bedrijf

09
04

HALLO voordeelpas
Deelnemer uitgelicht

ANBISE: Voel je goed in je eigen lichaam
Jezelf op een natuurlijke manier goed voelen en goed voeden in lichaam en geest, dat is waar ANBISE voor staat. Om dit te bereiken richt Annemiek BillekensSeuren van ANBISE zich op drie belangrijke onderdelen van haar bedrijf: afslanken, detox en hypnose.
Mensen die zich niet goed in hun eigen lijf voelen kunnen
bij ANBISE terecht voor gezonde voeding. Deze voeding hoeft
niet alleen het voeden van je lichaam met eten te betekenen.
Met goede voeding wordt ook het voeden van je gedachten
bedoeld, wat net zo belangrijk is. Met deze goede voeding
kunnen verschillende doelen bereikt worden, zoals je gewenste
gewicht bereiken, je fitter voelen, een soepeler en fitter lichaam
krijgen, minder last hebben van buikpijn, kortom: je lekkerder in
je vel voelen.
ANBISE heeft drie methodieken om dit te bereiken:
begeleiding bij afvallen, detoxen en begeleiding door middel
van hypnose of hypnosetherapie. Annemiek vertelt: “Bij nieuwe
klanten voer ik eerst een intakegesprek. Dan probeer ik er achter
te komen wie mijn klant is en wat ik voor hem of haar kan
doen. Als het goed voelt voor de klant, dan beginnen we met de
behandelingen. Klanten kunnen kiezen voor één onderdeel, maar
we kunnen ook meerdere onderdelen combineren.”

Annemiek Billekens-Seuren heeft haar praktijk in Sevenum.
Zelf heeft ze veel ervaring met afslanken. “Ik ben jarenlang
op zoek geweest naar een methode om mij goed te voelen
in mijn eigen lijf. Uiteindelijk kwam ik er achter dat perfectie
niet bestond en dat niet alleen goede voeding belangrijk is,
maar dat je ook goed tegen jezelf moet praten. Daardoor ben
ik zelf veel afgevallen en mezelf beter gaan voelen. Dat wil ik
doorgeven aan anderen en hier heb ik al honderden mensen
mee geholpen.”

Molenstraat 26
5975 AG Sevenum
06 42 08 78 09
www.anbise.com

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Het Maashotel

Ut Snoephuuske

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

VARG Outdoor & Travel

Beej Mooren

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

*Zie voorwaarden acties op www.hallovoordeelpas.nl

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

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

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

Bootcamp Power

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

Camps Optiek

Sint Lambertusplein 2, Horst
10% korting op een zonnebril*

De Golfhorst
Raamweg 8, America
Korting op golflessen*

Duet Kappers

Peperstraat 12a, Sevenum
10% korting op een haarverzorgingsproduct

Eethuis BRaM

Generaal Dempsystraat 11 Swolgen
vanaf 2 april Hallo-voordeelmenu*

FotoID

Veerweg 11, Broekhuizen
10% korting per tafel*

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

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

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

Praktijk Ik Leer

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

Staatsie 1866

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

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Lambertusplein, Horst
wekelijks wisselend productvoordeel*

Toffedag.nl

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

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

Het LoopCentrum

TVI Computers

Stationsstraat 137, Hegelsom
10% korting op hardloopschoenen, hardloopkleding en sport-bh’s.
En bij aankoop van wandelschoenen een paar gratis Falke-sokken*

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

Direct voordeel in Horst aan de Maas

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

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
5% korting op het gehele assortiment
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Francis genomineerd
voor Coiffure Award 2015
Francis Schroembges van FRANCIS, Poetry in Hair and Beauty in Horst is genomineerd voor de Coiffure Award
2015. Op zondag 10 mei wordt in studio 21 in Hilversum door Humberto Tan bekend gemaakt wie met de award
naar huis mag.
De Coiffure Award staat in
binnen- en buitenland onder
haarstylisten bekend als de
belangrijkste wedstrijd op hun

vakgebied. FRANCIS, Poetry in
Hair and Beauty in Horst kreeg de
nominatie na de laatste ronde van
de jurering voor de Nederlandse

verkiezingen in Londen. Uit de
24 geselecteerde inzendingen kiest
het publiek door online mee te
stemmen de winnaar.

Gezonde voeding k
 inderen
PLUS Lucassen in Horst staat de komende weken in het teken van gezonde voeding. Zo is er op donderdag 9 en
vrijdag 10 april een informatiestand van diëtiste en kindereetcoach Imke Jeurissen aanwezig.
Jeurissen geeft op een speelse
manier informatie over voeding
en gezondheid bij kinderen. Ook
kan er gespaard worden voor een
startbewijs voor de Powerkids

duatlon waarbij voor elke
spaarkaart 0,50 euro aan KIKA wordt
gedoneerd.
Tenslotte is er op zondag 12 april
bij het Parkhotel in Horst de finale

van de Powerkids Kookbattle. De
winnaar mag met vriendjes en
vriendinnetjes naar Blue Berrie Hill
in Broekhuizen om blauwe bessen
te plukken.

Open dag De Peelse Golf
De Peelse Golf in Evertsoord houdt in het kader van de Nationale Open Golfdagen op zondag 19 april open dag.
Deze duurt van 13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de open dag kunnen
bezoekers informatie krijgen over het
golfspel, over de speelmogelijkheden
met of zonder clublidmaatschap,

(beginners)cursussen, baanpermissie,
de golfuitrusting en meer. Onder
begeleiding van onder anderen
professionals Rob Roelofs en Florus

Josten kunnen zij een rondleiding
over de baan krijgen en is er de
mogelijkheid zelf een balletje te
slaan.

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

Onopvallende
belastingverhogingen
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Bent u bij het maken van uw belastingaangifte ook geschrokken omdat
u meer moest betalen of minder terugkreeg dan anders? Goede kans dat u
getroffen bent door één van de onopvallende lastenverhogingen die de
regering bedacht heeft.
Een aantal weken geleden schreef
ik al over de arbeidskorting die inkomensafhankelijk is gemaakt, dat wil
zeggen hoe hoger het inkomen hoe lager de arbeidskorting, als gevolg waarvan u meer belasting betaalt. Doordat
de Belastingdienst deze lastenverhoging niet in haar Loonbelastingtabellen
heeft kunnen verwerken was de
lastenverhoging uiteindelijk niet zo
onopvallend. Dit is in de volksmond de
zogenaamde ‘naheffing van Wiebes’
gaan heten.
Een andere lastenverhoging is de
inkomensafhankelijk gemaakte algemene heffingskorting. Hier is het wel
gelukt deze lastenverzwaring voor de
meeste belastingbetalers onzichtbaar te
houden. Het werkt in principe hetzelfde
als bij de arbeidskorting. Hoe hoger het
inkomen hoe lager de korting, waardoor
u dus meer belasting betaalt.
Het best zichtbaar is deze lastenverhoging nog bij gepensioneerden
met naast hun AOW een aanvullend

pensioen. De heffingskorting is maximaal tot een inkomen van 19.645,00
euro (bedrag 2014). De AOW blijft hieronder, dus als de heffingskorting wordt
toegepast bij de AOW-uitkering wordt
de maximale algemene heffingskorting
berekend. Bij uw belastingaangifte
moet echter naast de AOW ook het aanvullende pensioen worden aangegeven.
Komt het totaal van beide inkomensbestanddelen boven de 19.645,00 euro uit
dan wordt de heffingskorting geleidelijk
verminderd. Het verschil moet u via de
belastingaangifte bijbetalen.
Als u maar één inkomensbron
hebt, u heeft bijvoorbeeld bij één baas
gewerkt, dan ziet u dit effect niet, maar
het is er wel. Uw werkgever heeft dan
al rekening gehouden met de afbouw
van de heffingskorting bij de inhouding
van de loonbelasting. U heeft gewoon
minder netto overgehouden van uw
bruto-inkomen. Op deze manier wordt
zonder dat u het merkt de belasting die
u betaalt verhoogd.

Het gaat niet om kleine bedragen. Bij een bruto-inkomen van
bijvoorbeeld 50.000,00 euro is de
korting op de algemene heffingskorting 607,00 euro en als dit inkomen
verkregen wordt uit arbeid dan
vermindert de arbeidskorting bij een
inkomen van € 50.000,00 met 371,00
euro, bij elkaar dus zo’n 1.000,00
euro die u extra kwijt bent aan de fiscus. Dat is toch niet niks. Omgerekend
gaat het in dit voorbeeld om 2
procent extra belasting ofwel een
verhoging van het belastingtarief (bij
een inkomen van 50.000,00 euro)
van 42 procent naar 44 procent. Maar
dat doet de overheid liever onopvallend.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

winkel&bedrijf 21
Gossimijne opent
nieuwe vestiging
in Horst
Bistro Gossimijne opent vanaf juni dit jaar haar nieuwe vestiging in
het centrum van Horst. Dat bevestigt eigenaar Yvo Goslinga desgevraagd.
De nieuwe vestiging van Bistro
Gossimijne komt in het pand aan
het Wilhelminaplein waar eerst
de ABN amro bank was gevestigd.
Gossimijne heeft al vestigingen in
Venray, Uden, Veghel en Oss. “Vorig
jaar zomer kwam ik voor het eerst
deze locatie tegen en ik was meteen
erg gecharmeerd van de plaats
Horst, ook de locatie midden op het

Wilhelminaplein was natuurlijk een
schot in de roos”, aldus Goslinga. Bij
Gossimijne kunnen gasten terecht
voor zowel tapasgerechten, lunch als
à-la-cartegerechten. “Deze kunnen
afgehaald worden in een speciaal
daarvoor gerealiseerde Take Away
ingang aan de achterzijde van de
zaak”, zegt Goslinga. Naar verwachting is de opening begin juni.

Gezondheidscentrum America

Ondertekening
huurcontracten
De huurders van het Gezondheidscentrum America ondertekenen op
vrijdag 17 april de huurcontracten. Dit gebeurt tijdens een speciale
bijeenkomst in de huisartsenpraktijk van 17.00 tot 19.00 uur.
Inmiddels is een voorlopig ontwerp voor het gezondheidscentrum.
Tijdens de bijeenkomst ondertekenen
de participanten, de huisartspraktijk
met apotheek, fysiotherapiepraktijk
Westsingel, de Zorggroep Noord- en
Midden-Limburg, VieCuri Medisch
Centrum, podotherapiepraktijk
Thijssen en Gubbels, diëtiste Eefje
Smits, logopediepraktijk Stappers en
BOEI Limburg, het contract.
Daarmee komt ook de financiering van het geheel rond en kan de
voorbereiding van de aanbestedingsprocedure starten. Het bestaande
monumentale pand waarin huisartsenpraktijk en apotheek nu gevestigd
zijn wordt intern verbouwd met

respect voor de vele karakteristieke
elementen en daarachter verrijst een
nieuwbouw voor de benodigde extra
vierkante meters.
“America krijgt daarmee een
centrum waarin niet alleen professionals uit de gezondheidszorg gaan
samenwerken, maar ook een plek
van ontmoeting van de professionals
met de burgers van het dorp, die zich
inzetten voor de leefbaarheid van
America in een tijd van toenemende
vergrijzing. Daarbij gaan we op zoek
naar optimale benutting van elkaars
inzet en expertise”, aldus de initiatiefnemers. Tijdens de bijeenkomst wordt
ook een toelichting gegeven op de
plannen.

SCHRIJF JE IN
en loop mee op 25 april!

Inschrijven en informatie:

www.rundjeumuthundje.nl
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Har telijk gefelicitee
rd

Van Leendert Tr
ansport
Van Leendert M
ilieuservice

en veel succes!

Wij fe
Smaakboerderijliciteren
De Gastendonk
O
Beatrixstraat 3A 5864 AG Meerlo Tel. (0478) 691278
www.woninginric
htingpeters.nl

Smaakboerderij
de Gastendonk,
veel succes

WIJ FELICITEREN DE GASTENDONK
MET DE HEROPENING

Herenbosweg
30B,
5962 NX Horst

www.b-berry.n

l

Aannemersbedr
ijf
F.C. Janssen

Gefeliciteerd

Moostdijk 12, 5813
AV Ysselsteyn
Tel.: 0493 31 56 27
Mob: 06 25 05 06
03
E-mail: frans@aann
emersbedrijffcjans
sen.nl

G E F E L IC IT E E
EN VEEL
SUCCES!

RD

José Janssen
Tel: 0478-692
803

Gefeliciteerd en vee
l

succes gewenst!

Ve nray se we g 15 3,
59 61 NS Ho rs t
Te l. (0 47 8) 57 90
25
ww w. jan ss en ko elt
echn iek .nl

Gefeliciteerd
en veel succes!

8-2

4 personen.
Voor: *VRIEN
DEN *BEDRIJ
F *FAMILIE
*VERENIGING
*PERSONEEL
*VRIJGEZELL
EN
Tevens: KIND
ERFEESTJES

Kersentuin
Jenniskens
Crommentuynstraat 50, Me
terik
Tel: 077 - 398 43 08

/ 0655184174 • info@

clenpoelstegelwerken.n

Gefeliciteer d Ga
stendonk!
W- installaties
Heijnenstraat 36, 59
63 NL Hegelsom
Tel. 06 11 39 29 82
tonvanrens@planet.
nl

www.tonvanren

s.nl

l

WIJ FELICITEREN DE GASTENDONK EN WEN
HUN VEEL SUCCES VOOR DE TOEKOMST!SEN

Venrayseweg 116

Horst, tel: (077) 47
70111
info@froxx.nl ww
w.froxx.nl

SPORTLES

Venray • 0478 855501

PARTYKOKEN

DANSLES

Prinsenhof 9, 5802 BB

www.kookke
lder-meerlo.n
l

HORECA

N A M E N S D E V O L G E N D E B E D R I J V E N

oijenseweg 14, 58
71 CA
info@vanleender Broekhuizenvorst 077-320 9700
tbv.nl www.vanl
eendertbv.nl
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Smaakboerderij De Gastendonk
opent nieuwe deuren
Na bijna een jaar van verbouwingen gaat de nieuwe Gastendonk aanstaande zaterdag 11 april weer open. De winkel, die van oudsher alleen aardappelen en
bloemkolen verkocht, heeft een nieuw imago en biedt een uitgebreider assortiment van producten en diensten.

(06) 51 54 13 13

“De Gastendonk”

www.vanwellschild

ers.nl

Vakmanschap in G

Proficiat en veel su

open van dinsdag

roente & Fruit / Et

cces met jullie nieu

t/m zond

en & Drinken

uurlijk
chtig

TERRAS

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

eien en asperges
vers het best!

Joep, Lieke, Gerrit

en Henny

gefeliciteerd met de opening van jullie PARK
Smaakboerderij De Gastendonk
héél veel succes, geluk en natuurlijk heel
veel klandizie toegewenst
en dat gaat zeker lukken met elke dag vers
en de volle smaak van de aardbeien
NIEUW:
Het Zomerse Aa
rdbeienterras,
proef hoe lekker
het is!

winkel en terras

worden. We willen dat onze klanten kunnen zien waar
de maaltijden van Joep vandaan komen. Het wordt in de
toekomst ook mogelijk om op ons terras te genieten van
streekproducten of om letterlijk aan te schuiven. Klanten
worden gasten en kunnen bij ons komen eten. We gaan
dan niet werken als een restaurant, maar mensen kunnen
‘eten wat de pot schaft’ en het wordt ter plekke gemaakt.”
Gerrit sluit af: “De totaalbeleving staat centraal: van de
grond tot in de mond.”

Arvalis feliciteer
Gerrit, Henny, Joep t
en Lie
met de heropening ke
van Smaakboerder
ij
De Gastendonk

www.arvalis.nl

we zaak!

Het Aardbeienla ag van 10:00 uur tot 17:30 uur
d en de lambad
Tel. 06 - 21n58
a!
0 782 www.timm
erbedrijfswinkels
.n

WINKEL

workshops organiseren voor acht personen. We willen dit
echter graag gaan uitbreiden en iets professioneler gaan
aanpakken. In de nieuwe winkel is hiervoor daarom extra
plaats gereserveerd”, gaat Joep verder.
Lieke: “De winkel was al wat ouder, dus als we serieus
verder wilden, moest er een verbouwing plaatsvinden.
In de nieuwe winkel staat de groente en fruit nog
steeds centraal. Daarnaast willen we transparanter

Wij f liciteren
Smaakboerdereij
De Gastendonk!

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

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

De Gastendonk bestaat sinds eind achttiende eeuw.
Toen was dit jarenlang een boerderij en werd er in de loop
van de tijd ook het een en ander aan geteelde producten
verkocht. Jaren later, in 2000, spitste boerendochter
Hennie zich steeds meer toe op de winkel. “We proberen
alles zelf te telen, maar we weten ook dat we niet
alles kunnen verbouwen. Wat we zelf niet kunnen
telen, proberen we bij boeren hier uit de regio te halen.
We vinden het belangrijk om mensen te voorzien van
producten uit de eigen regio, want waarom zouden we
boontjes uit Marokko eten als we ze ook hier uit de buurt
kunnen halen? En ja, het kost een paar cent extra, maar
dat is de smaak dubbel en dwars waard”, vertelt Hennie.
“Aan de andere kant willen we ook tegemoet komen aan
de wensen van onze klanten. Er zijn mensen die in de
winter peultjes willen eten, terwijl we die dan niet zelf
kunnen telen. Dan pas gaan we naar de groentehandelaar
die het elders in de wereld haalt”, vult echtgenoot Gerrit
aan.
“We beseften ook dat we mee moesten gaan met
de tijd. Mensen willen nu eenmaal geen hele boerenkool
meer, maar ze willen het voorgesneden. Ook kwam het
kant-en-klare steeds meer opzetten.” Joep Verstappen,
echtgenoot van dochter Lieke, werkte destijds als kok en
bood aan deze maaltijden te maken met eigen producten.
Deze maaltijden werden steeds populairder. “Vanaf toen
zijn we gaan nadenken of wij in de toekomst verder wilden
gaan met deze winkel”, vertelt Lieke. “We zagen dit zitten
en runnen daarom sinds 2012 met z’n vieren de winkel.
Al snel kwamen daar ook workshops bij. Dit begon eigenlijk
als vraag van een van onze medewerkers, die graag met
een groep een kookles van Joep wilde volgen. Inmiddels
geven we steeds meer workshops per week.” Voorheen
werden workshops gehouden in de keuken van het
woonhuis. “Met een beetje passen en meten kunnen we

a!

K
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Spannend, natuur
lijk
en sprookjesach
tig

Kreuzelweg 3, 5961
NM Horst
077 - 397 02 16
www.aardbeienlan
vrij toegankelijk
d.nl

l

Meterikseweg 4
- 5961 CW Hors
t
Tel.: 077 - 4658
490

Har telijk gefeliciteerd en veel succes!

Wiel Poels Dakbe
de

kkingen

Noordsingel 15, 58
01 GJ Venray
T: 0478 - 51 21 57 M
: 06 53 37 15 59
info@dakdekkersbe
drijfpoels.nl
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ZONDAG 12 APRIL
09.00 u
10.30 u
13.20 u
vanaf 15.30 u

ETU EC Powerman 10 - 60 - 10 km
Powerkids 2002-2008
ETU Duathlon sprint 5 - 20 - 2,5 km
1/3 Powerman recreanten, teams & business
Scholierenrun - Jeugd 2,5 - 10 - 1,2 km
Speciale Powerman
Menukaart

High5 Sportvoeding is de belangrijkste leverancier
van energie-voedingsmiddelen voor het Europees
Kampioenschap Duathlon in Horst aan de Maas.
High5 Sport Voeding is er zowel voor beginners als
voor professionals en zal verkrijgbaar zijn op de
EXPO, tijdens de races en bij alle verzorgingsposten
van de races - High5 Sport Voeding zal je helpen de
race te volbrengen! Kijk op: www.highfive.co.uk

Vrijdag en zaterdag “Powerman Special”
voor €19,50.(Keuze uit drie verschillende pasta’s
(“Pasta Zalm”, “Pasta Carbonara” en “Pasta
Bolognese”), een salade en aansluitend een
dessertbuffet met yoghurt en fruit.
•
Gehele weekend heerlijke, gezonde Smoothies
(in drie smaken) voor €3,75.
•
Zondag zowel a-la-carte, als een
kleine kaart voor de snelle eter.

Bereikbaarheid Aan iedereen word
vriendelijk gevraagd om rekening te houden met de
deelnemers aan de wedstrijden op 12 april 2015,
met alle Starts en Finishen bij het Parkhotel Horst.
Het Loopparcours is in de Kasteelse Bossen. Er zijn
wegomleidingen en bewegwijzeringsborden.
Parkeren Bezoekers
Volg P bezoekers naar het evenemententerrein.
Deze parkeerplaatsen zijn ook voor het Parkhotel,
boscafé en restaurant Het Maasdal.
Aardbeienland: via A73, Tienrayseweg | Martens
asperges is vanuit Tienray bereikbaar | Zichtstal Aan
den Herenbosweg is via Melderslo bereikbaar. Daarna
aanwijzingen verkeersregelaars volgen.

Bijna 700 kinderen uit de regio van Horst aan de Maas hebben
aan de Go for Gold en Kerngezond Powerkids clinics meegedaan.
Op 12 april is er vanaf 10.30 uur een
Powerkids kookbattle!
Kom kijken!

High5 Sport Voeding zal klaarstaan om je te ondersteunen bij de volgende
Powerman races in Europa: - Powerman Denemarken - Powerman Noorwegen Powerman Zweden - Powerman Zofingen - Powerman Falkenstein - Powerman
Zeitz - Powerman Sherborn - Powerman Oostenrijk - Powerman Luxemburg

Laserjob

Start en finish: Parkhotel, Tienrayseweg 2, Horst a/d Maas, www.POWERMAN.nl
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Finale Powerkids Kookbattle
In Horst vindt op zaterdag 11 en zondag 12 april het Europees kampioenschap Duathlon Long Distance en het
Europees kampioenschap Duathlon Sprint plaats. Op zondag 12 april is tevens de finale van de Powerkids
Kookbattle.

gaan maken met gerechten uit een
verrassingsdoos. Daarbij worden zij
begeleid door de Kokkerelli chefkok en
een kok van het Parkhotel.
Op deze dag is tevens de finale
van de Powerkids wedstrijden. Bijna

zevenhonderd kinderen uit de regio
van Horst aan de Maas hebben aan de
Go for Gold en Kerngezond Powerkids
clinics meegedaan.
Kijk voor meer informatie over de
wedstrijden op www.powerman.nl

SV Oxalis wint
van Gazelle
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
De tweede helft van de veldcompetitie is weer van start gegaan. Na
een moeizame zaalcompetitie in de overgangsklasse, kan SV Oxalis zich
op het veld weer bewijzen in de eerste klasse. De senioren 1 stonden
tweede Paasdag, maandag 6 april, tegenover Gazelle uit Guttecoven, de
laatste van de poule. Een lastige tegenstander.

Er is niet alleen een kookbattle maar ook een duathlonwedstrijd voor de Powerkids
De Powerkids Kookbattle is een
initiatief van Kokkerelli. Leerlingen
van groep 5 tot en met 8 van basis
scholen in Horst aan de Maas en Venray
konden hun recept voor een gezonde
maaltijd insturen. De finalisten die op
zondag 12 april de strijd met elkaar aan
gaan zijn:

Iris en Meike van groep 6 van basisisschool De Dobbelsteen in Sevenum,
met een groentemuffin; Jacky en
Giovana van groep 6 van basisschool De
Bottel in Lottum,
met een recept van een
toktoktostie; Sanne en Sacha eveneens
van basisschool De Bottel, groep 8,

met een paprikasoep en Wiktoria en
Olivier van basisschool De Hommel in
Venray met een paprikagerecht met
een pittige saus. Tijdens de halve
finale gaan de vier duo’s nogmaals hun
gerecht klaarmaken. Daarna gaan er
twee duo’s door naar de finale. Tijdens
deze finale zullen de duo’s een gerecht

Goed voorbereid gingen de
dames van start. Er werden veel
kansen gecreëerd maar deze werden
niet goed afgemaakt. Toch kwam
SV Oxalis op een 1-0 voorsprong.
Het tempo lag bij SV Oxalis echter
te laag en in de aanval werd slordig
met de kansen omgegaan, ook de
verdediging van SV Oxalis was niet bij
de les. Er werd niet goed op afstand
verdedigd en daar wist Gazelle steeds
weer gebruik van te maken: na de
1-0 scoorde ze meteen de 1-1. Oxalis
scoorde de 2-1 en mistte daarna een
strafworp. Gazelle haakte dan ook
meteen aan met de 2-2. Dit spelbeeld
ging door tot de rust. Oxalis wist

echter wel het verschil op een punt te
houden, ruststand 5-4.
Na de rust ging SV Oxalis verder
met hetzelfde spel. Gazelle kwam
daarom na tien minuten weer op
gelijke hoogte: 6-6. Na een timeout veranderde het spelbeeld.
De aanvallen werden beter opgezet
en de verdediging was scherper.
SV Oxalis bleef nu scherp en wist met
twee doelpunten een 8–6 voorsprong
te pakken.
Dit was tevens de einduitslag en
dus voldoende voor twee punten.
Met deze overwinning plaatst
SV Oxalis zich op de tweede plaats in
de eerste klasse.

Gelijkspel voor Sporting
wel goed oppassen voor de counters
van de gasten. De gasten kwamen er af
en toe gevaarlijk uit maar gelukkig voor
Sporting was de laatste pass niet goed
waardoor het niet echt gevaarlijk werd.
Een paar minuten voor het einde
de rechterkant met goede combinaontstond er nog een keer grote opwinties kwam de bal uiteindelijk bij Stan
ding. Een aanval van Sporting over de
Theeuwen en hij legde de bal met een linkerkant leidde tot een voorzet die
bekeken schot onhoudbaar in de linker door een tegenstander met het hoofd
kruising, 1-1. Alweer zijn vierde treffer
werd verlengd en voor de voeten van
in de laatste zes wedstrijden.
Ramon Rutten kwam en hij schoot
Na de gelijkmaker bleef Sporting de de bal goed in het doel, 2-1 dacht
beter voetballende ploeg, maar moest
iedereen van Sporting. Helaas stak

Door: voetbalvereniging Sporting ST
Op paaszaterdag 4 april gingen de mannen van voetbalvereniging Sporting ST1 het veld op om tegen
RKSV Meterik 1 de punten proberen te pakken. Het was nog even zoeken naar een grensrechter, vanwege blessure
moest er nog wat geregeld worden. Gelukkig wilde Chris Janssen uithelpen bij het derde elftal waardoor Hay van
Rijswick bij het eerste grensrechter kon zijn.
Nu dan de wedstrijd. De gasten
begonnen fel aan de wedstrijd en
Sporting liet zich overrompelen. De
gasten kwamen dan ook snel op een
0-1 voorsprong door de topschutter van
Meterik, Dirk van Rengs. Geen goed
teken. Gelukkig kwamen de mannen
van Sporting hierna steeds beter in de

wedstrijd en konden ze de gasten goed
partij bieden. Voetballend werd het ook
steeds beter en ze konden zo oprukken
richting het doel van de gasten. Voor de
rust leverde dit echter nog niets op.
Na de rust bleef Sporting fel
voetballen en kwam ze er beter door.
Via een goed opgezette aanval over

ONE TRICK PONY

V e r ko e i j e n V e r w e l ko m t u o p. . .

De dag van de Slager
16 april is het de
Dag van de Slager.
wij vieren dit
op zaterdag
18 april!

Deze dag zijn er diverse
activiteiten binnen
ons bedrijf.
• demonstraties
• proeverijen
• presentatie
nieuw concept
• rondleiding
door ons bedrijf

de grensrechter de vlag omhoog en
keurde de scheidsrechter het doelpunt
af. Net daarna kopte Jorn Beurskens
een voorzet richting kruising, maar
deze bal werd door de keeper van
Meterik tot corner gewerkt. Het bleef zo
bij een gelijkspel waarbij Sporting zich
benadeeld voelde door het vlagsignaal
van de grensrechter.
De mannen van Sporting hebben
na een slecht begin van de wedstrijd
wederom laten zien dat ze kunnen
knokken voor elke meter en hiermee
dan ook resultaat kunnen halen.

Z A

11
APR

Paul Simon-tribute

€1,00 korting

20.30

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

D I

bluesman van formaat

14
APR

H o r s t e r w e g 1 a | 5 8 0 9 e r L e u n e n | w w w. v e r ko e i j e n . n l

20.30

HANS THEESSINK
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RKsv Wittenhorst

Hoofdsponsor verlengt
sponsordeal
zaterdag 11 april

Parkhotel Horst is tot en met 2018 hoofdsponsor bij RKsv Wittenhorst. Dat zijn de voetbalclub uit Horst en het
hotel uit Horst overeengekomen. De samenwerking tussen beide partijen begon drie jaar geleden en wordt nu met
dezelfde periode verlengd.

Beleef de Gastendonk
• Openingsaanbiedingen
• Proeven
• GRATIS goodiebag*
* bij besteding vanaf €15,-

Parkhotel Horst en RKsv Wittenhorst
zijn beide zeer tevreden over de
samenwerking. “Naast naamsbekendheid leidde de samenwerking tot
interessante initiatieven, zoals het
gezamenlijk ontvangen van profclubs
in het hotel en op het sportpark. Ook

steunen we door de samenwerking
spelers in hun maatschappelijke carrière”, aldus beide partijen.
Voorzitter van RKsv Ton Hagens
en eigenaar van Parkhotel Horst Hans
van der Sterren geven aan dat juist de
win-win situatie en denken in kansen

en mogelijkheden de basis is voor
de succesvolle samenwerking. Zowel
Wittenhorst als Parkhotel Horst werken
vanuit dat perspectief dan ook samen
met andere partijen om de Sportzone
in Kasteelpark ter Horst tot een succes
te maken.

Hardloopclinic en actiedag
Gastendonkstraat 39, 5961 JW Horst

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Hooikoorts, Roken en Overgewicht
Nu ook Cosmetische Acupunctuur!

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Rob Coumans

Klimmen Tegen MS
Team Hôrs Categorie neemt op maandag 25 mei deel aan Klimmen Tegen MS. Zij beklimmen dan de Mont
Ventoux om geld op te halen in de strijd tegen MS. In het kader hiervan vindt op zondag 12 april een hardloopclinic
in de Kasteelse Bossen in Horst plaats.
Het team bestaat uit onder
anderen inwoners uit Horst, Tienray
en Lottum. Om zoveel mogelijk
geld bij elkaar te halen zijn er een
aantal acties. De hardloopclinic op
zondag 12 april start om 10.30 uur.
De kosten komen volledig ten goede

aan Klimmen Tegen MS. Op zaterdag
2 mei is een grote actiedag. Dan
zijn er wandeltochten van 10 en van
20 kilometer en fietstochten van 47,
60 en 106 kilometer door Horst aan
de Maas. De 47 kilometer gaat door
de Peel, de 60 langs de Maasdorpen

en de 106 kilometer gaat door alle
zestien dorpen van Horst aan de
Maas.
Ook hier gaat de volledige
opbrengst naar Klimmen Tegen MS.
Kijk voor meer informatie op
www.teamhorscategorie.nl

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Iets te vieren?
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

Crist Coppens
alleen op dinsdag 14 april

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

www.coppens.keurslager.nl

Melderslo verliest
van nieuwe koploper
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
RKSV Melderslo speelde op zaterdag 4 april een thuiswedstrijd tegen VVV’03 uit Venlo. Deze inhaalwedstrijd van
paaszaterdag was er één waarbij de belangen voor beide partijen groot waren. Voor de gasten uit Venlo stond een
koppositie op het spel en voor Melderslo was de stand op de ranglijst belangrijk voor eventueel spelen van
nacompetitie.
Melderslo begon fel aan de strijd.
Al in de vijfde minuut werd een vrije
trap toegekend. De bal kwam via
de muur voor de voeten van een
VVV-speler die volledig ongehinderd
kon binnenschieten. In de beginfase
was VVV de bovenliggende partij.
Er kwamen toch wel mogelijkheden
voor de rood-witten, maar meestal
waren het schoten die net met het
verkeerde houten been gelost moesten
worden en daardoor in schoonheid
strandden. Opnieuw kwam VVV over
links gevaarlijk door en de 0-2 was al
na tien minuten een feit. Daarna werd
de wedstrijd iets rommeliger met veel

balverlies en onderbrekingen. Rond
de 20e minuut viel er een VVV-speler
geblesseerd uit. Vanaf deze onderbreking van het spel viel eigenlijk ook
het spel van VVV sterk terug. Dit bood
kansen voor Melderslo om terug in de
wedstrijd te komen.
Na rust een iets ander spelbeeld.
VVV was afwachtender en Melderslo
speelde beduidend beter dan de eerste
helft. Toch was het weer VVV dat
scoorde en de score naar 0-3 bracht in
de 55e minuut. Melderslo bleef moed
houden. Af en toe kon het de druk op
de defensie van de tegenstander zelfs
opvoeren, wat dan ook meteen leidde

tot fouten bij VVV. Een terugspeelbal
werd opgepakt door de goalie van VVV
en de daaropvolgende indirecte vrije
schop werd door Bart Verheijen strak
binnengeschoten. Melderslo zette nog
een keer aan en onder die druk lukte
het wederom om VVV in de problemen
te brengen achterin. Bart Teeuwen wist
te profiteren en maakte de 2-3. Slimme
duikelpartijen, de scheidsrechter
bespelen, alles haalde VVV uit de kast
om de wedstrijd erdoor te slepen, want
met heel goed voetbal kon het deze
zaterdagavond zeker niet. Heel ver in
de blessuretijd, kon VVV definitief de
overwinning veilig stellen: 2-4.
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Doelman Tissen voorkomt
nederlaag Wittenhorst
Door: Gerard Lok, RKsv Wittenhorst
In de strijd om een plaats in de nacompetitie heeft het eerste team van RKsv Wittenhorst in de thuiswedstrijd
tegen middenmoter Heidebloem twee punten laten liggen. De gasten uit Geleen maakten in de tweede helft zelfs
aanspraak op de overwinning. Het was vooral aan doelman John Tissen te danken dat het uiteindelijk niet zo ver
kwam en het bij 1-1 bleef.

De Merels 1 wint van
directe concurrent
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
Op tweede paasdag, maandag 6 april, speelde De Merels 1 tegen
Ajola/De Wilma’s 1 op sportpark De Merel in Melderslo. Het beloofde een
belangrijke wedstrijd te worden in de strijd om het hoofdklassebehoud.
Ajola/De Wilma’s begon erg
fel aan de wedstrijd. Het team uit
Landhorst/Wilbertoord was ontzettend gefocust op het veroveren van
de bal en De Merels leed dan ook
vaak balverlies. Door fouten aan de
kant van Ajola/De Wilma’s kwam De
Merels toch vrij snel op voorsprong,
en deze werd in de eerste helft niet
meer weggegeven. Met een vrij
royale voorsprong van 8-4 gingen de
teams de kleedkamers in. Ook na rust
bleef het team uit Melderslo scoren.

Ajola/De Wilma’s verloor steeds meer
de gedrevenheid van de eerste helft
en dit werkte in het voordeel van De
Merels, die uitliepen naar een stand
van 19-10. In de slotfase wist ook
Ajola/De Wilma’s de korf nog een
aantal keer te vinden, maar De Merels
gaf de winst niet meer weg. Bij een
stand van 21-13 klonk uiteindelijk het
eindsignaal. Een ruime overwinning
tegen een van de directe concurrenten, een prestatie waar het team uit
Melderslo trots op mag zijn.

Te koop midden in dorpskern van Lottum

riante vrijstaande

woonboerderij

700 m3 met ruim opgezet bedrijfspand van 280 m2,
op perceel van 1.600 m2. Unieke locatie met veel mogelijkheden.

€ 390.000 k.k.

Een minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijd

Ulsheggerweg 16a + 18 Lottum

Voorafgaand aan de wedstrijd
werd een minuut stilte gehouden ter
nagedachtenis aan Helmut Boumanns,
de vorige week overleden voormalig
elftalleider van Wittenhorst 1. In de
enerverende openingsfase was aanvoerder Daan Hendriks dicht bij de 1-0. Diens
schot werd echter door de uitstekende
Heidebloem-keeper Thomas Klakow met
de voet gepareerd. Enkele minuten later
was het aan de andere zijde wel raak:
Fabio Sarli profiteerde van ongelukkig uitverdedigen en liet John Tissen
kansloos. Daarna ontspon zich een
levendige wedstrijd met kansen aan
beide zijden. Nadat een schot van Rob

Zanders net over was gezeild, kwamen
beide partijen in de 23e minuut weer
op gelijke hoogte. Goed doorzetten van
Rik Linders bracht Willem Heijnen alleen
voor doelman Klakow. De Veldenaar
toonde zich trefzeker en tekende zijn
vijfde doelpunt van deze competitie aan.
Even leek de 2-1 in de lucht te hangen,
maar een schot van Bart Zanders en een
kopbal van Willem Heijnen misten doel.
Was in de eerste helft nog sprake
van een gelijk opgaande strijd, in de
tweede helft toonde het balvaardige
Heidebloem zich de betere. Wittenhorst
werd teruggedrongen op eigen helft
en moest zich geleidelijk beperken tot,

niet van gevaar ontblote, counters. Daan
Hendriks was na een fraaie aanval over
de linkerflank nog het dichtst bij een
doelpunt, maar werd opnieuw gedwarsboomd door Klakow. Voor de rest was
het toch vooral Heidebloem dat de
klok sloeg. Naarmate de tweede helft
vorderde, doken de Geleense aanvallers steeds vaker gevaarlijk op voor John
Tissen. Niet Randy Grens, topscoorder
in de eerste klasse D, maar rechtsbuiten Ricardo Geurts ontpopte zich tot
voornaamste lastpak. Tot drie keer toe
moest hij echter z’n meerdere erkennen
in Tissen, die daarmee een nederlaag
voorkwam.

America wint van Griendtsveen
Door: voetbalvereniging AVV America
America had een goed Paasweekend: zes punten en puntverlies bij de concurrentie. In de matige
derby tegen Griendtsveen misten beide teams, vooral in de eerste helft, riante mogelijkheden.
Uiteindelijk werd er vrij gemakkelijk gewonnen met 5-0. (Foto: Hay Mulders)

Info: Paul Truijen 06 - 53 15 47 93

14 APRIL

19.00-21.30 UUR

e-mail info@paultruijen.nl

MAAK KANS OP LEUKE PRIJZEN
EN VERGEET DE GOODY BAG NIET

Laat je inspireren en deskundig adviseren

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

28

opinie

Wat
zeg je?

09
04

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik ben katholiek opgevoed,
maar doe hier niets mee’

De meest recente cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat
67,8 procent van de Limburgers katholiek is.
In Horst aan de Maas geeft 82 procent van de
inwoners aan katholiek te zijn, al dan niet
praktiserend. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Van oudsher is Horst aan de Maas een
gemeente met veel katholieke inwoners. Nog
steeds geeft het merendeel aan katholiek te zijn.
Niet iedereen is echter praktiserend katholiek. “Ik
ben katholiek opgevoed”, zegt iemand. “Maar ik
doe er niets meer mee.” De overige 18 procent
zegt onder meer atheïst te zijn of helemaal geen
geloof te hebben.
In veel parochies loopt het aantal kerkgangers en ook vrijwilligers terug, zo ook in Horst
aan de Maas. Er hebben de afgelopen jaren
daarom al diverse fusies tussen kerkbesturen

van clustering zijn, al moet dit wel zorgvuldig
plaatsgevonden. Het bisdom in Roermond wil
gaan vinden zij. “Ik denk dat een fusie goed is.
dat het kerkbestuur van Sevenum, Kronenberg
Er moet wel gekeken worden dat dit gebeurt
en Evertsoord een clustering met Horst aangaat.
op een manier waarbij iedereen zich goed
De meningen daarover zijn sterk verdeeld. In de
voelt. Ik geloof in een
drie dorpen gaan vooral
meerjarenplan waarin
stemmen op om alles bij
‘De natuur’
langzaam clustering
het oude te laten. “Laat
ontstaat”, denkt iemand.
het blijven zoals het nu
‘Ik geloof in mezelf’
“Denk niet aan jezelf,
is”, reageert een inwoner
maar aan het algemene
uit Kronenberg. “Deze
‘Uitgeschreven katholiek’
belang”, raadt een ander
federatie werkt goed
aan. “Samenvoeging van
en heeft veel vrijwilkleinere organisaties zal noodzakelijk zijn naar de
ligers. Als we bij Horst komen wordt het een
ver-van-mijn-bedshow en zullen veel vrijwilligers toekomst toe.”
afhaken.” “Apart blijven!”, zegt een Sevenummer
stellig. “Het kerkbestuur van Sevenum heeft de
Voor meer resultaten of aanmelden
zaken goed op orde en staat er financieel goed
voor de volgende enquête, kijk op
voor. Zonder eigen pastoor en eigen bestuur zal
www.tiphorstaandemaas.nl
het parochieleven in Sevenum uitdoven.”
Er zijn ook mensen die juist een voorstander
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

8% anders
8% atheïst
1% hervormd
82%
katholiek

Wat is jouw religie?

Ook uw organisatie kan gebruikmaken van het lezerspanel van Top Horst aan de Maas! Neem daarvoor contact op met Marianne Pirlo
marianne.pirlo@kempen-media.nl
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een
racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Who’s in a name!
Ik ben Jan Duijf. U kent mijn naam, of misschien toch niet. In ieder
geval als u ’m kent dan misschien wel van de ingezonden stukjes die af en
toe in dit blad verschijnen, waaronder dus mijn naam staat. Op straat
spreekt men me bewonderend toe: ”Leuk stuk in de Hallo, Jan!”
Ongeloof valt me ten deel als ik
zeg dat ik dát betreffende stukje níet
heb geschreven. ”Dat geloof ik niet,

het is helemaal jouw stijl. Bovendien
ben ik het helemaal met je eens.”
Nou is het niet mijn gewoonte om de

Robijn wasmiddel
of wasverzachter

€1,50 korting

Superdeals:

Alle soorten, 2 pakken à 684-1120 gram,
flacons à 560-1500ml of zakken à 16 stuks
Uitgezonderd Wol & Fijn en Fleur & Fijn
5,98 - 13,38 2,99 – 6,69

1 + 1 gratis

kwaliteitsbeoordeling van iets zonder
meer van de straat over te nemen.
Maar als het onderwerp niet té heikel is
en de veren al bij voorbaat in mijn kont
gestoken zijn... ”Vind je het een goed
stuk dan? Nou, in dat geval zou het
inderdaad van mij kunnen zijn.”
U begrijpt dat er meerdere perso-

Coca-Cola

Alle soorten, 2 flessen à 1,5 liter
3,58

Geldig van wo 8 t/m di 14 april 2015.

2 voor

2,50

Op vrijdag 18 april is er een diëtiste in onze winkel
aanwezig voor advies over gezonde voeding.

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

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

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

nen in het spel zijn met dezelfde naam,
aan wie dezelfde schrijverskwaliteiten
worden toegedicht, net als de neiging
om af en toe iets publiekelijks te willen
zeggen. Ik ken in mijn omgeving vier
Jan Duijven, bij wie ik allen de nodige
intelligentie veronderstel en die dus
alle vier verantwoordelijk zouden kun-

nen zijn voor dit soort stukjes in de
HALLO. Maar vandaag wil ik daarover
géén misverstand laten bestaan.
Dit stukje heb ík geschreven.
Vriendelijke groet,
Jan Duijf,
Horst

OPHEFFINGS
UITVERKOOP
IVM SLUITING DROGISTERIJ HOEBEN

HORST

20-70%
KORTING*
* Uitgezonderd geneesmiddelen

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

De klantenkaart is geldig
t/m de laatste dag van opening,
daarna vervalt deze.
Drogisterij Hoeben Steenstraat 15 te Horst
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Bespreking Poll week 13

Een opschoondag drukt mij met mijn neus op de feiten
De landelijke opschoondag was dit jaar op zaterdag 28 maart. In het hele
land ruimden vrijwilligers het zwerfafval op dat in struiken en langs de kant van
weg achtergelaten wordt. Ook in Horst aan de Maas. Prima, zo’n initiatief, vindt
41 procent. Het is goed wanneer we er stil bij staan hoeveel rommel we met
z’n allen weggooien in de natuur. De overige 59 procent vraagt zich af of zo’n
opschoondag wel zin heeft. Piet uit Horst reageert als volgt op onze website:
“ Er ligt vaak veel afval op straat en in het bos. Er zal een knop om moeten en
mensen moeten beseffen dat het niet normaal is om hun rotzooi maar weg te
gooien. Maar fijn dat er toch ook nog mensen zijn die de troep (van anderen)
opruimen net als bij deze opschoondag. Chapeau!” Sommigen willen nog wel

eens de rommel die ze op straat tegenkomen opruimen. Zo ook Wubke uit
Grubbenvorst: “ Voorheen wilde ik nog weleens wat oprapen om het een eindje
verderop in een prullenbak te deponeren. Tot ik op een gegeven moment
met mijn handen vol troep van anderen moest constateren dat de prullenbak
plotseling verdwenen was. Daar stond deze ‘supporter van schoon’! Wat nu?
Alles mee naar huis om het daar te scheiden? Dacht het niet. Ik heb alles op het
bankje gelegd in de hoop dat iemand van de gemeente het mee zou nemen.
Dat is gelukkig ook gebeurd. Maar bij deze supporter is de motivatie om zwerfafval op mijn dagelijkse ronde te verzamelen zeer gedaald. Jammer. Gemeente,
plaats bij iedere bank een prullenbak of haal anders de hele bank weg.”

De zon verbetert mijn humeur
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Nu de aprilmaand alweer is aangebroken en de lente officieel begonnen is
stapelen de verlangens naar het lentezonnetje zich weer op. Veel mensen proberen in hun vrije tijd van ieder zonnestraaltje dat door het wolkendek breekt te
genieten. Maar beïnvloedt een zonnig weertje ook daadwerkelijk je humeur?
Sommige mensen vinden dat het weer wel degelijk invloed heeft op je
humeur. De ‘winterdepressie’ is in ieder geval een veelbesproken psychisch
probleem. Deze mensen ervaren vaak dat ze versomberen naarmate de dagen
grauwer en grijzer worden in het najaar. In het voorjaar leven deze mensen vaak

Lente

weer op bij het voelen van het eerste lentezonnetje.
Andere mensen laten hun humeur totaal niet beïnvloeden door weersomstandigheden. Goed of slecht weer, het speelt geen rol in hun stemming. Hun humeur
hangt af van totaal andere factoren die niets met het weer te maken hebben.
Of het kan natuurlijk ook zo zijn dat je totaal geen ‘zomermens’ bent. Dan zal je
humeur er ook niet beter op worden naarmate het weer zonniger wordt.
De zon verbetert mijn humeur. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 14) > Jammer dat het Sportgala wordt afgeblazen > eens 36% oneens 64%

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

Rudy
Rudy Tegels is met voorkeurstemmen in het Limburgse parlement
gekozen en de Heer is opnieuw opgestaan. Wat kan een rechtsgeaarde
CDA-er nog meer wensen? Maar, wat mogen wij van Tegels verwachten? Hij
heeft nogal wat beloofd.

”Belofte maakt schuld, maar in
het land van belofte sterft men van
honger”, zo schreef de apostel Paulus
aan de Hebreeën. Heel vrij vertaald:
Wie veel belooft, heeft veel waar te
maken. Moeten wij vier jaar wachten
op Tegels’ plannen en prestaties? Ik
wil meer zekerheid. Nu. Niet over vier
jaar. Wat beloofde hij?

Tegels heeft beloofd een ’groot’
verkeersprobleem definitief te zullen
oplossen. Enige keren per dag moet
het verkeer namelijk enkele minuten
wachten bij de spoorwegovergang in
Sevenum. En dat kost het bedrijfsleven
geld. Heel veel geld. Ook ik passeer
wekelijks enkele keren die overweg en
moet soms enkele minuten wachten.

Zoveel maal 60 seconden.
Tegels heeft voor dit probleem een
definitieve oplossing beloofd. Maar
waar dacht hij aan? Een verkeers- of
spoortunnel? Viaducten? Verplaatsing
van de spoorwegovergang? Het station?
De gehele spoorlijn wellicht? Wie
dergelijke voorzieningen op het oog
heeft, moet niet alleen nagedacht hebben over de aanleg, maar ook over de
financiering. Heeft hij dat wel? Regeren
is vooruitzien, leert een oud Frans
spreekwoord.
Aangezien Rudy dorpsgenoot wil
blijven om van hieruit onze belangen

kris
kras!

in Maastricht te behartigen, vraag ik
hem nu al om een nadere toelichting. En ook te melden binnen welke
termijn hij de lijdenden onder ons
gelukkig zal hebben gemaakt. Hoever
is hij al gevorderd? Wij, bewoners,
mogen hem dat vragen. ”Veel beloven en weinig geven doet de gekken
in vreugde leven”, leerde de filosoof
Horatius (geen christen) al. Rudy,
geachte volksvertegenwoordiger, de
verkiezingsjool is voorbij. Nu is het
tijd voor het echte leven. Voor de realiteit. Wanneer horen we wat van je?
André de Bruin, Sevenum

heropening
zaterdag 11 april

Kom onze nieuwe winkel bewonderen en
geniet nóg meer van onze verse producten.
Onze smaken meteen beleven?
Dat kan in onze nieuwe eetgelegenheid.

Gastendonkstraat 39, 5961 JW Horst

De astronomische lente is dit
jaar op 20 maart begonnen. Bij
het begin van deze sterrenkundige lente staat de zon precies
boven de evenaar. De meteorologische lente, die te maken
heeft met het weer, begon zelfs
al op 1 maart. Leuk, allemaal
die info, maar wat ik eigenlijk
wil zeggen is dat ik, hoewel de
lente blijkbaar dus al begonnen
is, het echte lentegevoel nog
een beetje mis dit jaar.
Dat zou kunnen liggen aan
het feit dat ik vanochtend nog
met dikke winterjas, handschoenen en sjaal naar het werk moest
fietsen. Het Nederlandse weer
werkt namelijk al een tijdje niet
mee. Want terwijl ik al weken
met smart zit te wachten op dat
lekkere lentezonnetje, roerde
maart nog even flink zijn staart
en bezorgde ons zelfs afgelopen
week nog een echte lentestorm.
Gelukkig heeft de weerman
beterschap beloofd en gaan de
temperaturen deze week eindelijk
toch wat omhoog. Je merkt het:
het weer, en dan vooral het
uitblijven van goed weer, houdt
mij nogal bezig. Ik ben dan ook
een echt lente- en zomermeisje.
De zon kan mij niet lang genoeg
schijnen en als ik ergens depressief van wordt, dan is dat van een
flink pak sneeuw. Oké, winter kan
af en toe wel eens fijn zijn, maar
na Sinterklaas heb ik het meestal
wel weer gehad met de kou en
wil ik eigenlijk mijn zomerjurkjes
alweer uit de kast halen. En met
deze voorjaarseditie van de HALLO
kom ik natuurlijk al helemaal in
de lentestemming. Maar april
doet natuurlijk wat die wil, gaat
het gezegde. Zo was het vorige
lente de op één na warmste lente
ooit, maar stond de lente van
2013 weer in de top vijf van de
koudste lentes. Met andere
woorden: met het weer weet je
het maar nooit en met de lente al
helemaal niet. Hopelijk zijn de
weergoden ons vanaf nu goedgezind en kan ik binnenkort op de
fiets naar Grubbenvorst om bij
Clevers in de zon mijn eerste
lente-ijsje te eten. Want dan pas
is naast de meteorologische en
astronomische lente ook mijn
lente eindelijk begonnen.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ilse Bogaert
14 jaar
Horst
Citaverde College

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op mijn familie en vrienden. Zij staan altijd voor me klaar en ik
zou echt niet weten hoe ik het zonder
hen zou moeten doen.
Waar en wanneer voel je je echt
thuis?
Ik voel me thuis op een plek waar het
gezellig is en bij mensen die ik goed
ken. Daar valt altijd wel wat te lachen
en waar wat te lachen valt, is het ook
gezellig.
Wat is je favoriete moment in
de week?
Mijn favoriete moment van de week is
het begin van het weekend. Dan kan
ik even alles van school vergeten en
leuke dingen doen met vrienden. In het

weekend heb ik ook een hockeywedstrijd. Ik zit in de meisjes b2 van
hockeyclub Horst. Verder maak ik in het
weekend huiswerk en ga ik gewoon
lekker relaxen.
Waarin verschil jij van anderen?
Ik wil graag veel zelf doen. Ook wil ik
graag mijn eigen beslissingen nemen
waar ik zelf ook achter sta.
Ik kan niet zonder …
Ik kan niet zonder mensen om me
heen. Ik heb namelijk graag veel mensen om me heen en ben niet iemand
die van stilte houdt. Af en toe is het
natuurlijk wel fijn om alleen te zijn,
maar het liefst ben ik gewoon op een
gezellige plek met veel mensen.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Het is niet echt een grote beslissing,
maar ik heb er wel lang over
nagedacht. Ik heb besloten dat ik met
school naar Turkije ga. We verblijven

aan
Ilse Bogaert

dan bij gastgezinnen een week in
Turkije en van daar uit gaan we
allerlei excursies doen. Het is dan de
week van het kind en van wereldwijd
komen hier allemaal kinderen voor
bij elkaar. Ik dacht eerst dat ik het
niet zou kunnen, we moeten namelijk
Engels of Duits praten en ik was bang
dat ik het communiceren dan moeilijk
zou vinden. En ook ben ik zo ver weg
van thuis en van iedereen die je kent.
Maar uiteindelijk heb ik toch besloten
om mee te gaan, omdat het wel een
hele mooie ervaring is.
Ben je gelukkig in de liefde?
Ja, ik ben gelukkig in de liefde. Ik heb
alleen nog niet zo heel lang een relatie,
maar ik ben er wel trots op. We kunnen
altijd samen lachen en we kunnen
gewoon lekker ons zelf zijn.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde vroeger altijd graag met
poppen. Dit deed ik dan samen met

mijn vriendin. We deden dan net of het
echte baby’s waren. Als ik er nu aan
terug denk moet ik er vaak nog om
lachen, wat hadden we toen een grote
fantasie.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik had wel graag in de tijd van de ridders willen leven, want ik houd wel van
spanningen in het leven. Als ik films
over de ridders kijk, dan denk ik vaak,
dat zou wel vet zijn als ik daar geleefd
had. Maar ik ben ook blij met de tijd
waar ik nu in leef, deze tijd had ik ook
niet willen missen!
Hoe wil je graag gezien worden?
Ik wil graag gezien worden als een
aardige en zelfverzekerde meid.
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Ik erger me eraan als mensen zich
anders voordoen dan dat ze zijn. Of als
ze proberen te liegen om erbij te horen.
Zoiets vind ik echt niet leuk, want dan
kan je niet echt vertrouwen hebben in
die persoon. Ik vind het wel leuk als
mensen je steunen in situaties dat je ze
nodig hebt. Dat zijn echte vrienden!
Wat zou je willen veranderen aan
jezelf?
Soms zou ik wel willen veranderen aan
mezelf dat ik minder snel boos word. Ik
bedoel het dan niet zo, maar het komt
misschien bij anderen wel zo over. Dat
is ook niet echt iets waar ik trots op
ben. Ik wordt bijvoorbeeld snel boos als
er iets niet zo gaat als ik zou willen.
Gevoel of verstand?
Dat is gevoel. Ik denk namelijk niet
echt goed na als ik iets doe, ik doe
gewoon lekker waar ik zin in heb.
Dus dat is meer op mijn gevoel.
Binnen of buiten?
Ik vind het allebei een beetje. Want
buiten doe ik namelijk aan hockey.
Maar binnen vind ik ook heel leuk want
daar doe ik aan thaiboksen.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsondergang, ik vind dit erg mooi
om te zien en vind het ook heel erg
romantisch om naar te kijken.

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

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

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

Koop nu kaarten!
Donderdag | 21 mei 2015 | 20.00 uur | Mèrthal Horst | www.zakenvrouwnoordlimburg.nl

Noodweer!
Gisteren was het zover.
Mark Rutte kwam naar Horst
aan de Maas! Niet om de
‘miljoenen’-schade te bekijken
die aangericht is door de storm
van een week geleden. Nee,
om te praten met MKBbedrijven. Erg interessant
natuurlijk, maar niet relevant
op dit moment…
Die storm heeft namelijk een
hoop schade aangericht, dát had
Rutte eens moeten zien! Als
eerste in Meerlo: hier landde het
bovenste gedeelte van een
boom op de weg. Net niet op
een auto gelukkig. Stel je voor:
sta je daar met je gloednieuwe
BMW, fijn opgepoetst. Ligt er
opeens een boom op het dak.
Lijkt me niet zo fijn.
Om het maar niet te hebben
over die honderdtal vrachtwagens die omgewaaid zijn. Wat ik
daaraan alleen niet snap is dat
je weet dat er zo’n zware storm
aankomt. En nog besluit je om
met je vrachtwagentje vol met
piepschuim (bij wijze van
spreken) eens lekker te gaan
toeren door het land. Sigaretje in
je mond, fijn achterover hangen.
Man man man… eerst nadenken, dan pas doen.
Als kers op de taart: de
glazen pui in Sevenum. Deze is
door de zware wind naar binnen
geklapt. Dit gebeurde in 2007
ook al. Erg voor die mensen
hoor, maar acht jaren later
hadden ze toch wel een oplossing kunnen bedenken zodat het
niet nóg een keer zou gebeuren.
Natuurlijk, een architect inhuren
is duur, maar sowieso niet
duurder dan dat je de pui
constant moet laten vervangen.
Overal geldschade dus. Ook
bij de staat, want die heeft dan
wellicht geen last gehad van
schade door het noodweer, maar
wel door Ruttes taxiritje naar
Horst aan de Maas. Als trouwe
VVD’er zal hij deze namelijk
declareren voor pak ‘m beet
duizend euro. Katsjieng!
Liefs,
Anne
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Poespas speelt
Wanda’s bonte was

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

De spelers van toneelvereniging Poespas uit Hegelsom staan op zaterdag
11, woensdag 15, zaterdag 18, zondag 19 en woensdag 22 april op de
planken met hun nieuwe toneelstuk Wanda’s bonte was. Zaal Debije gaat op
alle dagen om 19.30 uur open en de voorstelling start 20.00 uur.
Het nieuwe toneelstuk Wanda’s
bonte was wordt gespeeld door een
groep van elf spelers onder leiding
van regisseur Stefan van der Heijden.
Het verhaal draait om Wanda, een
ondeugende vrouw, met een bewogen
verleden. Ze komt in de wasserette
van haar tante terecht. Na twee eerder
mislukte pogingen tot voorwaardelijke
in vrijheidstelling krijgt ze nu haar
laatste kans om twee jaar eerder vrij te
komen. Hiervoor moet ze minstens een
maand lang een baan hebben en onbe-

rispelijk door het leven gaan. Met een
verleden vol drugs en illegale straatprostitutie blijkt dit niet zo gemakkelijk
te zijn. Zeker niet als er een paar oude
bekenden opduiken. Daarnaast staan
de zaken er in de wasserette van tante
Anne niet goed voor. De zaak staat op
het randje van de afgrond en als er niet
snel actie ondernomen wordt, gaat de
zaak failliet. De vraag is of het Wanda
gaat lukken om eerder vrij te komen.
Voor meer informatie en kaarten kijk op
www.toneelverenigingpoespas.nl

Meerlo viert Pasen met Merlinpop
OJC Merlin in Meerlo heeft op paaszondag 5 april haar jaarlijkse festival Merlinpop gehouden. Vanaf
14.30 uur konden festivalbezoekers genieten van verschillende bandjes en dj’s. Op het programma stonden
optredens van onder meer Komatsu, Audio Adam, Circle J en Breaking Levees. Verder stonden dj’s Job Cox,
W Goldman en dj Styn op het podium.

One Trick Pony in Cambrinus
Café Cambrinus in Horst staat zaterdag 11 april voor de tweede keer in het teken van Paul Simon als het album
One Trick Pony integraal wordt uitgevoerd. Dit concert begint om 20.30 uur.
One Trick Pony is een van de werken van Paul Simon die in de popgeschiedenis nooit de status van super-lp
heeft gekregen, maar voor een heel
grote groep bewonderaars altijd tot de
verbeelding is blijven spreken en tijd-

loos is gebleven. Tot die groep bewonderaars behoren ook gitarist Harrie
Hendriks, toetsenist Mike Roelofs en
drummer/percussionist Arthur Lijten,
toevallig alle drie samen de begeleidingsband van Gerard van Maasakkers.

Op het podium ontstond het idee om
deze ‘Paul Simon’ in zijn geheel uit te
gaan voeren. Bassist Guus Bakker is als
vierde man aangetrokken.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Concordia Meterik op ONFK
Het fanfarekorps van muziekvereniging Concordia uit Meterik neemt op zaterdag 18 april deel aan de Open
Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK). Op donderdag 16 april speelt het korps in MFC De Meulewiek het
stuk dat zij op het ONFK uitvoert. Dit optreden begint om 20.00 uur.
Voor het ONFK, dat in Friesland
plaatsvindt, is geen kwalificatie nodig,
maar gezien het deelnemersveld
zal het niveau hoog liggen in deze
divisie. Het muziekkorps van Meterik
was op zoek naar een andere
uitdaging. Deze werd gevonden
in het ONFK, een muziekwedstrijd
die zich onderscheidt van andere
concourswedstrijden door dat er
slechts één verplicht werk gespeeld

moet worden. In deze divisie is
dat dit keer het werk Aragorn van
Hardy Mertens. Elk orkest speelt
één en hetzelfde muziekwerk,
dus ook geen inspeelwerk. Ook wijkt
de manier van jureren af van de
traditionele wedstrijden. De jury
jureert geblindeerd, zij weet niet welk
orkest op dat moment musiceert.
Een en ander betekent dat vooraf geen
volgorde van optreden bekend is.

Dit wordt ter plekke door middel van
loting bepaald.
Het is voor Concordia niet alleen
de eerste keer dat zij deelneemt aan
deze wedstrijd, het is tevens de eerste
keer dat er deelgenomen wordt aan
een concertwedstrijd onder leiding van
Chris Derikx.
Chris staat sinds 2013 als
dirigent voor het fanfarekorps van
muziekvereniging Concordia.

Lenteconcert van Horster
Mannenkoor
Het Horster Mannenkoor verzorgt op zaterdag 18 april een lenteconcert. Het concert begint om 20.00 uur in
’t Gasthoês in Horst.
Van de 120 jaar die het Horster
Mannenkoor bestaat, zijn met
name de laatste jaren van grote
betekenis geweest, stelt het koor.
Hun deelname aan een Wereldconcours
in Lindenholzhausen werd met
brons beloond en deelname aan de
Nederlandse kampioenschappen werd
afgesloten met een derde plaats.
Daarnaast is het koor bezig met verjonging en vernieuwing.

De traditie om een lokale muziekvereniging uit te nodigen om mee te
werken aan het lenteconcert heeft het
Horster Mannenkoor in ere gehouden.
Dit jaar is het de percussiegroep van de
Koninklijke Harmonie van Horst onder
leiding van Hans Vloet. Daarnaast kan
het publiek het resultaat beluisteren
van een project waarbij zangers uit
Horst en omgeving, aangevuld met
leden van het Horster Mannenkoor,

in een workshop een aantal werken
heeft ingestudeerd. Zij zullen nummers
ten gehore brengen zoals Une belle
histoire van Michel Fugain en Home van
Dotan.
Op dinsdag 21 april om 19.30 uur
houdt het Horster Mannenkoor een
inloopavond in café De Leste Geulde
in Horst. Voor meer informatie over
deze inloopavond en het lenteconcert,
kijk op www.horstermannenkoor.nl

uitvaartverzorger
Voor ons team zijn wij op zoek naar een

M/V

op oproepbasis.

Wat vragen wij:

Na een interne opleiding bestaan jouw werkzaamheden uit het regelen en uitvoeren van uitvaarten. Omdat wij een kleinschalige onderneming zijn zal daarnaast van je worden verwacht dat je regelmatig
het vervoer van de overledene vanaf het huisadres naar een uitvaartcentrum, het verzorgen en opbaren van een overledene en dragen bij
uitvaarten op je neemt en als gastheer/vrouw bij afscheidsbezoeken
fungeert. Ook wordt er van je verwacht dat je de muziekinstallatie in
onze aula bedient.

Wie zoeken wij:

Het belangrijkste is dat jij past in ons team. Jij bent representatief en
correct in de omgang. Je hebt een goede kennis van de Nederlandse
taal. Je hebt een groot inlevingsvermogen en kwaliteit vind je heel
belangrijk. Je hebt geen lichamelijke klachten die tilwerkzaamheden
onmogelijk maken. Je bent in bezit van een rijbewijs B en een eigen
auto, flexibel inzetbaar en op afroep
beschikbaar, ook in de avond en nachturen, ook in het weekend.
Je bent woonachtig in de gemeente Horst aan de Maas of Venray.
Je moet je wel realiseren dat dit werk (ook al werk je als oproepkracht) 7 dagen in de week en 24 uur per dag door gaat.
Om die reden is het niet wenselijk en praktisch onmogelijk
om naast deze baan een andere baan te hebben.
Wij zoeken iemand die per direct kan beginnen.

Wat bieden wij:

Een aantrekkelijke functie bij een solide bedrijf. Een gezellige werksfeer waar je wat voor je medemens kunt betekenen.
Een contract op 0-urenbasis.

Wat bieden wij niet:

Wij bieden geen vaste uren.
Wij bieden geen regelmaat.
Spreekt bovenstaande omschrijving je aan, ben je per direct beschikbaar en besef je dat het hierbij gaat om een 0-uren contract waarbij
van jou verwacht wordt dat je zeer flexibel bent dan nodigen wij je uit
voor een informatiemiddag op vrijdag 10 april a.s. om 14.00 uur in
ons Uitvaarthuis Theo Arts.
Neem a.u.b. uw CV voorzien van pasfoto, gsm nummer en emailadres mee.

Nijverheidsstraat 4, Horst | T (077) 398 70 99 | info@theoarts.com

www.theoarts.com
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Peeldag
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Motorzegening

Beach Party

Lekkernij proeverij

Dauwtrappen

zo 12 april 10.00-17.00 uur
Organisatie:
Motorclub ’t Murke
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

vr 10 april 23.00 uur
Locatie: café De Lange

ma 13 april 20.00 uur
Organisatie:
Lekkernij Proeverij De Zwerfkei
en Café Het Centrum
Locatie: Café Het Centrum

zo 12 april 06.00 uur
Organisatie: KnopenLopen
Startplaats: de Blokhut,
’t Vongdere 1

Dorpsraadsvergadering

zo 12 april 11.00-17.00 uur
Locatie: Peelmuseum

wo 15 april 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis
’t Haeren

Dorpsraadsvergadering

Hegelsom

wo 15 april 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Toneelvoorstelling
Wanja’s Bonte Was

Broekhuizen

za 11 en wo 15 april 20.00 uur
Organisatie:
Toneelvereniging Poespas
Locatie: Zaal Debije

wo 15 april 14.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Startplaats: Theetuin de Roode
Vennen

Horst

Wandeling Schuitwater

Grubbenvorst

Breicafé

vr 10 april 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Van Limburg Requiem

do 9 april 20.15 uur
Organisatie: Grubbenvorster
Comité Requiem for Freedom
Locatie: Parochiekerk

Open Dag
za 11 april 13.00-17.00 uur
Organisatie: Hobbygilde Horst
Locatie: ’t Gasthoês

vr 10 april 21.30 uur
Locatie: pretcafé De Beurs

Demonstratie smeden
Museum De Locht

zo 12 april 11.00 uur
Organisatie: mannenkoor
Die Sevensanghers
Locatie: Cultureel Centrum
De Wingerd

Hommage
Paul Simon

di 14 april 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

za 11 april 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Dorpsraadsvergadering
do 16 april 20.00 uur
Locatie:
bowlingcentrum De Riet

Vintage Sounds

80’s/90’s party met
dj Paultje Peeters

Meterik

Swolgen

za 11 april 22.00 uur
Locatie: Café d’n Tap

Powerman
za 11 en zo 12 april
Organisatie:
Stichting Powerman
Locatie: Parkhotel Horst

Truckrun
Optreden Stressed en
The Three Amigo’s

Voorjaarsconcert
Optreden
Hans Theessink

zo 12 april vanaf 09.00 uur
Organisatie: Stichting Truckrun
Startplaats: industrieterrein
Hoogveld

Dorpsraadsvergadering
do 16 april 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum

zo 12 april 17.00 uur
Organisatie: Ferkel
Locatie: Café Metieske

Lezing over
familie Schelbergs
do 16 april 19.30 uur
Organisatie:
Heemkundevereniging
Meerlo-Wanssum
Locatie: Zaal Wilhelmina

Minifest

vr 10 april 19.30
Locatie: Café Metieske

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

In Museum De Locht in Melderslo zijn zondag 12 april onder het motto
‘leven in de brouwerij’, een demonstratie smeden en een muzikaal optreden in het Brouwhôes.
Kinderen kunnen zich deze dag
tevens vermaken met een museumspeurtocht, een miniatuurkermis en
Oudhollandse spelen. Naast de vaste
expositie is er een aantal wisselex-

posities te bezichtigen. Het museum
is op alle dagen open van 11.00 tot
17.00 uur. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.museumdelocht.nl

Hans Theessink in
Cambrinus
Bluesmuzikant Hans Theessink speelt op dinsdag 14 april in café
Cambrinus in Horst. Zijn optreden begint om 20.30 uur.
Al enkele keren eerder stond
Hans Theessink op het podium van
Cambrinus in Horst voor een uitverkocht huis. De in Oostenrijk woonachtige Nederlander wordt in de
internationale blueswereld geprezen
om zijn prachtige traditionele Delta-

bluesvertolkingen met zijn baritonstem en fingerpicking-gitaarspel. Zijn
muziek is het best te omschrijven
als folkblues of worldblues. Hans
Theessink ontving tweemaal de
Amadeus Award en in Denemarken
won hij de Danish Music Award 2005.

Lezing Heemkunde
vereniging MeerloWanssum
In Zaal Wilhelmina in Swolgen organiseert Heemkunde Vereniging
Meerlo-Wanssum op donderdag 16 april om 19.30 uur een lezing over de
families Schelbergs. De lezing wordt gegeven door Louis Schelberg.
Louis Schelberg heeft over het
wel en wee van zijn familie meer dan
50 jaar lang gegevens verzameld.
In tal van archieven zijn documenten
opgespoord waaruit hun geschiedenis
is te reconstrueren. De resultaten
van deze speurtocht vormen het
onderwerp van zijn lezing van deze

avond. Naast een genealogisch
overzicht van de genoemde families
wordt ingegaan op de geschiedenis
van ‘den Leegerschen hof’, de
Schelbergshof in Swolgen en de
Schelbergshof in Tienray. Maar ook
aan de lotgevallen van de ‘cleyne
luyden’ wordt aandacht besteed.

OJC Walhalla in teken van Prilpop
Bij OJC Walhalla in Sevenum stond het hele paasweekend in het teken van Prilpop. Vrijdag 3 april ging
het festival met allerlei muzikanten uit eigen regio en binnen- en buitenland van start. Prilpop vond plaats
tot en met maandag 6 april.

Voorstelling in Gertrudiskerk
Lottum
In het kader van 70 jaar vrijheid gaat de Gemengde Zangvereniging Arcen in april het indrukwekkende werk
van Karl Jenkins uitvoeren. Op zaterdag 25 april vindt deze voorstelling plaats in de Gertrudiskerk in Lottum om
20.00 uur.
Het koor heeft zich de afgelopen
jaren gespecialiseerd in het zingen
van werken van Karl Jenkins. Versterkt
met gastzangers van onder andere Le
Rossignol uit Lottum en Canthonis uit
Sint Anthonis wordt nu een koor van
tachtig vocalisten gevormd, dat wordt
begeleid door het symfonieorkest
Jenkins Sinfonietta. Tijdens de uitvoering gaan enkele burgers uit de streek
hun ervaringen uit de oorlog met het
publiek delen en worden bijbehorende

filmbeelden getoond uit de Tweede
Wereldoorlog. Bovendien wordt het
interieur van de kerk in prachtig licht
gezet, zodat een ware concertbelevenis ontstaat. The Armed Man: A Mass
For Peace (De gewapende man, een
mis voor vrede) werd door Karl Jenkins
geschreven als eerbetoon aan oorlogsslachtoffers, maar is later uitgegroeid
tot een anti-oorlogsstuk.
Jenkins beschrijft in The Armed
Man de komst van het leger, de gang

naar het slagveld, de uiteindelijke
strijd, de verschrikkingen op het
slagveld en het verdriet dat overblijft.
Het laatste deel is echter een oproep
voor vrede. Het werk ging op 25 april
2000 in p
 remière in de Royal Albert
Hall in London, werd uitgevoerd in
twintig verschillende landen en won
17 onderscheidingen in goud en
platina. Voor meer informatie over
het stuk en de kaartverkoop, kijk op
www.gzarcen.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum

Venray

Meerlo

(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
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Tandarts
Spoedgevallendienst
10 t/m 16 april 2015
Kies Mondzorg Well
t Zandt 15, Well
T 0478 50 19 71

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Alarmnummer

112

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

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

service 33
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LEIFHEIT
RAAMREINIGER

10 dagen Laagste
Prijsgarantie, ook
op MediaMarkt
en BCC

Laat de

voorjaarsschoonmaak

1400 TOEREN WASMACHINE

59
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GRATIS

Op de motor

7 Kilo ProTex trommel:
zacht voor uw wasgoed
Fluisterstille
wasmachine
Duurzame Inverter motor
AquaControl: Beschermt
tegen waterschade en
lekken
Energielabel A+++ - 10%
= extreem zuinig!

69

AEG STOFZUIGER
t.w.v. € 89

GRATIS
STOFZUIGER

899

599

L76475FL

Als u vandaag in de winkel of online bestelt, heeft u uw aankoop
morgen in huis. Als u wilt, nemen wij uw oude apparaat gratis retour.
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.
De beste service, daar staan we voor!

HORST: Hoofdstraat 25
077-3983021

www.maxwell.nl

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

H080415 Actie geldig t/m 15 april 2015

Alle producten worden gratis bezorgd

