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Rotonde Stationsstraat

Hegelsomse haan terug
De Hegelsomse haan heeft sinds afgelopen zaterdagmiddag een plekje gevonden op de
rotonde aan de Stationsstraat - Pastoor Debijestraat. Wethouder Freek Selen en dorpsraadvoorzitter Hay Arts namen de officiële plaatsing voor hun rekening.

Geslaagd congres arbeidsmigranten
Ongeveer honderd belangstellenden bezochten in Helden-Dorp vrijdag 1 april een discussiemiddag over het
welzijn van Poolse migranten. Centraal stond wat gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen doen om
het verblijf van migranten in de regio te verbeteren.
Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van het ministerie en de
Poolse ambassade. Aan het einde van
de bijeenkomst ondertekenden alle
betrokken partijen een convenant,
waarin zij de intentie uitspraken
om zich gezamenlijk in te spannen
het verblijf van arbeidsmigranten te
verbeteren. De bijeenkomst werd
georganiseerd door stichting Arka,
welzijnsinstelling Synthese en Wonen
Limburg. Voorzitter Rinus Janssen
gaf aan dat het belangrijk is dat alle
partijen integraal de problemen oppakken. “Maatschappelijke organisaties en werknemers doen hun best
Poolse migranten goed op te vangen,

maar er gaat nog veel fout”, aldus Rinus
Janssen. “De informatie over arbeidsmigranten schiet tekort. Maak inwoners
duidelijk welke bijdrage deze Poolse
en andere werknemers leveren aan de
Nederlandse economie en samenleving.
Neem de signalen van deze mensen
serieus, zowel van de arbeidsmigranten
als van de Nederlanders”, aldus Janssen.
Op initiatief van de wethouders Raf
Janssen (Peel en Maas), Patrick van der
Broek (Venray) en burgemeester Kees
van Rooij (Horst aan de Maas) hebben
de regiogemeenten een verklaring
opgesteld met een aantal concrete activiteiten, zoals begrijpelijke informatie,
aandacht voor betere huisvesting en

werkomstandigheden, onderwijs en
zorg voor de kinderen die hier verblijven en voorlichting aan de inwoners
over het werk en nut van het verblijf
van arbeidsmigranten in onze regio.
Een tiental gemeenten, welzijninstellingen en een aantal maatschappelijke
organisaties hebben dit convenant
ondertekend. “We hebben de
arbeidsmigranten hard nodig om
de economie op peil te houden. We
moeten zorgen dat we deze mensen
behouden voor de regio, maar zullen
dan wel de omstandigheden van hun
verblijf in onze regio moeten verbeteren”, aldus Wil Houben, directeur
Kamer van Koophandel.

De haan heeft 45 jaar als markant herkenningspunt op het dak van
de Praktijkschool gestaan.
De ontwerper van de haan is
de Chinees Dolf Wong Lun Hing.
Afgelopen winter werd de haan opgeknapt en kreeg de haan ook tenen.
Hay Arts: “We hebben de haan nu
op een metalen stok gelast, waarbij
de haan voortaan richting Hegelsom
kijkt”, zegt de dorpsraadvoorzitter.
Om de haan geplaatst te
krijgen heeft de dorpsraad de rotonde geadopteerd van de provincie
Limburg. De dorpsraad verplicht zich

daarmee het aangelegde groen op
de rotonde te onderhouden. Dat de
haan nu op een stok is geplaatst
verwijst volgens Arts naar Hegelsom.
Het dorp stond en staat bekend om
zijn bonen op stok (staakbonen) en
zijn kippen.
De haan pronkt nu vanaf zes
meter hoogte boven de rotonde.
Plaatselijke bedrijven hebben het
opknappen en plaatsen van de haan
mogelijk gemaakt. Er wordt nog gekeken of het mogelijk is om de haan
tijdens de nachtelijke uren te verlichten. Dat hangt af van de kosten.
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Sevenumse paarden- Nieuw lid Toeristisch Platform
liefhebster trekt aan Horst aan de Maas
verkeerde bel

Wethouder Selen verwelkomde onlangs het nieuwste lid van het Toeristisch Platform Horst aan de Maas.
Eetcafé Maaszicht in Broekhuizen sloot zich op 31 maart aan bij het platform en is daarmee het 65e lid van het
platform.

De bijna 30-jarige pony Aran van de familie Besouw uit Grubbenvorst is
twee weken geleden ingeslapen. Dit was mede het gevolg van enkele
klachten betreffende het magere uiterlijk van de pony. Enkele passanten
belden de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) met het
verzoek langs te gaan bij de eigenaar. Gina Kupers uit Sevenum was één van
bellers met de LID. Wat blijkt nu achteraf? Zij heeft nimmer gesproken met
de eigenaar maar met een buurman van de familie Besouw. Een vervelende
situatie waar de paardenliefhebster zich niet happy bij voelt. Afgelopen
weekend bezocht de Sevenumse de familie Besouw.
Soms lopen de dingen helemaal
anders dan verwacht. Gina Kupers uit
Sevenum heeft zelf enkele paarden en
bij het zien van de Grubbenvorster pony
aan de Californischeweg ondernam ze
actie. Dat de Sevenumse daarbij aan
de verkeerde voordeur stond werd
duidelijk toen ze de HALLO-redacteur
sprak. Dit gebeurde naar aanleiding van

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Gé Peeters
Jolanda Poels
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl

het geplaatste artikel van twee weken
geleden. Gina: “De man wie ik sprak
kwam niet echt vriendelijk over op mij.
Hij zei dat hij ook wel zag dat de pony
mager was maar dat dit niks over de
gezondheid van het dier zou zeggen.
De man antwoordde dat de pony het
goed zou hebben maar wilde verder
niet veel kwijt. Hij zei ook niet dat de
pony niet van hem was. Op een gegeven moment werd het gesprek minder
prettig en werd ik zelfs bang”, aldus de
Sevenumse.
Daarop werd de LID ingeschakeld,
dat was op 28 februari jongstleden.
Hoe het afliep met Aran, de pony van
de familie Besouw, is bekend.
Gina Kupers bezocht op zaterdag 26
maart de familie Besouw. Voor zowel
Gina, alsook de eigenaren van Aran,
vormde het bezoekje een hele opluchting. De ongelukkige samenloop van
omstandigheden kon men niet meer
terugdraaien. Angela Besouw zegt in
een reactie, alle verwarringen ten spijt,
het jammer te vinden dat het zo gelopen is. “Er kan nog veel over gezegd
worden maar daar krijgen we Aran
niet meer mee terug. Ik ben van
mening dat Gina Kupers het beste
wilde voor Aran, net als wij”, zegt ze
terugkijkend.

Mevrouw Hermans, eigenaresse van eetcafé Maaszicht wordt gefeliciteerd door
wethouder Freek Selen en Jeske van Gerven van de gemeente Horst aan de Maas
Het Toeristisch Platform Horst aan
de Maas werkt samen met haar leden
aan de promotie van het toeristisch
recreatief aanbod in de gemeente.
Zo zijn in 2009 dertien zogenaamde
digitale i-punten geplaatst in de
gemeente. Op deze i-punten kan
informatie opgezocht worden over
bijvoorbeeld ijssalons, attractieparken
en musea in de regio. Ook kan men er
gratis fiets- en wandelroutes printen. Dat de i-punten in een behoefte
voorzien blijkt uit het feit dat in 2010
maar liefst 349.000 mensen in Noord–
Limburg gebruik hebben gemaakt van

deze service. Bezoekers van de
gemeente kunnen ook via
www.liefdevoorhorstaandemaas.nl
deze informatie opzoeken. Inmiddels
zijn ruim 100 wandelroutes en 80
fietsroutes gratis te downloaden via
deze internetsite die het afgelopen
jaar 353.000 bezoekers trok.
Net als in 2009 organiseert het
Toeristisch Platform Horst aan de Maas
een Uitmarkt. Komende zondag, op
10 april, presenteren de ondernemers in recreatie en toerisme zich
in de Mèrthal en daarbuiten aan het
publiek. De Uitmarkt is te bezoeken

Op uw verjaardag all-in arrangement
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Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL
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AL 30 JAAR!

RUIME WONING
KRONENBERG
info: 06-43351530
www.nummer19.tk
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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.

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

van 12.00 tot 17.00 uur. Tijdens de
Uitmarkt kunt u in de stand van VVV
Noord-Limburg terecht voor een leuke
primeur: een boekje met vele leuke
kortingen voor dagjes uit in NoordLimburg.
Vanaf half april kunnen consumenten nog een nieuwtje van de ondernemers recreatie en toerisme in NoordLimburg verwachten: de lancering van
een iPhone app staat op 16 april op de
agenda. Deze applicatie biedt informatie aan over de regio zoals ook online
op www.liefdevoorhorstaandemaas.nl
en de i-punten te vinden is.

info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600

Hofweg 17, America
Tel. (077) 464 20 77
info@janminten.nl
www.janminten.nl

SAUNA
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl
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Basisschool De Bottel kiest voor veilig ratelen

Lottumse traditie blijft
behouden

Onder het kopje ‘ratelen nieuwe stijl’ worden leerlingen en ouders van basisschool De Bottel in Lottum
geïnformeerd over de stand van zaken rondom het ratelen op Witte Donderdag. De schoolleiding maakte zich de
laatste jaren steeds meer zorgen over de veiligheid van de kinderen in combinatie met hun gedrag. Het ratelen is
een traditie in Lottum en de school wil deze ook behouden voor de toekomst. Toch gaat er wel een en ander
veranderen.

Brioche
broodjes
Een heerlijk

boterbroodje
HORST • MAASBREE

De school laat via ‘De Pennenlikker’, het informatieblad van de
school weten welke veranderingen
doorgevoerd zullen worden. Zo worden
de routes aangepast en voor het
buitengebied van het Rozendorp wordt
een fietsgroepje gevormd. Met elke
ratelende groep gaat een leerkracht
en een ouder of inwoner van Lottum
mee. De taken van ‘oppers’, oppassers
en dragers binnen de groepen blijven
bestaan. De volwassenen die meelopen hebben een begeleidende functie.
Met ingang van volgend schooljaar
wordt Witte Donderdag een verplichte
schooldag, dat was nu niet het geval.
Dit betekent dat alle kinderen van
groep 3 tot en met groep 8 meeratelen. De groepen 1 en 2 hebben tijdens
de rateldag gewoon school.

Ratelen voor geld
en eieren
Directeur Leo Meijers van de basisschool: “In Lottum ratelden tot 1993
alleen de jongens. Het ratelen werd
toen maar nauwelijks gestuurd vanuit
de school. De meeste deelnemende
groepen formeerden zich op de Markt
van waaruit ze vertrokken. Destijds
werd alleen het tellen en uitdelen van

alle opgehaalde eieren en geld door
de leerkrachten verzorgd. Ondanks
het feit dat het een vrije dag was,
ratelde vrijwel iedereen mee”, aldus
het schoolhoofd. In die tijd deelden
de meisjes wel mee, maar de jongens
deden het loopwerk langs de deuren.
De meisjes kregen een bepaald gedeelte van de opbrengst in eieren en
geld, maar het grootste gedeelte ging
echter naar de jongens. Vanaf 1993
mochten de meisjes mee-ratelen en
dat is zo gebleven tot op de dag van
vandaag.

Vijf routes waar
gerateld wordt
Tegenwoordig wordt het ratelen helemaal vanuit de basisschool
georganiseerd. Enkele weken voor die
dag bekijkt de leerkracht van groep
8 de leeftijden van de leerlingen. Die
leeftijd speelt een belangrijke rol voor
het bepalen van de vijf routes die de
ratelaars in Lottum afleggen. Wies
Brouwers leerkracht van groep 8 legt
uit: “De vijf oudste leerlingen worden
opper van een route. Zij dragen de
verantwoordelijkheid over een groep
en krijgen ook het meeste ‘uitbetaald’
in eieren en geld. De zestien daarop-

Vastenactie Sevenum,
Kronenberg, Evertsoord
Op maandag 18 april vindt in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
de jaarlijkse vastenactie plaats. De uitvoering is anders dan afgelopen
jaren. Er is gekozen voor een andere dag en de zakjes worden van
tevoren niet meer bezorgd.
Kinderen van de basisscholen
gaan onder begeleiding van een
volwassene op maandag vanaf
17.00 uur op pad. De kinderen
bieden het vastenzakje aan met het

verzoek daarin de financiële bijdrage
te doen en nemen dit zakje dan
weer mee. De gehele opbrengst gaat
ook dit jaar naar het blindenproject
in Jumla, Nepal.

volgende leerlingen in leeftijd worden
drager. Zij dragen de mand, trekken de
bolderkar en brengen de opgehaalde
eieren en het geld tussendoor naar
school. De twaalf daar weer opvolgende leerlingen worden oppasser. Zij
zorgen voor de veiligheid en houden
de tijd in de gaten. Daarnaast zijn er
tellers, zij tellen de opgehaalde eieren.
Alle overige leerlingen behoren tot
het ‘loopvolk’. Onderweg bellen ze al
ratelend bij de huizen aan en krijgen
geld of eieren. Zo trekken de leerlingen verder totdat ze hun route gedaan
hebben”, zegt juffrouw Wies. Rond
14.30 uur komen de eerste ratelaars
met hun ‘buit’ terug op school. Dan
wordt alles geteld en verdeeld volgens
een verdeelsleutel. Dit gebeurt met
behulp van enkele ouders. Met de
verdeling naar de kinderen toe eindigt
de rateldag.

Een verplichte
schooldag
Leerlingen van groep 3 hoeven
daarbij niet de hele dag mee te trekken. Als op een rustplek blijkt dat ze te
moe zijn, mogen ze afhaken waarna ze
terug kunnen naar school. Aan de kleutergroepen op school is ook gedacht.

Veilig ratelen in de
toekomst
Zij krijgen een bepaald bedrag
waar chocolade eieren van worden gekocht. Deze worden verstopt en daags
erna op Goede Vrijdag door de kleuters
gezocht. De schoolleiding wil het ratelen nieuwe stijl graag behouden voor
de toekomst. Naast de voortzetting
van een traditie stelt zij alles in het
werk om de rateldag zo veilig mogelijk
te laten verlopen. Wie meer wil weten
over het ratelen kan contact opnemen
met Wies Brouwers, waarnemend directeur basisschool De Bottel. Zie voor
meer informatie: www.bottel.nl

Specialisatie
Doolgaardstraat 42
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 547 270 21
Website: www.li-ren.nl

• Hooikoorts
• Migraine
• Oorsuizing
• Darmproblemen
• Stress
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Bloemoorbellen
de hit van 2011
v.a. € 5.95
Wij zijn ook nog op zoek naar een enthousiaste weekendhulp voor
op zaterdag en in de vakantieperiodes.
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Hooikoorts? www.petravdongen.nl of
petravdongen@hotmail.com
Tel: 06 28 61 30 02

Geboren 3 april 2011

Roan

Te koop 2 onder 1 kap
Molenberg 18 te Sevenum.
Beganegrond: grote woonkamer,
open keuken, aanbouw. 1e verdieping:
overloop, 3 slaapkamers met airco,
badkamer en toilet. Kijk op www.
molenberg18.tk of bel 077 352 80 08
06 20 20 21 86 9.

Broertje van Milan
Zoon van
Pascal Huijs en
Martha van de Riet
In de Riet 23
5961 DE Horst

Hooikoorts?
www.petravdongen.nl of 06 28 61 30 02
Verantwoord afslanken! Laat uw
lichaamsgewicht geen spelbreker in de
zomer zijn! www.optimaalvitaal.com of
06 31 78 03 05 voor meer info.
Te Koop Haagconiferen o.a. Thuya
en Taxus 1 - 2 mtr. Laurierstruiken
1 - 1,5 mtr. Tel. 06 81 55 39 56
Voor groenteplanten, aspergeplanten,
aardbeienplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Te huur bedrijfs/atelier/opslagruimte
vanaf 60 m2 gelegen op zichtlocatie
aan doorgaande weg. Alle voorzieningen aanwezig 077 398 75 76 of
06 16 81 53 11
Te koop verse tulpen à € 2,00 per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America, tel. 077 464 13 80.
Opheffingsuitverkoop alle potten, betonbeelden, brons, kado-artikelen enz.
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41
Hegelsom, tel. 398 15 46.
Nunhems zaden, pootaardappelen en
tuinplanten. Tuincentrum Jenniskens,
Kogelstraat 41 Hegelsom tel. 398 15 46.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

07
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Te koop aangeboden een goed onderhouden Opel corsa swing 5 deurs.
Nieuwe cylinderkop, distributieriem
01/2011 de banden net een jaar oud
en extra’s, winterbanden, radio cd,
sportvelgen. Vraagprijs 1.000,00
Tel: 06 45 95 72 59.

SOS Meerlo-Wanssum
heeft eigen India-shop
De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wanssum heeft sinds afgelopen weekend een eigen Indiashop in gebruik genomen. De vrijwilligersorganisatie heeft deze overgenomen van een ondernemersechtpaar. In de
shop zijn tasjes, doeken, kleedjes, wierook, Hindoe-spullen en vele andere snuisterijen uit India te koop. SOS heeft
juist deze India-shop aangeschaft vanwege het nieuwe project in Madras (India). Zaterdagavond tijdens de SOS
Vriendenmeeting in zaal ’t Brugeind werd de India-shop in gebruik genomen en was het al meteen een hele drukte
aan de vier meter brede kraam. Uiteraard gaat de opbrengst van deze shop naar het SOS-project. De shop wordt
bemenst door de dames van de werkgroep Activiteiten onder leiding van bestuurslid Hans Vestjens. De shop zal
ondermeer aanwezig zijn tijdens de Pinkstermanifestatie in de beeldentuin van galerie Keramieke in Geijsteren en
de Straatfeesten op de Venrayseweg van café Cambrinus in Horst.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te koop 50 balen hooi. Per stuk 130
kg. Telefoon 077 467 17 46.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
HORTENSIA’S (130 srt.) Buxus € 0,50,
laurier v.a. € 1,50, taxus v.a. € 1,50,
Coniferen v.a. € 2,00, div. heesters
o.a. viburnum (ook op stam). Meer info
zie website: www.veld-tuinplanten.nl
Open: Zaterdag 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 077 465 32 83
Verloren gouden armband. Zaterdag
2 april een goude armband met plaatjes verloren in de omgeving hegelsom
of Grubbenvorst. Tegen beloning terug
te bezorgen. 077 398 31 72.
Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: Fairgame - Buried
- Life as we know it - Let me in - Cold
Prey - Millwall Hooligans - Rapunzel Jackass 3 - Tirza - The Switch - Takers ;
ACTIE: bij 2 dagfilms 1 weekfilm GRATIS.

Oesha Sanichar krijgt het beeld uit handen van SOS-voorzitter René Poels
De Indiase Oesha Sanichar uit
Venray heeft zaterdag het bijzondere kunstwerk Moeder Maas van
de Venrayse kunstschilder Frans
Schmeetz gewonnen tijdens de SOS
Vriendenmeeting. Alle bezoekers van
deze vriendenbij-eenkomst van SOS in
zaal ’t Brugeind te Meerlo kregen bij de
entree een nummer.
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Receptie op zaterdag 16 april
in ons bedrijfspand op de Holstraat 23 in Hegelsom
van 19.00 tot 21.00 uur.

✉

Cadeau tip:
voor een uitstap(je) met het personeel.
Dankzij hun hebben we deze mijlpaal bereikt!

De opbrengst
gaat honderd procent
naar het
SOS-schoolproject
De Venrayse had het getrokken
nummer en mag zich eigenares noemen van het beeld. Moeder Maas is
een van de 55 beelden die ontstaan
zijn tijdens het unieke kunstproject
Mieke and Friends. De opbrengst van dit

project gaat honderd procent naar het
SOS-schoolproject in India.
De trekking van het winnende lot
was een van de hoogtepunten van de
SOS Vriendenmeeting. Tijdens deze
bijeenkomst was ook de première van
de nieuwe film van Marijn Poels over
het SOS-project in India: een schoolklas
op wielen. De film Building Dreams
in Darkness geeft een beeld van het
hectische India en de problematiek bij
grote bouwwerken. Daar leven veel
jonge gezinnen met kinderen. De kinderen slenteren de hele dag rondom de
bouwwerken en gaan niet naar school.
Net als in Mumbay, de stad waar nu al
rijdende schoolklassen zijn, wil de leider
van het project India Pappa Steven
Vidyaakar, een rijdende schoolklas.
In de film zijn ook beelden van de
succesvolle schoolbussen in Mumbay.
De film maakte grote indruk op het
publiek waaronder enkele uit India

afkomstige gasten. De film is overigens
voor slechts vijf euro te koop
(info@sos-meerlowanssum.nl).
Op de dvd staat ook een bijzondere
fotoreportage van het project van
Ronald Kohnen, directeur van COS
Limburg. Indrukwekkend was ook het
verhaal van de twee studenten Holly
Janssen uit Swolgen en Jip van Gool
uit Sevenum. Samen met nog enkele
leerlingen van het Dendron college
bezochten zij het project van pappa
Steven samen met Bart en Marijke
Veldpaus uit Venray. Ze gaven een
uitstekende presentatie over de millenniumdoelen en over de achtergronden
van de projecten en het sociale werk
van Pappa Steven. Bestuurslid Hans
Vestjens dompelde aan de hand van
mooie foto’s de bezoekers onder in
de Indiase sfeer en verhaalde over de
tempels, het straatleven, de natuur, het
afval en het verschil tussen rijk en arm.

Lottumse held geëerd
Monseigneur Frans Schraven uit Lottum werd in 1937 in China vermoord. Volgende week woensdag krijgt hij,
na bijna 75 jaar, de gemeentelijke aandacht die hij verdient.
In China wordt Frans Schraven tot
op de dag van vandaag als een held
beschouwd. Hij is er uitgegroeid tot
een icoon tegen seksueel misbruik.
Op zijn missieresidentie had hij 5.000
vluchtelingen opgenomen, met
name vrouwen. Zij waren door de
Japanse soldaten graag gewild ter
bevrediging van hun seksuele lusten.
Overal waar de Japanners verschenen
waren vrouwen niet veilig. Zij eisten
dat Mgr. Frans Schraven tweehonderd
vrouwen en meisjes zou leveren. De

bisschop weigerde aan hun eis tegemoet te komen. Hij moest het met de
brandstapel bekopen.
De Mgr Schravenstichting doet
haar best deze held aan de vergetelheid te ontrukken. Kees van Rooij,
burgemeester van Horst aan de Maas,
wil graag meer te weten komen over
de ‘vergeten’ missionaris. In het gemeentehuis zal de genoemde stichting
komende woensdag, 13 april, een
presentatie geven over Frans Schraven.
De middag begint om 13.30 uur

en eindigt om 16.30 uur. Op het
programma staat een korte inleiding
over de bisschop. Vervolgens een
film van de reis naar China in het
voetspoor van Frans Schraven en
een film over de plannen voor de
gedachteniskapel voor Mgr. Schraven
in Broekhuizenvorst.
Op deze bijeenkomst is
iedereen van harte welkom.
Graag van te voren opgeven via
telefoon 077 398 11 65 of e-mail
Brinkmans@hetnet.nl vóór 10 april.
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Wegreuzen nemen bezit van Horst aan de Maas

Horster Truckrun
dendert en toetert zich
door vijftien dorpen

Voor wie niet tegen het geluid van loeiende luchthoorns en claxonerende toeters kan, kan zondagmiddag maar
beter oordopjes indoen. Liefst 300 vrachtwagens nemen dan bezit van het wegennet in Horst aan de Maas,
Blitterswijck, Wanssum, Oirlo en Castenray. Op het programma staat de twaalfde editie van de Horster Truckrun.
Een feest voor alle passagiers met een beperking die zich voor één dag Koning en Koningin van de weg voelen.

Ben jĳ een

Vroege vogel?

Zaterdag 9 april
tussen 8 en 10 uur

20%
korting
op ons gehele assortiment*
*Kijk voor meer informatie of voor de
actievoorwaarden op www.groenrijk.nl

Zondag 10 apri
l open
van 11.00 tot 17
.00

uur!

GroenRijk Maasbree
Kanaalweg 7 • 077-4650080
www.groenrĳk.nl

HOORCENTRUM HORST
a u d i c i e n

Openingstijden:
maandag gesloten

Wij zijn zondag 10 april geopend
Chauffeur Henk Draijer en deelnemend passagier John van Rengs hebben nu al voorpret
Stichting Truckrun organiseert
jaarlijks normaliter de eerste zondag
na Pasen een toertocht voor mensen
met functiebeperking. Dit jaar wijkt de
organisatie af van hun vaste zondag
na Pasen omdat in het weekend na
Pasen Koninginnedag en de 1 meivieringen plaatsvinden. HALLO sprak
met vrachtwagenchauffeur Henk Draijer
uit Melderslo die voor de elfde keer
deelneemt aan de run. Daarnaast wil
doelgroeper en truckrun-passagier John
van Rengs uit Horst wel uitleggen wat
er zo leuk is aan de tocht.

‘Een glimlach maakt
mijn dag goed’
Voor de 47-jarige vrachtwagenchauffeur Henk Draijer uit Melderslo
is meerijden een vanzelfsprekendheid. “Met een klein gebaar tover je
heel veel blije gezichten. Ik krijg van
mijn medepassagiers ‘big smiles’ en
ze genieten van de eerste tot en met
de laatste kilometer”, zegt Draijer.
De chauffeur is in dienst bij Van
Leendert Transport in Broekhuizenvorst.
De chauffeur beleeft de dag als één
groot feest. Tijdens de tocht geniet
hij met volle teugen van alle zwaaiende mensen langs de route en de
versierde straten. Henk heeft nog elke
editie van de run een andere bijrijder
naast zich gehad maar dat vind hij
niet erg. “Als mijn passagiers maar
plezier hebben, is mijn dag geslaagd”,
laat Henk weten. De truck waarin hij

rijdt, wordt door zijn baas beschikbaar
gesteld.
John van Rengs uit Horst beleeft de
toertocht in een wegreus als een prachtige ervaring. De 41-jarige Horstenaar
is slechtziend en lijdt bovendien aan
epilepsie. John rijdt komende zondag
voor de twaalfde keer mee en heeft
alle truckruns meegemaakt. John heeft
geen vaste vrachtwagen waarmee hij
de tocht maakt maar dat hoeft voor
hem ook niet.

Met de vlam
in de pijp
“Ik vind het gewoon leuk om in
een vrachtauto te zitten”, zegt hij.
Met name de vele mensen langs de
weg, de mooie versieringen en bij
terugkomst de muziek van de Boem
Box Band vindt hij geweldig. Tijdens
de toertocht geniet John vooral van
de joekskapel in Hegelsom. Ook
de rotonde bij het Ursulinenpark in
Grubbenvorst is een favoriet deel van
de rit. “Daar staan altijd veel mensen
en daar komen alle vrachtauto’s elkaar
tegen”, zegt John. De rotonde is een
keerpunt van alle deelnemende auto’s.
De karavaan komt vanaf Lottum en
draait bij de Grubbenvorster rotonde
om in tegenovergestelde richting opnieuw het Rozendorp aan te doen. John
zou zelf ook wel een keertje een stukje
willen rijden in zo’n wegmastodont
maar hij geeft aan dat zijn beperking
dit niet toelaat.

Een roadshow
van truckers
Evelien Poels (29) uit Meerlo mag
John voor de tweede keer begeleiden.
Evelien is al vijf jaar bij de Truckrun
betrokken. ‘s Morgens helpt ze uit bij
de catering voor alle verkeersregelaars.
“Het is een fantastische dag, niet alleen
voor de deelnemers die hier een jaar
naar uitgekeken hebben. Ook alle vrijwilligers, chauffeurs en niet te vergeten
het publiek zijn enorm enthousiast. Het
is geweldig dat zoveel mensen die dag
compleet maken, allemaal met een en
hetzelfde doel: mensen met een beperking de dag van hun leven bezorgen.
Ook ik geniet volop wanneer ik gezeten
in een stoere truck, al claxonerend de
uitbundigheid van het publiek langs de
weg zie. Maar als ik de gezichtjes zie,
de blijdschap, het intens genieten van
de deelnemers, moet ik steeds weer
even slikken hoor. Die glimlach en de
knuffels van de deelnemers zijn onbetaalbaar! Ik ben me er ook van bewust
dat het leven met een beperking heel
wat zorg met zich meebrengt. Als ik
dan één dag per jaar ook maar een
heel klein beetje kan helpen, dan doe
ik dat graag met alle liefde en plezier”,
besluit ze het gesprek.
De stoet vrachtwagens wordt
zondagmiddag 12.45 uur aan de
Expeditiestraat in Horst in beweging gezet door wethouder Birgit op de Laak.
Voor de allerlaatste informatie zie ook:
www.truckrun.nl

Loop
binnen
Font
logo: gerust
Insignia Roman

voor een gehoortest.
U HOORT ER TOCH OOK BIJ!

Pantone 382

Folie: Avery 985 Springtime Green

Pantone 424 of Zwart 65%

Folie: Avery serie 820 en 720

dinsdag t/m vrijdag:
09.00 - 17.30 uur
zaterdag:
09.00 - 17.00 uur

Veemarkt 1b, 5961 ER Horst Tel.: 077 - 398 02 53
E-mail: info@hoorcentrumhorst.nl Website: www.hoorcentrumhorst.nl

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

BOSPLANTSOEN maat 60/90

06 22944564 of 077 4678186

Welkom bij De Paddestoelerij
APRIL = ACTIE MAAND

1 kg dagverse witte
champignons voor € 2,25
500 gram dagverse kastanje
champignons voor € 1,30
2 bakjes kruidenpasta
naar keuze voor € 6,50
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
en iedere eerste zondag van de maand
Horsterweg 80 • 5971 NG Grubbenvorst
tel. 077 3661708
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I n g ezo n d e n b r ief

Vastenaktie 2011:
Project in de Filippijnen (4)
Op het eiland Mindoro in de Filippijnen is naast het verhogen van het
inkomen ook het behoud van de leefomgeving een belangrijke doelstelling van de organisaties, die met de inheemse bevolking samenwerken.
Samen werken ze aan herbebossing. In ieder dorpje is wel een klein
perceeltje te vinden waar stekjes worden opgekweekt, die worden
uitgezet in bos waar veel bomen zijn gekapt.
In 1998 is een netwerk opgericht,
dat streeft naar het behoud van bosgebieden en naar verbetering van de
leefomgeving van de bevolkingsgroepen die van het bos afhankelijk zijn.
Het netwerk werkt samen met lokale
organisaties aan het verkrijgen van
landrechten en aan meer inkomsten
voor de groepen die in de bossen wonen. Zo worden duurzame economische activiteiten gestimuleerd waarbij
(ruwe) niet-houtproducten uit het bos
worden verwerkt tot producten die via
lokale, regionale of nationale markten
verkocht worden. Op Mindoro worden
fruit, gember, kruiden en koffie verwerkt en op de markt gebracht. Men
krijgt kennis en advies over het ontwikkelen, verpakken, vermarkten en
eventueel certificeren van producten.
Er bestaat een samenwerkingsverband in Zuidoost-Azië dat zich
internationaal inzet voor het behoud
van het milieu in bosrijke gebieden en
voor de bescherming van het culturele
erfgoed van de bevolkingsgroepen die
daar leven. Ze staan dus niet alleen

in hun strijd tegen mijnbouw en voor
behoud van hun leefgebied. Ook op
nationaal en internationaal niveau
wordt aandacht gevraagd voor de
problematiek waar zij en vele andere
inheemse volken dagelijks mee kampen.
Het werk van onze partners op
de Filippijnen sluit naadloos aan bij
het thema duurzaamheid. Alleen een
duurzaam gebruik van de natuurlijke
hulpbronnen die de aarde biedt, geeft
mensen wereldwijd perspectief op
een menswaardig bestaan en kan
helpen natuur- en milieuproblemen
op te lossen. Laten we ons in de
vasten ook bezinnen op onze eigen
levensstijl.
De partnerorganisaties van
Vastenaktie werken met de lokale
bevolking samen om de mijnbouw
te stoppen, landrechten te krijgen,
het bos te behouden en voldoende
inkomsten te verwerven.
Samen laten zij iets moois
groeien. Wij kunnen hen daarbij
helpen. Doet u ook mee?

Carbootsale Horst vol
De Carbootsale op 10 april bij de kasteelruïne in Horst is volgeboekt
voor deelnemende ondernemers. Het evenement is tevens op 8 mei,
12 juni, 10 juli, 14 augustus en 11 september.
Carbootsale is afkomstig uit
Engeland. Vanuit de kofferbak
worden door de deelnemende
ondernemers tweedehands spullen
verkocht. De carbootsale is van 8.30

tot 16.00 uur, de entree is 2 euro en
kinderen tot 12 jaar mogen gratis
naar binnen. Parkeren is gratis.
Voor meer informatie:
www.carbootsalehorst.nl

Vrouwenbeweging
Hegelsom stopt
Na 73 jaar komt er een definitief einde aan het bestaan van de vrouwenbeweging in Hegelsom. Het is het
huidige bestuur niet gelukt om opvolgers te vinden. De 51 leden hebben unaniem ingestemd met het einde van de
beweging. “Met pijn in het hart, maar helaas wilde niemand de bestuurstaken overnemen”, zegt voormalig
secretaris Toos Tillemans.

Vroeger waren het de boerinnen
die zich groepeerden in een bond.
“Om informatie uit te wisselen of om
gewoon gezellig bij elkaar te zijn”,
aldus aftredend voorzitter Annie
Hoeijmakers, die al 25 jaar bestuurslid
van de vrouwenbeweging is. De naam
veranderde in de loop van de jaren
van Boerinnenbond in vrouwenbeweging Hegelsom. Iedere twee weken
komen de dames bij elkaar voor een
gezellig samenzijn. “Tegenwoordig
hebben jonge vrouwen daar geen
tijd meer voor. Ze hebben naast een
betaalde baan de zorg voor hun kinderen. ’s Avonds staan ze in de sportschool. Dan moeten ze vaak een oppas
regelen”, aldus Toos Tillemans.
Aan het programma heeft het niet
gelegen. Het bestuur van de vrou-

wenbeweging maakte een doordacht,
maar vooral gevarieerd programma.
Vaker kregen Annie en Toos te horen
dat het programma van de vrouwenbeweging goed in elkaar zat, maar het
mocht niet baten om een nieuw bestuur te vinden. Een fietstocht naar de
molen van Lottum, de komische bakkerpraatjes van Harry Arts uit Ottersum
of Indonesische gerechten maken met
Ton Nelissen. Ook actuele thema’s zoals Lei Seuren van de zedenpolitie, die
meer komt vertellen over loverboys of
een presentatie van de reumatoloog
dokter Croonen. Het zorgde allemaal
voor een compleet programma voor
de vrouwen.
De contributie bedroeg 25 euro
per jaar. Ze hadden het bedrag net
verhoogd om de stijgende kosten te

OPEN DAG

betalen. De jaarlijkse bijdrage was een
schijntje voor de bijna vijftien activiteiten die de vrouwen ervoor terug kregen. De plaatselijke Rabobank en de
gemeente Horst aan de Maas droegen
een steentje bij. “Vroeger poetsten we
de zaal van de carnavalsvereniging.
Dat leverde 200 gulden op”, zegt Toos
Tillemans. “De dames werden hier
toch te oud voor. Daarom zijn we daar
ruim 10 jaar geleden mee gestopt.”
Het laatste uitstapje dat voor de
vrouwenbeweging Hegelsom op het
programma staat is een etentje op
13 april. “Op vier dames na is iedereen
aanwezig. Samen gezellig eten en
drinken”, zegt Toos Tillemans. “Daarna
is het echt voorbij voor de vrouwenbeweging in Hegelsom”, aldus Annie
Hoeijmakers.

MENNEN KEUKENS

IN MEIJEL OP ZATERDAG 16 APRIL A.S.
Op zaterdag 16 april a.s. bent u van harte welkom op de open dag in onze fabriek in Meijel.
Om 10.00 – 11.00 – 13.00 – 14.00 uur vinden er rondleidingen door de fabriek plaats.
De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur.
U kunt dan zien hoe uw keuken vanaf het ontwerp gemaakt wordt.
Wij kunnen u alle aandacht geven als u zich van te voren aanmeldt voor
een van deze rondleidingen.
Wij hopen u te mogen begroeten op 16 april!
Neemt u gerust uw kinderen mee; er is speciaal voor hen een speelhoek ingericht zodat u in alle rust
de rondleiding kunt bijwonen. Tevens kunnen alle kinderen zich laten schminken op deze dag.

Onze showroom in Liessel is deze dag ook geopend!
Mereno B.V.
Banmolen 17
5768 ET MEIJEL
Tel. 077-3998850
www.mereno.nl

Mennen Keukens B.V.
Hoofdstraat 23
5757 AJ LIESSEL
Tel. 0493-342583
www.mennenkeukens.nl
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Sportvissers beetgenomen
op 1 april
Tientallen sportvissers kwamen vorige week vrijdag naar Catch Up Hengelsport in Sevenum voor een demonstratie van een automatische vislijnmachine. Tevergeefs, het betrof een 1 aprilgrap. De eerder in HALLO voorgestelde
machine bleek in werkelijkheid een doodgewone printer.

Kok uit Hegelsom vierde
op NK kookwedstrijden
Tijdens de NK kookwedstrijden is Hans Machura uit Hegelsom in de
finale geëindigd op de vierde plaats. Het Nederlands Kampioenschap
vond plaats tijdens de Skills Masters op 24, 25 en 26 maart in Ahoy
Rotterdam.
Op zaterdag 26 maart namen de
finalisten het tegen elkaar op om de
titel binnen hun vakgebied.
Skills Masters is hét jaarlijkse beroepenevenement voor studenten,

waarbij zij moeten laten zien dat ze
hun toekomstige beroep beheersen,
dat ze goed kunnen samenwerken
en met uitdagingen weten om te
gaan.

Openbare dorpsraadvergadering in America
Op woensdag 13 april is er weer een openbare dorpsraadvergadering
samen met het College van B&W.
Op de agenda staan, naast de
ingekomen stukken en lopende
zaken, onder andere Ontwikkelingen
binnen America, herziening/actualisering DOP DOV, Voorzieningen
in America, Woningbouw,
Verkeersveiligheid, Verkeersdrukte,
Kabroeksebeek, Dorpsplan in het

algemeen, Park de Peelbergen stand van zaken, Onderhoud wegen
buitengebied en Stand van zaken
verfraaiing entree dorp in het kader
van de Floriade.
De vergadering begint om 20.00
uur in Aan de Brug. Belangstellenden
zijn altijd van harte welkom.

Landbouwbeleid in Horst
aan de Maas
Belgische en Duitse sportvissers
hadden er meer dan 150 kilometer
voor over om een demonstratie bij te
wonen. Dat ging Henk Gooren van de
hengelsportzaak iets te ver. “Ze belden
of de presentaties doorgingen want
ze wilden komen kijken. Toen heb ik
hen toch maar gezegd dat het een
1 aprilgrap was”, aldus Gooren.
De grap was bedacht door enkele
leden van Hengelsportvereniging
Willem Barendsz uit Lottum. In
totaal belden honderd vissers met
de winkel voor informatie over de
vislijnmachine. Bij de eerste demonstratie, kwamen twintig sport-

vissers opdagen en ’s middags lieten
dertig vissers zich in de luren leggen.
Als tegemoetkoming kregen de
gefopte bezoekers een kopje koffie
aangeboden. Ook Jan Verweij uit
Kronenberg werd beetgenomen.

En ja,
ik ben erin getuind
“Mijn vrouw had vrijdagochtend
de auto nodig. Omdat ik ook naar de
demonstratie wilde, heb ik de fiets
maar gepakt. Argwaan had ik niet,
want de berichten in HALLO kwamen
heel plausibel over en er werd bij de

visvijvers al enige weken over gesproken. En ja, ik ben erin getuind. Ik zal
maar niet tegen mijn vrouw zeggen
dat ik ben beetgenomen, die lacht
zich rot. In alle haast om op tijd bij
de presentatie te zijn, heb ik ook nog
mijn gezicht opengehaald tijdens het
scheren”, lacht de Kronenberger.
Ook op zaterdag informeerden nog
diverse vissers naar de vislijnmachine.
Volgens Gooren wilden die mensen
liever niet op 1 april komen, bang
dat het om een grap zou gaan. Maar
dat kan de pret niet drukken, de grap
is geslaagd en de vissers hebben er
weer een sterk verhaal bij.

Neem ook
eens een
kijkje op
onze nieuwe
schoenenafdeling.
RIEKER-ECCO

‘Een betere landbouw begint in de regio… en nu de praktijk’ is het
thema, waarmee de gemeente Horst aan de Maas in gesprek gaat met
agrarische ondernemers op maandagavond 11 april van 19.30 tot
22.00 uur in het gemeentehuis op het Wilhelminaplein in Horst.
De bestaanszekerheid van
boeren loopt gevaar en daarmee
ook de beschikbaarheid van eerlijk,
duurzaam en gezond voedsel.
De gemeente Horst aan de Maas is
hard toe aan een nieuw regionaal
landbouwbeleid. Agrarische ondernemers vertellen maandagavond
over hun praktijk: hoe zij een goede
boterham kunnen verdienen met

duurzame producten uit de regio.
Ook gaan zij in gesprek met wethouder Litjens van Horst aan de Maas
over de mogelijkheden van een
regionaal landbouwbeleid.
De avondvoorzitters zijn L1-journalist
Jean van Hoof en Paul Geurts,
voorzitter van de organiserende
werkgroep Land- en Tuinbouw in
Noord-Limburg.

smaakvolidee
smaakvolinterieur
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Dappere Dodo’s in
Toverland
Op uitnodiging van Kinderfonds Dappere Dodo’s mochten een aantal kinderen en jongeren, die een steuntje
in de rug hard kunnen gebruiken op zaterdag 2 april 2011 een middag naar Toverland in Sevenum. Voor de
dappere kinderen stond ook een show en meet and greet met Oscar, Renzo en Mara van Magic Unlimited op
het programma.

MiMakkusbeeld
Sevenheym
Verzorgingshuis Sevenheym in Sevenum kreeg maandag 4 april het
miMakkusbeeld dat beeldend kunstenaar Sjer Jacobs geheel belangeloos
heeft vervaardigd voor de Stichting Vrienden van De Zorggroep.
De miMakkers zijn speciaal opgeleid om contacten te leggen met
mensen met dementie. Door bezuinigingen van de overheid dreigden
de miMakkers bij De Zorggroep te
verdwijnen. Dankzij de inspanningen
van Vrienden van De Zorggroep en
de steun van Sjer Jacobs, die zich als

ambassadeur heeft verbonden aan
miMakkus, blijft het werk van de
miMakkers behouden.
Stichting Vrienden van De
Zorggroep stelt dankzij de steun van
Sjer Jacobs beelden beschikbaar voor
particulieren en bedrijven die miMakkus financieel ondersteunen.

Start Rijksvaccinatieprogramma jeugd
GGD Limburg-Noord startte maandag 4 april met de vaccinaties tegen
difterie, tetanus, polio (DTP) en bof, mazelen, rodehond (BMR) voor
9-jarigen. Tevens startte de eerste ronde vaccinaties tegen baarmoederhalskanker (HPV) voor 12-jarige meisjes.
Tot en met donderdag 7 april
wordt er op negen locaties in Noorden Midden-Limburg gevaccineerd.
Informatie over het Rijksvaccinatieprogramma is te vinden op de
website van GGD Limburg-Noord,

www.ggdlimburgnoord.nl en
www.rijksvaccinatieprogramma.
nl van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu.
Voor kinderen is er de website
www.kinderprik.nl

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST

Foto: Baggermans fotografie Mierlo

Oscar, Renzo en Mara Kazán van
Magic Unlimited namen ruim de tijd
om een praatje met ze te maken en
op de foto te gaan. Als aandenken
aan de middag kregen de kinderen
een goochelboek met persoonlijke
boodschap en handtekening van Oscar,
Renzo en Mara Kazàn, die per 7 maart

officieel ambassadeur zijn van de
Dappere Dodo’s. De kinderen Kevin
en Dennis vonden het een geweldige
middag. “Wij gaan zeker aan de slag
met het goochelboek. “Nu kan ik zelf
ook gaan goochelen”, vult Giel de
jongens aan. Martien van Riet, bestuurslid van Dappere Dodo’s, kijkt erg

tevreden terug op de middag. “Voor
deze enthousiaste kinderen doe je het.
Een dag vol plezier en entertainment”,
aldus Martien. “Het is Dappere Dodo’s
gelukt om een aantal kinderen en jongeren in Nederland een hart onder de
riem te steken.” Voor meer informatie
kijk op www.dappere-dodos.nl

Nu gratis 3
chiqui bands
bij iedere
verpakking
Chiquita Kids
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Horst doet mee aan
Sport Lokaal Samen
Horst aan de Maas gaat meedoen aan het project Sport Lokaal Samen.
Het project beoogt een optimale samenwerking tussen gemeente,
onderwijs en sportverenigingen met als doel zoveel mogelijk jonge
mensen aan het sporten te krijgen. Sport bestrijdt onder andere
overgewicht en schoolverzuim.
Ambtenaar Frans Verhaag: “We
zijn één van de in totaal veertig
gemeenten die hieraan mee mogen
doen. We hebben de aanvraag in
overleg met het onderwijs en de
sportverenigingen gedaan. Vorig jaar
heeft de gemeente besloten om met
ingang van 2011 gebruik te gaan
maken van de regeling ‘Impuls brede
scholen, sport en cultuur’. We hebben
de mogelijkheid om drie combinatiefunctionarissen aan te stellen. Dit
zijn sportconsulenten die enerzijds
voor het onderwijs werkzaam zijn en
anderzijds voor sportverenigingen.
Zij hebben de taak om onderwijs en
sport met elkaar te verbinden. Een
goede samenwerking tussen het
onderwijs, de sportverenigingen en
de gemeente is daarvoor van groot
belang. Het project richt zich op het
creëren van een goede samenwerkingstructuur. We willen de vraag die
de schoolbesturen in deze gemeente
op het gebied van sport hebben, gaan
koppelen aan het aanbod van de
verenigingen.”
De gemeente heeft Ron van den
Bekerom van het Huis voor de Sport
in Limburg als adviseur bij het project
betrokken. Van den Bekerom: “Met
Echt-Susteren, Maastricht en Leudal
is Horst aan de Maas één van de vier
Limburgse gemeenten die hier aan
meedoet. Ik probeer ervoor te zorgen
dat er een soort sportplatform ontstaat
waarin alle partijen deelnemen en dat
dat een structureel karakter krijgt.”
Verhaag: “Eigenlijk is de deelname aan de regeling een vervolg op
het aflopende project Buurt Onderwijs
Sport. In het kader daarvan hebben
we nu een sportconsulent die de
basisscholen ongeveer 12 uur per

week ondersteunt bij het bewegingsonderwijs. Nu krijgen we meer
mogelijkheden.’
Wat de jeugdigen in de praktijk
gaan merken van het project, is nog
niet helemaal duidelijk. Verhaag:
“Dat gaan wij uiteraard niet bepalen.
Wij reageren op de vraag van het
onderwijs en bekijken hoe we daar
eventueel een sportvereniging bij
kunnen betrekken. Stel dat zij motorische remedial teaching (speciale
hulp aan leerlingen, red.) van belang
vinden, dan gaat de combinatiefunctionaris kijken hoe we dat vorm kunnen geven.”
Van den Bekerom: “We streven
ernaar dat de scholen al voor aanvang
van het nieuwe schooljaar aangeven
wat haar sportprioriteiten zijn, dan
kunnen wij daar op inspringen. Wij
kijken wat de verenigingen of de gemeente dan kunnen betekenen voor
het onderwijs.”
Verhaag: “De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om met een aantal verenigingen een aanbod voor naschoolse
activiteiten op te zetten. Behalve
sportactiviteiten kunnen dit culturele
activiteiten zijn. Daarnaast bekijken
we of we de sport- en spelinstuif die
we nu op woensdagmiddag aanbieden voor de groepen 3 en 4
uitbreiden naar groep 5 en 6.
De verenigingen leveren de vrijwilligers, in ruil hebben zij de kans op
nieuwe leden.”
Verhaag en Van den Bekerom zijn
enthousiast over de mogelijkheden:
“We hebben de hoop dat gemeente,
onderwijs en sport nauw gaan
samenwerken en dat straks meer
jongeren aan sport doen.”

Handtekeningen voor
verkeerslicht in Meerlo
Kinderen van basisschool Megelsheim hebben handtekeningen opgehaald voor het plaatsen van verkeerslichten bij het zebrapad over de Hoofdstraat in Meerlo. Tijdens een overleg van de dorpsraad met de
gemeente Horst aan de Maas overhandigden ze de handtekeningen aan Burgemeester Kees van Rooij.
Dagelijks steken meer dan 150
kinderen de drukke provinciale weg
over, waaraan ook hun school ligt.
Vrijwilligers helpen de kinderen vier
keer per dag met oversteken, maar

door de toenemende verkeersdrukte, de
onoverzichtelijke situatie en het teruglopend aantal vrijwilligers wordt het steeds
onveiliger. Daarom zijn de kinderen van
Megelsheim tot actie overgegaan en

Ouderenvereniging Tienray
viert 50-jarig jubileum
Vrijdag 29 april viert de KBO-afdeling Tienray haar 50-jarig jubileum. Een feestcommissie die speciaal voor het
jubileum in het leven is geroepen heeft voor de leden een mooi feestprogramma samengesteld.
Begin 1961 stapte Jan van Geffen
naar de toenmalige pastoor Alphons
Geurts om te praten over de oprichting
van een bejaardensociëteit. Overal in
de omgeving schoten de bejaardenverenigingen als paddenstoelen uit de
grond. De pastoor vond het een goed
idee en was zelfs bereid dit vanaf de
preekstoel bekend te maken. Jan van
Geffen werd de eerste voorzitter.
Op de eerste vergadering mocht
Jan 25 leden begroeten. Na een aantal
jaren werd de bejaardenvereniging
omgedoopt tot ouderenvereniging
zodat ook 50-plussers lid konden
worden. In het begin bestonden de
activiteiten voor het grootste gedeelte
uit de drie k’s: kaarten, kienen en
keuvelen.
Door de jaren heen is het programma uitgebreid met de meest
uiteenlopende bezigheden en kunnen
de 163 leden hun eigen keuze maken
uit onder meer de volgende activiteiten: jeu de boules, biljarten, sjoelen, zingen, culturele uitstapjes, jaarlijkse dagtocht, voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen en fietstochten.

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

HET ZONNY-ZONWERING-SPEKTAKEL
Zaterdag 9 april van 9.30 tot 16.30 uur

Mooi vakwerk op maat!

Natuurlijk bestaat ook nog steeds
de gelegenheid om te kaarten en te
kienen en om gezellig met elkaar te
keuvelen.
De activiteiten vonden de eerste
tien jaar plaats in het oude parochiehuis en in de Tienrayse cafés. Vanaf
1 mei 1971 kon men in het dienstencentrum Zonnehof terecht. De jaarlijkse
uitstapjes, sinterklaas- en kerstvieringen trokken steeds veel belangstelling
en dat is ook zo gebleven. Daarnaast
vindt sinds ruim twee jaar het maandelijkse Eetpunt plaats waaraan rond
dertig personen deelnemen.
Het is in dienstencentrum
Zonnehof vaak een drukte van belang.
Het huidige bestuur dat al meerdere
jaren in dezelfde samenstelling actief
is bestaat uit de volgende personen:
Toon Knoops (voorzitter), Sjef Stamps
(secretaris), Koos Hendriks-Versleijen
(penningmeester), Nel Toekook, Wiel
van Rijswick, Theo Gielens en Sjaak
Gielens (bestuursleden).
De Tienrayse gemeenschap en
in het bijzonder de ouderen zijn veel
dank verschuldigd aan het huidige

bestuur en de bestuursleden in het
verleden. Veel hebben zij in de vijftig
jaar die achter ons liggen bereikt,
mede dankzij de zelfwerkzaamheid
van leden die klaar staan om de
handen uit de mouwen te steken en er
zodoende voor te zorgen dat ouderen
hun vrije tijd zinvol kunnen doorbrengen.
Op vrijdag 29 april wordt om 10.00
uur begonnen met een eucharistieviering in de parochiekerk. Pastoor Ruud
Verheggen is de voorganger en het
Afrika Engakoor verzorgt de zang. De
collecte is bestemd voor een project
van SOS Meerlo-Wanssum met als
doel het realiseren van een mobiele
schoolbus in India.
Daarna gaat het gezelschap naar
het parochiehuis om het feest verder
voort te zetten. Na het genot van koffie/thee met vlaai volgt een ontspanningsprogramma en rond de klok van
twee zal een diner klaar staan. Daarna
zorgt het bekende Seniorenorkest uit
de regio met mooie blaasmuziek en
zang voor de juiste stemming. Rond
18.00 uur wordt het feest afgesloten.

GRATIS

A.s. vrijdag en zaterdag
8 en 9 april weer uitverkoop

WONING CHECK
Is uw installatie energiezuinig,
veilig en efficiënt? Middels

Twee topfabrikanten uit de zonweringwereld hebben Weer-u-zon
aangewezen als dé zonwering9 april organiseren we gezamenlijk

van ons vrijblijvend advies hoe

zonweringen. Tevens info en demo
presentaties in zonweringsystemen, afstandbedienings-

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.

uw elektra installatie voldoet.
Is dit niet het geval, dan krijgt u

ongelooflijke prijzen in alle type
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specialist van de maand. Zaterdag
een super verkoopdag met
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hebben handtekeningen opgehaald.
De Burgemeester beloofde dat hij na
overleg met de betrokken wethouder
bij de kinderen terug zal komen met
een reactie op het plan.

comfort en doekkwaliteiten.

verbeteringen aangebracht
kunnen worden!
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: (077) 467 13 92

Laat u zaterdag 9 april verrassen
door gastheer Zonny! Welkom!

VGD

van bollen op pot o.a.
hyacinten, narcissen, irissen,
tulpen, frittilaria.
V.a. 5,-/tray
We hebben ook palmen en
tuintafels, prijs op aanvraag.
MTS Hendriks
Niesweg 7
5963 NE HEGELSOM
077-398 35 99

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

INSTALLATIE B.V.

www.horstverhuur.nl

Deckersgoedtweg 3, Sevenum

Telefoon (077) 398 64 26

10

07
04

nieuws 11

Adoptie speeltoestellen Roeffen Mart
Speeltuin Roeffen Mart heeft wederom twee partijen gevonden die een
speeltoestel willen adopteren: Henk Bovee Horst en Fonds Leefbaarheid
Wonen Limburg.
De speeltuin draait al jaren op de
inzet van de vele vrijwilligers die zich
inzetten voor allerlei werkzaamheden
in en om de speeltuin. De kosten voor
onderhoud (materialen), afschrijvingen/ reserveringen, jaarlijkse
veiligheidskeuringen en helaas ook
de kosten als gevolg van vandalisme
nemen met de groei van de speeltuin
toe. Naast de beperkte subsidie van
de gemeente, biedt de Roeffen Mart
Stichting het ‘toestel adoptie plan’.
Hiermee kunnen organisaties
die zich betrokken voelen bij het
duurzaam ondersteunen van de
speeltuin door middel van een jaarlijks bijdrage een toestel adopteren.
Hiermee worden de kosten van het
onderhoud van het betreffend toestel
gedekt en de jaarlijkse exploitatie van
de speeltuin voorzien van structurele
inkomsten. Het voortbestaan van deze
unieke speeltuin wordt hierdoor voor
de komende jaren geborgd.
Henk Bovee Keukens en
Badkamers Horst adopteert de
komende drie jaar het toestel
Oasedorp, een houten speeltoestel
waarin kinderen kunnen klimmen,
klauteren en vanaf kunnen glijden.
Fonds Leefbaarheid Wonen Limburg
adopteert de grote houten toren met
dubbele glijbaan bij de entree van de
speeltuin. Beide toestellen zijn uniek
en door de constructie met veel hout

en ijzer en touwen vragen ze om veel
onderhoud en veiligheidsmaatregelen.
Enrico Bovee die recent de keuken- en
badkamerspeciaalzaak in Horst van zijn
vader Henk heeft overgenomen over
zijn motivatie om als adoptie-ouder te
gaan optreden: “Sinds ik zelf kinderen
heb kom ik vaker bij Speeltuin Roeffen
Mart. Vorige jaar heb ik met een
vrijwilliger gesproken. Ik schrok toen
toch wel even. Ik had verwacht dat
de speeltuin meer op subsidie van de
gemeente draaide. Onze branche zit
niet in de gemakkelijkste tijd. Ik vind
het normaal dat als je zelf 10 tot 15
keer per jaar met je kinderen komt en
je kunt je steentje bijdragen, je dat
dan ook doet.”

Wij zijn trots op dit
prachtige initiatief
Woningcorporatie Wonen
Limburg streeft naar goede wijken
en leefbare dorpen. Ter ondersteuning van het veilig en prettig wonen
heeft Wonen Limburg het Fonds
Leefbaarheid Wonen Limburg in het
leven geroepen. Met het geld uit het
Leefbaarheidsfonds steunt Wonen
Limburg projecten die de leefbaarheid
en veiligheid in de woon- en leefomgeving verbeteren en de sociale
contacten versterken. Het ‘toestel
adoptie plan’ van Roeffen Mart sluit

Jacques Roebbers (Roeffen Mart), Hans Hendrikx (Roeffen Mart),
Hassan Najja (Wonen Limburg) en Jan Vissers (Roeffen Mart)
naadloos aan bij de doelstellingen
van het Leefbaarheidsfonds. Door
de financiële ondersteuning van het
Leefbaarheidsfonds wordt het vrij en
veilig spelen van onze kinderen in
onze leefomgeving voor nu en in de

toekomst gewaarborgd.
Inge Nabbe, sociaal beheerder
bij Wonen Limburg: “Wonen Limburg
draagt graag bij aan het veilig stellen
van de toekomst van de speeltuin.
De speeltuin heeft een belangrijke

regionale functie door het grote aantal
kinderen dat hier dagelijks komt
spelen. Wij zijn trots op dit prachtige
initiatief en hopen dat nog vele
generaties kinderen van de speeltuin
kunnen genieten.“

Nieuwe procedure
’t Haeren in
Grubbenvorst
Het College van B&W heeft besloten de procedure met betrekking tot
de verhuur en exploitatie van gemeenschapsaccommodatie ’t Haeren in
Grubbenvorst opnieuw te starten. Recentelijk is duidelijk geworden dat
de in eerste instantie opgestarte gunningsprocedure niet geheel volgens
de richtlijnen is verlopen.
Om te waarborgen dat aan alle
geldende spelregels wordt voldaan,
heeft het college besloten de procedure stop te zetten en een nieuwe
op te starten. De nieuwe procedure
zal spoedig in gang worden gezet.
Iedereen wordt opnieuw in de gelegenheid gesteld zich in te schrijven.

Gemeenschapsaccommodatie
’t Haeren vervult een belangrijke
rol voor het verenigingsleven in
Grubbenvorst. De accommodatie
wordt door vele verenigingen gebruikt voor activiteiten voor jong en
oud, zowel op het gebied van sport
als cultuur.

A.S. ZONDAG

Zonnige vooruitzichten!
Horst

Prinses Margrietstraat 29

Ruime 2 onder 1 kap woning
• Zeer ruim perceel 283 m²
• Grote garage/hobby ruimte en carport
• 4 slaapkamers op 1e verdieping
• Rustige buurt, op ca. 500 mtr afstand van een
basis- en middelbare school (Dendron College) en...
Meer weten? Ga naar www.fraaietweekapper.nl
Vraagprijs: EUR. 184.500,- k.k.

T: 0900 66 4 44 44 E: info@huizenpartner.nl
www.huizenpartner.nl

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.

Welkom

Koopzondag Modecentrum Frans Theelen
HORST 12.00 tot 17.00 uur

Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Algemene info - T. 0475 491384
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Vierde editie Gaellus Open Air in Tienray
Gaellus Open Air is drie jaar geleden begonnen als entreevrij popfestival
om beginnende en gevorderde bands een podium voor een groter publiek te
bieden. Ook dit jaar staat er weer een editie van het gratis festival voor de
deur. Na de editie van vorig jaar met meer dan 1.000 bezoekers is de
organisatie druk in de weer om op 12 juni een mooi festival neer te zetten.

Na het winnen van de bandwedstrijd Road to Gaellus Open Air is het
hard gegaan met Stroave. Zo zijn ze
onlangs uitgekozen om de muziek bij
de nieuwe film van Nelly Frijda (ma
Flodder) ‘Omega’ te verzorgen. De band
speelt een aanstekelijke mix van rock en
ballads en geeft aan geïnspireerd te zijn
door Pearl Jam, Snow Patrol en The Who.
Note to Amy is geen typisch alledaagse rock-band. Dit Nederlandse
vijftal combineert het beste van metal,
emo en punkrock. De muziek van dit
vijftal uit Den Bosch klinkt authentiek,
fris en kleurrijk, maar tegelijkertijd
pikzwart en heavy.
Monomania uit Tilburg vindt zijn
oorsprong in 2009. Dat jaar werd het
podium gedeeld met bands als Blood
Red Shoes, Heideroosjes en de Staat op
diverse grotere festivals als Torenpop,
Westerpop en Breda Barst.
De band Hunting The Robot ontstaat
aan het einde van 2009 en sindsdien
hebben de bandleden al verschillende
prijzen gewonnen zoals Popsport 20082009 en High School Music Competition
2010. Ook hebben ze gespeeld met
bands als Infadels (UK) en Douane (B).
Deze vier jongens, met een gemiddelde
leeftijd van 16 jaar experimenteren met
hun dansbare indie-rock.
In de afgelopen jaren heeft
Concubine veel meegemaakt, maar
ze verloren nooit hun unieke sound.
Voorheen funkska in a full metal jacket,
tegenwoordig crossover metal. Een

van Spike van Di-rect. Spike van Zoest,
Kit Carrera, Magere Mau en Miss Fuzz
gaan de beat nieuw leven in blazen.
Niet zomaar beat, ze mixen het met
garage, punk en rock & roll. Al vanaf
hun eerste show in Den Haag ging het
hard met de band en volgde er een
clubtour en een reeks festivals waaronder Appelpop, SXSW 2010, Paaspop,
Koninginnenach en Zwarte Cross.
Gaellus Open Air is op 12 juni van
14.00 tot 02.30 uur in OJC Gaellus in
Tienray. De entree is gratis.

kwestie van opgroeien, zonder verlies
van hun enthousiasme en jeugdigheid.
Nadat eind 2008 We’ve All Been
Down verscheen, was Tenement Kids in
2009 op een flink aantal Europese podia
te vinden. Zo toerde de band door de
UK, speelde het in het voorprogramma
van The Gaslight Anthem in een uitverkochte Effenaar en mochten de Kids
aantreden op het fameuze Groezrock
festival.
Tot slot treedt tijdens Gaellus Open
Air de band The Deaf op, het zij-project

Power Thrashing in
OJC Walhalla
Op 9 april is het in OJC Walhalla tijd voor het underground metalfeest
Power Thrashing. Op deze avond treden bands op als Witchcurse,
Gae Bolga, Division Speed en TCF.
maken crossover thrash in de stijl van
S.O.D. en D.R.I. en komen uit NoordHolland. Deze drie mannen hebben al
veel getoerd in Nederland, België en
Duitsland. Tijdens het metalfeest is er
ook een optreden van dj Peppie. Hij
draait alle klassieke metal platen uit
de jaren tachtig en staat garant voor
veel humor tussen de nummers door.
De deuren gaan open om 15.00 uur
en de eerste band begint om 20.00
uur. De entree bedraagt 6 euro.

Gae Bolga is een speed metal
band uit West-Vlaanderen (België). De
band Witchcurse komt uit Griekenland
en staat garant voor een set old
school heavy metal uit de jaren tachtig. Ze hebben na een paar demo’s nu
ook een eigen plaat uitgebracht. De
Duitse bandleden van Division Speed
spelen speed metal met een vleugje
black/thrash metal. Denk aan bands
als Sodom, Kreator en Desaster. TCF
staat voor de Thrash Core Fanatics, zij

Kom de nieuwe
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15 VRAGEN aan Patty Lucassen Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Patty Lucassen
18 jaar
Horst
Citaverde College

Waar word jij later een talent in?
Ik volg de opleiding Commercieel
Ondernemen aan het Citaverde College
in Horst. Het hebben van een eigen
bedrijf of een leidinggevende functie
in een bedrijf lijkt mij helemaal super.
Dus ik hoop dat ik daar later een talent
in word.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Het leukste vind ik de vakgerichte vakken. Hierbij leer je echt voor het beroep
dat je later wilt gaan uitvoeren. Het vak
wat ik vreselijk vind is wiskunde, dat is
echt een ramp.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt een beste vriendin.
Wel heb ik een grote vriendinnengroep,
De Taffel. Deze groep is bijzonder omdat

het eigenlijk een bij elkaar geraapt
zooitje van meiden is, maar dat
achteraf toch wel heel gezellig met z’n
allen blijkt te zijn.
In het weekend ben jij te vinden in?
Op vrijdagavond gaan we meestal eerst
ergens indrinken en daarna naar De
Lange of Blok 10. Op zaterdag moet er
eerst gewerkt worden, maar ’s avonds
gaan we vaak weer op pad. Waar de reis
dan heen gaat is elke week weer een
verrassing. Verder heb ik nog ongeveer
een keer per maand dienst bij de Mexx,
daar doe ik vrijwilligerswerk op zaterdagavond.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Verschillende soorten drank en fris
om aan te lengen. Verder Nacho’s, als
iemand weer eens op het idee komt om
deze te gaan maken, of een zak chips,
dat gaat er meestal ook wel in. De shotjes voor het uitgaan doen het ook altijd
prima om de gezelligheid er nog meer
in te brengen.

Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik denk niet dat ik het geld in een keer
zou opmaken. Ik zou sparen, als ik later
iets heel graag wil, dan kan ik het kopen. Maar flink shoppen en een avondje
goed uitgaan, dat kan er nog wel vanaf.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Dat zijn er zo veel! Midden in Horst
bijna op je gezicht gaan omdat het
glad is of je hak tussen de stenen blijft
hangen. Iets stoms zeggen omdat je het
gesprek maar half hebt meegekregen,
waardoor iedereen keihard begint te
lachen. Iemand aantikken omdat je toch
zeker weet dat het een van je vriendinnen is, maar als ze zich dan omdraait
erachter komen dat het toch iemand
anders is.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Een koffer met kleren, schoenen, m’n
vriendinnetjes, geld en goede zin.
Al weet ik nu al dat ik de helft zal
vergeten.

Kärcher
hogedrukreinigers

Vrijdag 8 apr
CoCkTailS En
ShoTS SpECialS
ZaTErdag 9 apr
liVE on STagE
”BonES”
ZaTErdag 16 apr
3dE VoorrondE
”dUTCh BaTTlE
oF ThE
CoVErBandS”
ZaTErdag 23 april
liVE on STagE
”aC/dC Uk”
dirTBag

VERSLEIJEN OIRLO
Castenrayseweg 14 Oirlo

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Macaroni of lasagne. Maar gewoon
piepers met een stukje vlees en sla is
ook prima. Aangezien ik geregeld thuis
kook, kan ik mooi zelf kiezen wat we
eten die avond.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In m’n pyjama, haha. Maar ja, helaas
kun je niet overal heen in je pyjama.
Dus dan toch maar de spijkerbroek
met een shirtje of een jurkje met een
legging.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd besteed ik toch wel aan
werken en school. Het liefst zou ik al
mijn tijd besteden aan leuke dingen
doen, maar helaas gaat dat niet altijd.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Nog meer kledingwinkels. Een H&M
bijvoorbeeld. Al ben ik bang dat mijn
portemonnee dat niet zo leuk zal vinden. Verder zou een Bakker Bart ook wel
welkom zijn. Heerlijk die broodjes.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Een komedie. Of een lekkere jankfilm.
Vooral Dear John of The Notebook staan
dan bovenaan het lijstje.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik heb mijn rijbewijs al. Maar helaas had
ik weer de pech dat er een flinke pak
sneeuw lag toen ik voor het eerst alleen
ging rijden. Verder dan mijn werk ben ik
toen dus ook niet gekomen.
Ik stap het vliegtuig in en de reis gaat
naar?
Ik heb nog nooit gevlogen. Deze zomer
ga ik voor het eerst. We gaan namelijk
met een aantal vriendinnen op vakantie
naar Albufeira. Ben heel benieuwd hoe
het is, maar als het me bevalt zal ik
zeker nog wel vaker gaan vliegen.

|

www.versleijen.com

hET Blok10 TEam
ZoEkT niEUwE
CollEga’S
in dE BEdiEning!!
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Column

Geheim
feestje voor
Japan
Soms heb je van die
feestjes waar niemand iets
vanaf weet. Als je geluk hebt,
word je op de gastenlijst
geplaatst en heb je toegang
tot het feestparadijs. Als je
pech hebt en je niet op de lijst
staat, mag je dus ook niet
naar binnen. Een troost is dan
weer dat je waarschijnlijk niks
van dit feestje af weet, en je
dus ook niet weet dat je iets
mist.
Laatst hoorde ik weer iets
over een geheim feestje in
Amsterdam. Plaats, tijd, niets
was nog bekend en niemand
wist er iets van. Het enige wat
bekend was, onder degenen die
uitgenodigd waren, was dat het
een feestje voor Japan zou zijn.
Een feestje waar geld wordt
opgehaald voor alle slachtoffers
in Japan. Een feestje dat een
kleine bijdrage levert aan alle
hulp die op dit moment aan
Japan wordt geschonken.
Natuurlijk snap ik dat er
feestjes en evenementen voor
Japan worden georganiseerd
om zoveel mogelijk geld op te
halen, heel goed zelfs. Wat ik
niet helemaal snap is het
geheime aspect van dit feestje.
Hoe kun je nou veel geld
ophalen als niemand er iets
vanaf weet? Meer mensen
betekent toch ook meer geld
voor Japan? Ik weet ’t niet hoor,
maar als ik veel geld op zou
moeten halen en dit door
middel van een feestje deed
dan zou ik het volgens mij van
de daken schreeuwen en zo
iedereen uitnodigen.
Ik zou een zo groot
mogelijke feestlocatie uitkiezen
en hier honderdtachtig bussen
met feestgangers loslaten. Ik
zou zorgen voor genoeg drank
en muziek zodat er tot in de
vroege uurtjes stuiterend en
springend geld voor Japan
opgehaald zou worden. Ik zou
er een heel bijzonder feest van
maken waar iedereen ook even
stilstaat bij wat er zich in Japan
allemaal afspeelt. Ja, zo zou ik
dat dan doen.
Mies

14

Hotraco is in ruim 35 jaar tijd uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf voor de ontwikkeling en productie van
computergestuurde meet- en regeltechniek ten behoeve van de agrarische-, industriële- en utiliteitsmarkt. De in
al deze jaren opgebouwde kennis, gecombineerd met de nieuwste technologieën, staat garant voor “state of the
art” producten. Onze innovatief gedreven medewerkers maken ons tot een ideale strategische partner. Wereldwijd
maken duizenden tevreden klanten succesvol gebruik van onze producten.

of
The power

Onze succesformule staat garant voor een verdere gestage groei. Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar
nieuwe en enthousiaste collega’s voor diverse groepsmaatschappijen.

innovation

sales engineer industriële
automatisering
Hotraco Emware B.V.

Taken en verantwoordelijkheden
De functionaris stelt ten behoeve van de diverse productmarkt combinaties calculaties van besturingen op en
houdt hierbij rekening met norm- en regelgeving. De
calculatie wordt verwerkt in een representatieve offerte. Een correcte overdracht aan de hardware engineer
behoort tot de taak van de sales engineer, zo ook de
ondersteuning aan het hoofd bedrijfsbureau.
Profiel
• Elektrotechnische opleiding op MBO niveau
• Minimaal enkele jaren ervaring in een industriële
elektrotechnische omgeving
• Bekend met machinerichtlijnen EN 60204
• Kandidaten met ervaring in calculeren genieten de voorkeur
• Flexibele werkhouding
• Klantvriendelijk en accuraat

hardware engineer
Taken en verantwoordelijkheden
Als hardware engineer ga je “state of the art” besturingspanelen en industriële machinebesturingen ontwerpen met
EPLAN (P8). Naast engineering ben je ook verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding. Met jouw kennis en kunde
denkt je verder mee in het zoeken naar klantgerichte oplossingen en ondersteunt in het maken van commercieeltechnische calculaties.
Profiel
• Elektrotechnische opleiding op MBO niveau
• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in een technische
omgeving met EPLAN, waarvan minimaal 1 jaar als hardware engineer
• Neemt initiatief en werkt nauwkeurig
• Flexibele werkhouding
• Kandidaten met ervaring in het ontwerpen van
machinebesturingen en daaraan gerelateerde
wetgeving (veiligheid) genieten de voorkeur.

service engineer

Profiel
• Je hebt bij voorkeur een elektrotechnische opleiding
op MBO-niveau
• Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen
in diverse talen
• Flexibele en proactieve werkhouding
• In bezit van rijbewijs B
• Bereidheid tot reizen en het draaien van storingsdiensten

leerling elektro monteur
paneelbouw

Hotraco Emware B.V.

Taken en verantwoordelijkheden
In deze functie vervul je een sleutelpositie in de overdracht van een door R&D nieuw ontwikkeld elektronica
product naar de operationele productieomgeving. Je onderhoud hiertoe intensieve contacten met de R&D engineer, inkoop & uitbesteding en de elektronica productie
afdeling. Primaire taak hierbij is de vervaardiging van
productie documenten, testtools, testprocedures en (alternatieve) component keuze.
•
•
•
•
•
•

Hotraco Group B.V.

Taken en verantwoordelijkheden
De logistiek administratief medewerker staat garant voor
de snelle en accurate afhandeling van alle logistiek administratieve processen van ons distributie centrum. Dit
betreft de inslag en uitslag van goederen, planning van
transporten en voorraadinventarisaties. Daarnaast assisteer je de afdeling bij piekmomenten. Je onderhoud
contacten met logistieke dienstverleners en diverse afdelingen binnen de groep.
Profiel
Logistiek administratieve opleiding op MBO niveau
Ervaring op genoemd takenpakket
Je werkt accuraat, gestructureerd en weet van aanpakken
In bezit van rijbewijs BE en heftruck
Ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking
is een pré
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren
•
•
•
•
•

assemblage medewerker
elektronica

Hotraco Emware B.V.

Hotraco Emware B.V.

Taken en verantwoordelijkheden
Hotraco biedt jou de kans om jezelf te ontwikkelen tot
een vakbekwaam technicus. Werken en leren kun je
combineren middels de BBL-route (werken en school).
Als monteur paneelbouwer leer je geheel zelfstandig schakelkasten bouwen en aftesten. Je moet hierbij
tekeningen kunnen lezen. Bij Hotraco leer jij alles wat je
moet weten en kunnen om je werk efficiënt en veilig uit
te voeren.

Taken en verantwoordelijkheden
Als assemblage medewerker elektronica werk je in een
dynamische omgeving en assembleer je voor diverse
product-markt combinaties onze in eigen beheer ontwikkelde elektronica producten, computersystemen en randapparatuur. Naast de assemblage van de hardware plaats
je ook de software en draag je zorg voor de juiste documentatie en rapportage.

Profiel
• Elektro opleiding op VMBO niveau
• Ambitieus en leergierig
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen
functioneren

Profiel
• Je beschikt over een elektronica opleiding op VBO/MBO
niveau
• Kennis en ervaring met elektronica is vereist
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren
• Je hebt een flexibele en pro-actieve werkhouding

Wij bieden
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte
van de functie

• Uitzicht op een dienstverband voor onbeperkte duur
• Goede arbeidsvoorwaarden volgens CAO voor het
Metaalbewerkingsbedrijf

Profiel
Elektronica opleiding op een MBO+ niveau
Ervaring in het genoemde takenpakket is een vereiste
Affiniteit met product implementaties
Je bent een communicator met organisatorisch talent
Beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal
Je hebt een proactieve instelling en neemt initiatief

stafmedewerker HR (20 uur)

logistiek administratief
medewerker

Hotraco Agri B.V.

Taken en verantwoordelijkheden
Als service medewerker maak je deel uit van een team
voor het wereldwijd ondersteunen van dealers en klanten in de agrarische sector. Dit gebeurt telefonisch, via
e-mail of met een bezoek ter plaatse. Je ondersteunt een
breed scala aan producten voor automatisering in zowel
de tuinbouw, droog- en bewaartechniek als de intensieve
veehouderij.

engineer product
implementatie

Hotraco Emware B.V.

Hotraco Group B.V.

Taken en verantwoordelijkheden
In deze nieuwe uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het coördineren, uitvoeren en bewaken van de
uitvoering van werkzaamheden op diverse HR terreinen.
Naast de dagelijkse HR registraties en mutaties behoort
begeleiding van werving & selectie trajecten, beheer van
de organieke structuur, organisatie en voortgangsbewaking van performance management, arbeidsomstandigheden & veiligheid en contract management tot jouw
taken. Je ondersteunt directie en management op alle
HR terreinen en bereid het HR beleid voor.
Profiel
Opleiding personeel & arbeid op HBO niveau
Ervaring op genoemd takenpakket
Je werkt accuraat en gestructureerd
Ervaring met geautomatiseerde HR gegevensverwerking is een pré
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
functioneren
•
•
•
•

elektro monteur paneelbouw
Hotraco Emware B.V.

Taken en verantwoordelijkheden
De Elektro monteur paneelbouw hoeven wij niets meer
uit te leggen over het bouwen en aftesten van een schakelpaneel. Je vertaalt moeiteloos een tekening naar een
kant-en-klaar paneel.
•
•
•
•
•
•

Profiel
Elektrotechnische opleiding op MBO niveau
Meerdere jaren ervaring als paneelbouwer
Zelfstandig en resultaatgericht
Gestructureerde houding en aanpak
Neemt initiatief en heeft pro-actieve instelling
Goede communicatieve eigenschappen

• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
de Hotraco Group
• Prettige werksfeer en hecht team

Voor aanvullende informatie over de functies kunt je contact opnemen onze organisatie telefoon 077-3275000. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV met begeleidend
schrijven sturen naar Hotraco Group B.V., t.a.v. mevrouw W. Mooren, postbus 6086, 5960 AB te Horst of per e-mail: w.mooren@hotraco.com. Meer informatie over Hotraco
kunt u vinden op www.hotraco.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!
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Starters
in de regio
Cuppen Verhuur
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Cuppen Verhuur
M. Cuppen
Hoogbroek 30
Sevenum
077 467 41 28
info@cuppenverhuur.nl
www.cuppenverhuur.nl
verhuur
1 juni 2010

Activiteiten
Cuppen Verhuur is hét adres
voor al uw feestbenodigheden
en activiteiten.
Doelgroep
Iedereen die een tuinfeest,
bruiloft of communiefeest extra
feestelijk wil maken, kan
zonder diep in de buidel te
tasten bij Cuppen Verhuur
terecht.
Cuppen Verhuur verhuurt
onder andere licht- en geluidsapparatuur, zo tovert u uw
lokatie binnen een mum van
tijd om tot een sfeervolle,
gezellige feestruimte.
Alle apparatuur is eenvoudig te bedienen en de klant
heeft geen krachtstroom of
andere specifieke voorziening
nodig.
Ook verenigingen die een
activiteit hebben kunnen bij
Cuppen Verhuur terecht.
Opbouwen kan de klant zelf
doen, maar dit kan ook
verzorgd worden door Cuppen
Verhuur zelf.
Ook heeft Cuppen Verhuur
onder andere statafels, glazen
en andere benodigheden om
alles compleet te maken. Het
doel van Cuppen Verhuur is om
een feest zo compleet mogelijk
te maken voor een leuke prijs.
Onderscheidend vermogen
Cuppen Verhuur onderscheidt zich vooral in prijs en
gemak waarmee alles geregeld
kan worden.
Voor bediening van de
licht- en geluidsapparatuur
hoeft u niet iemand in te huren.
De klant kan dit met gemak
zelf doen.
U kunt dus gezellig met uw
eigen gezelschap feesten en
heeft geen vreemden over de
vloer.
Op de website vinden
klanten vast en zeker wat ze
zoeken voor hun feest.
Graag geeft Cuppen Verhuur
de klant een persoonlijk advies
om hun feest te laten slagen.
Mooie licht- en geluidseffecten maken het feest nog
completer. Ook voor eventuele
andere benodigdheden hoeft
men niet naar een ander adres.

Hondenschool
Americanis
Femke van Veen gaat met hondenschool Americanis in Horst starten. Als
gedragsadviseuse richt zij zich niet alleen op honden, maar ook op het gedrag
van mensen. En vooral op de wisselwerking tussen die twee. Femke helpt bij
het begeleiden in de thuissituatie en geeft adviezen om ernstig probleemgedrag te doorbreken. Dit doet zij ook in groepsverband.
Femke van Veen adviseert mensen
over het gedrag van hun hond en leert
honden om te gaan met het gedrag
van mensen. Het is onmogelijk voor
een hond, om zich in te leven in het
gedrag van zijn baasje en al helemaal
om zich zo te gedragen. Het verschil
met reguliere hondentherapeuten is
haar vaardigheid in de omgang met
mensen. Ze is goed in staat om te
ontdekken wat mensen bezighoudt en
beweegt. Femke leert mensen te allen
tijde een goede leider voor hun hond
te zijn.
Vervolgens geeft de nieuwe hondenschool aanwijzingen hoe mensen

hun hond op kunnen voeden. Ook helpt
Femke eigenaren van de honden om
hun trouwe viervoeter commando’s te
leren, zoals zit, af en blijf.
De kracht van Americanis is het
aanbieden van meerdere methodieken.
“Ieder mens, maar ook iedere hond zit
net weer iets anders in elkaar”, adus
Femke. “Of een methode werkt is sterk
afhankelijk van de mens, maar ook
van het karakter van de hond. Waar de
ene hond gevoelig voor is, werkt bij de
ander vaak niet.” Het uitgangspunt van
Femke is om op een zo vriendelijk mogelijke manier een hond op te voeden
en te begeleiden.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

winkel&bedrijf 15
Jubileum Dwarz Kidz
In verband met het 20-jarig
bestaan van Dwarz Kidz-mode in
Horst krijgen klanten de komende
drie weken 60% korting op de

retrocollectie van het merk Bengh
en Bor*z.
Voor meer informatie kijk op
de website www.dwarzkidz.nl

Golf Horst aan
de Maas Cup
Op zondag 15 mei wordt voor de achtste keer gestreden om de Golf
Horst aan de Maas Cup. Evenals andere jaren kunnen hier alle inwoners
van 18 jaar en ouder uit de gemeente Horst aan de Maas aan deelnemen
die in het bezit zijn van het GVB.
Dankzij sponsoren kan men op
deze dag strijden voor mooie prijzen
en de fel begeerde Golf Horst aan
de Maas Cup. Het toernooi wordt
gespeeld op golfbaan De Golfhorst in
America.
De golfers in Horst aan de Maas

die bij de organisatie bekend zijn
zullen hiervoor een uitnodiging
ontvangen. Zij die onverhoopt geen
uitnodiging hebben gekregen
kunnen zich inschrijven via www.
golfinhorst.nl waar alle informatie
over dit toernooi te vinden is.

Voor al uw bouw support
Pieter Belsstraat 20a - Horst
Mob. 06-24229358 - Tel. 077-8508890
www.john-hendrix.nl

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

Bierbuikje,
zwembandje...
Spectaculair afslanken,
vet definitief weg!

Airco?

Lekker koel
Kies op

as.nl
tomom
del
úw m

6k^ÄiHijY^d

Horsterweg 39D Castenray
Tel. 0478 571341

€ 250 RETOUR
bij aanschaf van een
roosterdeur *
*Deze actie loopt van 1 april tot 31 juni 2011.
Vraag naar de voorwaarden.
Expeditiestraat 3-C
5961 PX HORST
Tel. 077-3823203
www.deurenland.nl

Openingstijden:
Ma/Wo : gesloten, Do : 13.30-18.00 uur,
Vr : 13.30-20.00 uur, Za: 10.00-15.00 uur

het beste onderhoud voor airco en cv

SPORT- EN FEESTZALEN COMPLEX MEERLO

Crazy Diner
Lachen, gieren, smullen*
Boerengolf
Frisbeegolf
Cursus ruimte
Café
Zelfwerkend feest
Feestzalen
Vergaderruimtes
Buffeten aan huis

i

e
29 m

oop

Koff

verk
erbak

jf je
schri in
t
alvas

* Vraag naar de mogelijkheden om er een activiteit bij te bespreken.

De Leeuwerik 33
5864 BZ Meerlo

T 0478 691 283
F 0478 691 543

E info@brugeind.nl
W www.brugeind.nl

Voor elk feestje groot of klein moet je in ‘t brugeind zijn!
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GEPLUKT

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

Lenny Thiesen
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Met de eerste, bijna zomerse dag, is het niet moeilijk iemand te vinden
die Geplukt wil worden. Neem afgelopen zaterdag, iedereen was goed
geluimd en wilde naar buiten, zo ook Lenny Thiesen uit Lottum.

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

Gek op Gekke
Maondig
In de relatief korte tijd dat ze in
Lottum woont, weet Lenny vrij aardig
wat het dorp bijzonder maakt. “Vooral
de terugkerende dorpsfeesten zoals
de Gekke Maondig, de Paardenmarkt
en het Rozenfestival spreken me
aan”, zegt ze. Wanneer ik haar vraag
wat beter of anders zou kunnen in
het Rozendorp hoeft ze niet lang na
te denken. Ze is van mening dat de
uitstraling van de Markt beter kan.
“Een beetje opfleuren mag wel, het
toont nu wat saai. Maar van de andere
kant is het wel handig dat er zoveel
plaats is”, aldus de Lottumse. Een specifiek mooie plek in het dorp heeft ze
niet. Of het moet kasteel De Borggraaf
in winterse sferen zijn.

De Markt heeft geen
uitstraling
“Er zijn veel mooie plekjes in
Lottum maar ook in Horst aan de
Maas. Ik heb ze echter nog niet allemaal gezien dus is het moeilijk om
daar nu iets over te zeggen”, zegt
Lenny. Ze heeft een hekel aan mensen
die hun afspraken niet nakomen en er
met de pet naar gooien. Haar midden
in de nacht ergens voor wakker maken
mag alleen maar als er iets belangrijks is of staat te gebeuren. “Als ze
me al wakker krijgen”, zegt ze zonder
enige twijfel. Voordat ze haar bedrust

Tiramisu
Benodigdheden:
250 gram mascarpone
1 deciliter slagroom
100 gram poedersuiker
4 stuks eidooiers
2 stuks eiwitten
2 kopjes sterke koffie
1 kopje amaretto
1 pakje lange vingers
Bereiding:
· Klop de room op met 1/3 van
de suiker;
· klop ook de eiwitten stijf met
1/3 van de suiker;
· spatel room en eiwit door
elkaar;
· roer met een mixer het eigeel
en nog 1/3 van de suiker tot
een luchtige crème;
· voeg 250 gram mascarpone bij
deze crème en meng het met de
slagroom en eiwit;
· maak twee kopjes sterke koffie
en doe hier één kopje Amaretto
bij;
· bedek een vorm met in de
Amaretto/koffie gedregde lange
vingers;
· giet een deel van het romige
mengsel op de koekjes.
· doe dit meerdere keren tot de
vorm vol is;
· laat de schotel afgedekt 24 uur
in de koelkast rusten.

reizen en op een zomerdag vindt ze
het heerlijk om in de zon een goed
boek te lezen.

RIX LIMERICK

anders”, zegt ze opgewekt. In haar
vrije tijd sport ze regelmatig waarbij Spinning, X-co en fitnesstraining
favoriet zijn.
“X-co training is een leuke en
dynamische manier om je lichaam
te trainen. Tijdens de training werk
ik aan conditieverbetering, spierversterking, versterking van pezen
en banden en je verbrandt daarbij
de nodige calorieën”, licht Lenny
haar sportieve kant toe. Daarnaast
heeft de Lottumse een zwak voor

Lenny Thiesen is 26 jaar oud en
woont samen met Giel Martens die
28 is. Lenny is niet afkomstig uit
het Rozendorp maar is geboren in
Tienray. Daar woonde ze tot 2009
en in dat jaar hebben Lenny en Giel
een huis gekocht in Lottum. Lenny
werkt bij Office Depot (Viking) in
Venlo op de afdeling marketing.
Ze heeft plezier in haar werk en
spreekt van een leuke, uitdagende
baan. “Ik bof echt want ik heb
leuke collega’s en elke dag is

HALLO van afgelopen week: Sokken in sandalen absolute modeflop

Meisters op schoël ge kent de verhale,
Nae di trokke echt gen volle zale.
As meense hiël gewoên,
Ma veele oêt d’n toên,
Mit gebreide sök in eur sandale.

PUZZEL
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“in the picture“ deze week:
PROKORN

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

5

neemt, kijkt ze regelmatig naar haar
favoriete programma’s zoals: Wie is de
Mol?, reisprogramma’s, het nieuws,
De Wereld Draait Door en Pauw en
Witteman.
Haar voorliefde voor vakantie en
het maken van reizen bracht haar
in januari van dit jaar naar Cuba.
“In eerste instantie gingen we voor
de zon en de heerlijke temperaturen.
Maar Cuba heeft ook een interessante
geschiedenis, met name de politieke
toestand is boeiend”, aldus Lenny.
Bij het plannen van haar vakanties
probeert de Lottumse meestal een
voor haar onbekend land te bezoeken.
Uitgaan doet Lenny graag maar
niet meer zo vaak als vroeger.
“Tegenwoordig ga ik vaker met
vrienden iets drinken of een hapje
eten in een kroegje of bij iemand
thuis. In de zomermaanden pik ik
regelmatig een terrasje met vrienden.” Het interview zit er bijna op en
nog even de vraag wie ze ooit wel
eens zou willen ontmoeten. “Ik heb
eigenlijk niet één speciaal persoon
in gedachte maar wat mij wel erg
interessant lijkt is om een zeer bekend
iemand te spreken. Bijvoorbeeld de
Koningin, een zanger of acteur. Ik ben
benieuwd hoe zij leven. Ook zou ik
mensen zoals Khadaffi of Geert Wilders
wel eens willen spreken. Ik zou van
hen meer willen weten over hun
achtergronden en opvattingen”, besluit
Lenny het gesprek.
Het interview zit er op. Nog een
foto van haar maken en vlug genieten
van deze eerste zomerse dag. Niks
Cuba, ook in het Rozendorp heerst deze
dag een uiterst aangenaam klimaat!

stoer en mals tegelijk !

e 2,25 e 1,15

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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PANINI en/of POMPOENTJES
4 stuks

e 2,00

YOGHURT SPEcIAAl
heerlijke frisse traktatie

e 13,50

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
7 april 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 8 april
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 9 april
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 11 april
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 12 april
• Inzameling restafval omgeving
Grubbenvorst-Noord, Lottum-Zuid
Woensdag 13 april
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen,
Tienray
Donderdag 14 april
• Inzameling restafval Melderslo, Horst-Zuid

Vrijdag 15 april
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling KGA Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Zaterdag 16 april
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Evertsoord, Hegelsom,
Kronenberg, Lottum, Sevenum
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• KGA Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Snoeiafval Meerlo, Swolgen, Tienray
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

INZAMELING SNOEIAFVAL MEERLO,
TIENRAY EN SWOLGEN
Ook dit jaar kunnen inwoners van Meerlo, Tienray en Swolgen snoeiafval inleveren.
Locatie: het perceel aan de Leeuwerik, achter de gymzaal in Meerlo.
Datum: zaterdag 16 april en zaterdag 23 april
Tijd:
van 09.00 tot 11.30 uur.
Het snoeiafval wordt daarna afgevoerd en gecomposteerd. Aanbevolen wordt de Leeuwerik in te
rijden vanaf de Fazant/De Kievit.

Nieuws
HYDRO-RIDING
Fiets je fit in het water!
Hydro-riding is de watervariant van het bekende
spinning in de sportschool. Tijdens deze training
zit men ongeveer tot het middel in het water
op een zogenaamde hydro-rider. Op afwisselende muziek worden behalve de benen ook de
armen, schouders en buikspieren getraind. Door
de weerstand van het water worden de spieren
extra belast terwijl de kans op blessures klein is.
De les is opgebouwd uit o.a. een warming-up,
een gedeelte met tempowisselingen, oefeningen
rond de fiets en een cooling-down.

Trimzwemmen op dinsdagmiddag.
Op dinsdagmiddag sportief bezig zijn met uw
lichaam. Dat kan: er is een groepsles waarbij
aandacht wordt besteed aan zwemslagen en
andere bewegingsvormen. U werkt zowel aan
uw uithoudingsvermogen als aan de zwemtechnieken. Het trimzwemmen is van 13:30 – 14:15
uur
Start nu!!
Gezond en verantwoordt sporten, bij ons kunt
u terecht voor o.a. Aqua Zumba, Aqua Joggen,
Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O. En nog
vele andere activiteiten. Daarvoor hebben wij
nog enkele plaatsen beschikbaar, dus kom
gezond en verantwoord sporten bij ons.
Recreatief zwemrooster.
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst. Tel:
(077) 477 97 25.

Gezamenlijke collecte in Horst

Dit jaar wordt voor de eerste keer in de historie in de kern Horst door 12 goede doelen met het CBFkeurmerk gezamenlijk gecollecteerd. Het initiatief is opgezet in samenwerking en onder de vlag van de
Dorpsraad Horst. De gemeente Horst aan de Maas heeft de benodigde vergunning verleend.
In week 15 (11 tot en met 15 april) ontvangt u een brief met een nadere toelichting. In week 16 wordt
op maandag 18, dinsdag 19 of woensdag 20 april het ingevulde formulier opgehaald.

Raadsvergadering
Op dinsdag 12 april 2011 is er een openbare raadsvergadering in
de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan o.a. de
volgende punten:
• Toelating de heer B. Bertrams als raadslid
Door het overlijden van raadslid Frank Wintels moet een nieuw raadslid worden toegelaten door de
gemeenteraad. Volgens de Kieswet komt de heer Bertrams hiervoor in aanmerking.
• Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden
over al of niet op de agenda vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken van het burgerpodium,
neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R. Poels, tel: 077 – 477 97 70 of
06 - 51852891 of email: griffier@horstaandemaas.nl.
• Strategische agenda boomkwekerij
• Harmonisatie pachtbeleid 2011
• Groen- en reststrokenbeleid
• Verlenen krediet aan RKsv Wittenhorst en Sparta’18
• Fietspad Melderslo – Broekhuizen
• Voorbereidingsbesluit Lottumseweg 61 + 61a, Grubbenvorst
• BP Schadijkerweg, Oost Meterik
• BP Crommentuijnstraat, Meterik
• BP Pastoor Vullinghsplein, Sevenum
• Cliëntenparticipatie Wmo
• Inrichting Antidiscriminatie voorziening HadM
• Planning & Control – slank en slim
• Normenkader jaarrekening 2010
• Brandweerzorg Limburg Noord
• Huisvesting arbeidsmigranten HadM
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist? Kom dan luisteren op dinsdag 12 april 2011 vanaf
20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via: www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Peuterbeweegweek 2011
Ook dit jaar wordt er in samenwerking met de
gemeente Horst aan de Maas, een peuter-beweegweek georganiseerd. In (bijna) alle kernen van
de gemeente Horst aan de Maas en de dorpen
Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck zullen onze
kindcentra in het teken staan van de peuterbeweeg-week. Tijdens deze week wordt er extra
aandacht besteed aan het bewegen van peuters.
De week van 11 t/m 15 april is uitgeroepen tot
peuter-beweeg-week met als centrale thema
circus. De diverse activiteiten zullen hierdoor in
het teken van het circus staan. De pedagogisch
medewerkers proberen de ouders/verzorgers van
de peuters zoveel mogelijk te betrekken bij deze
circus activiteiten.
Wilt u graag deelnemen aan deze sport- en spellenmiddag, aanmelden kan tot uiterlijk 8 april per
e-mail: tallifokke@freeler.nl.
De sportdag vindt plaats op donderdag 14 april
van 09.00-11.30 uur voor peuters van onze
kindcentra in Sporthal De Berkel, Linnestraat
20 te Horst, tel. 077-4779726 en van 13.30–15.30
uur ook voor peuters en hun ouders/verzorgers
Wij wensen iedereen die meedoet aan deze
peuter-beweeg-week heel veel beweeg plezier!!

Beheer van het bos
op de Schatberg
De gemeente Horst aan de Maas werkt aan
het beheer en onderhoud van haar bos- en
natuurterreinen. Zo ook in de bossen van de
Schatberg in Sevenum, waar onlangs een dunning in het bos is uitgevoerd.
In de bossen van de Schatberg in Sevenum zijn
veel Amerikaanse eiken aanwezig, zowel in de
bossen als in de lanen. In voorgaande jaren is
gestart met een beheer gericht op het omvormen van de bossen naar een bos bestaande
uit inheemse naald- en loofbomen. In het kader
hiervan is onlangs een dunning uitgevoerd,
waarbij veel Amerikaanse eiken door het hele
gebied heen verwijderd zijn. Om te voorkomen
dat deze weer opschieten zullen berken,inlandse
eiken, lindes en zoete kers worden aangeplant.
Dit zal in het najaar van 2011 gebeuren. Bosgroep
Zuid Nederland voert deze werkzaamheden uit.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Robert van Eerden van Bosgroep Zuid Nederland
via 040-2066360.

Sloopwerkzaamheden Hoofdstraat /
Cuppenpedje vertraagd
Afgelopen weekend is begonnen met de sloopwerkzaamheden van de bestaande bebouwing
bij de parkeerplaats Cuppenpedje. Daarbij is, onverwacht, asbest in beide panden aangetroffen, waardoor de werkzaamheden stilgelegd zijn. Inmiddels is besloten de afbraakwerkzaamheden handmatig te verrichten, dit houdt in dat de werkzaamheden ongeveer 3 weken gaan
duren. De wegen en parkeerplaatsen blijven bereikbaar, zodat de overlast beperkt blijft.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het verwijderen van een golfplatendak van
een manege op het perceel gelegen aan de
Hagelkruisweg 25 te Hegelsom ingekomen
28 maart 2011.
• Het oprichten van een serre op het perceel gelegen aan de Vlasvensstraat 25 te Melderslo
ingekomen 28 maart 2011.
• Het bouwen van een aanbouw en garage en het
verplaatsen van de inrit op het perceel gelegen
aan de Schadijkerweg 24 te Meterik, ingekomen 1 april 2011.
• Het oprichten van een tuinhuisje op het
perceel gelegen aan de van Vlattenstraat 109 te
Sevenum ingekomen 17 maart 2011.
• Het oprichten van 17 vakantiepaviljoens gelegen aan de Midden Peelweg 5 te Sevenum,
ingekomen 25 maart 2011.
• Het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v.
het oprichten van een bedrijf aan huis op
het perceel gelegen aan de Ulfterhoek 5 te
Sevenum, ingekomen 25 maart 2011.
• Het slopen van een loods op het perceel gelegen
aan de Steeg 65 te Sevenum, ingekomen 1
april 2011.
• Het uitbreiden van een paardenhouderij op
het perceel gelegen aan de Donkstraat 14 te
Swolgen, ingekomen 31 maart 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend
Aanvraag bouwvergunningen Fase II:
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat een aanvraag om bouwvergunning
fase II is ingekomen voor:
Het oprichten van een woning op het perceel
gelegen aan de St. Jorisweg te Hegelsom, ingekomen 31 maart 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende omgevingsvergunning met
afwijking
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het oprichten van een bedrijf aan huis op
het perceel gelegen aan de Ulfterhoek 5 te
Sevenum, met toepassing van art. 2.12, lid 1
sub a, onder 1. Wabo.
• Het veranderen van een carport op het perceel
gelegen aan de Kanakker 39 te Swolgen, met
toepassing van art. 3.1, lid 1 onder a en c.
• Het wijzigen van de bestemming op het perceel
gelegen aan de Vinkenlaan 23 te Swolgen met
toepassing van artikel 2.12, lid 1, letter a, sub
3 Wabo.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn verstuurd op 7 april 2011.
Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na
bekendmaking, bezwaar worden aangetekend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA te
Horst. De beschikking treedt in werking nadat de
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan
kan een voorlopige voorziening worden gevraagd,
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond.
Wanneer een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd treedt de beschikking pas in werking
nadat hierover een beslissing is genomen.

Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend:
• Het oprichten van een waterbassin op het perceel gelegen aan de Hoebertweg 15 te America.
• Het verbouwen van een boerderij op het perceel
gelegen aan de Meerweg 36 te Kronenberg.
• Het oprichten van een erfafscheiding op een
perceel gelegen aan de Hamweg 11 te Horst en

op een perceel gelegen aan de Horsterdijk 99D
te Lottum.
• Het wijzigen van de verleende reguliere bouwvergunning voor het wijzigen en verbouwen van een
schuur tot woning op het perceel gelegen aan de
Hoofdstraat 18 te Meerlo.
• Het oprichten van een carport met tuinmuur
op het perceel gelegen aan de Hoofdstraat 44 te
Meerlo.
• Het verbouwen van een schuur tot woonruimte op het perceel gelegen aan de
Crommentuijnstraat 48A te Meterik.
• Het tijdelijk vervangen van de dakbedekking
(voor een periode van 2 jaar) op het perceel gelegen aan de Helenaveenseweg 8 a te Sevenum.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen
zijn verstuurd op 7 april 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning niet.
De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de
voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen
van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Horst, 7 april 2011.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Milieu
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn
van plan deze milieuvergunning te verlenen en
hebben in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. In het belang van de bescherming
van het milieu zijn in de ontwerpbeschikking
voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Varkens en vleeskalverenhouderij
Aanvrager:
Michelshof BV
Adres inrichting:
Langstraat 75 Hegelsom
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 Revisievergunning
Datum aanvraag:
17 augustus 2010
Bedrijfsactiviteiten: Vleesvarkenshouderij
Aanvrager:
Verhaegh H.F.M. en
J.G.M.
Adres inrichting:
Tongerloseweg 28
Hegelsom
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 Revisievergunning
Datum aanvraag:
30 september 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 8 april 2011 tot en
met 19 mei 2011. U kunt de betreffende stukken
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis
aan het Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag
van 8.00 tot 20.00 uur en dinsdag tot en met
vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer
informatie of wanneer u de stukken op een ander
tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen met de heer J. Huijs van team Vergunningen
bereikbaar onder nummer 077 – 477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog
niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen
richten aan Burgemeester en wethouders. Voor
het inbrengen van uw mondelinge zienswijze dient
u een afspraak te maken via de heer J. Huijs van
team Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs

Baetsen Gebr.
Witveldweg 9
Grubbenvorst

stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden
dan kunt u dat aangeven in uw brief waarin u uw
zienswijzen weergeeft.

Aanvrager:
Adres Inrichting:

Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.
Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor
belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij
geen zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar
voren heeft gebracht, kan geen beroep instellen.
Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep
kan worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.

Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 1 april 2011 tot en met
28 april 2011. U kunt de betreffende stukken
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek zijn
gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00 uur en
dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar
onder nummer 077- 477 97 77.

Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij verlenen deze milieuvergunning. In het belang van de
bescherming van het milieu zijn aan de beschikking voorschriften verbonden. Het betreft de
volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Zeugenhouderij
Aanvrager:
M.M. Geurts van
Lankveld
Adres inrichting:
Bergweg 3 Meerlo
Datum aanvraag:
30 september 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 Revisievergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 8 april 2011 tot en
met 19 mei 2011. U kunt de betreffende stukken
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst. De
openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk
aan de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 20.00 uur en dinsdag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van team
Vergunningen bereikbaar onder nummer 077 –
477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen deze
beschikking. Een belanghebbende kan geen
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen naar
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking
na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet
wanneer iemand in de beroepstermijn beroep
instelt en tevens vraagt om een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige
voorziening kunt u indienen wanneer u beroep
heeft ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen van een verzoek om voorlopige voorziening
is dat er sprake is van ‘onverwijlde spoed’. Dit
wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
worden gewacht op de definitieve uitspraak op
het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het beroepschrift richten aan de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet
u vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het behandelen van het
beroep en het verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie
hierover kunt u terecht bij de Raad van State, tel.
(070) 4264251, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking melding (8.40 Wm)
in het kader van de wet milieubeheer
Rectificatie
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen gelden
algemene regels, die nodig zijn ter bescherming
van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel
verplicht om hun activiteiten te melden. Deze
melding dient Burgemeester en wethouders
bekend te maken. Daarom maken zij bekend dat
bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
9 november 2010
Betreft:
WM melding activiteitenbesluit

Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
15 maart 2011
Betreft:
WM Melding 8.40 melding activiteitenbesluit
Aanvrager:
Enexis
Adres Inrichting:
Venrayseweg 117 Horst
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
25 februari 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
Melding besluit
landbouw
Aanvrager:
J.P.P. Nabben
Adres Inrichting:
Laagheideweg 20
America
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 8 april 2011 tot en met
5 mei 2011. U kunt de betreffende stukken
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek zijn
gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00 uur en
dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar
onder nummer 077-4779777.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
hogere grenswaarde in het kader van de
Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend, dat zij het
voornemen hebben om een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder te verlenen
voor een nieuw te bouwen woning aan de
Americaanseweg 66a te Horst.
Ter inzage en nadere informatie
Het ontwerpbesluit en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 8 april 2011 tot
en met 19 mei 2011. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of
wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen met de heer J. Huijs van de afdeling
Vergunningen via telefoonnummer
077 - 477 97 77.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn mondeling of schriftelijk
zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar

Wegwerkzaamheden
voren brengen. Het indienen van zienswijzen per email is vooralsnog niet mogelijk. U
kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan
Burgemeester en wethouders. Voor het inbrengen van uw mondelinge zienswijze dient
u een afspraak te maken via de heer J. Huijs
van de afdeling Vergunningen. Ingekomen
brieven met zienswijzen en verslagen van
mondeling ingebrachte zienswijzen worden
bij de andere stukken ter inzage gelegd.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Tegen het definitieve besluit kan
bezwaar worden ingediend. De reactie/heroverweging van burgemeester en wethouders wordt verwoord in een beschikking op
bezwaar. Het instellen van beroep, bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, tegen de beschikking op bezwaar
is mogelijk voor belanghebbenden. Een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit en geen bezwaar tegen
de definitieve beschikking naar voren heeft
gebracht, kan geen beroep instellen.
Horst, 7 april 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Bekendmaking APV/
Bijzondere Wetten
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Ondernemers aan de Zeesweg voor het organiseren van een Open dag voor de diverse
bedrijven aan de Zeesweg te Sevenum op
22 mei 2011;
• Stichting Grubbenvorst Promotion voor het
organiseren van Grubbenvorster zeskamp
2011 op zondag 19 juni 2011 op het terrein
van GFC’33 te Grubbenvorst;
• Sportclub U.V.B. voor het organiseren van
een rommelmarkt op zondag 15 mei 2011 op
het terrein van de sportclub, Dijkerheideweg
4 te Horst;
• Stichting Funpop voor het organiseren van
Funpop op 28 en 29 mei 2011 op het evenemententerrein Kasteelse Bossen te Horst;
• Oranje Comité Hegelsom voor het organiseren van diverse aktiviteiten op
Koninginnedag, 30 april 2011 op het terrein
van en nabij Zaal Debije, Past Debijestraat 6
te Hegelsom;
• Organisatiebureau Eeri voor het organiseren van een braderie op Koninginnedag, 30
april 2011 in het centrum van Horst;

• Organisatiebureau Eeri voor het organiseren
van Sevenumse jaarmarkt op 5 juni 2011 in
het centrum van Sevenum;
12 dagen regeling
• Melding incidentele festiviteit door Café
de Herströat, Herstraat 45 te Horst voor
zondag 1 mei 2011;
Exploitatievergunning
Luxor afhaal en bezorgcentrum voor het exploiteren van Luxor, Venrayseweg 2 te Horst;
U kunt de betreffende stukken inzien van
8 april 2011 t/m 22 april 2011 tijdens de
openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling
bij de Afdeling Vergunningen en schriftelijk
bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.
Tijdelijke verkeersmaatregel
Menwedstrijden
In verband met door Stichting Aangespannen
Evenementen Noord-Limburg te organiseren
nationale samengestelde menwedstrijden
op 9 en 10 april 2011 in de Kasteelse Bossen te
Horst worden er op voormelde data parkeerverboden ingesteld op het Peeldijkje, gedeelte
Herenbosweg en gedeelte Nachtegaallaan.
Truckrun
Op zondag 10 april 2011 wordt de Truckrun
verreden. De Truckrun is een jaarlijks terugkerend evenement met een route door de
gemeente Horst aan de Maas. Het evenement
betreft een konvooi van circa 300 vrachtauto’s waarbij mensen met een beperking de
gelegenheid wordt geboden mee te rijden via
een vaste route. In elke vrachtauto bevindt
zich, buiten de chauffeur, een deelnemer met
een beperking en een eventuele begeleider.
De hele stoet wordt ondersteund door tachtig
motorrijders. Daar waar de Truckrun passeert,
worden de wegen circa 45 minuten afgezet.
Motorzegening
In verband met de jaarlijkse motorzegening op zondag 17 april 2011 op het Past.
Vullinghsplein te Grubbenvorst zullen op deze
datum tussen 09.00 en 16.00 uur onderstaande wegen afgesloten zijn: Lottumseweg
vanaf de Pastoorstraat - Kloosterstraat vanaf
parkeerterrein de Zumpel - Reuveltweg vanaf
de Prof. Linssenlaan - Venloseweg tot de Prof.
Linssenlaan.
In verband met een 25 jarig jubileumfeest van
VOF Roscha zal op 16 april 2011 vanaf 16.00
uur een gedeelte van de Holstraat, tussen
kruispunt Bosstraat en kruispunt Kogelstraat
afgesloten zijn.

Om Pastoorsveld op een veilige manier te
kunnen aansluiten op de Kraneveldweg
is gekozen voor een verhoogd plateau.
Janssen de Jong Infra gaat deze werkzaamheden uitvoeren in week 15 (11 t/m
15 april). Uiteraard is hiervoor een verkeersomleiding noodzakelijk. Deze zal via de
bekende geel/zwarte borden worden aangegeven via de Kranestraat, Westsingel en
de Bemmelstraat v.v .

Voor informatie kunt u contact opnemen
met de heer H. Meskers van ons team
IBOR telefonisch bereikbaar op 077 - 477
94 94. Deze werkzaamheden kunnen
enige overlast geven, wij vragen uw begrip
hiervoor.

Bekendmaking verwijdering gastouderopvang en gastouderbureau uit het LRK
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend
dat op grond van artikel 10 van het Besluit
registratie kinderopvang de volgende
gastouderopvang uit het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK) zijn verwijderd:
Per 1 januari 2011
• De heer P. Mooren op het adres Genenberg
15, 5872 AL te Broekhuizen met uniek registratienummer 420050577
• Mevrouw M. in de Braek-Cuenen op het adres
Blaktweg 18, 5962 NH te Melderslo met uniek
registratienummer 679331852
Per 18 maart 2011
• Mevrouw M. Vergeldt-van Rens op het adres
Massenweg 5 a, 5962 NE te Melderslo met
uniek registratienummer 113218126
• Mevrouw M. Colbers-Engels op het adres St.
Jansstraat 60, 5964 AD te Meterik met uniek
registratienummer 406846261
• Mevrouw J. Deelen-Theelen op het adres
Horsterdijk 71, 5973 PM te Lottum met uniek
registratienummer 197824341

Per 24 maart 2011
• De heer J.Tacken op het adres
Crommentuijnstraat 44 a, 5964 NN te Meterik
met uniek registratienummer 110471581
Per 1 mei 2011
• Mevrouw M. Heldens-Schoeber op het adres
Bernadettelaan 7, 5865 BJ te Tienray met
uniek registratienummer 177504134
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend
dat op grond van artikel 10 van het Besluit
registratie kinderopvang het volgende
gastouderbureau uit het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK) is verwijderd:
Per 18 maart 2011
• Gastouderbureau Calimero op het adres
De Drink 16, 5961 RA te Horst met uniek
registratienummer 229639653

POWERKIDS
Op zondag 17 april is de POWERKIDS, een onderdeel van de Powerman in Horst.
Alle kinderen uit de gemeente Horst aan de Maas kunnen alleen of samen met een
volwassene Rennen – Fietsen – Rennen. Voor elke leeftijdsgroep zijn de afstanden
aangepast naar niveau. Op 9 april is er een gratis training voor kinderen op de atletiekbaan in Horst.
Hiervoor kan men zich aanmelden door een email te sturen naar
l.wagemans@horstaandemaas.nl
Voor meer informatie en aanmelding betreft de POWERKIDS en Powerman kun je kijken
op www.powerman.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van Rabobank
Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Uw huis als financieel
fundament.
Dat is het idee.
Er is maar één plek waar u zichzelf
kunt zijn en tot rust kunt komen. Dat
is uw eigen huis. Het biedt
bescherming tegen kou, wind en
regen. Maar het moet ook bestand
zijn tegen andere omstandigheden.
Zoals gezinsuitbreiding. Of het
verlies van een baan. Bij de
Rabobank vinden wij dat een huis
rust moet geven en geen financiële
stress. Daarom bieden wij
woonoplossingen die toekomstvast
zijn. Omdat de toekomst aan
veranderingen onderhevig kan zijn,
wilt u een hypotheek die daarop is
ingesteld.

Een huis moet rust geven.
Dat is het idee.

Bij de Rabobank zit u goed
Hebt u een eigen woning of wilt u
uw eerste stappen op de
woningmarkt zetten?
In welke situatie u zich ook bevindt,
bij de Rabobank zit u goed. Of het
nu gaat om de aankoop of
verbouwing van een woning óf om
een second opinion voor uw huidige

Sluit een hypotheek af tussen 4 april en 8 mei
en betaal 3 maanden geen rente*.
(077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl

hypotheek. Onze adviseurs houden
altijd rekening met uw totale
financiële situatie. Uw hypotheek
vormt daarbij het fundament.
Vervolgens komen alle relevante
zaken aan bod tijdens het gesprek,
zodat u de zekerheid heeft dat alles
goed én toekomstvast geregeld is.
Maak dus vrijblijvend een afspraak.
Een gesprek kost u niets, maar kan u
veel opleveren.
Actieaanbod tot en met 8 mei
Tot en met 8 mei heeft de Rabobank
een mooi aanbod voor u! Gaat u een
woning kopen of verbouwen, of wilt
u uw huidige hypotheek
overspuiten, dan hoeft u 3 maanden
geen rente te betalen*! Neem
daarom vandaag nog contact met
ons op voor een afspraak.
Een huis moet rust geven.
Dat is het idee. |
* Informeer naar de voorwaarden

Rabo Hypotheek Online
Klanten raadplegen vaak het internet wanneer zij zich
oriënteren voor een hypotheek. Toch blijkt in de praktijk
dat de meeste mensen een hypotheek pas afsluiten na
een persoonlijk gesprek met een hypotheekadviseur.
Daarom introduceerde Rabobank Maashorst een nieuwe
manier om over een hypotheek met de bank in contact te
komen: via www.rabohypotheekonline.nl/maashorst.
Daarmee combineren we de voordelen van het
gebruiksgemak van internet enerzijds met een persoonlijk
advies anderzijds. Via deze website kunt u direct chatten
met de gecertificeerde hypotheekadviseurs van Rabobank
Maashorst. De site is laagdrempelig, gebruiksvriendelijk en
als u dit wenst, anoniem!

Gesloten en toch open.
Dat is het idee.
Op Goede Vrijdag 22 april en Tweede Paasdag
25 april zijn onze kantoren gesloten.
Wij wensen u fijne Paasdagen!

U kunt via de website bij ons terecht met al uw vragen
over uw hypotheek of het nu gaat om een wijziging, een
verhoging maar ook een eerste advies over de aankoop
van een woning.
V.l.n.r. Huub Leijsten, Marijn van der Coelen, Yvonne Kersten,
Linda van den Ham, Fred Wiardi

Op de website www.rabohypotheekonline.nl/
maashorst vindt u informatie hoe u met ons kunt chatten.

Regel uw bankzaken 24 uur per dag via:
www.rabobank.nl/maashorst |

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

is een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray
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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.

Bart Bertrams nieuw raadslid voor Essentie
Bart Bertrams uit Horst wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering
van 12 april aanstaande beëdigd als raadslid voor Essentie in de gemeente
Horst aan de Maas. Aanleiding hiervan is het plotselinge overlijden van
Frank Wintels eind februari waardoor er een zetel van Essentie beschikbaar
kwam.
Ervaring
Bart stond bij de verkiezingen
in 2009 zesde op de lijst van
Essentie en is al jaren op de
achtergrond politiek actief in Horst
aan de Maas. “Ik ben de politiek
ingestapt nadat ik kritiek had op
hoe sommige dingen in de
gemeente geregeld waren en waar
ik een ander idee over had. Ik ben
dus gedreven vanuit de optiek dat
als je kritiek hebt, je zelf met

oplossingen moet komen” aldus
Bart. Het afgelopen jaar was Bart
onder andere al commissielid voor
Essentie in de commissie
Samenleving.
Profiel
Na zijn jeugd doorgebracht te
hebben in Grubbenvorst is Bart nu
reeds jaren in Horst woonachtig samen met zijn vrouw en drie kinderen.
Bart: “Ik werk met veel plezier voor
een softwarebedrijf waarvoor ik het

hele land door reis. In mijn vrije tijd
zet ik me, naast de politiek, onder
andere ook in voor de school waar
mijn kinderen op zitten.”
Duidelijk en kaderstellend
Bart licht toe wat hij zich als doel
stelt als raadslid: “Ik stel me als doel
dat de gemeente eenvoudiger en
doelmatiger moet worden. Daarbij
moeten wonen en ondernemen in
harmonie samengaan. Mijn ideale
gemeente is er een die zorg draagt
voor hen die, vaak tijdelijk, minder
kunnen. Maar ook een gemeente
die ruimte biedt voor hen die willen.
Met dat uitgangspunt ga ik me de
komende jaren fanatiek inzetten voor
Essentie en voor Horst aan de Maas.”

Cactus
Column

Knoeiwerk

WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

It’s Clean

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

S L I J T E R I J
maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513

WEIJS
DRANKENHANDEL

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

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

Doosprijs

TE KOOP in Sevenum

donderdag vrijdag zaterdag
★Appelcitroenvlaai
van e 9,95 voor e 8,75
★ Croissants
3+1 GRATIS
maandag dinsdag
woensdag
★ Lente koffiebroodje
3+1 GRATIS
★ Bienenstich
van e 9,95 voor e 8,75

291

Bouwplaats ± 1000 m²
Kavel 291
Gelegen op een zeer
aantrekkelijke locatie.
Midden in het dorp.
Geschikt voor vrijstaande
woning. Prijs op aanvraag.
Tel: 077 4671606
Molenveldweg 21,
Sevenum

Bespreking Poll week 12

Mensen moeten ook bij de schijn van dierenmishandeling aangifte doen
Dierenmishandeling, huiselijk geweld, mishandeling, allemaal zaken
waar het overgrote deel van de mensen fel op tegen is. Maar als we het zien
of er zelf mee te maken krijgen, worden we toch vaak iets minder stellig.
Veel mensen voelen een drempel om bij het zien van bijvoorbeeld sterk verwaarloosde of mishandelde dieren aangifte te doen, misschien uit angst voor
represailles of dat de klacht niet in behandeling wordt genomen.

Daarnaast zijn dergelijke meldingen niet altijd terecht. Een kleine meerderheid van de stemmers op deze poll is het oneens met de stelling om ook
bij de schijn van dierenmishandeling aangifte te doen.
Het wordt niet duidelijk waarom. Misschien omdat we het welzijn van
dieren niet gelijkstellen aan dat van mensen of omdat het niet altijd is
wat het lijkt.

Door verscherpte wetgeving dreigt een tekort
aan kinderopvang
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Deze week is op de gemeentepagina van Horst aan de Maas te lezen dat
een aantal gastouderbureaus uitgeschreven zijn of worden uit het Landelijk
Registratie Kinderopvang (LRK). Voor ouders met onregelmatige werktijden
biedt gastouderopvang een uitkomst. Deze vorm van kinderopvang is in de
laatste jaren sterk toegenomen. De wet is in 2010 aangepast om de gastouderopvang betaalbaar te houden en om misbruik van subsidie tegen te gaan. Een
van de belangrijkste veranderingen is het invoeren van het LRK. Alleen ouders
die gebruikmaken van gastouderbureaus die in dit register staan, komen voor

kinderopvangtoeslag in aanmerking. Inschrijven in dit register kan alleen als aan
strenge kwaliteitseisen wordt voldaan. Zo dient de betaling aan de gastouders
via het gastouderbureau te verlopen, dient de GGD toezicht te houden op de
opvang in het huis waar de kinderen worden opgevangen en is het maximale
bedrag dat ouders per uur aan kinderopvangtoeslag ontvangen verlaagd naar
5 euro (voorheen 6,10 euro). Door deze (strenge) maatregel verdwijnen veel
gastouderbureaus, die niet aan de voorwaarden voldoen, maar wellicht prima
gastouderbureaus zijn. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 13) > Iedereen moet een bijenplant in de tuin zetten > eens 38% oneens 62%

Het zat er natuurlijk al aan
te komen, het gescheiden
ophalen van wortelen en
aardappelrestjes. Is de
bevolking eindelijk gewend aan
het apart aan de straat zetten
van plastic, papier en de groene
bak, komen daar na de
vakantie ook nog aparte
vuilophaalroutes voor
broodkorsten,
aardappelkruimels en verdere
etensresten bij. Birgit Op de
Laak heeft weer eens een kreet
gelanceerd waarbij kennelijk
niet over de consequenties
werd nagedacht. Want waar
moeten ouderen,
alleenstaanden en
appartementenbewoners nu
weer met die rotzooi naartoe.
In het aanrechtkastje opslaan
tot je de hut uitrent van de
stank of in de kleine berging
opslaan? En in een plastic zakje
doen mag waarschijnlijk niet
van Birgit. De controleurs van
de gemeente gaan dan zeker
de aan de weg gezette groene
bakken ja, die voor restafval,
nazoeken of er toevallig een
papiertje van een pepermuntje
tussen het huisvuil zit. Kortom,
zolang in geheel Nederland
deze betuttelende maatregelen
niet zijn ingevoerd kan de
bevolking van Horst aan de
Maas beter gewoon door blijven
gaan met de afvalregeling zoals
die tot dusver goed schijnt te
werken. Zelfs het aanleverpunt
bij de Plus krijgt steeds meer
lege melk- en frisdrankpakken
te verwerken. En ook de
voorraad blik zwelt daar
gestaag aan. Wat wil een
wethouder nog méér? In elk
geval moet ze oppassen dat er
niet gewezen gaat worden naar
hobby´s waar sommige partijen
ter linkerzijde het alleenrecht
op schijnen te hebben! Hoewel,
op een ander niveau is in de
Limburgse politiek ook het
nodige knoeiwerk waar te
nemen. Kijk maar eens naar het
gesjoemel met de CDAkieslijsten, onze Ger zou daar
gallisch van worden! Op het
moment dat de onderste steen
boven komt is er van het CDA
alleen nog de herinnering aan
een vroeger rijk rooms leven
over en is er een prima college
van deputés, zonder Ger.
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Nu geheel zelfstandig voor nog NIEUW NIEUW
betere kwaliteit en hoog slagingspercentage

NIEUW NIEUW

ACTIE ACTIE

De eerste 25 aanmeldingen krijgen
€ 25.00 korting bij inschrijving.

ACTIE ACTIE

Zie www.geertnottelman.nl

Geert Nottelman al 10 jaar een begrip in Horst en omgeving.
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Fietsenmarkt op
Koninginnedag in Horst
Zoals elk jaar op Koninginnedag organiseert Toer- en WielerClub
Oranje een Oranjetocht inclusief fietsenmarkt. Voorgaande jaren was deze
fietsenmarkt een groot succes.
Voor iedereen die thuis nog een
ongebruikte fiets heeft staan, is er de
mogelijkheid deze op 30 april door de
Toer- en WielerClub laten verkopen.
Alle fietsen zijn welkom. Mensen die
op zoek zijn naar een goede twee-

Rommelmarkt en openbare
veiling in Kronenberg
Op zondag 17 april 2011 organiseert Fanfare Monte Corona
Kronenberg & Evertsoord een rommelmarkt met een openbare veiling.
Van 13.00 tot 17.00 uur zijn de
deuren van het gemeenschapshuis
de Torrekoel in Kronenberg geopend
en kunnen bezoekers terecht voor
allerhande spullen als speelgoed,
keuken-, en huis- en tuinartikelen.

Raedts Bouwbedrijf in
Oostrum is specialist
in onderhoud en
renovatieprojecten en
kleinschalige nieuwbouw.

Bij Raedts Bouwbedrijf
werken 35 personen die een
ruime ervaring koppelen
aan kwaliteit en creativiteit.
Er wordt gewerkt in een
informele en collegiale sfeer.

Het werkgebied beslaat
voornamelijk Noord-Limburg
en Oost-Brabant.

zijn betrokkenheid en een
ruime ervaring in het op een
no-nonsense manier van
realiseren van bouwprojecten.

Tijdens de openbare veiling
worden diverse spullen per opbod
verkocht, deze veiling begint om
14.00 uur. De entree bedraagt 1 euro,
voor kinderen tot 12 jaar is de entree
gratis.

Bij Raedts Bouwbedrijf zijn op dit moment mogelijkheden voor mensen die houden van een uitdagende
werkomgeving en het werken in teamverband. Vakmensen die kwaliteit en klanttevredenheid hoog
in het vaandel hebben staan. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten voor de
volgende functies;

Kijken naar kunst
van kinderen

Werkvoorbereider/calculator

Van 11 april tot en met 7 mei is bij BiblioNu in Horst een expositie te
zien van kunstwerken van kinderen die een cursus volgen bij het
Kunstencentrum Jerusalem.

De werkvoorbereider/calculator werkt met een grote mate van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid
van het begin tot het einde aan een project.
Werkzaamheden:
• Zelfstandig opnemen van werken, maken van ramingen en inschrijfbegrotingen
• Overdragen van werkzaamheden aan uitvoeringsteam
• Begeleiding van financiële en technische zaken tijdens het bouwproces
• Uitbesteden van werken aan onderaannemers en beoordelen hiervan
• Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers
• Bijwonen van bouwvergaderingen
voor deze functie vragen wij:
• MBO/HBO Bouwkunde of vergelijkbaar werk- en denkniveau
• Minimaal 3 jaar ervaring in calculatiewerkzaamheden en werkvoorbereiding
• Praktische kennis op het gebied van automatisering
• In bezit van rijbewijs B

uitvoerder
Kenmerkend voor het bedrijf

dehands fiets zijn op Koninginnedag
welkom in de Mèrthal in Horst.
Voor nadere informatie neem
contact op met Jack Hermans, per
telefoon 077 398 52 47 of via mail
oth@twcoranje.nl

In Horst worden de kinderen
begeleid door docent Roel Sanders
van Kunstencentrum Jerusalem,
ze werken in het zolderatelier
van het Gasthoes. In Venray is de
begeleiding in handen van Roel
Sanders en Marlies van Zeben en
wordt er gewerkt in het kinderatelier van Kunstencentrum Jerusalem.
Tijdens de lessen ‘kinderkunstwerkplaats’ en ‘tekenen en schilderen’
hebben de kinderen tweedimensionaal en ruimtelijk werk gemaakt in
een ongedwongen sfeer en in een
veilige omgeving waar creativiteit en
plezier voorop staat.

De resultaten zijn het bekijken
waard. Gekke, leuke, mooie en
ontroerende ideeën zijn door de
kinderen op papier gezet of verwerkt in klei, hout, steen of papier.
Op 11 april wordt de tentoonstelling
geopend om 19.00 uur in de
prentenboekenhoek. Kinderen,
ouders, familie en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Voor meer informatie over
het cursusaanbod van het
Kunstencentrum kijk op www.
kunstencentrumjerusalem.nl of neem
contact op met Jeanny van Lieshout,
jeanny@kunstencentrumjerusalem.nl

De uitvoerder stuurt en bewaakt het totale bouwproces in de uitvoerende fase op het gebied van
technische, financiële, administratieve en personele zaken
Werkzaamheden:
• Realiseren van projecten conform planning en bewaking van de voortgang en kwaliteit
van de uitgevoerde werkzaamheden
• Leiding geven aan bouwplaatspersoneel en aansturen van onderaannemers
• Bijwonen van bouwvergaderingen
• Verantwoordelijk voor de nazorg tot einde onderhoudstermijn
• Assisteren tijdens projectvoorbereiding
• Adviseren tijdens calculatiefase
voor deze functie vragen wij:
• MBO Bouwkunde of vergelijkbaar werk en denkniveau
• Minimaal 5 jaar praktijkervaring
• Indien nodig, bereidt tot het volgen van aanvullende opleidingen
• In bezit van rijbewijs B/E

Raedts Bouwbedrijf B.V.
Mgr. Hanssenstraat 57
5807 BB Oostrum
T: (0478) 58 14 69
F: (0478) 58 14 13
E: info@raedts-bouwbedrijf.nl
www.raedts-bouwbedrijf.nl

interesse in één van deze functies?
Stuur dan een brief met CV naar;
Raedts Bouwbedrijf B.V.
Postbus 5014
5800 GA Venray
Of per e-mail; info@raedts-bouwbedrijf.nl
Voor meer informatie over de vacatures kun je tijdens kantooruren contact opnemen met
Gé van Soest (voor de vacature Uitvoerder) en Jan Vullings (voor de vacature werkvoorbereider/
calculator) op telefoonnummer 0478 - 58 14 69

Bouwen op vertrouwen

Jan van Helden kreeg dinsdagmiddag een schildje aangeboden
van de Stichting Wandeldriedaagse uit Horst, omdat hij na 29 jaar stopt
met het regelen en uitdelen van groente en fruit tijdens de wandeldriedaagse.
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Sevensangher Bart Janssen uit Sevenum zingt bijna dagelijks

Iedereen kan zingen

In Sevenum vierde mannenkoor Die Sevensanghers vorige week zaterdag hun 50-jarig bestaansfeest. De heilige
mis werd opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Unie en pianiste Oksana Baljva. Na de jubileummis in de kerk
was er een reünie in de Sevewaeg. Daar vond ook de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van de jubileum-cd
aan Guus Fleuren, Sevensangher sinds de oprichting van het koor. HALLO sprak met Bart Janssen, voorzitter en
tevens jongste lid van Die Sevensanghers.

Bart Janssen is geboren en getogen in Hegelsom. Hij studeerde en
woonde tot 2003 in Tilburg waarna
hij naar Sevenum verhuisde. Bart is
met zijn 35 jaar het jongste lid van
het mannenkoor. In het dagelijks
leven is hij werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs op het
regionaal opleidingencentrum (ROC)
Ter AA in Helmond. Een deel van de
week werkt hij er als interim teamcoordinator. Daarnaast is hij projectleider van ETV.nl Brabant; ETV staat voor
educatieve televisie. Bart is getrouwd
met Mirjam en samen hebben ze drie
kinderen: Teun (5), Lotte (3) en Coen
die 1 jaar oud is. Een jonge huisvader met een grote voorliefde voor
muziek. Een collega muziekdocent
omschreef hem een keer als extreem
muziekliefhebber.

Vroeger werd meer
gezongen
In 2003 werd Bart Janssen lid van
het mannenkoor omdat hij na zijn
verhuizing naar Sevenum lid wilde
worden van een vereniging. “Ik had
nog nooit gezongen, maar de klank
van een vierstemmig mannenkoor
heb ik altijd geweldig gevonden”, aldus de zanger. Een andere reden om
bij het koor te gaan is het feit dat hij

werd gevraagd door de vader van zijn
zwager die ook bij het Sevenumse
mannenkoor is. “Anders had ik denk
ik de stap niet zo snel gezet. Hoe
je het ook wendt of keert, er is een
drempel om binnen te stappen en
mee te zingen. Volgens mij komt dat
ook omdat zingen niet meer vanzelfsprekend bij het leven hoort. Er wordt
vandaag de dag een stuk minder
gezongen dan zo’n vijftig jaar geleden. Ook het idee dat heerst: ik kan
niet zingen is voor sommige mensen
een reden om niet bij een koor te
gaan. Maar dat is natuurlijk niet waar,
iedereen kan zingen”, aldus de jonge
voorzitter.

Kameraadschap en
onderlinge band
Het Sevenumse mannenkoor
telt momenteel 55 leden. Tijdens de
reünie na de jubileummis, kreeg de
79-jarige Guus Fleuren het eerste
exemplaar van de jubileum-cd. Bart
Janssen: “Guus is al vijftig jaar bij
het koor en dat is langer dan zijn
huwelijk met zijn echtgenote”, aldus
de voorzitter. Die Sevensanghers
zijn geen kerkkoor maar treden wel
regelmatig op in de kerk. Naast de
Cecilia mis, en eventuele bruiloftsmissen en begrafenissen, vinden alle

andere optredens buiten de kerk
plaats. Op jaarbasis treden de zangers
zo’n veertien keer op. “Weet je, de
onderlinge band binnen ons koor
is er een van kameraadschap. Daar
kunnen we nog jaren op vooruit.
Belangrijk is wel dat er jaarlijks een
paar nieuwe leden bijkomen en dat
lukt vrij aardig. We hebben ons koor
met 55 zangers op sterkte kunnen
houden”, zegt Janssen.

Jubileum-cd bijna te
koop
Voor het gouden jubileum zijn
alle leden in het nieuw gestoken.
Bart: “Het is een klassiek pak geworden maar wel een met een eigentijdse uitstraling. Een pak dat past
bij een mannenkoortraditie, geheel
uitgevoerd naar de huidige tijd. Zo
zullen we ons in dit jubileumjaar dan
ook op diverse plekken in Sevenum
laten zien en hopen zo de herkenbaarheid te vergroten en de drempel
om bij het koor te komen te verlagen”, besluit Janssen het interview.
De jubileum-cd is vanaf zaterdag
9 april te koop bij Primera Sevenum
en bij Jumbo Drogist Sevenum. Er
staan vijftien nummers op die een afspiegeling vormen van het repertoire
van Die Sevensanghers.

Vrije markt in America
Op zondag 5 juni organiseert muziekvereniging St. Caecilia uit America de jaarlijkse vrije markt in America.
Er is die dag weer van alles te koop en er zullen tijdens de markt enkele activiteiten plaatsvinden, waarbij
speciaal aan de kinderen wordt gedacht.
De opzet zal dit jaar niet veel
verschillen met voorgaande jaren.
Ook nu kunnen mensen zich opgeven voor een standplaats (van
4 meter breed). Hier zijn geen
kosten aan verbonden, wel dienen

deelnemers zelf voor een kraampje
of iets dergelijks te zorgen (bijvoorbeeld een tafel met eventueel een
afdak). Opgeven voor de markt
kan bij Marion Schreurs-Heijnen via
marionheijnen@home.nl of

077 398 72 70.
Geef hierbij de volgende gegevens door: naam, adres, telefoonnummer, eventueel e-mailadres
en het soort artikelen dat wordt
verkocht.

Warmtepomptechniek
Zonnecollectoren / PV-cellen
Cv-installaties
Koelinstallaties
Ventilatie
Sanitaire installaties

Meet- en regeltechniek
Domotica
Elektrotechniek
Data- en telecommunicatie
Beveiligingstechniek
Service & onderhoud
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A.s. zondag OPEN in Horst
EXTRA HOGE KORTINGEN!

10 APRIL

van 12.00 - 17.00 uur.

AL 75 JAAR EEN ZAAK VAN VERTROUWEN
Bij onze 23 winkels in het zuiden van het land kunt u terecht voor de unieke combinatie
van deskundig advies, persoonlijke aandacht en tóch de laagste prijzen in de markt!
Deze ingrediënten vormen de solide basis van de hoge klanttevredenheid en onze
grote groep trouwe klanten. Onze vriendelijke medewerkers staan hiervoor garant!

GRANDIOZE

Wilt u dus écht slim kopen? Kom dan naar MAXWELL, een zaak van vertrouwen!

RESTANTEN-VERKOOP!
Wegens succes 1 week verlengd!!

Uitlopende modellen tegen ongelooflijk lage bodemprijzen!!

OP=OP!

•
•
•
•

Vol-elektronisch bediening.
Meervoudige waterbeveiliging.
Programmaverloop-indicatie.
10% zuiniger dan A-Klasse!

TOPKWALITEIT!

549

399
DEZE WEEK:

LCD TV

Geïntegreerde speakers.
Smart Energy Saving Plus.
ZIGGO gecertificeerd.
2x HDMI-aansluiting.
2 JAAR GARANTIE.

Mét deskundig advies
én Super-Service!
E PRIJS
LAAGST LAND
DER
VAN NE

= 50 inch

600

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

OP=OP! 899

699

127 CM PLASMA TV
•
•
•
•

Full HD beeldkwaliteit.
600 Hz Subfield Motion.
Clear Image beeldscherm.
Automatische aanpassing
helderheidsniveau.
• 2 JAAR GARANTIE.

óf 10x €

69,90*

299

200 WATT
• Bediening met aanraakscherm.
• Weergave van DVD, MP3/
WMA/JPEG en
MPEG-2/-1/DivX®.
• FM tuner met Radio Data
System.
• HDMI uitgang, USB host.

199

Mét deskundig advies
én Super-Service!

0
18

33

5

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

DROGER
VANAF € 185

699

ENERGIEKLASSE A
• 335 liter koelgedeelte.
• 180 liter vriesgedeelte.
• No Frost systeem = nooit meer
ontdooien.
• Watertap en ijsblokjesautomaat.

óf 10x €

ITSTEL

GEEN AFVOER NODIG
6 KILO INHOUD
•
•
•
•

Automatische cooldown.
Links / rechts draaiend.
Beveiligd tegen oververhitting.
Draaiknopbediening.

165 LITER GROTE
VRIESKAST

399

399

39,90*

WEBCAM

2 GB

L.
90

199

125

90 LITER KOELKAST
ENERGIEKLASSE A
• Overzichtelijke indeling.
• In hoogte verstelbaar
draagplateau.
• Grote groentelade.
• Zuinig in verbruik.

STOFZUIGER
1800 WATT
+ GRATIS PARKETBORSTEL
• 2-delige zuigbuis.
• 10 meter actieradius.
• Voor parket / laminaatvloer.
• Elektronische zuigkrachtregeling.

69

49

ALLES-IN-ÉÉN PRINTER
AFZONDERLIJKE INKTPATRONEN
• Afdrukken, scannen en
kopiëren.
• Tekstdocumenten en foto’s
van fotolabkwaliteit.
• Epson DURABrite Ultra-inkt.

69

SCHEERAPPARAAT

• Ergonomische handgreep.
• Reflex Action systeem.
• Super Lift & Cut-technologie.

óf 10x €

39,90*

• AMD Athlon II Dual-Core P340 processor (2.4 GHz).
• 320 GB harde schijf, 2 GB DDR3 RAM intern
geheugen.
• AMD Radeon HD4250 shared videogeheugen.
• HDMI, 5-in-1 card reader, 1.3MP webcam.
Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald

Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 500

€ 15

15,0%

43

€ 637,68

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

€ 1.500

€ 45

15,0%

43

€ 1.913,04

Eenmalige
kredietvergoeding

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

Maandlast

Totale prijs
van het
krediet

* een doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en merknaam van Santander Consumer
Finance Benelux B.V.. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel
of raadpleeg deze op www.comfortcard.nl. Santander en Maxwell geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

SUPERGLAD
RESULTAAT

29

399

NOTEBOOK

32,90*

Kredietsom

88

499

INTERN GEHEUGEN

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen

149

27,50*

HARDE SCHIJF

329
óf 10x €

óf 10x €

320 GB

• 4-sterren vriesgedeelte.
• 6 robuuste vriesladen.
• 23 uur bewaartijd bij
stroomuitval.
• Dankzij speciale isolatie
tot wel 25% zuiniger!

479

ENERGIEKLASSE AAA

275

39.6
CM
= 15.6 inch

.

143 CM

óf 10x €

CONDENSDROGER

69,90*

5L
16

TOPKWALITEIT
VAATWASSER
12 COUVERTS
• Automatische
3-in-1 herkenning.
• Aqua-Stop met levenslange garantie.
• Starttijdkeuze.
• Aquasensor.

399

998

515 LITER
AMERIKAANSE
KOELKAST

STARTU

FRONT SURROUND SYSTEEM

379

L.

127 CM

499
L.

•
•
•
•
•

DEZE WEEK:

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 10 april 2011).

= 37 inch

1400 TOEREN WASAUTOMAAT

OP=OP!

129

66

NAVIGATIESYSTEEM
•
•
•
•

8.9 cm touchscreen.
32 Europese landen op kaart.
Duidelijke rijbaanbegeleiding.
2 JAAR GARANTIE. OP = OP!

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)

VENRAY
Merseloseweg 7-11
(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

Kijk ook op www.maxwell.nl

m060411

94 CM
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Groen- en plantenmarkt Kwekerscafé
in Museum De Locht
boomteelt
In veel plaatsen in Nederland worden ieder voorjaar onder grote belangstelling geranium- en plantenmarkten gehouden. Dankzij een intensieve samenwerking tussen Groei & Bloei, afdeling Noord-Limburg en
Museum De Locht wordt op 10 april ook in de regio Horst aan de Maas een groots opgezette Groen- en
plantenmarkt georganiseerd.

Op donderdag 14 april wordt in de regio Noord-Limburg voor de
eerste keer een kwekerscafé georganiseerd. De avond die wordt
georganiseerd door de Boomteeltstudieclub begint om 19.30 uur en
is bedoeld om eens op een andere manier kennis en ervaringen
uitwisselen.
In een informele en ontspannen sfeer kan iedereen die betrokken is bij de boomteelt of die de
sector een warm hart toedraagt die
avond zijn of haar bedrijf promoten
of iets naar wens inbrengen. Het
thema van dit kwekerscafé gaat
over inspirerende organisaties met
de centrale vraag: waar haal je als
ondernemer in de boomteelt je
inspiratie vandaan en hoe zet je die
inspiratie om in daden?
Het kwekerscafé is een open
activiteit waarbij ieder bedrijf of
organisatie die dat wenst
3 minuten de gelegenheid krijgt om
iets te vertellen over wat dit thema
bij hen oproept en vooral wat bij
het eigen bedrijf of organisatie
inspirerend is. Een uitermate goede

Waar het tijdens de plantenmarkt
allemaal om draait is de presentatie,
informatie en verkoop van perkplanten, (vrucht)bomen (onder andere
minitrees), heesters, groenten- en
kruidenplanten, maar ook bloembakken, tuindecoraties en tuinbenodigdheden door kwekers en andere
standhouders.
De plantendokter is aanwezig om
uitleg te geven over allerlei plantenziekten en andere afwijkingen die
planten kunnen bedreigen. Een tuinarchitect geeft adviezen om ideeën
omtrent inrichting en opzet van een

tuin om te zetten in een concreet
plan. Bezoekers kunnen zich ook
laten informeren over onderhoud
en gebruik van tuingereedschap.
Een biologische kruidenteler en een
biologische groenteteler laten zien
dat deze teeltwijze steeds meer terrein wint.
Docenten van Groei & Bloei
verzorgen bloemschikdemonstraties, waaraan ook kinderen kunnen
deelnemen. Een bijzondere activiteit
op deze dag is zeker ook het veilen
van bloemstukken en allerlei planten, waaraan alle bezoekers kunnen

deelnemen.
De Groen- en plantenmarkt vindt
plaats op zondag 10 april van 11.00
tot 17.00 uur in Museum De Locht aan
de Koppertweg in Melderslo,
telefoon 077 398 73 20.
De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen 5 euro en voor kinderen tot
12 jaar bedraagt de toegang 2,5 euro
(kinderen tot 4 jaar gratis).
Leden van Groei & Bloei hebben op
vertoon van hun lidmaatschapskaart
gratis toegang voor twee personen.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

gelegenheid om het eigen bedrijf
te promoten en een ideale mogelijkheid tot kennisuitwisseling op
het gebied van ondernemerschap.
Leo van de Laak, voorzitter van
de Boomteeltstudieclub en initiatiefnemer, zal de avond begeleiden. Als het nieuwe idee aanslaat,
wil de studieclub, naast alle
reguliere activiteiten, tweemaal per
jaar zo’n kwekerscafé organiseren.
Iedereen is van harte welkom in
café de Harmonie, Hoofdstraat
8 te Lottum (dus ook niet leden,
handel- en ketenorganisaties,
stakeholders, politiek et cetera).
De toegang is gratis en de avond
duurt tot 22.00 uur.
Voor meer informatie zie
www.boomteeltstudieclub.nl

Nieuwe voorzitter
Zonnebloem
De Zonnebloem afdeling Horst heeft maandag 28 maart tijdens
de bestuursvergadering Toos Craenmehr gekozen als nieuwe
voorzitter. Zij is al jaren vrijwilligster en verpleegkundige bij de
Zonnebloem.
Op de jaarvergadering van
23 februari jongstleden nam het
bestuur afscheid van mevrouw
Thea Rops, die na bijna 30 jaar

het stokje overdroeg aan haar
opvolgster. Thea Rops heeft zich
ruim 35 jaar actief ingezet voor de
Zonnebloem.

KOOPZATERDAG 9 april 9.00-16.00 uur
KOOPZONDAG 10 april 11.00-17.00 uur

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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Bronzen Wijsneus voor Ton Wijkgebouw
Bukkems uit Griendtsveen ‘t Östenriekske
verkocht
In de Mèrthal werd op de Wijsneuzendag afgelopen zondag de achtste Bronzen Wijsneus uitgereikt.
Dit gebeurde op feestelijke wijze door burgemeester Kees van Rooij aan Ton Bukkems uit Griendtsveen.

De Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus heeft wijkgebouw
’t Östenriekske aan de Noordsingel in Horst verkocht aan de huurders.
Wijkgebouw ’t Östenriekske is in april 1978 geopend.
De doelstelling van de Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus bij
het beheer van het gebouw was het organiseren van activiteiten zonder
winstoogmerk en het creëren van een ruimte voor sociaal en maatschappelijke activiteiten.

De Bronzen Wijsneus is een
tweejaarlijks eerbetoon van
Stichting De Peelkabouters en wordt
toegekend aan degenen die de
verbeeldingskracht en het welbevinden van jeugdigen en jongeren

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

Steenstraat 13 5961 ET HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

hebben bevorderd.
De jury van deze ereprijs roemt
Ton Bukkems voor de organisatie van
een goed en veilig carnaval voor kinderen en het kindervakantiewerk in de
zomer. Hij heeft dit meer dan 25 jaar

gedaan en weet zich daarin gesteund
door de dorpsgemeenschap. Daarbij is
Ton bekend vanwege zijn werk in de
dorpsraad, als samensteller van het
plaatselijk mededelingenblad en zijn
werk voor de parochie.

Door gewijzigde wetgeving
werd het voor de Stichting
Gemeenschapsbelangen Norbertus
in de jaren negentig niet meer
mogelijk feesten en dergelijke te
houden en met de opbrengst hiervan de exploitatie van het gebouw
uit te rode cijfers te houden. In
overleg met de gemeente is toen
besloten om het pand vanaf 1995
te gaan verhuren.
Door maatschappelijke ontwikkelingen (terugloop van inzet
van vrijwilligers, minder sociaalculturele gebruikers) werd het
gebouw steeds commerciëler van
opzet. Toen het bestuur in 2008
voor het eerst sprak over verkoop
en dit deelde met de huurders
gaven deze te kennen interesse te
hebben in het gebouw.

Doordat de bestemming
van het perceel in het bestemmingsplan nog gewijzigd moest
worden van Bijzondere doeleinden
(buurthuis) naar Horeca heeft de
verkoop nog ruim twee jaar op zich
laten wachten. Vanaf begin maart
2011 zijn Patricia en Paul Kohlen
de eigenaar van het gebouw dat
inmiddels beter bekend is als De
Leste Geulde.
De Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus gaat verder als
fondsbeheerder. Verenigingen en
sociaal-culturele instellingen kunnen
aanvragen indienen voor geldelijke
ondersteuning van uit te voeren
projecten. Bij de toekenning van
gelden zullen verzoeken uit de wijk
Norbertus als eerste in aanmerking
komen voor ondersteuning.

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

www.ikzoekeencontainer.nl

kies voor couNselliNg!

tel. (077) 320 97 00

Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

Famos bv is een internationaal
opererend productie- en
assemblagebedrijf van roestvaststalen
eindproducten voor de medische industrie.

Vanwege expanderende afzetgebieden en activiteiten is Famos bv op zoek naar een nieuwe
enthousiaste medewerker welke wil meewerken aan de verdere groei van ons bedrijf:

Tig lasser/consTrucTiebankwerker
Functieomschrijving:
• Het zelfstandig voorbewerken, lassen, monteren en samenstellen van
RVS materiaal tot klant specifieke eindproducten
• Je werkt op basis van constructietekeningen
Functie eisen:
• Ruime werkervaring als Tig lasser RVS buizen en platen maximaal 1,5mm
• Lasniveau 3 of 4
• Zelfstandig constructietekeningen kunnen lezen
• Zelfstandig constructiebank werkzaamheden uit te voeren zoals
slijpen, frezen, boren, tappen
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
Wij bieden u een schone, prettige werkomgeving met een goede
salariëring en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

en mediterrane planten
Lage prijzen, uitzoeken op het
1 ha grote perceel,veel eigen kweek!
tuinplanten, olijven
palmen 200 cm € 165,-

hedera aan stok in pot 120 cm lang

€ 1,39

groente en sla pla
nten, tomaten pla
nten,
komkommer plan
ten enz

lei en dak bomen ook wintergroen

groothandels prijz

€ 34,-

en

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande vacature dan verzoeken wij u uw
sollicitatiebrief inclusief CV te zenden aan Famos bv
t.a.v. mevrouw C.J.H. van den Bekerom op onderstaand adres:

Famos bv
Noorderpoort 20
5916 PJ Venlo
e-mail: c.bekerom@famos.nl

Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 06 30 58 79 98 - E-mail: bluestone@live.nl
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Toneelvereniging Mimus Tienray viert
15-jarig jubileum
In 2011 is het vijftien jaar geleden dat Toneelvereniging Mimus werd opgericht. Dit jubileum wordt gevierd met
de voorstelling ‘Kaviaar Speciaal’ dat in april in het Parochiehuis in Tienray en in mei in de Schouwburg in Venray
wordt opgevoerd.

Ingrediënten die ook volop aanwezig
waren in de stukken die Mimus in de
loop der jaren op de planken heeft
gezet.
Mimus viert het 15-jarig bestaan
met Kaviaar Speciaal, een komedie in
drie bedrijven, geschreven door José
Frehe en Rob van Vliet onder regie van
Huub Schreurs. In deze komedie maken
we kennis met twee tegenpolen, de
familie Van Geffen die de cafetaria in
het dorp runt en anderzijds de kouwekak familie Van Hennegauwen. De
link tussen beide families is Bets, de
werkster. Het stuk handelt over wat
er allemaal gebeurt wanneer beide
families noodgedwongen met elkaar in
contact komen.

De uitvoeringen vinden plaats op
vrijdag 15 april, zaterdag 16 april en
zondag 17 april in het Parochiehuis aan
de Bernadettelaan 10 te Tienray. De
aanvang van de voorstellingen is om
19.30 uur en de kaartjes kosten 7,50
euro.
Vanwege het 15-jarige jubileum
vindt er op maandagavond 9 mei
een extra uitvoering plaats in de
Schouwburg in Venray. De aanvang
van deze voorstelling is om 20.00 uur.
Kaartjes voor deze voorstelling kosten
7,50 euro in de voorverkoop en 10 euro
aan de kassa. Reserveren is mogelijk
en kan per telefoon 0478 85 14 87
of 06 46 21 84 86 of per e-mail
mimus.tienray@gmail.com

Voorjaarsconcert
in Griendtsveen
In 1996 werd de toneelvereniging
opgericht. Marja Witlox en Wil Stultjens
wilden het toneel in Tienray nieuw leven inblazen. Ooit was er in Tienray wel
een toneelgroep, maar deze bestond
al lang niet meer en het werd volgens
deze dames tijd om in Tienray weer
een toneelvereniging op te richten.

Al snel voegde Toos Renkens zich bij
Marja en Wil en er werd een oproep
geplaatst in het Tienders Krantje. Er
meldden zich twaalf personen aan en
op 30 mei 1996 was Toneelvereniging
Mimus een feit.
De naam Mimus vindt zijn
oorsprong in Sicilië. Mimus is een

Oud-Grieks genre met vooral scenes uit
het dagelijks leven. Het onderwerp en
de karaktertekening van de traditionele personages zoals de bedrogen
echtgenoot, de medeplichtige meid, de
koppelaarster, de ontrouwe echtgenote,
et cetera zijn eeuwen later nog steeds
ingrediënten die vaak leiden tot succes.

Zaterdag 9 april vindt er in gemeenschapshuis De Zaal in
Griendtsveen een voorjaarsconcert plaats waaraan drie fanfares meewerken: Fanfare Sint Jozef uit Someren-Heide, Sancta Maria uit Ommel
en Renantia uit Griendtsveen.
Er wordt tijdens het concert een
gevarieerd programma ten gehore

gebracht. Het voorjaarsconcert begint
om 19.30 uur en de entree is gratis.

door twee creatieve
und reclamebureau geleid
Hint Vormgeving! ‘Een allro
r een enthousiaste
zeer korte termijn op zoek naa
eigenzinnige meiden’, is op

Wij zijn met circa 50 medewerkers een middel-

Grafisch vormgever/DTP-er

grote organisatie die in de meest brede zin
accountancydiensten verleent aan onderne-

gen van concepten
je voor het tot stand bren
In deze parttime job zorg
ers en websites.
fold
s,
huisstijlen, advertentie
en het uitwerken van o.a.
t de grafische
eers
beh
Je
standig en flexibel.
Je bent creatief, werkt zelf
op
op
trator en Photosh
programma’s InDesign, Illus
instantie om een
te
eers
in
t
je duimpje. Het gaa
t meer mogelijkheden
tijdelijke functie met wellich
voor de toekomst.

mers, particulieren, stichtingen en verenigingen. Wij zijn een sterke regionale speler die de
focus op de toekomst heeft gericht. Innovatieve werkwijzen en producten worden door
ons omarmd. Voor de advisering in brede zin zijn
wij voor onze klanten de persoonlijke adviespartner.

Voor onze vestiging in Horst zijn wij
op zoek naar een

Interesse?

Accountant aa /ra
m/v

Profiel
Wij zoeken een accountantscollega die zijn vak
verstaat en daarnaast beschikt over adequate
commerciële en contactuele eigenschappen. Je
hebt leidinggevende capaciteiten en bent in
staat om als adviserende coach je klanten bij te
staan en te begeleiden. Je hebt daarnaast wellicht vennotabele aspiraties. De klantenportefeuille is breed georiënteerd: MKB, detailhandel,
vrije beroepen en de agrarische sector.

Parttime

voortdurend blijft ontwikkelen. In dat kader zijn
wij voorwaardenscheppend. Toetreding tot de
maatschap behoort tot de mogelijkheden.
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n
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www.hintvormgeving.nl

Koopzondag

Zondag 10 april

10 april

Rommelmarkt
Carbootsale Horst

12.00-17.00 uur

A73 afrit 10, Kasteellaan
van 8.30-16.00 uur

Interesse?
Herken je jezelf in dit profiel, laat het ons dan
weten en stuur je sollicitatie met CV ter attentie
van Thijs Lenssen (thijs.lenssen@innovista.nu).
Je kan vanzelfsprekend ook nadere informatie
krijgen op 077-398 46 00 of 06-17 23 66 55.

www.carbootsalehorst.nl

Kent u iemand...

Ons aanbod
Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden vinden wij vanzelfsprekend. Wat we
minstens zo belangrijk vinden, is dat je jezelf

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vestiging Horst (077) 398 46 00 | Vestiging Roggel (0475) 49 46 28 | info@innovista.nu | www.innovista.nu

Neem contact
op en
welllicht nodige
n we je uit
voor een kopje
koffie!!

gasthuisstraat 22
5961 GB horst
www.heerenstraat.nl

...die geïnteresseerd is in een
leuke bijbaan? Die vanuit zijn
eigen huis zou willen werken?
Die zijn eigen uren zou willen
werken? Die wil verdienen wat
hij waard is?

www.werkvanhuis.nl
code 001
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Set Up Meerlo kampioen
De meiden van volleybalclub Set Up nivo 6-3 hebben zondag 27 maart in Meerlo hun laatste twee wedstrijden
van het seizoen gewonnen en zijn daarmee kampioen geworden.

De eerste wedstrijd speelden ze
tegen AV Flash nivo 6-2. AV Flash had
geen schijn van kans en Set Up bleef
de hele wedstrijd domineren. Beide
sets hebben ze ruim gewonnen met
18-14 en met 23-14. De vaart zat er

goed in en direct daarna moesten ze
tegen Grashoek nivo 6-1. Ook hier
was Set Up duidelijk de sterkere partij
en beide sets wonnen ze met 19-13
en 21-15.
Set Up nivo 6-3 heeft in de to-

tale competitie één set verloren en
één set gelijkgespeeld, dat was beide
keren tegen Vershuijs.com/Peelpush.
Aanstaande zondag neemt
nivo 6-3 deel aan de rayonkampioenschappen in Horst.

Powerman in Horst
Horst staat op 16 en 17 april in het teken van de internationale
duathlonwedstrijd Powerman Holland, een wedstrijd voor wereldtoppers
en recreanten.
De Horster Night Run start op
zaterdag 16 april om 21.00 uur
op het Wilhelminaplein met een
hardloopwedstrijd op een verlicht
parcours. Atleten kiezen uit
1 km, 2 km, 2,5 km, 5 km of 10
km. Op zondag 17 april is het Open
Europees Kampioenschap en het
Nederlands Kampioenschap Duathlon
lange afstand. Internationale toppers
starten om 9.00 uur, waaronder de
Nederlanderse Kampioenen Maud
Goldsteyn, Heleen bij de Vaate,
Wim Nieuwkerk en Armand van
de Smissen. Ook internationale
atleten, zoals wereldkampioen Joeri
Vansteelant (België) en Europees
Kampioen Anthony Leduey (Frankrijk)
verschijnen aan de start. Nadat de
toppers hun 15 km lopen, 60 km
fietsen en nogmaals 7,5 km lopen
hebben volbracht, starten de recreatieve wedstrijden.

Bedrijven en individuen kunnen
deelnemen aan de 1/3 Powerman.
Dit betekent 5 km lopen, 20 km
fietsen en 2,5 km lopen. Bij de
Power Bizz Team Wedstrijd leggen
bedrijventeams, bestaande uit twee
of drie personen, deze wedstrijd
in estafettevorm af. Bedrijven en
individuele atleten kunnen zich voor
beide wedstrijden nog inschrijven.
Basisscholen strijden voor
de wisseltrofee in de categorie
‘sportiefste school’ over speciale
korte afstanden van 1 km rennen,
5 km fietsen en 400 m rennen.
Op zaterdag 9 april en woensdag
13 april zijn er speciale sportinstuiven en trainingen. Alle leerlingen in Horst aan de Maas hebben
hierover een flyer gekregen op hun
school.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.powerman.nl

Rolstoeldansen
Kimberly en Jolanda Vermeulen uit Broekhuizen hebben zaterdag
2 april in het Belgische Neupre in de amateurklasse Duo 1 een gouden
medaille gewonnen met rolstoeldansen. Bij de Duo 1 zitten beide
danspartners in een rolstoel.
Ton Beelen uit Horst en Regine
Engelen uit Roermond behaalden in
de klasse Debutanten Combi 1 een
derde plaats. De combi bestaat uit
een staande en zittende danspartner.

Jolanda Vermeulen bereidt
zich voor op de Nederlandse
Kampioenschappen en de worldcup
op 23 en 24 april in Cuijk.

Schoolkorfbaltoernooi
Na een aantal jaren van afwezigheid, wordt op 13 april voor de
derde keer in samenwerking met verschillende verenigingen een
schoolkorfbaltoernooi georganiseerd voor groep 3 tot en met 8 van de
basisscholen in Horst aan de Maas.

Met nog één wedstrijd te gaan werden de meisjes B1 van Hovoc voor een volle tribune in de eigen zaal
kampioen. Met prachtig spel werden de benodigde drie sets binnengehaald. Ook de vierde werd door de
meiden gewonnen.

Het toernooi is van 13.30 tot
17.00 uur op sportpark De Merel in
Melderslo en is een initiatief van
korfbalverenigingen SV United, SV
Lottum, De Vonckel Girls, Erica, SKC
’06 en De Merels. Ruim 350 jongens

en meisjes verdeeld over meer dan
50 teams strijden om de eer en een
aantal mooie bekers. Het evenement
is mede tot stand gekomen door
een financiële bijdrage vanuit de
gemeente Horst aan de Maas.

ZONNEPANELEN

GRAT
IS A
AAN DVIES
HUIS

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

Painting the Past krijtverf
vanaf nu verkrijgbaar bij:

Laat u inspireren in onze totaal
vernieuwde showroom.

StationSweg 86 • ooStrum • www.Stoffelhoeve.nl
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Menwedstrijden Horst biedt
activiteiten voor jong en oud
Op 9 en 10 april openen de nationale Menwedstrijden in Horst aan de Maas het outdoor menseizoen.
Naast de wedstrijden zelf zijn er
gedurende het weekend activiteiten
te beleven voor jong en oud. Het gratis toegankelijke evenement op het

ruiterterrein nabij Kasteelpark Ter Horst
organiseert demonstraties, diverse
kinderactiviteiten en ontvangt op
zondag een postkoets met bijzondere

genodigden.
Kijk voor meer informatie en
het volledige programma op
www.menwedstrijdenhorst.nl

Nieuwe outﬁt Bikers
met Leffe
Na een lang gekoesterde wens presenteerde Mountainbike vriendenclub
’Bikers met Leffe’ op 20 maart in Café Zaal De Lange in Horst hun nieuwe
zomer- en winteroutfit.
Bikers met Leffe is een groep van
tien fanatieke mountainbikers uit de
gemeente Horst aan de Maas, die elke
week een mountainbiketocht fietsen.
Dit zijn vaak uitgezette toertochten
in Limburg, zuidoost Brabant en zuid
Gelderland. In de zomer fietsen ze
meestal in de omgeving van Horst
aan de Maas. Ze beëindigen hun tocht

steevast bij hoofdsponsor De Lange in
Horst, voor een gezellige evaluatie. De
bikers organiseren elk jaar een aantal
activiteiten, zoals een barbecue, een
weekend tijdens het grootste Limburgse
fietsevenement ‘Limburg Mooiste’
en een weekend naar de Mergel
Heuvelland Twee-Daagse. Voor meer
informatie www.bikers-met-Leffe.nl

Het 2e elftal van RKSV Melderslo is in het nieuw gestoken door Café ’t Paradijs

Thijs Hendrikx
tweede LK Judo
Thijs Hendrikx uit Lottum werd
27 maart tweede op de Limburgse
Kampioenschappen Judo tot 17 jaar
in de klasse tot 55 kilogram.

Hiermee heeft hij zich tevens
gekwalificeerd voor de Nederlandse
kampioenschappen op 9 april in
Tilburg.

9-10 april 2011
9-10 april 2011
9-10 april 2011
9-10
april
2011
9-10 april 2011

Gratis entree

Nederlandse top 1-, 2- en 4-spannen en para-menrubriek
Gratis entree

Nederlandse top 1-, 2- en 4-spannen en para-menrubriek
Gratis entree

Nederlandse top 1-, 2- en 4-spannen en para-menrubriek
Gratis entree

Nederlandse top 1-, 2- en 4-spannen en para-menrubriek
Nederlandse top 1-, Masterclass
2- en
4-spannen
en para-menrubriek
Gratis
entree
Tuigpaardencompetitie
Aantrekkelijk Kinderprogramma

Internationale Wedstrijd Koudbloeden

Gratis entree

www.menwedstrijdenhorst.nl
Masterclass Tuigpaardencompetitie
Aantrekkelijk Kinderprogramma

Internationale Wedstrijd Koudbloeden
Internationale Wedstrijd Koudbloeden

Kasteelsebossen Horst a/d Maas

De meiden van Hovoc N53 zijn kampioen geworden. Anne van O,
Britt, Tessa, Anne H, Femi en coach Angelique behaalden dit mooie
resultaat na een leuk seizoen waarin ze twee keer op rij de chipstrofee
wonnen.

Masterclass Tuigpaardencompetitie

A73 afslag Horst Noord en volg

Aantrekkelijk Kinderprogramma

Ruime parkeergelegenheid

www.menwedstrijdenhorst.nl
www.menwedstrijdenhorst.nl
Kasteelsebossen Horst a/d Maas
A73 afslag Horst Noord en volg
Ruime parkeergelegenheid

Internationale Wedstrijd Koudbloeden

Masterclass Tuigpaardencompetitie

Aantrekkelijk Kinderprogramma

Internationale Wedstrijd Koudbloeden

Masterclass Tuigpaardencompetitie

Aantrekkelijk Kinderprogramma

Internationale Wedstrijd Koudbloeden

Masterclass Tuigpaardencompetitie

Aantrekkelijk Kinderprogramma

A73 afslag Horst Noord en volg
Ruime parkeergelegenheid
www.menwedstrijdenhorst.nl
www.menwedstrijdenhorst.nl

Kasteelsebossen Horst a/d Maas

Kasteelsebossen
Kasteelsebossen Horst
Horst a/d
a/d Maas
Maas

A73
A73 afslag
afslag Horst
Horst Noord
Noord en
en volg
volg

Ruime
Ruime parkeergelegenheid
parkeergelegenheid
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Biddende moeders en oma’s The Mondays in
Centrum Huwelijk en Gezin bisdom Roermond houdt op zaterdag 9 april van 9.30 tot 15.00 uur een gebedsdag
‘voor onze kinderen’ verzorgd door biddende moeders en oma’s in parochiecentrum De Winkel aan de Kloosterstraat
1 in Tienray. Deelname is gratis.
In Limburg zijn 26 groepen
Biddende Moeders die wekelijks of
om de twee weken samen komen om
voor hun eigen of andermans kinderen te bidden. Zij vinden namelijk dat
kinderen opgroeien in een aangename
wereld, maar dat ze daarnaast ook met
minder leuke dingen te maken hebben,
zoals pesterijen, ziekten, verbroken
relaties, problemen op school, verslavingen en geweld.
In 1995 besloten twee Engelse

grootmoeders te gaan bidden voor hun
kinderen en kleinkinderen en al snel
sloten andere moeders zich hierbij aan.
Zo ontstond Mothers Prayers, Biddende
Moeders, dat inmiddels over ruim 100
landen is verspreid. Op deze gebedsdag
voor onze kinderen zijn alle vrouwen
met een hart voor kinderen welkom,
zowel de fysieke moeders als de geestelijke moeders.
De dag begint met de inleiding
‘Wat zou Jezus onze kinderen toe-

wensen?’, om achtereenvolgens om
11.00 uur te bidden voor de kinderen.
Rond de middag is er een lunch (zelf
meenemen) en afsluitend is de workshop ‘Gods handen’, gevolgd door een
Eucharistieviering.
Verdere informatie en aanmelding:
Myriam Rademaker - secretariaat van
afdeling Huwelijk en Gezin - Bisdom
Roermond, telefoonnummer
0475 38 68 92 of via mail
chg@bisdom-roermond.nl

Oranjefeest in Hegelsom
Op Koninginnedag organiseert het Oranje Comité Hegelsom het jaarlijkse Oranjefeest voor jong en
oud in de dorpskern van Hegelsom.
Van 10.30 tot 12.00 uur is er
een knusse kindermarkt waar
interessante spulletjes te vinden
zijn en verzorgt de jeugdfanfare
een optreden. Om 13.00 uur start
de jeugd met het versieren van
hun fiets en vanaf 13.30 uur wordt
er een route door het dorp
gefietst met aansluitend het
defilé. In de middag begint om
14.00 uur het frühshoppen met de

Smeleblaozers uit Ysselsteyn. In de
pauzes van de Smeleblaozers is er
voor de kinderen open podium. Ook
is er vanaf 14.15 uur een heus
spellencircuit waar alle kinderen
gratis aan mee kunnen doen. Om
17.00 uur staat een optreden van
Clown Japie op het programma en
als afsluiting zal de band E-motion
vanaf 18.00 uur een optreden
verzorgen.

Alle activiteiten vinden buiten
bij zaal Debije plaats op de
Pastoor Debijestraat. Er wordt een
grote parachute geplaatst
waaronder lange tafels en stoelen
komen te staan, evenals het
podium en de tap. De opgave voor
het open podium kan bij Susan
Knops, Reysenbeckstraat 33. Voor
meer informatie kijk op home.
zonnet.nl/oranjefeesthegelsom

LENTE, TIJD VOOR VERNIEUWING EN VERHUIZING
GRUBBENVORST
KLOOSTERSTRAAT 29

HEGELSOM
REYSENBECKSTRAAT 9

AMERICA
ERICAPLEIN 7

GRUBBENVORST
DE PLAGGENHOUWER 20

NIEUWE PRIJS
Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van € 150.500,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon bedraagt ca. € 280,00.
Vraagprijs bij aankoop met eigen grond
€ 225.000,- k.k.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor
een vaste koopsom van € 174.000,- k.k.
De maandelijkse fiscaal aftrekbare canon bedraagt
ca. € 180,25. Vraagprijs bij aankoop met eigen
grond € 229.000,- k.k.

KOOPSOM € 150.500,- k.k.

KOOPSOM € 174.000,- k.k.

Keurige tussenwoning met vrije achterom.
3 slaapkamers, keurige badkamer. 2e verdieping
met 4e slaapkamer. Geheel omsloten achtertuin.
Perceeloppervlakte 145 m². Inhoud 320 m³.

VRAAGPRIJS € 175.000,- k.k.

Ruime halfvrijstaande woning met inpandige
garage en keurig aangelegde tuin.
4 slaapkamers!
Kortom: Een woning met mogelijkheden!!
Perceeloppervlakte 225 m2. Inhoud 430 m3.

VRAAGPRIJS € 199.999,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
HORST
DOOLGAARDSTRAAT 5

HORST
WITTENHORSTSTRAAT 19

HEGELSOM
KOGELSTRAAT 10

HORST
BROEKWEG 15

NIEUWE PRIJS

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
vaste koopsom van € 215.000,- De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon bedraagt ca. € 367,50.
Vraagprijs bij aankoop met eigen grond
€ 315.000,- k.k.

KOOPSOM € 215.000,- k.k.

GRUBBENVORST
ERICAPLEIN 112
MODERNE R
ARCHITECTUU

Halfvrijstaand woonhuis met garage en carport.
Ruime aanbouw. Dichte keuken met luxe
aanrechtblok Mogelijkheid 4e slaapkamer.
Perceeloppervlakte 230 m2. Inhoud 405 m3.

VRAAGPRIJS € 225.000,- k.k.

Keurige ruime vrijstaande woning met kantoor- en
praktijkruimte (voormalige garage, middels kleine
ingreep weer te realiseren). Ruime luxe leefkeuken
(2003). 4 slaapkamers. Perceeloppervlakte 355 m2.
Inhoud 494 m3.

VRAAGPRIJS € 275.000,- k.k.

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60

Vrijstaande levensloopbestendige woning gelegen
op korte afstand van het centrum. Vaste trap naar
bovenverdieping met slaapkamer en grote
zolderruimte. Perceeloppervlakte 659 m2.
Inhoud 692 m3.

VRAAGPRIJS € 279.000,- k.k.

SEVENUM
PEPERSTRAAT 44

Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij
Onder architectuur gebouwde moderne vrijstaande
woning met garage. Via vaste trap naar 2e verdieping met 4e slaap- c.q. werkkamer. Geheel v.v. veel
lichtinval. Tuin met jacuzzi op het zuiden.
Perceeloppervlakte 323 m2. Inhoud 550 m3.

VRAAGPRIJS € 298.500,- K.K.

Vrijstaand levensloopbestendig landhuis met tuinhuis gelegen nabij centrum. In totaal 5 slaapkamers.
Kortom unieke woning en instapklaar!
Perceeloppervlakte 1390 m2. Inhoud ca. 945 m3.

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

VRAAGPRIJS € 479.000,- K.K.

Cambrinus

Op zondag 10 april staan The Mondays op het podium van Cambrinus
in Horst, een jonge jazzformatie met potentie.
De band speelt met veel gevoel
nummers geïnspireerd door met
name de Nederlandse jazzvoorbeelden Eric Vloeimans, Yuri Honing
en The Ploctones. Het debuutalbum
van The Mondays, met composities
van alle bandleden, speelt veelzijdige

muziek, van dromerige ballads tot
funky stukken. The Mondays bestaat
uit Thijs Leuven, Lars Ickenroth en
Stefan Franssen. Het concert begint
om 16.00 uur. Voor meer informatie
en reserveringen bel 077 398 30 09
en www.cambrinusconcerten.nl

OJC Gaellus

Bluesnight met
Safehouse
De Schotse band Safehouse, die voor één weekend in Nederland is,
doet zaterdag 9 april OJC Gaellus aan.
Safehouse is in 2001 opgericht
door Andrew Stirling. Ondertussen
is Safehouse uitgegroeid tot een
bluesband die al in veel landen haar

kunsten heeft mogen laten zien. De
deuren gaan open om 20.00 uur,
de aanvang is om 21.30 uur en de
entree bedraagt 4 euro.

55e Felimaas
solistenconcours
Op zondag 10 april vindt in Meerlo het 55e Felimaas solistenconcours
plaats. Het concours wordt georganiseerd door fanfare Eendracht uit
Meerlo in samenwerking met Felimaas.
Felimaas, Federatie Linker
Maasoever, is een samenwerkingsverband van de muziekorkesten
uit Wanssum, Blitterswijck, Meerlo,
Tienray, Swolgen, Broekhuizenvorst
en Ooyen, Broekhuizen, Lottum en
Grubbenvorst.Jaarlijks organiseert
Felimaas een solistenconcours voor de
muzikanten van de deelnemende gezelschappen en dit jaar voor het eerst
voor deelnemers van andere korpsen
uit de omgeving. De solisten treden
op in de verschillende divisies: jeugd,
vijfde, vierde, derde, tweede en eerste divisie. De muzikale prestaties van
de deelnemers worden beoordeeld
door één of meer (afhankelijk van het

aantal deelnemers) gecertificeerde juryleden en/of slagwerkers. De laatst
georganiseerde concoursen telden
tussen de 80 en 95 deelnemers.
Om het voor de deelnemers
aantrekkelijker te maken is tijdens
de laatste Felimaasvergadering het
besluit genomen om met ingang van
dit concours het te laten plaatsvinden
onder auspiciën van de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen.
Het solistenconcours vindt
plaats in De Speulplats aan de Mgr.
Jenneskensstraat 7 in Meerlo. Het
concours begint met de slagwerkers
om 10.00 uur waarna de blazers om
11.30 uur aan de beurt zijn.

Nationale
Kids-aspergedag 2011
Op donderdag 28 april organiseert Aceera in attractiepark Toverland
de nationale Kids-aspergedag. Bij dit feestje gaan kinderen spelenderwijs
met asperges aan de slag. Er wordt gekookt, geproefd en hun kennis
wordt getest in de nationale Asperge-kennisquiz.
In de nationale Asperge-kennisquiz strijden verschillende scholen
om de hoogste eer onder leiding van
twee grote talenten bekend uit onder
andere de jeugdserie SpangaS en de
nieuwe serie Raveleijn: Sebastian
Wulff en Kimberley Klaver. De winnaar
mag zich Aspergekid 2011 noemen
en wint 350 euro. Twee bekende koks
zullen voor en met kinderen lekkere
hapjes klaarmaken. Dit jaar zal dit
duo de aanwezigen weer versteld
doen staan hoe lekker en veelzijdig
asperge is. Zoals voorgaande edities
al bewezen hebben, zullen ook de ‘ik
lust geen asperge’-kinderen dat na

deze middag bevestigen. Ze mogen
behalve proeven ook af en toe zelf
meehelpen en hun eigen kooktalent
ontdekken. Het doel van dit initiatief
is kinderen te laten kennismaken
met asperges. De bewustwording van
kinderen aangaande de ‘Koningin der
Groenten’ is een wezenlijk onderdeel
van het programma om de afzet
van asperges ook voor de toekomst
te borgen. Iedereen is donderdag
28 april welkom in attractiepark
Toverland in Sevenum voor de nationale Kids-aspergedag 2011.
Het officiële programma gaat om
13.00 uur van start.
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Uitmarkt in Horst
In en rond de Mèrthal in het centrum van Horst is op koopzondag 10 april van 12.00 tot 17.00 uur een grote
Uitmarkt, met als thema ‘Beleef het van Peel tot Maas’. Ruim 60 bedrijven, afkomstig uit Horst aan de Maas, Peel en
Maas en Venray, presenteren zich op het gebied van uitgaan en vrije tijd aan het publiek. De toegang is gratis.

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl
HORST AAN DE MAAS

Gemeentelijk Toernooi
Muziek
zaterdag 16 april
van 19:30 - 22:00 uur

zondag 17 april
van 16:00 - 22:00 uur
in het MFC de Meulewiek
in Meterik

er informatie over excursies, hotels,
campings, bungalowparken en bed and
breakfastbedrijven. De mogelijkheid
bestaat om een kijkje te nemen in de
spelersbus van het Nederlands elftal of
mee te doen aan creatieve workshops
van ateliers en musea en er is een
echte golfclinic. Liefhebbers van drank
kunnen meefietsen in het ‘trapcefee’
en een tochtje in een paardenhuifkar is

mogelijk. De Uitmarkt is een initiatief
van de toeristische platformen Horst aan
de Maas, Peel en Maas en Het Rijk van
Venray. De lezers van Hallo Horst aan
de Maas kunnen gebruik maken van
speciale aanbiedingen bij standhouders
van de Uitmarkt. Zoek en print de
speciale actiebonnen op de website
www.hallohorstaandemaas.nl en geniet
van exclusief voordeel.

Opening plaggenhut
Rowwen Hèze in America
Op zondag 10 april wordt in het Peelmuseum de Peeldag georganiseerd met leuke activiteiten voor jong en oud.
De Peeldag start met het in gebruik nemen van een replica van de plaggenhut
Rowwen Hèze.
Jan van
Leenders
woonflair

Raadhuisstraat 120

Poppentovenaar Chris laat zijn poppen
dansen onder begeleiding van Mieke
met haar draailier
Centraal thema tijdens de Peeldag
is dit jaar huisvestiging. Zo is in hoofdgebouw De Kamphut een traditionele
bedstee ingericht en krijgen in het
museumpark de plaggenhutten, de
sobere en sombere woningen van
turfstekers, nadrukkelijk de aandacht.
Enkele bouwwerken worden deze dag

een kijkje neemt in de hut, ziet met eioverigens bewoond door ‘gereïncar5981gen
BJ ogen
Panningen
hoe armoedig het wonen was
neerde Peelmensen’.
307dergelijke
33 77 ‘eengezinswoning’
in een
Nieuw is de plaggenhut RowwenTel: 077
voor 307
turfstekers
Hèze, die aan het begin van de Peeldag
Fax: 077
48 20en Peelwerkers.
Een
topattractie
tijdens de Peeldag
wordt geopend. Christiaan Hesen ofwel
E-mail: jan.leenders@hetnet.nl
is ongetwijfeld het Poppentheater
Rowwen Hèze was een zonderlinge
Plansjet uit België. Poppentovenaar
Peelbewoner. De legendarische man
Chris, die zich laat begeleiden door
die honderd jaar geleden leefde in een
Mieke met haar draailier, brengt houten
hut aan de Vossenheuvel in America is
poppen tot leven op de tonen van
dankzij de dialectgroep Rowwen Hèze
een levende herinnering. Bij de opening klassiekers als de steltendans, het kadril
om 11.00 uur zijn dan ook enkele leden of de paardendans. Een originele en
grappige act waarmee de poppenspeler
van de band van de partij.
elk publiek weet in te pakken. Voor
Christiaan Hesen (1853-1947) was
de kinderen is er deze dag nog veel
een fenomeen. De kluizenaar droeg
kapotte kleren en verzorgde zich slecht. meer te beleven. Er is een knuffelhoek,
kinderen kunnen ouderwetse spelletjes
Vanwege zijn akelige uiterlijk - zijn
doen als steltlopen en bussen werpen
linker oogkas was leeg na een ongeval
– waren velen bang voor hem. Rowwen en ook dit jaar draait de draaimolen
geheel gratis.
Hèze was zijn leven lang bezig met
Verder worden tijdens de Peeldag
overleven. Om zijn gezin te onderveel oude ambachten gedemonstreerd
houden werkte hij in de Peel, maar
koos op zijn tijd ook het stropers- of die- en is er over het hele terrein sfeermuziek te beluisteren met onder anderen
venpad. Toch moet de man een goede
inborst hebben gehad. Zieken gingen bij de Golden Liesjes en dialectduo Mart
& Marion. Ook op culinair gebied is
hem langs, want hij kon de pijn ‘wegde nostalgische sfeer te proeven met
bidden’. Ondanks zijn levensstijl en de
streekgerechten als pannenkoek en
slechte hygiëne werd hij 93 jaar oud.
Peelsoep op de menukaart.
Vrijwilligers van het Peelmuseum
De Peeldag is op 10 april van 11.00
hebben de afgelopen maanden de plagtot 18.00 uur in het Peelmuseum aan
genhut Rowwen Hèze in het museumpark opgebouwd. Een originele foto van de Griendtsveenseweg 69 in America.
de hut was er niet, daarom stonden af- De toegang bedraagt 3 euro (kinderen
beeldingen van typische plaggenhutten tot 12 jaar gratis).
Zie ook www.peelmuseum.nl
uit de regio model. Wie op de Peeldag

Bij aankoop vanaf
€ 250,-* ontvangt u
een tijdschriftencheque
helemaal gratis! Diverse
woontijdschriften,
6 maanden lang op de
hoogte blijven van de
laatste woontrends.
Een uitgelezen kans,
loop dus snel binnen.

Loop
binnen...

Bij de stands kunnen bezoekers volop genieten van culinaire specialiteiten
uit de regio, zoals ambachtelijk ijs, maar
ook van kookdemonstraties van verschillende restaurants. Bij de Uitmarkt treden
twintig verschillende muziekverenigingen uit heel Noord-Limburg op en er is
informatie over wandel- en fietsroutes,
musea, buitensport- en groepsactiviteiten, kunst en cultuur. Tevens is

…voor een
gratis
tijdschriftencheque!

* Maximaal 1 cheque per klant.

www.binnen.nl

Binnen Jan Leen
Horst
Vijverlaan 2
5961 DJ Horst
T 077-398 08 55

Jan Leenders
Vijverlaan 2 5961 DJ Horst
T 077- 398 08 55

Vijverlaan 2
Panningen
5961
DJ Horst
Raadhuisstraat 120
5981
BJ
Panningen
Tel: 077 398 08 55
T 077-307 33 77
Fax: 077 397 13 23
E-mail: horst@binnenj
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Geslaagd Solistenconcours Horst
Slagwerker Bas Vloet en klarinettiste May van den Munckhof van de Koninklijke Harmonie uit Horst hebben in
het weekend van 26 en 27 maart respectievelijk de Jeu Vekens Wisseltrofee en de Meister Rongen Wisseltrofee
gewonnen.
Aan het concours gaan weken
van muzikaal studeren vooraf.
Het solistisch acteren is een leerzame,
maar vaak zenuwslopende prestatie.
Gezien de zenuwen die dit voor velen
met zich meebrengt, was het voor
de meeste deelnemers een hele opluchting als hun solo goed uit de verf
kwam. De publieke belangstelling
was met name op zaterdag groot.
Ook speelden er deze editie voor de
eerste keer deelnemers uit Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord mee.
De Wisseltrofee van de
gezamenlijke muziekverenigingen
werd gewonnen door Bob Engelen
van Koninklijke Harmonie Unie
Sevenum. Hij behaalde deze door het
hoogst aantal punten te bemachtigen
in de vierde-, vijfde- en jeugddivisie
blazers.
In 2012 zal het solistenconcours
van Horst aan de Maas in het teken
staan van het 25-jarig jubileum van
dit concours en plaatsvinden in het
weekend van 14 en 15 april.

Muziekcafé de Buun

Blues uit Schotland
Vrijdagavond 8 april staat bluesband Safehouse uit Edinburgh op de bühne in Horst. Safehouse is ontstaan uit
een gelegenheidsband tijdens een millenniumparty in Venlo en is gegroeid tot een gerenommeerde band in
Edinburgh en omstreken.
Met optredens tijdens onder andere Dundee Blues Bonanza, Callander
Bluesfestival en Caledonian Festival
gooiden ze hoge ogen. Vanaf 2001
bezoeken ze Noord-Limburg ieder jaar,
onder andere met optredens tijdens
BliërOck, the Night Before en the Party
After in Tegelen. Bandleden van het

Te Koop:
Tussenwoning Horst
Albert Schweitzerstraat 19

eerste uur zijn gitarist John Bruce (exsologuitarist van Blues ’n Trouble) en
Andrew Stirling op bas. Later werd de
band versterkt door Sean Scott (voormalig drummer bij Blues ‘n Trouble)
en de verdere bandleden Chris Peebles
(zang) en Ali Petrie (toetsen), allen
jonge, enthousiaste muzikanten.

Airco?

Lekker koel
Kies op

Prijs: 189.000 Euro
Info: www.jaap.nl
Tel.: 06-22998163

Bestrijding
van alle
ongedierten
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

as.nl
tomom
del
úw m

het beste onderhoud voor airco en cv

Edinburgh’s driven Rock & Blues
band, zoals ze genoemd worden in
hun thuisland, zorgen voor een stukje
rauwe blues. Hun optreden bevat veel
originele blues klassiekers, geschreven
door John, aangevuld met smaakvolle
covers. Voor meer informatie kijk op
safehouse.me.uk

Mariposa Grubbenvorst

Dèt van de schoester
Onder leiding van regisseur Frans Geurts brengt Toneelvereniging
Mariposa uit Grubbenvorst in april haar zesde productie op de planken.
De komedie ‘Dèt van de schoester’ is een bewerking van ‘Haar van de
hakkenbar’ van Paul J. Meijer.
Het stuk speelt zich af in het
plaatsje Grubben, een doorsnee
plaatsje met doorsnee inwoners.
Als de schoester van het dorp gaat
trouwen met een leuk jong meisje
is het geroddel niet van de lucht.
Plotseling verdwijnt de schoester.
Zijn huisraad is vernield en er zit
bloed op de muur. Roddels gaan van
mond tot mond: dat heeft Dèt van
de schoester op haar geweten. Haar
schuld wordt echter niet bewezen.
Tijdens het jaarlijkse dorpsfeest
komt het mysterie van de verdwe-

nen schoester tot een verrassende
ontknoping.
De voorstellingen vinden plaats
in het theater van de Baersdonk aan
de Kloosterstraat in Grubbenvorst
(ingang parkeerplaats Julianastraat)
op 8, 9, 13 en 16 april, de aanvang
is om 20.00 uur. Op 17 april is er een
matineevoorstelling, deze begint om
15.00 uur.
De kaarten zijn verkrijgbaar in
‘t Haeren aan de bar of u kunt contact
opnemen met Tanja Vastbinder via
tanjavastbinder@hotmail.com

16-plus tijdens
Prilpop 2011
Jongerensociëteit OJC Walhalla is tijdens het paasweekend van 22 tot
en met 25 april het toneel van de 29e editie van het gratis toegankelijke
festival Prilpop.
De organisatie heeft besloten
om het festival vanaf dit jaar alleen
toegankelijk te maken voor bezoekers van 16 jaar en ouder. Prilpop is
de afgelopen jaren flink gegroeid en
de ruimte om te groeien of om het
festival te verplaatsen is geen optie,
vandaar de noodzaak om het bezoekersaantal te regulieren.
Het succes van het festival
betekende een toenemend aantal
bezoekers jonger dan 16 jaar, dat voor
veel controle en handhaving op het
gebruik van alcohol zorgde. Het
systeem met de bierbandjes heeft

goed gewerkt, maar bleek niet waterdicht. Vandaar dat de organisatie
heeft besloten een 16-plusbeleid te
voeren. Dus nog geen 16? Nog even
wachten! Zonder geldig legitimatiebewijs is het festival niet te bezoeken.
Op zaterdag wordt het festival extreem druk bezocht, vandaar dat het
deurbeleid op die dag extra streng zal
zijn. Eenmaal van het terrein af,
is het niet meer mogelijk om binnen
te komen. Prilpop 2011 start vrijdag
22 april om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.prilpop.nl

DE 3VROUWEN

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Het aspergeseizoen is
weer begonnen!
Wij openen onze deuren
op zaterdag 9 april.
Wiel en Angelique Friesen
Matthiasstraat 11 Castenray
Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
Openingstijden:
ma t/m woe: 13.00 - 17.30 uur
do/vr:
09.00 - 12.00 uur
13.00 - 17.30 uur
zaterdag
09.00 - 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

Expositie ‘Red Line’
in de Kantfabriek
Textielkunstenares Rinie Verhaegh-Verlinden maakt moderne draadkunst sinds 1997, als lid van atelier ED in Voorburg. Sinds augustus 2008
behoort ze ook tot de groep Experikant.
Deze groep exposeert samen met
kunstenaars van het Vlaamse Kantelink
in Museum de Kantfabriek in Horst.
Red Line maakt deel uit van de
Nederlands-Belgische expositie ‘Er

loopt een rode draad doorheen’ die
nog tot 15 mei in de Kantfabriek te
zien is.
Voor verdere informatie kijk op
www.museumdekantfabriek.nl
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Interview met twee Horster muzikanten: Frank Everaerts en Harrold Nabben

Bad Medicine in ﬁnale Clash of the Coverbands
Bad Medicine, de enige Bon Jovi-tribute band in Nederland, staat zaterdag 9 april in de landelijke finale van de
Clash of the Coverbands. HALLO sprak met toetsenist Frank Everaerts en bassist Harrold Nabben, beiden uit Horst.

Samen hebben ze in onder andere
de bands Limit, Nine Lives en Fast
Forward gespeeld. Als ze één ding
moeten noemen wat er zo leuk is
aan in een band spelen is het emotie
overbrengen. “Zien dat mensen ervan
genieten”, zegt Frank. “Samen iets
neerzetten dat klopt. Vooral veel lol
beleven”, vult Harrold aan.
In de verschillende coverbandjes
speelden ze vooral top 40/100-muziek.
Harrold: “Met de komst van dj’s speelden we steeds meer dezelfde nummers
en die waren we moe. Onze vorige

zanger belde met de mededeling een
Bon Jovi-tributeband te beginnen.
Bad Medicine was geboren.” Frank en
Harrold vonden de muziek van Bon Jovi
wel leuk, maar waren geen die-hard
fans. “Als je je meer verdiept, kom
je erachter dat de muziek nog niet zo
simpel is. Dat maakt het mooier”, aldus
Harrold. Inmiddels hebben ze vele cd’s
en dvd’s om hun eigen performance te
verbeteren. Soms spelen ze voor de lol
wel iets anders, maar hun optredens
zijn puur Bon Jovi. “Bad Medicine is
een Bon Jovi-tribute. Wij spelen dus

alleen Bon Jovi”, zegt Frank. Repetities
beginnen altijd met ’kwatsen’, maar
stiekem zijn ze heel fanatiek. Twee
weken geleden kwam voor de halve
finale van Clash of the Coverbands hun
nieuwe zanger Leon Beelen. Hij had
een week voorbereiding en heeft alles
opgenomen om dit zo vaak mogelijk
onderweg in de auto te luisteren. De
nieuwe zanger is die ronde door de
vakjury uitgeroepen tot beste vocalist,
waardoor Leon ook meedoet voor de
Individuele Awards.
De tribute-band wil zoveel mo-

gelijk op de band Bon Jovi lijken.”Qua
muziek, maar ook qua performance en
uiterlijk moet het overeenkomen.” Wat
ze daaraan doen is per bandlid verschillend. Harrold: “Ik zoek meestal een mix
tussen mezelf en wat de ‘echte’ band
doet. Onze gitarist Mike is daar iets
gedrevener in.” Ook de zanger neemt
trekjes over van Jon Bon Jovi. “Dat is
toch de leider van de band, dus moet
dat bij onze act ook zo overkomen.”
Ook hebben ze precies dezelfde maniertjes op de bühne. Frank: “De toetsenist van Bon Jovi staat altijd tussen
twee keyboards in en speelt links en
rechts naast zich, dus doe ik dat ook.”
Aanstaande zaterdag bij de finale
gaat er een grote schare fans mee. Ook
bij andere optredens komt een vast
groepje kijken, vooral de familie van
de drummer is fanatiek. Harrold: “De
berichten op onze hyvespagina zorgen
ook voor veel bezoekers bij onze
optredens.” Een rock ’n roll leven zit er
voor de heren nog niet in: “Ik zit nog
volledig van nine-to-five op kantoor. Als
het financieel lukt, dan kies ik meteen
voor de band”, aldus Frank.
Wat bijna een jaar geleden in
Blok 10 begon met een voorronde,
eindigt zaterdag 9 april met de finale
in 013 in Tilburg. Frank: “Een beetje gezonde spanning hoort erbij, maar echt
zenuwachtig ben ik niet.” De concurrentie is goed, maar ze gaan evengoed
voor de winst. Harrold: “We zijn inmiddels allemaal ervaren muzikanten en
onze sound komt echt wel in de buurt
van het originele werk. Het enige verschil tussen Bon Jovi en Bad Medicine is
waarschijnlijk 40 miljoen omzet!”
Zie ook www.bonjovitribute.nl

Bandleden
Zanger
Leon Beelen
(alias Jon Bon Jovi)
Toetsenist Frank Everaerts
(alias David Bryan)
Gitarist
Mike Tillemans
(alias Richie Sambora)
Bassist
Harrold Nabben
(alias Hugh McDonald)
Drummer Ron Vaes
(alias Tico Torres)

Begonnen met
Frank
Orgelles
Harrold
Verschillende
blaasinstrumenten

Grote voorbeelden van toen
Frank
Symphonische
rockbands
Harrold
Madness

Favoriete nummer
Harrold
Livin’ On A Prayer is
toch wel mijn
favoriet
Frank
Always
Harrold
Oh ja die is ook leuk!
Ach bij mij verschilt
het van tijd tot tijd

Repetitieruimte
Champignonkelder in Kessel.
Lekker achteraf, zodat we flink
kunnen scheuren

DERIKX
Volop verse aardbeienvlaaien
van Horster bodem
5 Duitse snittbroodjes 5 halen 4 betalen
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakkerijgerards.nl
www.artvlaai.nl

Caravan- en Camper Repair
l
l
l
l

beschadigingen herstellen zonder zijwand vervanging
caravan/camper blijft dus origineel
geen kans op vochtschade
alle structuren en kleuren kunnen hersteld worden
Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00
Fax (077) 398 11 63
www.autobedrijvenmaashorst.nl

GALERIE - LIJSTENMAKERIJ

Stuntaanbieding:
Aluminium wissellijsten A4 t/m 70x100

Nu 40% korting

Tafelezel € 24,95

zondag 10 april e14,95 op=op
St. Lambertusplein 2 Horst Tel. (077) 398 42 39
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Kerkdiensten
America
zondag

Heilige mis

10.00

Broekhuizen

Bel: 0478-584359 of

zondag

NIEUW: 06-21436253

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst

WWW.NOTTELMAN.NL

zaterdag

Heilige mis

19.15

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.00

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

De klokjes gaan weer klinken

Grote loterij-actie
carillon van start
Met een beetje goede wil, strooit vanaf begin september het voormalig
kloostercarillon weer melodieën uit over het Ursulinenpark in Grubbenvorst.
Aanstaande zaterdag start een grote loterij-actie waarbij het Carillon Comité
Grubbenvorst 6.000 loten probeert te slijten. De verkoop wordt ondersteund
door ‘s werelds grootste rijdende beiaard ‘De Paltz’ uit Soest.

Linders
Linders

N
AANBIEDINGEEK
E

W
VOOR DEZE

Magere filetlapjes

(porc plein air) Ook gemarineerd

500 gram

Gekruide kipreepjes met groente
Heerlijk met rijst

Kalkoen wienerschnitzel
Gebakken pastei
Palingworst
Filet Americain

500 gram

€ 5,95
4,50
5,00
1,15
0,90
1,55

100 gram

€
€
€
€
€

100 gram

€ 1,10

100 gram

€ 1,25

4 stuks
100 gram
100 gram

MAALTIJD VAN DE WEEK

Asperge soep

met beenham en Witte Jan

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Mascarpone filet

Verrassend gevulde filetlapjes

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

Het eerste lot is weggelegd voor
burgemeester Kees van Rooij. Daarnaast
ontvangt een van de oudste kloosterzusters, Zuster Bernadette ook een lot.
Met de opbrengst van de loterij-actie
hoopt het Carillon Comité het voormalig
kloostercarillon te behouden voor het
dorp. De start van de grote loterij-actie
is aanstaande zaterdagochtend om
10.30 uur bij gemeenschapsaccommodatie ’t Haeren.
Vanaf midden jaren vijftig vorige eeuw was het carillon in gebruik
en stond op het dak van het kloostergebouw. Door omstandigheden
gedwongen, verkochten de zusters
enige jaren geleden het kloostergebouw aan een projectontwikkelaar. De
nieuwe eigenaar had geen plannen
voor het carillon, dat na een technische
storing helemaal uitviel. De hoorbare stilte werd opgemerkt en enkele
Grubbenvorstenaren kwamen in actie
voor behoud van het klokkenspel. Het
Carillon Comité Grubbenvorst was geboren. Naast de klokken wordt ook het
bijna 100-jarige uurwerk opgeknapt. In
een speciale, transparante constructie
van staal en glas krijgt het uurwerk een
goed zichtbare plek.

Grubbenvorstenaren
missen klokkengeluid
Bewoners rondom het
Ursulinenpark zien het carillon wel
zitten. Zij zijn er net als veel andere
Grubbenvorstenaren mee grootgebracht, zoals de familie Seegers bijvoorbeeld. “Wij vinden het een prima idee
het carillon nieuw leven in te blazen.
We zijn benieuwd naar de liedjes die
erop gezet worden. Maar we hopen wel
dat ook de Maria-liedjes en de kerstliedjes te horen zijn want die horen bij
Grubbenvorst”, laat de familie desgevraagd weten. Soortgelijke geluiden zijn
te bespeuren bij Margo Verbeek, woon-

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo

achtig aan de Kloosterstraat. “Wij staan
straks met klokjesklanken op maar daar
heb ik geen moeite mee hoor. Wat zou
het fijn zijn als het liedje ‘Grubbevors
mien dörp’ op het carillon te horen zou
zijn”, zegt Margo. Daar twijfelt niemand
aan want Wiel Verbeek, de echtgenoot
van Margo wil de elektrische aansluiting voor zijn rekening nemen. Het
is de bedoeling, dat een gemachtigd
persoon, via een pc kan inloggen om
het klokkenspel aan te sturen.

zondag
donderdag

Aan het seizoen
gerelateerde
melodieën

zondag
dinsdag

Het comité wil het carillon elk half
uur laten klinken met liedjes die passen
bij het jaargetijde. Zo zijn in mei Marialiedjes te horen en tijdens Pasen en
Kerstmis melodieën die bij die dagen
horen. In de carnavalstijd worden
carnavalsliedjes ingepland. Vooralsnog
wordt er vanuit gegaan, dat de eerste
carillonklanken om 08.00 uur beginnen
en ’s avonds om 20.00 uur eindigen.
De officiële onthulling van het carillon
staat gepland op zondag 11 september.
Maar dan moet er nog wel 50.000 euro
binnengehaald worden.
Sraar Voesten, voorzitter van het
Carillon Comité, laat er geen twijfel
over bestaan: in Grubbenvorst klinken
straks de klokjes weer. Zaterdag proberen vrijwilligers zoveel mogelijk loten
aan de man te brengen. Er zijn drie
series loten van elk 2.000 stuks. Een lot
kost vijf euro en er zijn tien trekkingen
gedurende tien weken. De hoofdprijs
is een fiets met elektrische trapondersteuning of twee sportieve fietsen ter
waarde van 2.000 euro. In totaal zijn
er meer dan 100 prijzen beschikbaar
gesteld voor de loterij-actie.
Eerst moet in Grubbenvorst de
kassa rinkelen, daarna het carillon.

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

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij
u naar de desbetreffende
parochie.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

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

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Grubbenvorst

The Mondays

vr 8 en zat 9 april 20.00 uur
Org: Toneelvereniging Mariposa
Locatie: theater van de
Baersdonk

Lottum

Voorstelling Mariposa

zo 10 april 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Kwekerscafé boomteelt
Wad’sons
za 9 april 20.00 uur
Locatie: café ’t Stammineke

do 14 april 19.30-22.00 uur
Org: Boomteeltstudieclub
Locatie: café de Harmonie

Hegelsom

Meerlo

America

za 9 en 10 april 20.00 uur en
wo 13 april 15.00 uur
Organisatie: Poespas
Locatie: Zaal Debije

zo 10 april 10.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: De Speulplats

za 9 april 20.00–02.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Horst

Truckrun
zo 10 april 12.45-16.15 uur
Organisatie:
Stichting truckrun
Locatie: diverse plaatsen in de
gemeente Horst aan de Maas
en Venray

Blijspel Gewoon te Gek

Kelderdome VII

Peeldag
zo 10 april 11.00-18.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Felimaas solistenconcours

Melderslo

Safehouse (uk)

Demonstratie buxus
knippen

vr 8 april
Locatie: De Buun

za 9 april 13.00-17.00 uur
Locatie: De Locht

Menwedstrijden

Groen- en plantenmarkt

Opening Plaggenhut
Rowwen Hèze

za 9 en zo 10 april
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

zo 10 april 11.00-17.00 uur
Locatie: De Locht

zo 10 april 11.00 uur
Locatie: Peelmuseum

M@xx Factor

Dorpsraadvergadering
met college van B&W
wo 13 april 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Evertsoord
Elckerlijc

vr 8 t/m zo 17 april
Organisatie:
Stichting iedereen
Locatie: kerk Evertsoord

za 9 april 20.00 uur
Locatie: ’t Gasthoês

Niks draait door: Gold
za 9 april 20.30 uur
Locatie: OJC Niks

Bones
za 9 april 22.00 uur
Locatie: Blok 10

Meterik

Band Battle: Finale
zo 10 april 20.45-23.30 uur
Locatie: OJC Knor

Sevenum

Power Trashing Serum
za 9 april 15.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

The Night of neon
za 9 april 22.00-03.00 uur
Locatie: De Lange

Tienray
Gebedsdag

Griendtsveen

Carbootsale

za 9 april 19.30 uur
Organisatie:
Fanfare Sint Jozef, Sancta Maria
en Renantia
Locatie: De Zaal

zo 10 april 8.30-16.00 uur
Locatie: de kasteelruïne

za 9 april 9.30-15.00 uur
Locatie: parochiecentrum
De Winkel

Uitmarkt

Safehouse

zo 10 april 12.00-17.00 uur
Locatie: in en rond de Mèrthal

za 9 april 21.30 uur
Locatie: OJC Gaellus

Voorjaarsconcert

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

Zaalverhuur

Bedrijven & Verenigingen
Vergaderingen
Recepties
Presentaties
Bijeenkomsten
Cursussen
Workshops
Kom ee
Borrels
ns

Tandarts
Spoedgevallendienst
8 t/m 14 april
Tandarts Daudeij
’t Zandt 15 Well
T 0478 50 19 71

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

lang
format s voor
ie!

meer in

www.delangehorst.nl
Tel.: 077-3988200
info@delangehorst.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

●

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

service 35

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

●

●

●

bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte
bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
KAD gecertificeerd
TWO
GRATIS HOU

06-22605746

●

RMINSPECTIE!

w w w. t r a a s . n l

SLECHTE SCHOORSTEEN
GESCHEURDE GEVEL
SLECHT VOEGWERK
VERVUILDE GEVEL
Dat lossen wij graag voor u op!
MEERSELSEPEEL 7 | YSSELSTEYN | T 0478 64 04 41 | INFO@ VOSSENBERGBV.NL | WWW.VOSSENBERGBV.NL
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Vondst in Veld-Oostenrijk
In Veld-Oostenrijk in Horst werd rond 1961 een bijzondere vondst
gedaan: een glazen flesje met daarin kleingeld en een instructiebriefje. Het
werd ontdekt tijdens het plaatsen van het nieuwe aanrecht in de keuken
van de boerderij. Het flesje was afgesloten met een houten stop en met kalk
’verzegeld’. Wat stelde dit voor? Wie had het briefje geschreven en wat
hielden de instructies in?

Het flesje bevatte munten: een
halve cent uit de periode 1885 tot 1906
en 1 cent uit 1901, beiden afkomstig
uit Nederland. Daarnaast bevatte het
flesje 5 Duitse Pfennig uit 1874 en een
Belgische munt van 10 centimes uit
1941. De laatste is mogelijk later door
de vinder toegevoegd. Op het instructiebriefje stond:
In het jaar 1910 is dit huis gebouwd
door A. Smits landbouwer en bewoond
door A. Smits 66 jaar oud en P. Smits en
Wilhelmina Keijzers en Petronella Smits
naaister. Gebroeders Houbers metselaar, M. Coumans timmerman. Die de
centen vindt geeft ze aan den armen
van Horst. 5 augustus 1910.
De bewoners van de boerderij in
Veld-Oostenrijk in 1910 waren Anton
Smits (weduwnaar), zijn vrijgezelle
dochter Petronella, zijn oudste zoon
Pieter Jan en diens vrouw Wilhelmina
Keijzers. Petronella Smits was naaister
en verrichte vermoedelijk de gebruikelijke huishoudelijke taken. Zij was al
vanaf haar jeugd een vroom en deugdzaam persoon en al jarenlang een
zelatrice van het Genootschap van de
Heilige Kindsheid. Zelatrices zamelden
geld in voor goede doelen, meestal in
kerkelijk verband. De totaalwaarde van
het geld uit het flesje was bijna 5 cent:
een huidige waarde van 49 eurocent.
In 1910 kostte een brood ongeveer
10 cent en een liter melk 3 cent. Uit het
kasboek van de gebroeders Hoebers
blijkt dat hun uurloon 18 cent was.

De economische waarde van het geld
was bescheiden, maar de ‘armen van
Horst’ konden er een versnapering voor
kopen. De zorgvuldige verzegeling van
het flesje wijst niet op een bouwvakkersgrap.
Mogelijk is het idee bedacht door
Petronella Smits, die in een economisch zware tijd geld in het flesje heeft
gedaan. Het was vooral haar deugdzame karakter, maar beperkte sociale
voorzieningen, die haar hiertoe bracht.
Het instructiebriefje zal serieus zijn bedoeld en het kleingeld was inderdaad

bestemd voor de ’armen van Horst’.
De precieze motieven van de
verbergers van het flesje zullen nooit
duidelijk worden, het is niet meer na
te vragen.
Een uitgebreid artikel over deze
vondst verscheen eerder in het tijdschrift Archeologie in Limburg,
nummer 116. Het flesje is te bewonderen in Museum de Kantfabriek aan de
Americaanseweg 8 in Horst.
Het artikel is geschreven door Xavier
van Dijk, archeoloog en vrijwilliger bij
Museum de Kantfabriek.

Wad’sons
in Stammineke
De Wad’sons staan zaterdag 9 april om 20.00 uur op het podium in
’t Stammineke in Grubbenvorst. Een bluesband met soul, een funkband
die rockt, een band die belooft het publiek volledig uit zijn dak te zullen
spelen, aldus de organisatie. Entree is 3 euro.
Café ’t Stammineke is in het
najaar van 2010 gestart met een
muziekprogramma. Het doel hiervan
is tweeledig: meer activiteiten in het
dorp voor jong en oud en anderzijds
beginnende bands uit de regio een
podium te bieden waarop zij zich
kunnen profileren en podiumervaring
op kunnen doen. Op deze manier
hoopt de organisatie het plezier in

muziek maken te behouden. Eén
van de beginnende bands gaat er
met de Talententrofee vandoor. De
Wad’sons komt aan zijn naam door de
plaats waar de leden elkaar hebben
ontmoet en de band is ontstaan: de
Waddeneilanden. Hun muziekstijl
bestaat uit funk, soul, rock en rhythm
& Blues. Voor meer informatie kijk op
www.stammineke.nl

Zeer voordelig vloercomfort voor de gehele woning!

NIEUW! Outdoor
Groot assortiment

Buiten natuursteen
Hardhouten schuttingen en vlonders

Houten Vloeren
Massief eiken vloerplanken

Nu 10% korting

25,00

2 cm dik, verschillende breedtes

p/m2

PVC Click Vloer

NIEUW! PVC Click Vloeren

Laminaat

12 verschillende dessins

bij Cis&co

Cis &co
VLOEREN

29,95

Laminaat XXL
205 cm lang
5 verschillende kleuren

p/m2

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

Oostrum (Venray)
Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97
Ook gevestigd in

Weert en Sliedrecht

14,95

p/m2

Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

cisencovloeren.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Acties gelden enkel indien aangekocht en geleverd / afgehaald voor 1 mei 2011.

