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Project Sjaan de Haan
De scholen van Dynamiek Scholengroep, met
basisscholen in Horst aan de Maas en Venray, zijn de
afgelopen weken druk in de weer geweest met
Sjaan de Haan, een bijzonder en creatief project in het
kader van andere culturen, identiteit en burgerschap.
Het project werd woensdag afgerond bij de
Norbertuskerk in Horst.

Sjaan de Haan is een kunstwerk
van een hanendame van 1.10 meter
gemaakt van polyester. Een trots dier
dat symbool staat voor waakzaamheid,
strijdlust en eigen identiteit. Ze is actief,
creatief, sociaal en een held voor jong
en oud. De karavaan met Sjaan heeft

de afgelopen weken vijftien scholen
aangedaan. Maar liefst 38 groepen 5
en 6 hebben een eigen Sjaan de Haan
gemaakt. Onder begeleiding van kunstenaars, heeft elke school een blanco
Sjaan voorzien van een eigen identiteit
en (multi)cultureel jasje. Het doel van

Kleurrijk afscheid AZC Tienray
Samen met inwoners van Tienray namen de bewoners van het asielzoekerscentrum (AZC) afscheid van hun tijdelijke verblijfplaats en het dorp. Afgelopen zaterdag vond in het voormalige klooster een gezamenlijke brunch plaats.
Na de middag waren er optredens
waarbij door de asielzoekers zelfgemaakte hapjes werden uitgereikt.
Welke bestemming het gebouw krijgt
is niet duidelijk. De laatste asielzoekers zullen het gebouw op 19 mei
hebben verlaten. Burgemeester Kees
van Rooij nam deel aan de brunch en
deelde complimenten uit aan iedereen die de opvang in Tienray mogelijk
maakte.
De eerste asielzoekers kwamen in
juni 2009 naar Tienray. Het maximaal aantal asielzoekers dat werd
geherbergd bedroeg 191. Momenteel
verlaten steeds meer asielzoekers
hun tijdelijke verblijfplaats. Vorige

week verbleven er nog 150 mensen in
het AZC in Tienray, nu nog een kleine
honderd. Volgens persvoorlichter van
de gemeente Horst aan de Maas,
Hayke Hendrix, worden tijdens de
paasvakantie gezinnen met kinderen
naar het AZC Venlo overgebracht.
De kinderen van die gezinnen mogen
dan hun schooljaar afmaken op hun
huidige locatie. Alle andere asielzoekers hebben een voorkeursbestemming mogen doorgeven. Zij die daar
geen gebruik van maken worden elders
in Nederland ondergebracht.
Locatiemanager Claude Fasseur
was vol lof over de manier waarop de
Tienraynaren de asielzoekers opnamen

in hun gemeenschap. Voor Jos van
Rens, locatiemanager van supermarkt
Jan Linders in Tienray, komt met
het vertrek van de asielzoekers een
einde aan een kleurrijk winkelpubliek.
“Jammer, want het zijn vriendelijke
mensen die ik oprecht ga missen.”
Van Rens zal nooit vergeten dat asielzoekers in zijn winkel kwamen en het
blad Metro gratis mochten meenemen.
Dat ze ook andere abonnementsbladen
gratis wilden meenemen was hen
lastig bij te brengen maar het lukte de
supermarktmensen wel. Jan Linders in
Tienray krijgt met het vertrek van de
laatste asielzoekers een minder kleurrijk winkelpubliek over de vloer.

dit project is kinderen kennis te laten
maken met de veelkleurige identiteit
van onze regio en het feit dat we allemaal gelijk zijn. Sjaan wordt hiermee
het symbool voor de identiteit van het
dorp, de wijk of de school en is een
echte held geworden bij de leerlingen.
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Emile Roemer
bezoekt
Dendron College
SP-fractievoorzitter Tweede Kamer Emile Roemer bezocht maandag 18 april het Dendron College in Horst. Het initiatief werd in gang
gezet door leerlinge Faye van de Kerkhof, die Emile per mail had
uitgenodigd. Na een positieve reactie heeft ze de mail van Emile Roemer
meteen doorgestuurd naar haar maatschappijleraar, die het initiatief
enorm kon waarderen.
Emile Roemer vertelde de examenjaarleerlingen tijdens het vak
maatschappijleer iets over zichzelf en
over de SP.
De leerlingen mochten hem vragen stellen over de SP en waar ze nu

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
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mee bezig zijn binnen de politiek.
Na het vragenrondje werd er nog
een kort debat gevoerd over drie
verschillende stellingen: kernenergie, alcoholgebruik en kleding die
gemaakt is onder slechte omstandigheden. De leerlingen hebben vol
enthousiasme meegedaan. Na het
debat wees Emile Roemer een winnaar aan.
Faye van de Kerkhof:
“Ik ben zeker trots dat ik Emile
Roemer heb uitgenodigd bij ons op
school, maar ik had nooit verwacht
dat hij hier tijd voor had. We hebben
veel van hem geleerd.” De dag werd
met een brunch afgesloten.

Fietsverkeerexamen groep 7
De kinderen van basisscholen de Kameleon uit Grubbenvorst en de Bottel uit Lottum legden vorige week
donderdag het fietsverkeerexamen af. De kinderen begonnen in de ochtend, onder begeleiding van de
politie, met het theoretische gedeelte. Wachtend in spanning kregen de kinderen de uitslag te horen, waarna
ze zich opmaakten voor het praktijkgedeelte. Eén voor één gingen ze uiterst geconcentreerd vanuit ’t Haeren
van start. Na de bekendmaking van de uitslag en het uitdelen van de diploma’s was het tijd voor
ontspanning: een spellencircuit. Als afsluiting kregen de kinderen een lekker drankje en een presentje van
Veilig Verkeer Nederland.

Alcatrazz geliefd bij
vandalen
Een reclamebanner van dancefestival Alcatrazz is in de nacht van
donderdag op vrijdag uit een aanhangwagen gesneden aan de
Tongerloseweg in Hegelsom. De organisatie van het festival looft twee
VIP-tickets uit voor de gouden tip die de diefstal oplost.
De banner werd losgesneden uit
een aluminium frame. Het frame was
bevestigd op een aanhangwagen en
stond achter het kantoor van L!nQ Events
in een weiland aan de Tongerloseweg in

Hegelsom. De banner van 3,5 bij 2 meter
is beschadigd, de metalen ogen ontbreken en de randen bevatten scheuren.
Tipgevers kunnen terecht bij de L!nQ
Events via info@linq-events.nl
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HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

www.horstverhuur.nl
Telefoon (077) 398 64 26

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE
• Klimplanten • Hangplanten
• Kuipplanten • Terrasplanten

Ruim 180 soorten
Dit jaar wederom vele
nieuwe soorten.
Compleet opgemaakte
baskets, hangpotten.
Manden en potgrond:
25-50-80 liter. Verder vele
soorten op stam. 20 Soorten
tuinkruiden, aardbeien.
2e Paasdag geopend
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!
’s Avonds van 19.00-21.00 uur
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 077-3982922/06-54306964

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

info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600
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Wittenhorstheerlijk
presenteert
samen ontbijten,
jubileumboek
met de lekkerste

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan brengt sportvereniging Wittenhorst een jubileumboek uit. De redactie,
bestaande uit Jeroen Hesen, Wim Moorman, Piet Nabben, Gé Peeters en Rob van der Sterren heeft gekozen voor een
boek geschreven voor en door de leden.

broodjes

heerlijk samen
ontbijten,
met de lekkerste
broodjes
HORST • MAASBREE

Ook de vaste supporters Frans en Wilma Speijcken en Ton en Leny Verheijen ontbreken niet in het jubileumboek
Toen het bestuur van korfbal- en
voetbalvereniging Wittenhorst het
vijftal (dat tevens de archiefcommissie
van de club vormt) vroeg om een boek
te maken, waren er plannen genoeg.
Eerst werd er gedacht aan dezelfde
opzet als vijftien jaar geleden, toen
de club onder de titel ‘Wij blijven
trouw die kleuren’ een jubileumboek
uitbracht. In dat boek werden alle seizoenen vanaf 1936-1937 chronologisch
behandeld, waarbij steeds één thema
uitgediept werd (denk aan de kampioenschappen, kleurrijke spelers, lagere
elftallen, enz.). De redactie vond
die basis (slechts vijftien ‘nieuwe’
seizoenen) echter te mager voor een
boek over een 75-jarige jubilaris.

Alle leden reageerden
enthousiast
Na lang dubben koos de redactie
voor een boek dat zoveel mogelijk
door de leden zelf geschreven moest
gaan worden. Piet Nabben: “We hadden even onze twijfels of we daarvoor
wel genoeg respons zouden krijgen.
Zouden de leden die wij benaderden
er wel zin in hebben om een artikel te
schrijven? En zo ja, hoe zou de kwaliteit van die artikelen zijn? Nou, onze
twijfel werd al snel weggenomen. De
eerste artikelen die wij kregen, gaven

een uitstekend beeld van de club en
waren erg leuk en vlot geschreven. En
alle leden die wij benaderden om een
stuk te schrijven, reageerden enthousiast. Het zegt genoeg dat we bijna
niemand aan de deadline hoefden te
herinneren. Bijna iedereen had zijn
stuk al vóór die datum ingeleverd.”

Ook Dirk Marcellis
ontbreekt niet
Het kostte de redactie weinig
moeite om tot genoeg onderwerpen te
komen. Nabben: “Zo’n grote vereniging
als Wittenhorst, met ongeveer
duizend leden, kent vele verschillende
invalshoeken. Om er maar enkele te
noemen: de kantine, de supporters, de
korfbalafdeling, het meisjesvoetbal, de
hoofdtrainer, het komt allemaal aan
bod. Ook onze internationals (Oranje
onder 17) Dominique Janssen en
Myrthe Moorrees en onze beroemdste
voetballer, Dirk Marcellis, ontbreken
niet. Evenals echte clubmensen als
Henk Mooren of Lei van den Bekerom.”
De leden die benaderd werden
om een artikel te schrijven, moesten
zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede van de club vormen. Nabben:
“Dat betekent dat we ook bijdragen van D-spelertjes en van jonge
korfbalmeisjes in het boek hebben

staan. Daarnaast kon ieder lid zijn
eigen bijdrage leveren. We hebben
iedereen een mailtje gestuurd met de
oproep om de zin ‘Wittenhorst is voor
mij...’ af te maken. Ook daar hebben
we een goede respons op gehad.
Het boek geeft naar onze mening
een prachtig beeld van Wittenhorst in
2011.”
De opzet van het vorige jubileumboek werd niet helemaal losgelaten.
Nabben: “Nee, dat klopt. We hebben
net als in de vorige uitgave foto’s
van alle teams en alle commissies
erin opgenomen. Daarnaast een
cijfermatig overzicht van het eerste
elftal. Daarin staan alle eindstanden
en wedstrijden vanaf 1936, evenals
alle spelers (voor zover na te gaan)
die in het eerste elftal gespeeld hebben. Het is niet alleen een prachtig
leesboek geworden, maar ook een
mooi fotoboek en een naslagwerk.
De redactie is blij met het eindresultaat, hopelijk denken de leden en alle
andere geïnteresseerden er ook zo
over”, aldus een enthousiaste Nabben.

Blij met het
eindresultaat
Het boek is te bestellen via de
website van Wittenhorst:
www.rksv-wittenhorst.nl

Week van de goede doelen
in Meerlo
Evenals vorig jaar wordt in Meerlo van 26 tot en met 29 april één grootscheepse collecte gehouden in plaats
van elf afzonderlijke collectes. In de week voorafgaande aan de collecte ontvangen inwoners van Meerlo een
brief in een blanco envelop waarop men in kan vullen welk bedrag men aan welk goed doel wil geven.
Een contant bedrag gaat samen
met de invullijst retour in de blanco
envelop. Deze wordt door twee
personen uit Meerlo met een identificatiepasje opgehaald. Het ophalen

vindt plaats op 27 april tussen 17.30
en 20.00 uur. Mocht iemand niet thuis
zijn, dan komen de collectanten op
donderdag 28 april nogmaals langs. Het
is ook mogelijk om de envelop van 21

tot en met 28 april in te leveren bij de
apotheek. Acties van de basisschool
en de peuterspeelzaal en ook loterijen en verkoopacties van verenigingen vallen niet onder deze regeling.

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten
en mediterrane planten
per stuk
geranium kar actie € 0,79
vanaf week 18

grote en kleine pal
men,
eigen import lage
prijzen
alle soorten groenteplanten,
fruitbomen en struiken
alle tuinplanten, vaste planten enz. lage prijzen

eigen kweek in Italië,
groothandel voor de particulier
grote fruitbomen in pot € 16,75

2e paasdag geopend van
10.00 tot 17.00 uur

Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 06 30 58 79 98 - E-mail: bleustone@live.nl
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Wij zijn dolblij met de geboorte
van onze dochter:

Geboren

Jasper

Daantje

8 april 2011
Zoon van
Arjan en Annelies
Duivelshof-Crienen
Pieter Belsstraat 54
5961 DW Horst

Zusje van
Renske en Siem
Martijn Janssen en Rosita Litjens
Van Vlattenstraat 92
5975 SC Sevenum

Geboren

Morris

14 april 2011
Zoon van
Martijn Kanters en
Mariëlle Cuppen
Venloseweg 74
5961 JD Horst

50

Op maandag 25 april 2011 zijn onze ouders

Harry Peeters en Nelly Peeters-Strijbos
50 jaar getrouwd
Dit willen wij samen met familie en vrienden vieren op dinsdag 26 april.
Graag nodigen we jullie die dag uit voor de receptie van 19.30-21.00 uur
in café De Leste Geulde, Noordsingel 75 in Horst.
Op maandag 25 april om 10.30 uur vindt de dankmis plaats
in de St. Lambertuskerk te Horst.
Kinderen en kleinkinderen

50
Op dinsdag 26 april 2011 zijn

Annie en Hub Cox-Janssen
50 jaar getrouwd
Dit vieren wij samen in besloten kring.
Kinderen en kleinkinderen
Stoktstraat 13
5961 TN Horst

Hartelijk dank
voor alle felicitaties en leuke
attenties die we kregen
bij ons 60-jarig huwelijksfeest
op 3 april jl.
Het heeft ons goed gedaan
dat er zoveel mensen aan ons
gedacht hebben.
Grad Janssen en
Mia Janssen-Stappers
Torenstraat 3, 5961 TG Horst

A.s. maandag 2e PAASDAG open!!

WORDT 50 JAAR
Proficiat namens je PSV maten uit Eindhoven
Opheffingsuitverkoop alle potten, betonbeelden, brons, kado-artikelen enz.
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41
Hegelsom, tel. 398 15 46.

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

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.

Gezocht ruimte voor een auto te stallen
in de regio Horst T. 077 398 43 16

Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden en
kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Te koop verse tulpen Nu
Paasaanbieding 3 bossen voor € 5,00
(per bos € 2,00). Fam. Klomp, Nieuwe
Peeldijk 35 America, tel. 077 464 13 80.
Te huur opslagruimte ± 300 m2.
Tel. 077 398 34 53.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Nunhems zaden, pootaardappelen en
tuinplanten. Tuincentrum Jenniskens,
Kogelstraat 41 Hegelsom tel. 398 15 46.
Te Koop Haagconiferen o.a. Thuya
en Taxus 1 - 2 mtr. Laurierstruiken
1 - 1,5 mtr. Tel. 06 81 55 39 56

Verantwoord afslanken! Laat uw
lichaamsgewicht geen spelbreker in de
zomer zijn! www.optimaalvitaal.com of
06 31 78 03 05 voor meer info.
Cara balans – helpt bij benauwdheden,
druk op de borstkast, hyperventilatie en
hooikoorts.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst.
Voor groenteplanten o.a. komkommer,
paprika en tomaten, aardbeienplanten,
aspergeplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64,
Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.

Tijdens het paasweekend worden weer miljoenen eieren verstopt of
verorberd. In de meeste gevallen zijn deze gekookt en voorzien van een
vrolijk lentekleurtje.

van Hout&Janssen meubelen Liessel
Kwaliteit smaakvol en betaalbaar.
Voor al uw meubelen op maat
van modern tot klassiek en lifestyle,
seniorenmeubelen en een ruime keuze
aan relaxfauteuils, eiken slaapkamers,
elektrische en vaste boxsprings in
meerdere uitvoeringen. Gordijnen
zonweringen vinyl,vloerbedekking
pvc vloeren, laminaat, houten vloeren.
Onze prijzen zijn inclusief meten,
vakkundig hangen en leggen.
Hoofdstraat 25 Liessel. 0493-341277.

www.vanhoutenjanssen.nl

Keurslager Crist Coppens
Alias De Varkenspoot
Alias De zingende Slager
Alias Schrek

Ook een raar ei
hoort erbij

WOONRUIMTE Gezocht
Horstenaar, na lange tijd in buitenland
weer terug, zoekt dringend woonruimte. Kamer, studio of appartement.
Ook voor eventueel kortere tijd voor
bewoning van te koop staande woning.
Tel. 06 50 54 87 43
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: Harry Potter,
Deathly Hallows – New Kids Turbo –
The Next Three Days – The Way Back –
Little Fockers – Saw 7 – The Killer Inside
Me – Megamind – Life as we know it –
Actie: bij 2 dagfilms, 1 weekfilm GRATIS!
AANBIEDING!! HOSTA’S 30% KORTING!
(alleen eigen voorraad)
Hortensia’s 130 srt. Buxus € 0,50,
laurier, Coniferen, taxus, div. heesters,
clematis. Bodembedekkers v.a € 0,85
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Open: Zaterdag 9.30-16.30 u.

Vermist Tijgertje Sinds do. 14 april
vermist in Broekhuizenvorst, 8 jr oude,
aanhankelijke, poes, Tijgertje. Kleur
cypers/wit: grijs met zwarte strepen,
Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels witte bles/voetjes.
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen. Telefoon: 077 463 18 44/06 53 23 47 17
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
VERMIST: Grijze Roodstaart Papegaai,
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Riko. Als je haar ziet of informatie hebt,
Gevonden achter het gemeentehuis
gaarne direct bellen met tel.nr.
dubbele fietstas. Tel. 077 398 13 73.
06-21894684 of 077 467 4022.
Beloning voor de gouden tip! B.V.D.
Te koop nieuwe finse kota’s diverse
Meef en Patries
maten 4,5 tot 252 met gril of sauna,
voor vele doeleinden te gebruiken.
Ze zijn er weer:
Kijk eens op onze site www.finlandHEERLIJKE VERSE ASPERGES
house.nl of bel voor een afspraak
Mts Verhaeg, Kranestraat 38 Horst,
077 387 09 49.
Tel 077 398 65 90

Het kleuren van de eieren doen wij
mensen zelf, om deze vervolgens te
verstoppen voor onze kinderen. Nee,
nee, de kippen leggen geen gekleurde
eieren maar gewone witte en bruine
exemplaren. Maar niet elke kip kan
blijkbaar de druk van het eieren leggen richting het paasfeest aan. Dat
ondervond ook Harry van de Pasch uit
Grubbenvorst. Toen hij onlangs op een
ochtend bij zijn kippen naar eieren
zocht vond hij een bijzonder exemplaar.

Een soort ingesnoerd ei. Het lijkt op
twee eieren die samengesmolten zijn
tot één ei maar toch ook weer niet.
Harry had nog nooit zo’n ei gezien
maar gaf wel aan dat dit misschien wel
vaker voorkomt. En inderdaad, het ei
oogt bijzonder. Een speling der natuur
zullen we maar zeggen. De desbetreffende kip heeft er in elk geval geen
dubbel gevoel aan overgehouden want
daarna is er geen raar ei meer gevonden in de kippenren van Harry.

Ontmoetingsmiddag
Astmafonds
Het Astmafonds houdt op donderdag 28 april van 13.30 tot 16.00 uur
een ontmoetingsmiddag in de kelder van het Rode Kruis aan de
Bergweg 4 in Venray.
Nederland telt één miljoen mensen met een chronische longziekte.
Ze wonen in elke stad, in elk dorp en
in elke wijk of buurt. Vaak kennen
mensen lotgenoten in hun omgeving niet. Vandaar organiseert het
Astmafonds deze middag, die mensen
met een chronische longziekte bij
elkaar brengt.
Bezoekers krijgen informatie over

medicijnen, het gebruik ervan en de
hulpmiddelen. De ruimte is goed voor
rolstoelgebruikers te bereiken. De
ingang is duidelijk aangegeven. De
entree, een kop koffie of thee en een
consumptie zijn gratis. Deelnemers
kunnen zich vooraf aanmelden bij
Hans Hagens op telefoonnummer
077 398 54 92 of per mail hans.
hagens@hetnet.nl

Boer zoekt school
Na het succes van vorig jaar presenteert Mooiland een nieuwe editie
van het project ’Boer zoekt school’. Het project is bestemd voor alle
groepen van de basisscholen uit de gemeente Venray en Horst aan de
Maas.
Mooiland heeft 23 boerenbedrijven gevraagd de staldeuren voor
kinderen open te zetten. De boer en
boerin zullen hen alles vertellen over
het leven op de boerderij. Tijdens het
programma mogen kinderen de
kalfjes en koeien voeren, wordt er
een quiz gespeeld met allemaal
weetjes over de boerderij, krijgen de
kinderen in de pauze een glas verse
melk en helpen ze met het leggen

van nieuw stro in de hokken en het
aanvegen van de vloer. Op de website
www.mooilandlimburg.nl kunnen de
kinderen nader kennismaken met alle
boeren en boerinnen.
Het project loopt tot aan
de zomervakantie en de kosten
bedragen 2,50 euro per leerling.
Voor meer informatie en aanmelden: pieter@mooilandlimburg.nl of
06 54 90 10 99.
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Bacopa, Sanvitalia, Surfinia
of Lobelia.
Potmaat 10,5 cm. Per stuk

Geldig van 21-04
t/m 27-04. OP=OP

van 1,49Dvoor

Start werkzaamheden
BMV Kronenberg-Evertsoord
De officiële starthandeling voor de verbouwing van gemeenschapshuis De Torrekoel en de nieuwbouw
van basisschool De Kroevert en gymzaal vond vorige week vrijdag plaats. Tijdens dit officiële moment werd
het bouwbord met daarop het projectlogo onthuld. De verwachting is dat de ver- en nieuwbouw in maart
2012 klaar is.

0,

99

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

Van wandelclub tot Jong Nederland

Mia Claassens-Rongen
gehuldigd
Mia Claassens (57) startte in 1956 een wandelclub voor jonge dames in America. Mia was toen 21 jaar en
wandelde al met vijf andere dames. Uiteindelijk leidde de wandelclub tot een fusie met Jong Nederland waarvan
Mia van 1971 tot 1979 voorzitster werd en nu nog steeds lid is. Vorige week vrijdag werd zij door het bestuur van
Jong Nederland in de bloemetjes gezet.

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

Tweede Paasdag
geopend
van 12.00 tot 17.00 uur
Eén van de grootste
collectie jacks van de regio
(maten 36 t/m 54)
De animo onder de jongedames in America om gezamenlijk te
wandelen was groot en de wandelclub startte in 1956 met 25 meisjes.
De wandelsportvereniging WSV Vooruit
America groeide eind jaren vijftig snel
en elke zondag werd 15 tot 25 kilometer gewandeld. De club nam deel
aan georganiseerde wandelingen tot
ver buiten de regio.

Een super
vrijwilligster
Mia: “Maar de jongedames werden
ouder en de interesse voor jongens
werd groter. In 1970 telde onze wandelvereniging 140 leden. Ik gooide
toen een balletje op om te kijken of
een fusie mogelijk was zodat jongens
en meisjes samen in één vereniging
konden worden ondergebracht. In

1971 leidde dat tot het nieuwe Jong
Nederland America”, aldus Mia.
Mia werd de eerste voorzitster van
het nieuwe Jong Nederland in America.
In 1971 betrok de vereniging een
nieuwe blokhut, De Kamphut aan de
Griendtsveenseweg. Het oude onderkomen in het Kerkbos voldeed niet meer
voor de grote jeugdvereniging, maar er
was nauwelijks geld. Toenmalig pastoor
Sef Canjels heeft toen het bedrag
voor de aankoop van de grond aan de
Griendtsveenseweg aan Jong Nederland
geleend.

Kaartenactie
was een succes
Om dat geld weer terug te kunnen
betalen bedacht de echtgenote van
‘Meister Ploum’ een verjaardagsactie.
Iedere Americaan die jarig was kreeg

een kaartje van Jong Nederland. Een
week later werd dan bij de jarige aangebeld en vroeg men geld. Was men
40 jaar oud geworden, dan vroeg men
40 cent, dus per jaar een cent. De actie
sloeg aan en binnen enkele jaren was
het geleende bedrag terugbetaald aan
pastoor Canjels.
Zelden wist een vereniging zo
snel te groeien als Jong Nederland in
America. Er werden meer gebouwen
op het terrein aangekocht en met twee
sportvelden erbij werd Jong Nederland
America sterk en gezond. Momenteel
telt de vereniging zo’n 120 leden en
verhuisde in 1999 naar de huidige
locatie aan de Kerkbosweg in America.
Daar werd Mia samen met Ard Swinkels
vorige week vrijdag benoemd tot erelid
van Jong Nederland America. Namens
Jong Nederland Limburg ontving Mia
een oorkonde.

NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE

Mia Claassens-Rongen en Ard Swinkels benoemd tot ereleden van Jong Nederland America

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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De Gortmeule heeft status landgoed

Uniek stukje natuur vrij
toegankelijk
Voor Fien en Ton Hoeijmakers is een droom in vervulling gegaan. Het echtpaar woont in De Gortmeule in Horst.
Sinds afgelopen weekend mag het 6,3 hectare grote gebied zich Landgoed De Gortmeule noemen. Een 40 jaar
durende strijd voor dit Horster stukje natuur, cultuur en landschap leverderde hen de status van Landgoed op. Het
gebied voldoet daarmee aan de eisen van de Natuurschoonwet 1928 (NSW).

Open inloopspreekuur
en digitaal aanmelden bij Synthese
De open inloopspreekuren voor informatie en advies zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur bij Synthese,
Bemmelstraat 2 te Horst.
Mensen kunnen dan naar het
kantoor komen of telefonisch contact
opnemen met telefoonnummer
077 397 85 00. Digitale aanmelding
kan via www.synthese.nl onder het
kopje volwassenen, ik zoek hulp.
Synthese richt zich op mensen die
op eigen benen kunnen staan en mee
kunnen doen in de veranderende
samenleving. In het bijzonder voor
diegenen die dat door één of meerdere problemen even niet kunnen
opbrengen kunt u terecht bij het open
inloopspreekuur.

Mensen kunnen bij synthese
terecht met vragen over relaties,
onderwijs, verwerking, geld, wonen,
problemen met alcohol, drugs, eten
of medicijnen, werk en persoonlijke
problemen. Synthese bevordert dat
iedereen aan de samenleving kan
meedoen en meebouwen.
Synthese geeft informatie, advies en hulp aan mensen
(individueel of aan groepen/verenigingen) die een steuntje in de
rug nodig hebben, op welk gebied
dan ook.

Projecten Sevenum
in de prijzen
Vorige week berichtten wij over de winnende projecten voor de wedstrijd Kern met Pit uit Horst aan de Maas. Behalve De Boemerang en UM
Sevenum zijn er nog twee projecten in de prijzen gevallen.
Om als landgoed in aanmerking te
komen moet een gebied minstens vijf
hectare, aaneengesloten, of deels over
een historische buitenplaats beschikken
van minimaal één hectare. Landgoed
De Gortmeule is 5,3 hectare groot en
heeft nog één hectare extra in gebruik
gekregen van Chrit Hoeijmakers, de
broer van Ton. “De grond van Chrit kun
je betitelen als ‘aanleunlandgoed’ en
daarmee komt het totaaloppervlak van
ons landgoed op ruim zes hectare uit”,
aldus de landgoedeigenaar.
Boerderij De Gortmeule is vanaf
1902 in bezit van familie Hoeijmakers.
De Gortmeule zelf is rond 1600 gebouwd. Ton en Fien hebben van De
Gortmeule uiteindelijk een camping ge-

maakt. Met name hun voorliefde voor
behoud van natuur en de landschappelijke waarde rondom de voormalige
boerderij maakt het gebied uniek.
Ruim tien jaar geleden legde de familie
Hoeijmakers een 1,5 hectare groot ven
aan: het Gortmeules Ven.
Nu het gebied de status Landgoed
De Gortmeule heeft ontvangen, kunnen Ton en Fien Hoeijmakers in de
toekomst Landgoed De Gortmeule
overdragen aan hun zoon Johan. Lagere
successierechten vergemakkelijken zo’n
overdracht waarbij de cultuurhistorische
plek in een natuurlijke omgeving
bewaard blijft. Het landgoed is vrij toegankelijk te bezoeken voor het publiek.
Burgemeester Kees van Rooij ver-

richte afgelopen zaterdag de openingshandeling van het landgoed door met
een hengel een afgeschermd bord te
hengelen. Speciaal voor deze gelegenheid, het eerste landgoed van Horst,
schreef Jac Hanssen een lied genaamd
‘De Gortmeule, mien Landgoed’.

Landgoed
De Gortmeule op cd?
De gemeente Horst aan de Maas
telt momenteel acht landgoederen.
Twee in Sevenum, Grubbenvorst
en Broekhuizen en een in Meerlo,
de Gortmeule is daar nu bijgekomen.
Welke locaties dat zijn zie
www.hetlnvloket.nl

Het betreft twee Sevenumse
projecten: de windwatermolen van
Groengroep Sevenum en de vogelkijkwand van KnopenLopen. Ook zij
kregen een prijs van 1.000 euro.
De windwatermolen stond al
jaren enigszins verloren op het
Greenportgebied in Sevenum.
De Groengroep verplaatste de molen
naar het park Blakterbeek. De molen
is nu een gezichtsbepalend element
en een onderdeel van het natuurpad
met veel speelse en creatieve elementen. Het initiatief past helemaal
in de Sevenumse initiatieven op het
gebied van natuurontwikkeling en
–educatie.

De vogelkijkwand is een initiatief van KnopenLopen. Middels
KnopenLopen kunnen wandelaars
hun eigen wandeling samenstellen.
De stichting stelt dat mensen meer
geïnteresseerd raken in de natuur op
het moment dat zij er meer vanaf
weten. In dat kader wilde men graag
een vogelkijkwand realiseren. Eerder
werden onder andere een bijenhut en
een ooievaarsnest gerealiseerd. Mede
dankzij de kennis van de vogelwerkgroep en de samenwerking met
gemeente en het waterschap is het
gelukt een mooie kijkwand te maken,
waardoor de wandelaars nog meer
kennis van de natuur kunnen opdoen.

VERSLEIJEN OIRLO
Tuinmachines
+ Onderhoud

Castenrayseweg 14 Oirlo

|

www.versleijen.com
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Kabelbaan Floriade
in gebruik genomen
Met het luiden van een grote bel werd afgelopen zaterdag de kabelbaan op het Floriadeterrein in Venlo in
gebruik genomen. Gouverneur Leon Frissen en Floriade-directeur Paul Beck maakten daarna als eersten een tochtje
van 1.115 meter ruim 30 meter boven het Floriadeterrein. Filip, de kleinzoon van de gouverneur, begeleidde opa
Frissen bij zijn eerste zweeftocht. De officiële opening van de kabelbaan was voor genodigden, zondag was het
publiek aan de beurt.

Naast de ingebruikname van de
kabelbaan werd ook het Preview
Center geopend. Bezoekers kunnen
aan de hand van een foto-expositie de
geschiedenis van de Floriade zien. Ook
wordt de transformatie van het gebied
in beeld gebracht. Afgelopen zaterdag

waren onder de genodigden ook 25
personen die als eersten een seizoenspas via internet hadden besteld. Onder
hen Jacq Roebbers uit Grubbenvorst die
samen met zijn echtgenote de opening
bijwoonde. “De Floriade geeft onze
regio een geweldige impuls en daar

moeten we ons voordeel mee doen. Ik
vind dit iets geweldigs, en we kunnen
als Grubbenvorstenaren zelfs te voet
naar deze wereldtuinbouwtentoonstelling”, zegt hij.
Evenals Roebbers, spraken ook Paul
Beck en gouverneur Frissen enthousiast
over de Floriade 2012. Beide heren zijn
ervan overtuigd dat elke geïnvesteerde
cent in de Floriade terugverdiend
wordt.
Wie niet kan wachten tot de opening van de Floriade op 5 april 2012,
kan op donderdagen en vrijdagen van
11.00 tot 18.00 uur en zaterdagen en
zondagen van 10.00 tot 18.00 uur een
kijkje komen nemen. Tickets, voor de
kabelbaan en het Preview Center zijn
alleen via www.floriade.nl te bestellen.
De kabelbaan gaat in oktober van dit
jaar op slot en zal pas op 5 april 2012
weer te bezoeken zijn.

Oud ijzer gestolen in Lottum

Asociaal oud
ijzer shoppen
Koper, aluminium en roestvrij staal (RVS) is populair bij dieven, dat
ondervond ook de Koninklijke Harmonie Lottum. Inwoners van het
Rozendorp kunnen een keer per jaar oude metalen langs de weg zetten
die worden opgehaald door leden van de harmonie. De prijs van oud ijzer
is hoog en draagt bij aan asociaal shopgedrag van sommige mensen. Zij
pikken de meest waardevolle metalen die langs de weg staan eruit nog
voordat de vereniging langs is geweest.
Afgelopen zaterdag was zo’n
ophaaldag voor leden van de Lottumse
harmonie. Getuigen zagen hoe ook
niet-leden van de muziekvereniging
waardevolle metalen meenamen
zoals aluminium, koper en RVS. Eric
Brouwers, voorzitter van de harmonie,
heeft namens de muziekvereniging
melding van diefstal gedaan bij de
politie. Zolang de spullen langs de weg
staan is de harmonie geen eigenaar en dat maakt een aangifte van
diefstal niet mogelijk. Pas wanneer de
harmonie de spullen op de laadbak
van de vrachtwagen zou hebben
liggen, zou men wel aangifte van
diefstal kunnen doen. Nu alleen maar
een melding gedaan worden. Volgens
een woordvoerder van de politie
komt het inderdaad steeds vaker voor
dat waardevolle metalen worden
gestolen. “De verenigingen proberen

Collecte goededoelenweek Lottum
In de week van 14 tot en met 19 maart 2011 is de eerste gezamenlijke collecte gehouden in Lottum voor elf goede doelen. De collecte heeft
het volgende opgeleverd.
Astmafonds
Beatrixfonds
Brandwondenstichting
Diabetesfonds
Fonds Verst. Gehandic.
Hartstichting

GEN
AANBIESDEIN
N
Met gratis champignon roomsaus
Varkenspoulet (porc plein air)

500 gram
500 gram

€ 5,95
€ 4,25

100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram

€
€
€
€
€

100 gram

€ 1,95

UIT EIGEN KEUKEN

Kalfsragoût
Rundpoulet met champignons
Gekookte ham
Ei rollade
Heerlijke paas salade

€ 875,85
€ 761,97
€ 790,78
€ 916,01
€ 718,74
€ 1.108,47

Kankerbestrijding
Maag Lever en
Darmstichting
Nierstichting
Reumafonds
Vastenactie

€ 1.419,47
€
€
€
€

894,25
952,23
949,36
968,26

tweede
paasdag
open!

VOOR PA

Magere varkensrollade (porc plein air)

hun kas te spekken terwijl anderen
er met de krenten uit de pap vandoor
gaan. Het heeft hoe dan ook onze
aandacht”, laat de politie weten. Hoe
groot de strop is voor de harmonie in
Lottum kon voorzitter Brouwers niet
zeggen. “Ik weet wel dat de prijzen
voor sommige metalen hoog zijn en
die inkomsten lopen we nu mis”,
zegt hij. Henraath Metaalrecycling in
Melderslo laat weten dat een kilogram rood koper momenteel 5 euro
oplevert. Aluminium 85 eurocent en
roestvrij staal 1,30 euro per kilogram.
Oud ijzer brengt momenteel 18 à 20
eurocent per kilogram op. Ook laat
Henraath weten dat de prijzen sterk
schommelen. Ondanks de ‘diefstal’,
haalde de Lottumse vereniging nog
altijd twee volle containers en twee
grote aanhangwagens vol afgedankte
metalen op.

1,55
1,35
2,10
1,35
1,85

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Carpaccio Lamberto

Mals rundvlees met verse spinazie

Nu vers in onze toonbank; lamsvlees
heerlijk mals en licht verteerbaar vlees

Wij wensen uw een vrolijk paasfeest
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

M E U B E L E N R A A M D E C O R AT I E V E R L I C H T I N G A C C E S S O I R E S I N T E R I E U R A D V I E S V E R F V L O E R B E D E K K I N G

W I L H E L M I N A S T R A AT 6

V E N R AY

W W W. T H O M A S S E N - I N T E R I E U R S . N L
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Groep 6 Doolgaardschool verfilmt een droom

Filmsterren van 9 en 10
jaar oud in Horst
Leerlingen van groep 6 van de Doolgaardschool in Horst zijn deze week bezig geweest met de verfilming van een
verzonnen droom. Dit verhaal van de droom werd in het begin van het schooljaar door een aantal leerlingen bedacht.
In de klas van juffrouw José Sommerdijk en stagiaire Rianne Goumans bevinden zich nu 22 potentiële filmsterren.
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Een deel van de acteurs in actie op het schoolplein
De opnames werden afgelopen
maandag en op woensdagmorgen
gedraaid. De film heeft nog geen
titel maar dat zal niet lang meer
duren. De cineasten van de toekomst
werden bijgestaan door Piet Philipsen
en Piet Beurskens, twee leden van
Video Film Club Noord-Limburg uit
Venlo. Aanleiding voor het maken
van een film was een keuzewerk. Juf
José: “In het begin van het schooljaar
wilden een paar kinderen tijdens het
keuzewerk een verhaal schrijven ter
verfilming. Een prima idee dat door
de school werd toegejuicht. Toen het
verhaal klaar was wilden ze ook zelf de
film opnemen. Aangezien er op school
weinig opnameapparatuur aanwezig is,
konden we niet echt verder. Leerlinge
Iza Rambags vroeg haar vader om raad.
Deze informeerde bij amateurfilmers
en zo kwamen Piet en Piet in beeld”.
De twee bezochten de klas die meteen
superenthousiast raakte. Amateurfilmer
Theo van Gestel uit Grubbenvorst kwam
uitleg geven aan groep 6 en vertelde
hoe de groep het verhaal om kon zet-

ten naar scènes. De hele klas schreef
vervolgens mee aan het script en enkele leerlingen typten het uit. Er werd
er opnames gemaakt bij enkele ouders
thuis, op straat en op school.

Film:
‘made by group six’
“Het verhaal dat groep 6 van de
Doolgaard verfilmt gaat over Lynn. Zij
krijgt met haar verjaardag een heel
mooie ketting die door alle klasgenoten wordt bewonderd. Een van haar
vriendinnen gedraagt zich jaloers en
daar droomt Lynn ’s nachts van. Een
droom die wordt verfilmt.” Meer wil
de juffrouw José niet verklappen. Alle
22 leerlingen van groep 6 doen mee.
Zo is er een leerling die de ‘making
off’ maakt en andere klasgenootjes
zorgen voor het materiaal of zijn ‘actieroepers’. De titel komt pas wanneer
alles opgenomen en gemonteerd is.
Wanneer de film dan helemaal klaar
is, wordt die aan alle ouders getoond
tijdens de première. De bedoeling is

dat dit nog voor de grote vakantie
zal gebeuren. Maar er moet volgens
José nog veel georganiseerd worden.
Of de opnames ook voor een groter
publiek toegankelijk worden gemaakt
is nog niet duidelijk. Evenmin is helder
wanneer de film echt helemaal af
is want een echte planning is niet
gemaakt. “Er was niemand op school
met filmervaring waardoor een tijdsplanning niet te maken viel”, aldus de
leerkracht.

TERRASSCHERMEN
UITVALSCHERMEN
ROLLUIKEN
SCREENS
HORREN
Collecties om naar uit te kijken!

Titel nog niet bekend
Het schrijven van het verhaal, het
script en de opnames vallen onder
de vakken taal, thematisch werken
en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Juf José: Ze leren een script schrijven, hoe een film gemaakt wordt en
waar ze overal rekening mee moeten
houden. Ook leren ze om te gaan met
discipline en accepteren wie welke rol
krijgt.” De kinderen vinden het spannend en acteren op natuurlijke wijze.
Wie weet is de film binnenkort te zien
in de bioscoop.

Klimaatbuffer in gebied
Ooijen-Wanssum

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

ZOMERBLOEIERS
UIT EIGEN KWEKERIJ
1e & 2e PAASDAG OPEN
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

GRATIS KOFFIE!

AAN DE NAPOLEONSBAAN
10 MIN VANAF VENLO EN
10 MIN VANAF ROERMOND

150 GRATIS
PARKEERPLAATSEN
GROOT ASSORTIMENT
GROENTE & KRUIDEN
UIT EIGEN KWEEK!

KWALITEIT
VOOR EEN
LAGERE PRIJS

In het gebied tussen Ooijen en Meerlo worden voorbereidingen getroffen voor een in 2012 te realiseren klimaatbuffer. Staatsbosbeheer laat op eigen terrein een lange, vrij brede geul uitgraven die straks bij hoogwater in de
Maas volloopt. Op donderdag 14 april organiseerde Dienst Landelijk Gebied (DLG) in opdracht van Staatsbosbeheer
een informatieavond die bijna honderd belangstellenden trok.
Het gebied is gelegen aan een
oude Maasarm en wordt zodanig
ingericht dat het de gevolgen van de
klimaatverandering kan opvangen.
De klimaatbuffer moet zowel ruimte
bieden voor de afvoer van overvloedig regenwater als het vasthouden
(bufferen) van water in tijden van
droogte. Door de aanleg van de geul
ontstaan nieuwe mogelijkheden
voor natuurontwikkeling (uitbreiding
plant- en diersoorten) en recreatie (het

aanleggen van nieuwe wandelpaden).
Na een introductie van wethouder
Jan Loonen van de gemeente Venray,
lichtte DLG de provinciale visie op
natuur & landschap Ooijen-Wanssum
toe. Na vertoning van een informatieve
film volgden er diverse presentaties
over de uit te voeren werkzaamheden
en over de toekomstige eindsituatie.
In het laatste deel kregen de mensen
in de zaal alle ruimte om vragen te
stellen en opmerkingen te maken.

Belangrijkste zorgpunt bleek de afvoer
door vrachtwagens van alle grond die
wordt afgegraven. In een gebied met
alleen lokale wegen is er kans op overlast voor de streek en zijn er mogelijk
risico’s met betrekking tot de verkeersveiligheid. DLG heeft toegezegd om
samen met de gemeente te streven
naar een passende oplossing tijdens de
graafwerkzaamheden. Op maandag 16
mei vindt er een inloopdag plaats op
het projectbureau Ooijen-Wanssum.

VELDWEG 1, KESSEL | BIJ MCDONALDS KESSEL INRIJDEN, HIERNA 1E STRAAT RECHTS
T. (077) 462 16 30 | M. 06 537 224 55 | WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL
OPEN: 9.00 TOT 18.00 UUR, ZAT. 9.00 TOT 17.00 UUR
OPEN IN MEI 9.00 TOT 19.00 uur, ZAT 9.00 TOT 17.00 UUR, ZON. 10.00 TOT 17.00 UUR
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MODE trends
De lente is in volle gang. Dikke coltruien liggen achterin de kast en het wordt tijd om onszelf eens in het nieuw te steken.
Speciaal hiervoor bedacht HALLO deze modetrends. Alle adverteerders kozen zelf hun model en benaderden hiervoor mensen uit
hun eigen klantenbestand. De modellen zijn door het team van Francis Hairdesign gekleurd en geknipt. Met een andere look
werden ze in het nieuw gestoken en voorzien van make-up. Geheel gestyled maakte Eugène van FotoID mooie foto’s. Dit was
voor de adverteerders en de amateurmodellen een ontzettend leuke ervaring. Het resultaat is prachtig. Speciale dank aan
fotograaf Eugene van Hoof van FotoID en het team van Francis Hairdesign: Francis, Lisette, Sonja, Maartje, Wendy, Nicole, Mieke,
speciale gast Joaquin en visagist Lisette van Lipzig.
Jèlena (Cruysberg)
Jèlena’s haar is in verschillende lengtes geknipt, waarbij
de bovenlengtes veel langer
zijn dan de onderkant van het
haar. Het accent ligt op de lange
lok, die ze stijl en met textuur
kan stileren. De haarkleur is
koperrood gekleurd met subtiele
nuances, een echte karakterkleur
en de hit van deze zomer!

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Maddy (ShoeTime)
Maddy heeft van zichzelf een
romantische en zachte uitstraling en op haar huid zitten kleine
sproetjes. Bij haar is gekozen om
blonde folies te plaatsen op een
koperblonde basis met een goud
karakter erover heen. De blonde
lokken zijn daarna ingekleurd
met een champagneblonde
kleuring om de kleuren mooi
in elkaar te laten overvloeien.
Ze heeft qua stijling twee
totaal verschillende looks, maar
helemaal van NU, mooie zachte
krultekening en een big hair.

Karin (Mariëtte Mode)
Karin’s coupe is verfijnd en heeft
niet een hele grote verandering
doorstaan. Het dikke haar is
geknipt met een schaar waarbij
er steeds hapjes uit het haar
worden gehaald. Hierdoor gaat
het niet pluizen in de punten.
Deze coupe wordt echt geknipt
op de vorm van de schedel en
de pittige ponypartij zorgt voor
een pittig Frans lookje. Karin had
een donkere kleur van zichzelf
met hier en daar wat grijze
momentjes. Het haar heeft een
verfrissende donkerdere kleur
gekregen op basis van oliën
zodat haar struktuur en glans
nog mooier uitkomt.

Hennie (RS Mode Match)
Het haar van Hennie heeft een
volumeboost gekregen door de
kniptechniek, het is net onder
de kaak op lengte geknipt en de
overige lengtes zijn in lagen geknipt zodat het volume ter hoogte
van haar jukbeenderen zit. Hennie
heeft haar wat zich heerlijk in
allerlei vormen laat kneden, maar
de iets langere gezichtsvorm komt
het mooiste uit bij deze volumetechniek. Ze heeft van zichzelf een
prachtige, frisse grijstint, om deze
iets meer power te geven zijn aan
de zijkanten donkere extensions
subtiel geplaatst. Hierdoor wordt
net iets meer kleurkarakter aan
het totaalplaatje toegevoegd.

Jadey (Brooks Fashion)
Een mooie blondtint creëer je
door het kleurkarakter passend te
maken bij de tint van de huid en
kleur van de ogen. Bij Jadey is de
kleur dan ook veel meer naar het
beige gegaan, dan naar de meer
geelgoude ondergrond. Door veel
frisse blonde highligths te plaatsten en de basis in een beige tint
te kleuren, krijgt het haar een
kleurkarakter dat bij haar prachtige blanke huid past. Nadat de
blonde highligths zijn uitgespoeld
wordt het haar gefinished met
een paarlemoer kleuring, zodat al
het geel weggevaagd word. Het
dikke haar van Jadey heeft zachte
lagen en een volle look en de
twee stylingen ademen de looks
voor dit seizoen uit.

Linda (José Schoenen & Tassen)
Linda heeft haar dat snel een
massief uiterlijk geeft, dit is verminderd door de bovenlaag in
lagen te knippen en veel massa
weg te halen. Het haar wordt
op het gevoel geknipt voor een
mooie valling. De haarkleur is
in zachte kopertinten gekleurd
met een bruinkoperen basis. Als
het haar dik en massief is, kun je
dit minder laten lijken door met
meerdere kleurschakeringen
te werken, werk je met 1 kleur
dan oogt het snel als een grote
massieve pruik. De sixty styling
is vrolijk met een klassiek tintje.
De tweede styling is draagbaar
voor iedere dag, en met de
stijltang en een beschermende
olie glad gemaakt.

Ons model Jèlena draagt een zomerse combinatie van de
merken Esprit, Street One en Green Ice. Kledingstukken in leuke
frisse kleurenprints en in uni. Deze soepelvallende combinatie is
in verschillende katoenkwaliteiten en daarmee heerlijk draagbaar
voor een goede prijs. Andere merken in ons assortiment zijn onder
andere: S.Oliver, Cecil, Expresso, Dream Star, Angels, Zerres, Gerry
Weber en Frank Walder.

Spoorstraat 1 Tienray T 0478 69 12 71
www.modehuiscruysberg.nl

modetrends mode

Karin draagt een tuniek van het merk Rossini en een capribroek van Enjoy. De schoenen zijn van Rieker, de tas en ketting
van het merk Sarlini. Alles is verkrijgbaar bij Mariëtte Mode.
Gesloten
08.30 - 18.00
08.30 - 21.00
08.30 - 21.00
08.30 - 21.00
07.30 - 15.30

Gebroeders van Doornelaan 74
Horst
T 077 398 47 02
www.francishairdesign.nl

Doolgaardstraat 8 Horst 077 398 56 51
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Fotografie

Mooie

Moederdag
Onze collega Maddy draagt op de foto schoenen van het
merk Marco Tozzi; dit merk brengt dit voorjaar weer een trendy
collectie damesschoenen van hoge kwaliteiteit én zeer voordelig geprijsd. Verder op de foto onder andere schoenen van de
merken Mustang, Tamaris en Rieker, enkele topmerken die bij
Shoetime zijn te vinden. Shoetime, trendy en voordelig!

www.shoetime online.nl
Kerkstraat 2b Horst 077 398 85 13 www.shoetimeonline.nl

Het model draagt rode suède schoenen van het merk Unisa
met daarbij een rood suède tasje afgewerkt met strass-stenen
ook van het merk Unisa. Andere merken die verkrijgbaar zijn
bij José exclusieve schoenen en tassen zijn o.a.: Shabbies
Amsterdam, Tony Mora, Zendra, Lilian, K&S en Paul Green.
Kom eens een kijkje nemen!

Past. Vullinghsplein 12 Sevenum T 077 467 80 65
www.joseschoenen.nl

Vaderdag
Verrekijkers

Nikon

Trouwen

Panasonic

FOTOID
modetrends modetrends modetrends Horst
| Panningen
info@fotoid.nl
Steenstraat 13
5961ET HORST
077 - 3981645
Markt 134
5981AA PANNINGEN
077 - 3230795

Damesmode - Jong - Trendy - Betaalbaar - Wekelijks Nieuwe
Collectie - Professioneel Advies

Kerkstraat 3b Horst (ook in Panningen en Roermond)

Caban gemaakt van 100% cashmere wol, die er voor zorgt
dat de jas licht in het dragen is. Deze op maat gemaakte caban
kan zowel in het voor- als najaar gedragen worden, maar ook op
frisse zomerdagen. Mode op maat begint met een goede Match.

Heuvelsestraat 5 Kronenberg T 077 467 11 13
www.rsmodematch.nl

corporate
familiedrukwerk
kinderen
metamorfoses
portretten
trouwen
specials
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Een jaar Buurtzorg in Horst aan de Maas
In Horst aan de Maas is ruim een jaar geleden de organisatie Buurtzorg
gestart. De landelijke thuiszorgorganisatie, die staat voor deskundige en
persoonlijke verpleging, verzorging en begeleiding, toegespitst op elke
individuele situatie, heeft nu ook een sub-team voor cliënten met geheugenproblematiek.
Het concept van Buurtzorg is al in
het hele land bekend en nu dus ook
in de gemeente Horst aan de Maas.
Het grote verschil met de algemeen
bekende thuiszorgorganisaties is dat
Buurtzorg zelfsturend is, waardoor
er géén tussenlagen nodig zijn in de
organisatie.
Het team van Buurtzorg Horst aan
de Maas bestaat uit drie ziekenverzorgenden en vijf verpleegkundigen
waarvan twee gespecialiseerde wijkverpleegkundigen. Om de persoonlijke
benadering te behouden zullen cliënten
met zo min mogelijk verschillende
verpleegkundigen in contact komen. In
samenspraak met de behandelend arts
of specialist kan Buurtzorg nagenoeg

Het team van Buurtzorg Horst aan de Maas

alle voorkomende zorg bieden.
“Het mooie van deze organisatie
is dat we meer tijd hebben voor de
mens”, aldus één van de medewerkers. “Hierdoor kunnen we ook extra
aandacht besteden aan de familie en
mantelzorg. Bovendien hebben we
korte lijnen met huisartsen, specialisten
en andere hulpverleners. Andersom
heeft de cliënt ook een directe lijn met
ons; er is namelijk 24 uur per dag direct
een teamlid bereikbaar.”
Buurtzorg Horst aan de Maas,
gevestigd in huisartsen-praktijk Nieuwe
Huys aan de Amerikaanseweg 35a te
Horst. Voor informatie is het Buurtzorgteam Horst aan de Maas te bereiken op
06 10 05 32 26.

The Making Of… Modetrends
Wie vorige week zondag tegen de middag bij Foto ID in Horst naar binnen keek zag een drukte van jewelste. Een
aantal vrouwen druk in de weer met koffers vol met schoenen, tassen vol met kleding, make-up, föhns, noem het
maar op. De adverteerders op de modetrends-pagina kleedden ieder hun eigen model, om vervolgens foto’s te
laten maken door Eugène van Foto ID.

“Maandag zijn we allemaal bij de
kapper geweest en hebben daar al
een haar-makeover gehad,” vertelt
Karin Cuppen, model van Mariëtte
Mode. “We zaten gezellig in een kring
te kijken naar wat de specialisten van
Francis Hairdesign met ons kapsel
gingen doen, natuurlijk onder het
genot van een glaasje prosecco!” Ook
deze ochtend staat de prosecco weer
klaar tussen de make-up en praten
de modellen elkaar nog bij over de
reacties op de haarmetamorfose.
“Mijn collega’s waren echt verbaasd,”
zegt Hennie van de Burg uit Utrecht,
model van RSModeMatch. “Ik had
normaal altijd mijn haar in een
staart. Nu draag ik het los met zwarte
extensions.” Ook de visagie is in
handen van Francis Hairdesign. Maddy
Vennikers, model van Shoetime, ziet
het geëxperimenteer met makeup wel zitten. “Zo zie je jezelf eens
heel anders.” Ze is wel wat zenuwachtig voor de fotoshoot. Terwijl de
meesten nog met krulspelden in het
haar zitten mag Jèlena Jacobs, model
van Modehuis Cruysberg alvast aan
de shoot beginnen. “En hup, flirten

met Eugène”, geeft Francis als tip.
“Je moet er niet teveel over nadenken, dan komt het natuurlijker over.”
Jèlena lacht: “Misschien gaat het na
een paar glaasjes beter?”

Wat heb ik toch een
vervelende baan
Ondertussen kan Jadey Swinkels,
model van Brooks Fashion, opgelucht
adem halen, want haar outfit is gearriveerd. Ook ons eigen model Linda
Cox van HALLO zit in de make-up
stoel. Terwijl twee stylisten bezig zijn
met haar kapsel, wordt ze tegelijkertijd opgemaakt door de visagist.
“Wat heb ik toch een vervelende
baan”, zucht ze met een glas prosecco in haar hand. Zij is model voor
José Schoenen & Tassen. José heeft
een koffer vol prachtige schoenen
meegenomen, die niet alleen bij de
modellen maar ook de stylisten populair zijn. De lucht zit vol met haarlak,
poeder rolt op de grond, haar golft,
de camera flitst en outfits worden
met veel ‘oohs’ en ‘aahs’ bekeken.
Een heerlijk glamourdagje.

HEINEKEN EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

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

S L I J T E R I J

Linders
Linders

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
r ﬂes
e
€ 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

ZONNEPANELEN

GRAT
IS A
AAN DVIES
HUIS

Doosprijs

It’s Clean

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

maakt schoon op uw wensen

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513
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Starters in de regio
Bandenopslag.net
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Bandenopslag.net
Tonnie Rutten
Horsterdijk 65
Lottum
077 463 36 17
bandenopslag@
kpnmail.nl
bandenopslag.net
dienstverlening
januari 2011

Activiteiten
Bandenopslag.net is een
bedrijf dat zowel particulieren als
bedrijven de mogelijkheid biedt
banden op te slaan. Dit wil
zeggen dat het bedrijf gespecialiseerd is in de seizoensgebonden
opslag van banden. In de praktijk
betekent dit voor particulieren
dat als ze in de zomer met
zomerbanden rijden en in de
winter met winterbanden en
thuis geen ruimte hebben voor
de extra set wielen. Deze kunnen
ze dan opslaan bij Bandenopslag.
net. Er zijn verschillende
mogelijkheden om dit te doen.
Men kan de sets zelf verwisselen
en de gedemonteerde wielen bij
Bandenopslag aanleveren, maar
men kan er ook voor kiezen de
sets bij Bandenopslag.net te
laten verwisselen. Dit gebeurt
altijd op afspraak om wachttijden
te voorkomen. Klanten kunnen
ook kiezen voor opslag gedurende een half seizoen, bijvoorbeeld in de winter als de tuinset
thuis al veel ruimte in beslag
neemt. De wisselperiodes zijn

meestal begin voorjaar en aan
het einde van de herfst, maar als
men andere wensen heeft, is dit
ook bespreekbaar. Als klanten
het voorjaar of winterseizoen
met glimmende velgen willen
beginnen, kunnen ze de velgen
ook laten reinigen bij bandenopslag. Hiervoor wordt gezorgd
tijdens de opslag van de banden.
Kortom, Bandenopslag.net is een
flexibel bedrijf met mogelijkheden voor iedereen die om
ruimte verlegen zit en niet
meteen een te grote opslagruimte wil huren. Daarnaast biedt
Bandenopslag.net ruimte aan
bedrijven om banden te stallen
als er in de eigen magazijnen
ruimtegebrek ontstaat. Als het
hier om grotere aantallen gaat,
kan Bandenopslag.net de banden
ophalen en terugbrengen op het
gewenste tijdstip. Ook voor
bedrijven geldt de mogelijkheid
om velgen te laten reinigen
tijdens de opslag. Dit alles tegen
een aantrekkelijk tarief en goede
voorwaarden, zoals verzekering
tegen brand en diefstal.
Doelgroep
Particulieren en bedrijven die
kampen met ruimtegebrek en
niet meteen een te grote ruimte
willen huren.
Onderscheidend vermogen
Bandenopslag.net is zeer
flexibel en heeft voor elke klant
een passende oplossing.

Kapperscorner
Sevenum 25 jaar
Carla Jakobs startte op 12 april 1986 met haar toenmalige collega Petra
Mulders Kapperscorner in Sevenum. Na een samenwerking van dertien jaar is
Carla alleen verder gegaan. De kapsalon is verhuisd naar de Donckstraat 16
in Sevenum, dit in verband met de nodige uitbreiding. De salon werd
vergroot en er werd een magazijn en kantine ingericht. Kapperscorner heeft
een uitgebreide klantenkring die tot buiten Sevenum reikt.
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Alle woningen plan Douven
opgeleverd
Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat wethouder Leon Litjens op het voormalige terrein van de machinefabriek Gebr. Douven aan de Americaanseweg het startschot gaf voor de bouw van 35 woningen in plan Douven te
Horst. Inmiddels zijn alle woningen opgeleverd.

Janssen de Jong Bouw is bezig
met de laatste werkzaamheden en
zal het voormalige bouwterrein op
korte termijn verlaten, waardoor het
plangebied opengesteld is voor nieuwsgierigen. Janssen de Jong Infra is de

komende tijd nog hard aan de weg aan
het werken. Omstreeks 10 juni staat
de oplevering van de openbare ruimte
gepland.
De Gebr. Douvenstraat en het
aangrenzende groen zal dan aan de

gemeente Horst aan de Maas worden
opgeleverd.
In plan Douven zijn nog vier grote
patiowoningen te koop, ook zijn er nog
enkele woningen te huur. Voor meer
informatie kijk op www.plandouven.nl

Café-Zaal Harmonie
Is op zoek naar:

Medewerker bediening
oproepbasis

Zelfstandig werkend kok
voor 24 uur

Ben jij op zoek naar een
(bij)baan met uitdaging en
vind je het leuk om in de horeca
te werken.
Stuur een sollicitatiebrief naar
info@cafezaalharmonie.nl
of per telefoon 077-4632945

Rozencamping
Theeschenkerij/ Rozentuin
Rozendelicatessen/ cadeaux
Voor koffie, rozenthee, rozentaart en andere lekkernijen
met een grote keuze aan
delicatessen en rozencadeautjes
vanaf Pasen zijn we
iedere dag open van
10.30 – 20.00 uur
Door het regelmatig bezoeken
van cursussen en shows worden
naast de ambachtelijke handelingen
ook de nieuwe trends bijgehouden.
Kwaliteit en zorg voor de klanten zijn
belangrijk bij Kapperscorner. Geregeld
worden er in de kapsalon voor de
klanten thema-avonden georganiseerd,
zoals beauty, sieraden of accessoires.

In dit jubileumjaar zijn er verschillende
acties waaronder de spaarknipkaart
en in 2011 worden de prijzen van
2010 berekend, met uitzondering
van de producten. Met de spaarknipkaart wordt gespaard voor een gratis
knipbehandeling. De spaarkaart kan
individueel of door de hele familie
gebruikt worden.

in overleg kunt u genieten
van een high tea
of lunch in rozensfeer
fam. Vergeldt
Veerweg 9 5973 NS Lottum
tel. 077-4631924
www.rozendelicatessen.nl
www.demaashof.nl
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RoBici zet mountainbiken
in Noord-Limburg op de kaart

Hay Aerts start opnieuw
Hay Aerts is met zijn bedrijf voor de aanleg en onderhoud van sportvelden weer terug in Broekhuizen. Ditmaal onder de naam Aerts Europa.

In tegenstelling tot de omringende regio’s is Noord-Limburg een witte vlek op het gebied van mountainbiketochten en -clinics. Robert Beurskens uit Swolgen wil daar met de start van zijn bedrijf RoBici verandering in
gaan brengen.

Het oorspronkelijke bedrijf, Hay
Aerts Grondverbetering, werd enkele
jaren geleden verkocht aan een nieuwe eigenaar uit Meerssen. Die besloot
om alle personeel en machines mee
te verhuizen naar Meersen. Het bedrijf
werd echter op 25 januari 2011 failliet
verklaard. Hay Aerts en Tom Pouls
zagen hierin hun kans schoon om alle

machines weer over te nemen en een
nieuw bedrijf te starten in Broekhuizen
onder de naam Aerts Europa. Het
bedrijf gaat zich toeleggen op de
aanleg en onderhoud van sportvelden,
paardenbodems, campings, golfbanen,
containervelden en tennisparken.
Enkele oud-werknemers zijn ook
overgenomen.

Keijsers versterkt positie
in retail interieurbouw
Het Noord-Limburgse interieurbouwbedrijf Keijsers holding uit Horst
neemt branchegenoot Lundiform uit Varsseveld over. Met de overname
zet het bedrijf een belangrijke stap ter versterking van haar positie in het
retail segment en voegt het een gerenommeerde naam toe aan zijn
bedrijvenportfolio.
Ruim 20 jaar geleden kocht
Beurskens zijn eerste mountainbike en
al snel was een nieuwe passie geboren.
Inmiddels heeft hij verschillende fietsen
versleten en vele kilometers in de benen. Na het behalen van zijn diploma
MTB-instructeur wil hij zijn passie en
kennis voor het mountainbiken met
anderen gaan delen.
Naast flink trappen, komt volgens
Robert Beurskens bij mountainbiken
techniek, balans, behendigheid en

controle over je fiets kijken. Bij het
mountainbiken zijn de meest simpele
basistechnieken heel belangrijk. Hoe
zit je goed op de fiets, wat is het beste
moment om geruisloos te schakelen,
wanneer gebruik je wel of juist niet je
voorrem en wat is de beste manier om
een scherpe bocht in te gaan? Op al
deze vragen wordt in de mtb-clinic van
RoBici een antwoord gegeven. Ook ervaren mountainbikers kunnen bij RoBici
terecht voor een clinic.

Naast kennis van de juiste mtbtechnieken, beschikt RoBici over talrijke
en unieke mountainbikeroutes. De
instructeurs kennen het gebied op hun
duimpje en nemen de deelnemers mee
over de mooiste mountainbikepaden
en langs de prachtigste plekken door
de veelzijdige natuurgebieden die
Noord-Limburg rijk is.
Op tweede paasdag houdt RoBici
een open dag van 12.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie kijk op www.robici.nl

Painting the Past krijtverf

Opvallen
in Horst?

vanaf nu verkrijgbaar bij:

Laat u inspireren in onze totaal
vernieuwde showroom.

StationSweg 86 • ooStrum • www.Stoffelhoeve.nl

Uit met Pasen
,
dan naar Het
Aardbeienland
,
een verleideli
jk themapark
met drie nieu
we attracties
en nu al een
enorm
assortiment zoe
te
aardbeien
lambada, darse
lect,
elianny en son
ata
mmmmm........ ee
n vrolijker
Pasen kunt u
zich
niet wensen

Ga naar
reclameidee.nl

e

De overname van Lundiform
past in de strategie van Keijsers om
door middel van samenwerking en
overnames te groeien. Door synergievoordelen kunnen de bestaande
klanten van beide bedrijven beter
en sneller bediend worden. Ook voor
de unieke voorraadbeheerconcepten
voor retailketens biedt de samenwerking mogelijkheden voor verdere

optimalisatie. In 2010 nam Keijsers
de interieurbouwbedrijven Intram uit
Kerkrade en Erco uit Valkenswaard
over, en startte het de businessunit
Keijsers Metaal. Keijsers heeft in
Nederland een leidende positie op
het gebied van kwalitatief hoogstaande interieurbouwprojecten voor
musea, retail, utiliteit & kantoor en
de zorg.

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

BAD & BEACH

2 paasdag geopend van 11.00-17.00 uur

Camping Centrale

Kreuzelweg 3 • Horst aan de Maas
Tel. 077-397 02 16 • www.aardbeienland.nl

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 5975 BL Sevenum 077-4671818 www.janssensevenum.nl

21
04

winkel&bedrijf
nieuws
15

Steeds meer mensen actief voor medeburger
Ofschoon er dringend behoefte is aan meer vrijwilligers, is de burgerhulpverlening in Horst aan de Maas al van
start gegaan. De essentie van burgerhulpverlening: op het moment dat iemand een hartstilstand krijgt, krijgen
vrijwilligers in de omgeving van het slachtoffer een sms-je.
Met de burgerhulpverlening zijn
mensenlevens te redden. Door het
inschakelen van twee groepen vrijwilligers kan er snel en kordaat worden

opgetreden. De ene groep gaat
meteen naar het slachtoffer om adequate hulp te verlenen, de tweede
groep gaat naar de dichtstbijzijnde

defibrillator (AED) om die zo snel
mogelijk naar het slachtoffer en de
hulpverleners te brengen. Voorwaarde
voor succes: genoeg vrijwilligers en

genoeg AED’s. En daar wringt de
schoen nog.
Ellis Spikmans, die namens de
gemeente het project aanstuurt:
“De oude gemeenten Sevenum en
Meerlo-Wanssum hadden reeds een
dekkend systeem: voldoende AED’s
en vrijwilligers. De oude gemeente
Horst aan de Maas nog niet. We
hebben in de oude gemeente zo’n
dertig AED’s nodig. We hebben er 22
in kaart gebracht, van bedrijven of
particulieren die hun AED voor de gemeenschap ‘open’ willen stellen. Dat
betekent dat wij er nog een aantal
aan moeten schaffen. “

Voldoende vrijwilligers
noodzaak

Nieuwe attracties Aardbeienland
Het nieuwe seizoen is voor Aardbeienland van start gegaan met drie nieuwe attracties: een overdekte
aardbeienwinkelpromenade, een aardbeienstroberg en een thema-wisseltentoonstelling. Voor de toegangspoort is een nieuw sprookjesgebouw verrezen met kleurrijke aardbeieninfo. Dit gebouw is gratis te bezoeken. Alles bij Aardbeienland is de komende week omgetoverd in een sfeer die kenmerkend is voor Pasen en
het voorjaar. Meer informatie op www.aardbeienland.nl

Ook wat de vrijwilligers betreft, is
Spikmans optimistisch gestemd: “Ook
daarin moet de oude gemeente Horst
aan de Maas een inhaalslag maken.
We hebben er hier zo’n 250 nodig. We
hebben een eerste bijeenkomst gehad,
waarna we liefst tachtig vrijwilligers
beschikbaar hadden. Dat is in eerste
instantie een prima aantal. Ter vergelijking: de twee oude gemeenten leveren
in totaal zo’n honderd vrijwilligers. We
hopen er tijdens de volgende bijeenkomst, op maandag 30 mei, weer een
flink aantal bij te krijgen.”
Burgerhulpverlening vraagt om actieve deelname van de burgers aan si-

tuaties die daarom vragen. Het initiatief
burgernet sluit daar naadloos op aan.
Ambtenaar Martin Vries: “Zie burgernet
maar als de opvolger van sms-alert. Het
doel is zoveel mogelijk mensen actief
te betrekken bij opsporing- en vermissingszaken.

Burgernet opvolger
sms-alert
Het verschil met sms-alert is dat
we van méér mogelijkheden gebruik
gaan maken. Sms-alert beperkte zich
alleen tot de mobiele telefoon. Nu
gaan we ook mensen met alleen
een vast toestel of die alleen gebruik
maken van de mail, hierin betrekken.
Voordelen: een grotere doelgroep, dus
een groter bereik, dus meer kans dat
de boodschap op de juiste plek terecht
komt. Het grote voordeel is dat wij
als gemeente zelf de regie kunnen
voeren; bij SMS-alert gebeurde dat
door de politie. Stel dat er sprake is
van een grote brand met gevaarlijke
stoffen, dan kunnen we de burger op
deze manier beter en sneller bereiken.
We willen met een campagne straks
zoveel mogelijk mensen inlichten over
burgernet.” De overheid streeft ernaar
zaken als burgerhulpverlening en burgernet (en eventuele andere initiatieven op dit gebied) op termijn samen
te laten vloeien, zodat de veiligheid zo
veel mogelijk gediend wordt.

Gevraagd:

Asperge sorteerder
(m/v)

J. Wagemans
Hombergerweg 21
Lottum
Tel. 06-54747630
bgg 077-4632070

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl
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AUTO
Paasshow
bij AutoArena

Vrijdag 22 april
8.00 - 18.00 uur

Zaterdag 23 april
9.00 - 17.00 uur

maandag 25 april
10.00 - 17.00 uur

2e PA
AS
GEO DAG
PEND
10.0
0

Occasions
Minimale inruil
van € 2000,-*

- 17.

00 u

Tot 3 jaar garantie
op een occasion
mogelijk.

ur

Piet Smits

Volkswagen
Volkswa

Een oude brandweerwagen van de gemeente Horst: een Chevrolet
Apache uit 1960. “Ik heb hem twaalf jaar geleden gekocht, opgeknapt
en omgebouwd tot camper. Daar heb ik zes jaar over gedaan.
Nu ben ik samen met Mariet er al heel wat keren mee weg geweest.”

VW Polo blijvend in prijs verlaagd
Extra inruilbonus van € 500,- op de
Polo BlueMotion en de Polo 1.4
Vanaf

R
aanb uim
od g
ebru
VW b
ik
edrij
fswa te
gens
met
”voo
rkeur
selec
tie”

€12.490,-

Golf en Golf Variant Style meer dan

€ 2000,- voordeel*
Met o.a. radio RCD 310,
16” LM velgen, Highline grille,
klein leder pakket, cruise control.

UWE
E
I
N
DE
I A6
AUDin de

Audi
3e jaar garantie gratis
bij aanschaf van een nieuwe
Audi tijdens de Paasshow.

nu
room
show

Arno Cleven
Deze driewieler is een Reliant Robin die Arno vanaf 2008 heeft.
“De eerste dag dat ik er in reed zaten er drie meiden bij me in de
auto en toen ik rechts of linksaf wilde, deden de remmen het niet
meer. Dat was dus een hoop gekrijs en hopen dat ‘ie met drie wielen
aan de grond bleef!” Op de vraag waarom hij zo’n auto heeft is het
antwoord dat het vooral een goedkoop maar ook grappig ding is.
“Als ik bij het stoplicht sta steekt de bestuurder naast me vaak
lachend een duimpje op.”

SEAT
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e
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de up SEAT!
s
n
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lever aad
baar
!

Venlo, Celsiusweg 5-8. Tel. 077 - 320 30 40
Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00
Panningen, J.F. Kennedylaan 20. Tel. 077 - 306 06 66
www.autoarena.nl

A
ŠKOkDketten

Pa
Tour
0,€175

€ 0,-

* Vraag naar de voorwaarden.
Druk- en zetfouten voorbehouden.
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René Cornelissen
“Deze Westfield heb ik in 2009 gekocht, maar hij werd pas april
2010 geleverd. Ik was toen de eerste in Nederland met dit nieuwe
model. Het is heerlijk om ’s avonds nog even een stukje te gaan
toeren. Mogelijk gaat René in september meedoen aan een toertocht
in Spanje. “De auto wordt dan daarheen gebracht en dan ga ik samen
met mijn vriendin een week daar een route rijden.”
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Een racemonster
voor op de normale weg
Je kent ze wel: gewone personenauto’s die voorzien van spoilers, brede banden, sportieve velgen en nog allerlei
andere versierselen steeds meer lijken op een raceauto. Dat is echter kinderspel vergeleken bij de echte liefhebbers
die nog een stap verder gaan. Zij laten hun auto niet alleen aan de buitenkant, maar ook motorisch ’oppimpen’.

AUTO
L

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

Autobedrijf
Autobedrijf

HAY PEETERS
Horst, Telefoon (077) 398 51 54

Reparatie en onderhoud van alle merken
Verkoop nieuw en gebruikt - Auto airco service
Storingsdiagnose - Ruitreparatie
Bandenservice - A.P.K. Station

Carlo Spreeuwenberg haalt zijn kennis vooral uit de racesport
Carlo Spreeuwenberg uit
Griendtsveen heeft zich met zijn bedrijf
Spreeuwenberg Automotive gespecialiseerd in het halen van het uiterste
uit auto’s. Hij doet dit vooral voor de
racesport, maar ieder jaar heeft hij
ook enkele klanten die hun personenauto een dergelijke behandeling
gunnen. “Het zijn meestal jongens die
dit doen”, vertelt Spreeuwenberg. “Ze
zijn helemaal idolaat van snelle auto’s,
formule 1, rallysport en alles wat daarmee samenhangt en willen een auto
die ze het gevoel geeft als was het een
racewagen. Het gaat niet altijd om een
hoge maximumsnelheid, meestal is de
trekkracht het belangrijkste. Hoe snel
de auto van 0 tot 100 kilometer per uur
gaat. Het geeft hen een kick om met
bijvoorbeeld een Volkswagen Golf een
Porsche voorbij te rijden.”
Voor wie denkt dat hij de motor van
zijn auto ’eventjes’ kan opwaarderen,
komt van een koude kermis thuis. De
motor moet vaak helemaal uit elkaar
worden gehaald en voorzien worden

van nieuwe onderdelen die op maximaal vermogen zijn toegespitst. Volgens
Spreeuwenberg is het verhogen van de
cilinderinhoud de meest eenvoudige
manier om meer vermogen uit een
motor te krijgen. Wanneer de cilinderinhoud wordt vergroot van bijvoorbeeld
1600 cc naar 2 liter hebben de zuigers
een groter oppervlak en wordt er meer
vermogen overgedragen op de wielen.
Een volgende stap is om de motor te
voorzien van een turbo. Daarbij wordt
niet de inhoud van de motor vergroot,
maar wordt lucht onder hoge druk in de
motor gepompt. Op die manier wordt
dezelfde cilinder met meer lucht gevuld
en daardoor wordt er opnieuw meer
vermogen gecreëerd.
Met dit alles is het racemonster echter nog niet klaar. Want alle vernieuwingen moeten ook worden voorzien van
de juiste elektronica om ervoor te zorgen
dat de motor onder alle omstandigheden
goed blijft draaien. Hier zorgt speciale
software voor die op de interne computer van de auto wordt geïnstalleerd.

En wat kost dat grapje? Volgens
Spreeuwenberg is het vanwege de
uiteenlopende wensen en typen
auto’s lastig om één prijs te noemen.
“Bij een rally-auto zit je al gauw aan
25.000 euro voor het totale pakket.
Ook bij de straatversies gaat het snel
die kant op. Daardoor is het maar een
hele kleine groep mensen die zo ver
gaat. Het is pure liefhebberij, want voor
de investering hoef je het niet te doen.
Als iemand 25.000 euro investeert om
zijn auto helemaal aan te passen aan
zijn eigen wensen, weet hij dat hij die
investering nooit meer terug krijgt”,
aldus de racemonteur uit Griendtsveen.
Autofabrikanten maken het de
’pimpers’ overigens niet makkelijk.
Nieuwe modellen bevatten tegenwoordig zoveel elektronica dat het uitbouwen van de motor erg lastig wordt.
Alleen het vernieuwen van de software
in de auto is nog betaalbaar. Maar ja, er
zullen altijd liefhebbers zijn die tegen
iedere prijs het maximale uit hun bolide
willen blijven halen.

Terreinrijden ook voor
dames

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

€ 34,95

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

14 mei
open dag

van 10.00
tot 16.00 uur

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg

Een weekend in de Ardennen op onverhard terrein rijden of een georganiseerde excursie naar Tunesië maken.
Steeds meer dames stappen zelf ook in een voertuig met een voor- en achter aangedreven wielen (4x4). Bas van
Driel van Bas4cars uit America ziet een trend.

AUTOBEDRIJF

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

Het rijden in een 4x4 is een dure
hobby en Bas adviseert zijn klanten om
niet alles in een keer te kopen. “Je moet
het rijden ervaren. Beetje bij beetje
weet je wat je graag wil. Ik zal nooit
iemand het totaalpakket verkopen.”
Eenmaal per jaar organiseert hij samen
met twee andere ondernemers een Low
Gear Experience en gaat samen met zijn
klanten off-road rijden. “Voor de mannen
is een 4x4 een echte boy toy”, aldus Bas.
Als ze een standaarduitvoering kopen,
dan ga ze deze geleidelijk aankleden:
“een tent, een lier, modderbanden, kippengrill, barbecue of zelfs extra wateren dieseltanks. Voor vrouwen werkt het
volgens Bas net iets anders. Bij de open
dag ziet hij dat de vrouwen en kinderen
het ook leuk vinden. “Dat vind ik ook
belangrijk. Zij moeten er ook plezier aan

beleven”, aldus Bas. Hij merkt verschillen tussen mannen en vrouwen bij het
kopen van een 4x4. “Voor een vrouw is
bij een 4x4 vooral de buitenkant heel
belangrijk. Het maakt niet zozeer uit of
het voertuig technisch helemaal in orde
is, als de kleur maar goed is. Dan wordt
de auto verkocht.” Voor een dameshockeyteam is het volgens Bas erg praktisch
om met zijn allen in een ruime 4x4 te
zitten, op weg naar een wedstrijd. “Dat
vinden ze helemaal geweldig”, aldus
Bas. Ook kinderen vinden het meerijden
met een 4x4 ook leuk. “Laatst stond een
vader met zijn zoontje in de garage. Ze
moesten eigenlijk een lier hebben, maar
het bleek net boven het budget. Papa,
hier heb je twee euro uit mijn spaarpot.
Kunnen we nu de lier meenemen”,
vroeg zijn zoon.

l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

l

afhandeling rechtstreeks met alle
verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale
regeling m.b.t. eigen risico bij schade

Autoschade Maashorst - St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00 - Fax (077) 398 11 63 - www.autobedrijvenmaashorst.nl
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Brommobielen, klein maar ﬁjn
Brommobielen zijn niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Voor
andere weggebruikers vormen deze ’trage’ autootjes vaak een bron van
ergernis, maar voor de eigenaren bieden ze een uitkomst om toch de weg
op te kunnen zonder rijbewijs B.
Hoeveel er exact rondrijden is niet
bekend, maar volgens een onderzoek
van brancheorganisatie Bovag reden er
in mei 2010 een kleine 25.000 van dergelijke mini-auto’s rond in Nederland.
Ben Keetels is als eigenaar van garage
Brueren & Keetels uit Velden één van
de verkopers van nieuwe en gebruikte
brommobielen. Volgens Keetels is de
markt voor de autootjes beperkt. Met
prijzen die variëren tussen 10.000 en
14.000 euro is een brommobiel niet
voor iedereen weggelegd.
Een andere drempel voor potentiële
kopers is het rijbewijs dat sinds een aantal jaren verplicht is. Keetels: “Vroeger
mocht iedereen vanaf 16 jaar in een

brommobiel rijden, maar de regels zijn
strenger geworden. Tegenwoordig moet
je zowel een theorie- als rij-examen
afleggen. Daardoor zie je dat vooral
ouderen minder gebruik maken van
een brommobiel. De meeste kopers zijn
mensen die altijd auto hebben gereden,
maar om medische redenen geen
autorijbewijs meer kunnen krijgen. Vaak
mogen ze dan nog wel in een brommobiel rijden”, aldus de garagehouder.
Er gaan verhalen rond dat jongeren
steeds vaker een brommobiel aanschaffen, maar daar merkt Keetels niets van.
“Van onze importeurs hoor ik dat de
jeugd in de omgeving van Den Haag en
Wassenaar nog wel eens een brom-

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

Audi A6 2.7 TDI Pro line business
Chatenet Media Media
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe
Ford Mondeo 2.0 TDCI 130PK Wagon Futura
Ford Transit 260 S 2.0 16V TDDI Kort/Laag
Hyundai Atos 1.0 I
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe LPG-G3
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence
MINI Cooper 1.6 16V
Mazda MX-5 1.6i cabrio
Mercedes-Benz A-klasse 140 Elegance
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz G-klasse G 400 CDI LANG
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI
Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Mercedes-Benz SLK-klasse SLK 200 K
Special Edition Automaat
Opel Vectra 1.9CDTi Executive station 150pk
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2,0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour 2.2 dCi 150pk
Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic 1.9 Dci 82pk L1H1
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive Automaat
Suzuki Swift 1.3 GLS Automaat
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i

2007
2001
2006
2004
2001
2002
2003
2004
2007
2003
1999
2001
2008
2001

98783 Km. Diesel € 28.950
20868 Km. Diesel € 3.650
175100 Km. Diesel € 11.950
215366 Km. Diesel € 6.950
205445 Km. Diesel € 3.500
78209 Km. Benzine € 3.250
117286 Km. Benzine € 10.500
124072 Km. LPG-G3 € 13.950
2105 Km. Diesel € 7.950
105397 Km. Benzine € 12.950
50852 Km. Benzine € 6.950
83222 Km. Benzine € 6.950
83654 Km. Diesel €18.750
170250 Km. Diesel €29.850

2002
2008
1990
2003

121785 Km. Benzine € 13.750
172458 Km. Diesel € 16.950
180222 Km. Benzine € 24.750
173210 Km. Benzine € 7.950

2005
2004
2002
2004
2004
2006
1997
2010
2001

189234 Km. Diesel € 6.500
151468 Km. Diesel € 5.750
115829 Km. Benzine € 11.950
105466 Km. Benzine € 4.950
69823 Km. Benzine € 4.950
111770 Km. Benzine € 16.950
103970 Km. Benzine € 1.950
41985 Km. Diesel € 31.750
129503 Km. Benzine € 8.950
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2002 270327 Km. Diesel € 13.500
GROTE
1978 151723 Km. Benzine € 12.500

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.

mobiel koopt, maar dat geldt niet voor
deze regio.”
Net als bij ’gewone’ auto’s heb je
brommobielen in verschillende merken,
waarbij Microcar, Aixam en Lieger het
overgrote deel van de markt innemen.
Ieder merk heeft zijn eigen uitstraling,
maar het luxe-niveau is bij de meeste
modellen hetzelfde. En ze gaan allemaal
even hard, zo’n 45 tot 50 kilometer per
uur, net boven de maximumsnelheid
van 45 kilometer per uur. Omdat de
auto’s van origine vaak gemaakt zijn om
rond de 75 kilometer per uur te kunnen
rijden, lukt het bij veel modellen nog
om ze op te voeren. Onder druk van de
wetgeving wordt het door de fabrikanten echter steeds lastiger gemaakt om
de mini-auto harder te laten rijden.
Voor de brommobielen geldt geen
keuringsplicht en men betaalt geen
wegenbelasting. De verzekeringspremies zijn echter vrij hoog. Volgens
Keetels komt dat doordat vroeger brommobielen vaak werden gebruikt door
onervaren weggebruikers en daardoor
het ongevalpercentage vrij hoog lag.
“De auto is gemaakt van kunststof met
een aluminium kooiconstructie. Waar
een normale auto bij een botsing met

een paaltje een deuk zou hebben, is
bij een brommobiel al snel de hele
bumper doormidden. Dat en het feit dat
onderdelen vrij duur zijn, zorgt ervoor
dat je tussen de 200 euro voor WA en
900 euro per jaar voor een allriskverzekering betaalt”, aldus Keetels. “Maar
mensen hebben dat vaak wel over voor
een beetje mobiliteit. Dat is namelijk
meestal het eerste waar ze aan denken
als ze hun rijbewijs kwijt raken, de vrijheid om zich te verplaatsen.”
Voor potentiële kopers van tweedehands brommobielen nog een tip:
sinds 2005 zijn brommers en brommobielen voorzien van een kenteken.
Omdat van veel brommermerken geen
historie bekend was, heeft de RDW toen
besloten het bouwjaar van de brommers en brommobielen vast te leggen
op augustus 2005. Voor consumenten
is het voor die brommobielen lastig om
te achterhalen hoe oud het voertuig
daadwerkelijk is. Een optie is om de importeur te bellen en met behulp van het
chassisnummer het bouwjaar te achterhalen. Ook gespecialiseerde autogarages
kunnen aan de hand van het type en de
uitvoering van de brommobiel bij benadering aangeven hoe oud de wagen is.

Familie Vissers
“Dit is een Volkswagen Kever uit 1968. We hebben hem gekocht in
1998. Hij was al helemaal gerestaureerd toen we hem kochten, maar we
hebben er in de loop van de jaren zelf nog wat kleine dingen aan
gesleuteld. In de zomer gaan we er weer volop mee toeren en in juni
naar het Volkswagen treffen in Budel.” Buiten deze Volkswagen Kever
heeft de familie Vissers ook nog zo’n vijfhonderd schaalmodellen in huis.

Familie van de Beele
“We hebben deze bus in ’98 gekocht en zijn er in april 1999 mee
op wereldreis geweest. May en ik zijn naar India gereden en terug.
We hebben alles wat we onderweg tegenkwamen heel rustig bekeken
en onderweg onze visums en zo geregeld.” In Pakistan hebben ze de
bus laten verven (voorop staat ook in het Pakistaans: ‘hup Pakistan!’).
Anderhalf jaar en 50.000 kilometer later, in september 2000, zijn ze
terug gekomen. “Een paar jaar geleden zijn we er voor het laatst mee
op vakantie geweest. De jongste was toen nog niet geboren en met
z’n vieren er in ging het net. Nu staat hij in de tuin en is het vooral een
speelplek voor de kinderen.”
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Banden: ook in de zomer
belangrijk
De nut en noodzaak van winterbanden is de afgelopen jaren een terugkerend onderwerp van gesprek, zeker
vanwege de hevige sneeuwval. Maar hoe zit het dan met de ’gewone’ zomerbanden? Waar moet je op letten bij de
aanschaf van een nieuwe set autobanden?

Foto: Alexander Kaiser (cc-by)

Volgens Jan-Willem Franssen
van Profile Tyrecenter SchoutenBeerkens uit Venlo is het verschil
tussen winter- en zomerbanden de
afgelopen jaren flink groter geworden.
Franssen: “enkele jaren terug hadden
veel ’gewone’ banden nog blokjes
als profiel, terwijl de banden nu bijna
allemaal een lijnprofiel hebben. De
banden die nu worden geproduceerd
dragen allemaal een zogenaamde
s-codering. De ’s’ staat voor ’silence’
en geeft aan dat de band een lage

rolweerstand heeft. Daardoor zorgt de
band voor een laag brandstofgebruik
en is de band geluidsarm.”
Bij de aanschaf van een nieuwe
set banden kijken de meeste consumenten, naast de prijs, alleen naar de
bandenmaat. Onterecht volgens JanWillem Franssen. “Het draagvermogen
en de snelheid van de auto zijn erg
belangrijk. Een kleine auto is vaak lichter en heeft een lager draagvermogen
dan bijvoorbeeld een Jeep, daar moet
je bij de keuze van een band rekening

mee houden. Ook als een auto wat
sportiever is en hoge snelheden haalt,
moet je dat meenemen in de keuze
voor een band. ’Snelle’ banden zijn niet
gemaakt voor comfort, maar geven
veel grip, zodat je ook met hoge snelheid moeiteloos door een bocht kunt.
Als je veel met hoge snelheid rijdt, en
je band is daar niet voor gemaakt, kun
je te maken krijgen met hoge warmteontwikkeling dat uiteindelijk zelfs kan
uitmonden in een klapband. Gelukkig
komt het meestal zover niet. Mensen
die met hoge snelheid rijden, weten
wel wat voor band ze nodig hebben.”
Alle bandenfabrikanten houden
tegenwoordig rekening met verschillende soorten bestuurders. Zo hebben
ze bijvoorbeeld een comfortabele band
voor mensen die veel lange afstanden
rijden en sportievere uitvoeringen voor
hoge snelheden, maar wat kortere
afstanden. Franssen raadt dan ook
aan om regelmatig naar de banden
te kijken of ze bijvoorbeeld geen
haarscheurtjes vertonen of een laag
profiel hebben. Bij een apk-keuring
wordt hier ook steeds strenger op
gelet.
En is het nou verstandig om zowel
zomer- als winterbanden te hebben?
Het is niet verrassend dat dat volgens
Franssen wel aan te raden is. “Voor
mensen die de auto normaal gebruiken, dat wil zeggen meer dan 20.000 kilometer per jaar rijden, is het raadzaam
om twee setjes te gebruiken. De
temperatuurgrens ligt hier voor ons op
zeven graden Celsius. Wordt het kouder,
dan is het tijd voor winterbanden. Voor
mensen die minder kilometers rijden,
is de vier seizoenenband in opkomst.
Daarmee moet je zeker drie jaar lang in
alle seizoenen kunnen rijden”, aldus de
bandenverkoper.

thema 19

AUTO
Onderhoud
lease-auto?

ICEERD
GECERTIF

DOOR:

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

Bezoek onze nieuwe website

www.vanheldenautossevenum.nl

Pubers moeten zich bewust zijn
van hun rijgedrag
Minister Schultz van Haegen (Minister van Infrastructuur en Milieu) heeft het voornemen om op 1 november
2011 te beginnen met een proef om alle 16-jarigen theorielessen te laten nemen voor hun autorijbewijs. Dit
betekent een omslag voor de rijscholen, die ineens te maken krijgen met pubers en hun pubergedrag. Twan
Hoeijmakers van Hoba verkeersopleidingen uit Horst voorziet een stijging van het aantal adviezen aan jongeren
om nog eventjes te stoppen met hun praktijklessen.
De jongeren die op 1 november
17 jaar of ouder zijn, mogen een
praktijkexamen afleggen. Nu ligt
deze leeftijd op minimaal 18 jaar.
Gelijktijdig wordt de leeftijd om het
theorie-examen te doen en rijlessen
te volgen ook verlaagd. Jongeren
mogen dan vanaf 16 jaar hun theorieexamen doen en vanaf 16,5 jaar een
rijopleiding volgen. Als ze 17 jaar zijn
kunnen ze hun rijbewijs halen, maar
dan mogen ze pas vanaf hun 18e
alleen in een auto rijden. Tot die tijd
moet een volwassen bestuurder mee,
die minimaal tien jaar zijn rijbewijs
heeft en een bewijs van goed gedrag
kan overleggen. De jonge bestuurder
moet van tevoren vijf begeleiders
opgeven, die hem tot zijn achttiende

tips en adviezen kunnen geven bij het
besturen van een auto.
Twan Hoeijmakers vindt het een
prima plan. “De gedachte van de
minister is om het aantal verkeersongevallen omlaag te brengen en in de pas
te blijven met de rest van Europa. Daar
is niks mis mee.” Een ander voordeel is
volgens Hoeijmakers dat jongeren ook
eerder aan de slag kunnen met hun
vrachtwagen- en busrijbewijs. “Alleen
voorzie ik dat ik jongeren vaker zal
moet adviseren om toch nog even te
wachten met het nemen van lessen”,
aldus Hoeijmakers.
In zijn 26-jarige ervaring als
rij-instructeur heeft hij tot tweemaal
toe een 18-jarige het advies gegeven
om het nemen van rijlessen even te

onderbreken. “Ze waren er nog niet
aan toe, ze zagen geen gevaar of
waren te speels”. Hij verwacht dat
als de proef doorgaat hij dit vaker zal
moeten doen. Overigens vindt hij dat
geen enkel probleem: “Want iemand
die nog geen gevaar ziet, verdient
geen rijbewijs.” In de dagelijkse
praktijk ziet hij ook dat het voor sommige 18-jarige nog niet te betalen is,
die wachten liever totdat ze wat meer
verdienen, nadat ze bijvoorbeeld klaar
zijn met hun studie. Een rijopleiding
volgen kost tegenwoordig tussen de
twee- en drieduizend euro. De nieuwe
maatregel zal voor Hoeijmakers ook
even wennen zijn, maar hij zal zijn
bedrijf er niet op aanpassen. “Het zal
een jaartje extra druk zijn”.

n

NIEUW! Financiering van uw droomauto.
Van Helden Auto’s - Mommesstraat 3, 5975 NG Sevenum
077-4670599 of 06-53620505

Voor reparaties en APK’s

TA N K S TAT I O N

&

G A R A G E

Besouw BV Californischeweg 6, 5971 NV Grubbenvorst
T 077-327 88 88 . F 077-327 88 80 . E info@besouw-autoservice.nl
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GEPLUKT

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

Lonneke Mertens
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Deze week wordt Lonneke Mertens uit Sevenum Geplukt. Lonneke is 35
jaar oud en woont met haar twee jaar jongere vriend Floris Kersten op de
Heesbeemd in Sevenum. Lonneke is een rasechte Sevenumse en wil ook
nergens anders wonen. Zij heeft een drukke baan en is iemand die graag
nieuwe dingen ontdekt. Het stel heeft geen kinderen en is net terug van
een vier maanden durende vakantiereis door Zuid-Amerika.

Veel gezever op tv

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.

Ze kijkt zelden tv. Naar een goede
film wil ze soms wel kijken maar er zijn
maar weinig programma’s die ze volgt.
Wel naar Human Planet van de BBC.
“Een programma waarin de mens wereldwijd in relatie met de natuur weet
te overleven, met prachtige beelden.
Reality- en talkshows zijn zonde van
mijn tijd. Ik heb het zelf te druk met
leven om naar dat gezever te kijken”,
licht ze haar kijkgedrag toe. Haar midden in de nacht wakker maken mag
men haar maar voor twee dingen. Als
eerste voor een vliegticket op haar
naam naar een ver, onbekend oord. Als
tweede, om haar te vertellen dat Floris
eindelijk de staatsloterij heeft gewonnen. Lonneke: “Als ik mee zou mogen

Warme
appelbollen
in
bladerdeeg
Benodigdheden:
5 appels
50 gram suiker
bladerdeeg
25 gram rozijnen
2 gram kaneel
1 eidooier
25 gram boter
poedersuiker
Bereiding:
· Schil de appels en boor de
klokhuizen eruit;
· rol bladerdeeg 2-3 mm dik uit en
snijd het in vierkanten van 14 x 14
cm;
· vul de klokhuisopening met een
mengsel van boter, rozijnen, suiker
en kaneel;
· zet de appel in het midden van de
bladerdeeg;
· maak nu de deegranden een
beetje nat met water. Vouw ze om
de appel heen;
· bestrijk de bladerdeeg met eigeel
en laat ze 30 minuten rusten;
· bak nu de appelbollen ongeveer
45 minuten in een matig warme
oven van 175 graden tot de appels
zacht zijn en het deeg gaar is;
· gebruik een naald om de gaarheid
van de appels te testen;
· bestrooi ze met poedersuiker.

waar Lonneke is opgegroeid, het gebied
rondom Zorgboerderij Vorsterhand en
de Heesbeemden ofwel de Bengt, zijn
volgens haar de mooiste plekjes van
het dorp. De Sevenumse houdt van het
leven en heeft een hekel aan negativiteit en geklaag. “Het leven is prachtig
en zeker niet altijd gemakkelijk. Maar
er is altijd wel iets te vinden wat het
leven de moeite waard maakt.” Dat is
ook een van de redenen dat ze graag
reist. Het helpt haar relativeren en
waarderen. “Je hebt niet veel nodig om
gelukkig te zijn, dat schijnen wij hier
wel eens te vergeten. Daarbij heb je het
feit of je gelukkig bent grotendeels zelf
in de hand. Je kunt alles van je afschuiven en wegzwelgen in zelfmedelijden,
maar je kunt er ook voor kiezen om een
andere weg in te slaan, hoe eng dat
misschien op dat moment ook lijkt. Er is
altijd een keuze”, aldus Lonneke.

Lonneke Mertens is werkzaam als
verpleegkundige op de spoedeisende
psychiatrische opnameafdeling van
de GGzE te Eindhoven (Geestelijke
Gezondheidszorg Eindhoven). De
Sevenumse heeft veel hobby’s en
geniet in haar vrije tijd van het leven.
“Ik hou van etentjes met familie en
vrienden, feestjes, muziek en dansen,
reizen en roadtrips. Maar ook van onverwachte ontmoetingen met volslagen

vreemden en/of oude bekenden.” De
Sevenumse wil daarnaast ook nieuwe
dingen proberen, grenzen verleggen en
mijmeren in haar hangmat.
Ze ziet in Sevenum een ondernemend dorp met een groot saamhorigheidsgevoel. Ze zou nergens anders
willen wonen. In haar studententijd
woonde ze in Nijmegen en Eindhoven.
“Maar het klokje tikt toch nergens zoals
in Sevenum”, zegt ze. De Klassenweg,

PUZZEL

Sudoku

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.
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liften op dat geld, zou ik het goed
besteden. Er zouden veel mensen beter
van worden. Ik heb veel ideeën, alleen
die zak met geld ontbreekt nog. Ik zou
ook niet stoppen met werken, dan zou
het juist pas beginnen. Voor andere
zaken kun je me beter niet wakker
maken. Ik kan dan heel ‘gevaarlijk’
worden”, zegt ze met een grijns op
haar gezicht.

Vakantiereis maakte
grote indruk
Aan het eind van het gesprek nog
even iets over haar vakantiereis naar
Zuid-Amerika die nog steeds in haar
hoofd zit. Logisch want ze is net terug
van vier maanden reizen door Peru,
Bolivia, Chili, Argentinië en een klein
stukje Brazilië. De diversiteit en schitterende natuur is er volgens haar overweldigend. “Door langere tijd te reizen
zie je, in wat voor een prachtige wereld
we leven. Je krijgt even niks mee van
het wereldnieuws. Ik denk dat het heel
gezond is om af en toe even uit het
alledaagse Westerse leven te stappen.
Te beseffen dat het gejaagde bestaan,
waarin je status afhangt van welke
auto je rijdt, er eigenlijk helemaal niet
toe doet. ‘Gelukkig zijn’ is het enige
dat geldt en daarvoor heb je echt niet
veel nodig. Ik denk soms dat wij verder
van dit doel afstaan dan de gemiddelde
Boliviaan die van drie geiten en een
klein aardappelveldje moet leven”,
relativeert Lonneke ons Westerse leven.
Het interview zit erop. Een interessante
ontmoeting met aan het slot wijze
woorden. Misschien wel iets om over
na te denken zo net voor Pasen.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Lottummer of Lottumer

Enne Lottumse kwoam enne Zèrumse taege,
En vroagt eum, echt ni verlaege,
“Hoe mot ik ow schriëve,
Zonder te kiëve,
Of haet “Aezel” ok wal owwe zaege?”

Voor het Paasfeest,
ongeëvenaard mooi en lekker:

PALMHAANTJES en
PAASHAASJES
Boordevol zomerkoninkjes van het Aardbeienland:

AARDBEIEN TAARTJES
en
AARDBEIEN VLAAIEN

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 22 april
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst,
Kronenberg, Meterik, Sevenum
Zaterdag 23 april
• Inzameling restafval omgeving
Broekhuizen, Broekhuizenvorst, LottumNoord (i.p.v. 2e Paasdag)
• Inzameling oud papier America, HorstNoord, Lottum, Meerlo, Meterik, Swolgen,
Tienray
• Inzameling oude metalen Griendtsveen,
Hegelsom, Norbertusparochie
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Snoeiafval Meerlo, Swolgen, Tienray 09.0011.30 uur (de Leeuwerik, achter gymzaal
Meerlo)
Maandag 25 april
2e Paasdag: geen inzameling

Dinsdag 26 april
• Inzameling restafval omgeving
Grubbenvorst-Noord, Lottum-Zuid
Woensdag 27 april
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen,
Tienray
Donderdag 28 april
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 29 april
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 30 april
Koninginnedag: geen inzameling
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Kiosk St. Lambertusplein
Zoals bekend verhuist IJssalon Passi na de Horster meikermis naar ‘de Smidse’ aan het
Wilhelminaplein. De kiosk, waarin Passi nu gehuisvest is, zal van het St. Lambertusplein verdwijnen.
De gemeente is op zoek naar een passende herbestemming.
In de structuurvisie centrum Horst van 2005 werden een aantal maatregelen voorgesteld om het St.
Lambertusplein zijn oorspronkelijke uitstraling terug te geven. Om de aantrekkelijkheid van het plein te
vergroten zou o.a. de kiosk moeten verdwijnen. Met de verhuizing van IJssalon Passi naar ‘de Smidse’
komt dit binnen handbereik.
De gemeente gaat de kiosk zelf niet hergebruiken en denkt momenteel na over een nieuwe bestemming
voor het gebouw. Er hebben zich al geïnteresseerden gemeld.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie &
Voorlichting van de gemeente Horst aan de Maas, de heer H. Hendrix, telefoon 077 – 477 93 68 of
06 – 12 50 79 24.

Nieuws
Pasen:
Wij zijn 1e en 2e paasdag de gehele dag
gesloten.
Meivakantie
Tijdens de meivakantie zijn er aangepaste
openingstijden.
Deze zijn te vinden op www.horstaandemaas.nl

Start nu!!
Gezond en verantwoord 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.

Uitgifte 10 vrije sector kavels en 6 bouwkavels voor
2-onder-1-kap woningen in woongebied de Afhang, fase 2
De gemeente Horst aan de Maas heeft in woongebied de Afhang, fase 2, te Horst 10 bouwkavels beschikbaar voor uitgifte. De kavels zijn bedoeld voor de bouw van vrijstaande woningen. Daarnaast heeft de
gemeente in de Afhang 6 bouwkavels, bedoeld voor de bouw van 2-onder-1-kap woningen beschikbaar.
Wij nodigen u uit vanaf 22 april a.s. de verkoopbrochure te downloaden via www.horstaandemaas.nl.
De brochure ligt met ingang van deze datum ook in de informatiehoek van het gemeentehuis te Horst.
Interesse kan kenbaar worden gemaakt via een inschrijfformulier. De inschrijving sluit op 23 mei 2011.
Voor informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw I. Hagens via telefoonnummer
(077)477 97 77 of e-mail adres i.hagens@horstaandemaas.nl.

Themabijeenkomst
Veiligheid
Via themabijeenkomsten ontvangt de gemeenteraad achtergrondinformatie over uiteenlopende onderwerpen. Dinsdag 26 april 2011 om
20.00 uur is er in de raadzaal een themabijeenkomst over integrale veiligheid.
Op deze bijeenkomst staat de vraag centraal:
wat pakken we als eerste aan om veiligheid
te bevorderen?
Aan het begin van de avond brengen de
raadsleden via stemkastjes hun stem uit op hun
favoriete thema per veiligheidsveld. Na deze
eerste stemming is er een discussie tussen de
raadsleden onderling en een panel van deskundigen, dat bestaat uit brandweer, politie en ambtenaren. Dan volgt een tweede stemming. Het
uiteindelijke stemresultaat wordt meegenomen
in het op te stellen veiligheidsbeleid voor Horst
aan de Maas. De avond staat onder leiding van
burgemeester Van Rooij.
Veiligheidsvelden
De Veiligheidsvelden zijn: veilige woon- en
leefomgeving; bedrijvigheid en veiligheid; jeugd
en veiligheid; fysieke veiligheid en integriteit
en veiligheid. Bij ieder veiligheidsveld is een
aantal keuzes te maken, zoals burenruzie,
vandalisme, veilige school, verkeersveiligheid,
criminaliteit, etc.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen? Kom dan luisteren op dinsdag
26 april 2011 om 20.00 uur. U bent van harte
welkom! Overigens kunt u deze themabijeenkomst ook beluisteren via internet.
Meer informatie:
De agenda van deze themabijeenkomst kunt u
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op
www.horstaandemaas.nl.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie voor
de behandeling van bezwaarschriften en
klachten.
Op dinsdag 26 april 2011 zal een vergadering worden gehouden van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen het besluit planschade.
Om 19.15 uur komt aan de orde een
bezwaarschrift gericht tegen het besluit straatnaamtoekenning.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. 077 - 477 97 77.

Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het oprichten van een ligboxenstal/voederplaten op het perceel gelegen aan de Driekooienweg
8 te Evertsoord, ingekomen 5 april 2011.
• Het aanpassen van een erfafscheiding c.q.
geluidswering op het perceel gelegen aan de
Hamweg 6 te Horst, ingekomen 11 april 2011.
• Het veranderen van de kozijnen op het perceel
gelegen aan de Steenstraat 6 te Horst, ingekomen 13 april 2011.
• Het vervangen van de winkelpui op het perceel
gelegen aan de Kerkstraat 18 te Horst, ingekomen 12 april 2011.
• Het herstellen van het bakhuis op het perceel
gelegen aan de Gortmolen 19 te Horst, ingekomen 14 april 2011.
• Het renoveren van de woning op het perceel
gelegen aan de Schoolstraat 45 te Horst, ingekomen 14 april 2011.
• Het verbouwen van de woning op het perceel
gelegen aan de van Douverenstraat 61 te Horst,
ingekomen 8 april 2011.
• Het verhogen van een dak op het perceel gelegen
aan De Hees 104 te Kronenberg, ingekomen
15 april 2011.
• Het gedeeltelijk slopen van een kantoorpand op
het perceel gelegen aan de Houthuizerweg 20 te
Lottum, ingekomen d.d. 4 april 2011.
• Het aanleggen van een oprit op het perceel gelegen aan de Crommentuijnstraat 51 te Meterik,
ingekomen 12 april 2011.
• Het gebruiken van een pand als groepsaccommodatie voor max. 24 personen, op het perceel
gelegen aan de Crommentuynstraat 51 te
Meterik, ingekomen 12 april 2011.
• Het uitbreiden van het rundveebedrijf met een
minivergistingsinstallatie gecombineerd met
een mestscheiding op het perceel gelegen aan de
Grubbenvorsterweg 66 te Sevenum, ingekomen 12 april 2011.
Over de aanvragen 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 vergroten van een pluimveestal op het
perceel gelegen aan de Lorbaan 19 te America,
ingekomen op 14 april 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 tuinhuis je op het
perceel gelegen aan de Van Vlattenstraat 109 te
Sevenum met toepassing van 2.12 lid 1 onder
a onder 2° van de Wabo jo art. 4, lid 1 onder a
bijlage II Bor.
• Het oprichten van een meteorologisch waarneemstation op het perceel gelegen aan de Gun
11 te Swolgen met toepassing van art. artikel
2.1, 2.2, 2.10 en 2.12 lid 1 onder a onder 2° van
de Wabo.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen
zijn verstuurd op 13 april 2011.

Bekendmakingen
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 plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak op her perceel gelegen aan De Patrijs 4 te
Meerlo.
• Het verwijderen van een asbesthoudende golfplaten dak van een schuur op het perceel gelegen aan
de Industrieweg 22 te Sevenum.
• Het slopen van een golfplatendak van een loods op
het perceel gelegen aan de Steeg 65 te Sevenum.
• Het vergroten van een woning op het perceel
gelegen aan de Steeg 59 te Sevenum.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen
zijn verstuurd op 21 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.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
• Het oprichten van een woning op het perceel
gelegen aan de Luttelseweg 16 te Sevenum.
• Het oprichten van een woning op het perceel gelegen aan de Luttelseweg 18 te Sevenum.
Bovengenoemde bouwvergunningen zijn
verstuurd op 21 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, 21 april 2011.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Milieu
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een omgevingsvergunning milieu 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 milieube-

heer. Deze melding is,
Ingediend op:
24 januari 2011
Betreft:
Melding Besluit
landbouw
Aanvrager:
J.M.M. Vullings
Adres Inrichting:
Drie Kooienweg 11
Evertsoord
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 22 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.
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:
Bedrijfsactiviteiten: Champignonkwekerij
Aanvrager:
Verdellen
champignons bv
Adres inrichting:
Donkstraat 18 Meterik
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 revisievergunning
Datum aanvraag:
29 september 2009
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 22 april 2011 tot en
met 2 juni 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 stelt dat
uw persoonlijke gegevens bekend worden dan kunt
u dat aangeven in uw brief waarin u uw zienswijzen
weergeeft.
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.
Horst, 21 april 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
‘Levensloopbestendige woningen
Leemberg-Swolgenseweg, Tienray’

Voor het gebied Leemberg / Zwanenweg in
Tienray is in 2008 een bestemmingsplan vastgesteld. Op basis van dit bestemmingsplan was
onderhavige locatie bestemd voor 3 vrijstaande
woningen en een blok van maximaal 10 rijenwoningen. Met betrekking tot de vrijstaande
woningen is een herverkaveling gemaakt voor
de hoek van Leemberg en Swolgenseweg. Het
bestemmingsplan wordt gewijzigd, teneinde 8
levensloopbestendige woningen te realiseren.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat met ingang van donderdag 21 april 2011 voor de duur van zes weken het
ontwerpbestemmingsplan ‘Levensloopbestendige
woningen Leemberg-Swolgenseweg, Tienray’ ter
inzage ligt.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter
inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis
(Wilhelminaplein 6 te Horst). De openingstijden
van de informatiehoek zijn van
maandag 08.00-20.00 uur en dinsdag t/m vrijdag
van 08.00-17.00 uur.
Daarnaast wordt het ontwerpbestemmingsplan
gepubliceerd op de website
www.horstaandemaas.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan een
ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur
schriftelijk. U kunt deze richten aan Burgemeester
en Wethouders van Horst aan de Maas, Postbus
6005, 5960 AA Horst onder vermelding van
‘zienswijze ‘Levensloopbestendige woningen
Leemberg-Swolgenseweg, Tienray’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Ruimte (077- 477 97 77).
Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening kennis van haar
voornemen om het volgende bestemmingsplan
ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening voor te
bereiden:
Partiele herziening bestemmingsplan
‘Venrayseweg’
Het betreft de partiele herziening van het bestemmingsplan ‘Venrayseweg’, naar aanleiding van het
verzoek van Keijsers Interior projects om de bestemming aan te passen ter plaatse van de locatie
Venrayseweg 141 te Horst van ‘Agrowarehousing
bloemen en planten’ naar ‘Interieurbouwbedrijf’.
Stukken met betrekking tot dit voornemen liggen
niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen dit voornemen zienswijzen worden ingebracht.
Het betreffende ontwerp bestemmingsplan en
de daarbij behorende stukken zullen op een later
moment ter inzage worden gelegd voor een periode van zes weken. Dan zal een nieuwe publicatie
plaatsvinden waarin ook bekend wordt gemaakt
wanneer en waar het ontwerpbestemmingsplan
ter inzage ligt, wie daartegen op welke wijze
zienswijzen kan indienen en binnen welke termijn
die zienswijzen ingediend moeten worden. Ook
onafhankelijke instanties zullen in de gelegenheid
worden gesteld advies uit te brengen.
Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt. (www.horstaandemaas.nl).
Vaststelling bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend, dat de gemeenteraad op 12
april 2011 tijdens haar vergadering het volgende
bestemmingsplan heeft vastgesteld;
Bestemmingsplan ‘RvR Locatie HO.047
Crommentuynstraat te Meterik’. Dit bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld.
Dit bestemmingsplan voorziet in het realiseren
van een drietal ruimte voor ruimte woningen.
Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente
Horst, sectie M, nr 2095 (gedeeltelijk) en is gelegen aan de Crommentuijnstraat te Meterik.
Ter inzage
Vanaf vrijdag 22 april 2011 tot en met 2 juni

2011 ligt het vastgestelde bestemmingsplan met
bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage,
tijdens openingsuren van het gemeentehuis aan
het Wilhelminaplein 6 te Horst. Tevens is het
bestemmingsplan digitaal beschikbaar via www.
horstaandemaas.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kan schriftelijk beroep
worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
• degenen die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1
onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
• belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe
redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn;
• iedere belanghebbende voor zover het beroep
betrekking heeft op wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van
het bestemmingsplan.
Gedurende bovengenoemde periode kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad omtrent de
vaststelling treedt in werking op de dag na afloop
van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn, naast het indienen van een beroep,
een verzoek om voorlopige voorziening bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State wordt ingediend, treedt het
besluit tot goedkeuring niet eerder in werking dan
nadat op dat verzoek is beslist.
Voorbereidingsbesluit
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend dat de gemeenteraad in de vergadering
van 12 april 2011 heeft besloten dat:
• Een herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied Grubbenvorst wordt voorbereid
voor het gebied Lottumseweg 61 en 61a te
Grubbenvorst.
Het betreffende besluit, dat in werking treedt op
20 april 2011, ligt voor een ieder met ingang van
20 april 2011 ter inzage in de informatiehoek van
het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te Horst en
is te raadplegen via
www.horstaandemaas.nl een
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het voorbereidingsbesluit is geplaatst op de
negatieve lijst als bedoeld in artikel 8:5 van de
Algemene wet bestuursrecht, zodat daar geen
bezwaar en beroep tegen open staat.
Vaststelling Bestemmingsplan
‘Bestemmingsplan Schadijkerweg – Oost’
NL.IMRO.1507.BPMTSCHADIJKERWEG-VA01
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend, dat de gemeenteraad op
12 april 2011 tijdens haar vergadering het volgende bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld;
Dit bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld.
Gemeente Horst aan de Maas is voornemens om
aan de rand van de kern Meterik nieuwbouwwoningen te realiseren. In het plan zijn in totaal circa
49–54 woningen voorzien, aansluitend aan de
bestaande woonbebouwing aan de Schadijkerweg.
Aangezien het voorgenomen gebruik als woningbouw niet past binnen het vigerende bestemmingsplan, is hiervoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan
Toelichting:
1 In paragraaf 3.3 is een motivatie opgenomen
waarom het in het plangebied verantwoord
is te bouwen binnen de dubbelbestemming
“beschermd dorpsgezicht” uit het vigerende
bestemmingsplan ‘Peelkernen’.
2 In paragraaf 3.3. is bij het kopje
‘Landschappelijke inpassing op basis van de
Beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu’ toegevoegd dat de provinciale Kwaliteitscommissie
inmiddels (d.d. 22 december 2010) een positief
advies uitgebracht over de landschappelijke

inpassing van deze ontwikkeling.
3 De motivering bij de locatiekeuze in paragraaf 3.3
(onder de tabel op blz. 17 van de Toelichting) is
verder aangescherpt.
4 In paragraaf 3.4 is verder ingegaan op de gevolgen
van de locatieontwikkeling voor de molenbiotoop
en de geconstateerde afstand tussen maaiveld en
onderste punt van de verticaal staande wiek: 3,90
meter in plaats van 4,50 meter waar in de toelichting op het bestemmingsplan in eerste instantie
van uit is gegaan.
5 In paragraaf 4.3 is het flora en fauna onderzoek
verder aangescherpt ten aanzien van door insprekers gemiste diersoorten in het plangebied (zoals
uilen, spechten, koekoek, vleermuizen, egels,
fazanten, hazen en buizerds).
6 In hoofdstuk 4 is een aparte paragraaf (4.10) opgenomen waarin ingegaan wordt op de gevolgen
voor het verkeer in de directe omgeving. Een en
ander in overeenstemming met de passages uit
het uitgevoerde akoestisch onderzoek (pag. 5 en
bijlage III).
7 In paragraaf 4.4 is de voorgestane oplossing
ten aanzien van de afwatering/infiltratie in het
plangebied uitgewerkt waarover het Waterschap
Peel en Maasvallei een positief wateradvies heeft
uitgebracht. Als gevolg van deze oplossing vervalt
overigens één vrije kavel in de zuidoosthoek van
het plangebied. De verbeelding (zie wijzigingsvoorstellen bij Verbeelding) is hierop aangepast.
Regels:
1 Artikel 5.2.1 (bouwregels hoofdgebouwen) is
aangescherpt door voorschrijven van een maximaal toegestane bouwdiepte van de op te richten
hoofdgebouwen. Voor vrijstaande woningen geldt
een maximale diepte van 15 meter. Voor tweeonder-een kap woningen en voor aaneengebouwde of geschakelde woningen geldt een maximale
diepte van 12 meter. Voor nultredenwoningen
geldt een maximale diepte van 20 meter.
2 In artikel 5.2.1 is tevens een aan te houden zijdelingse perceelsgrens opgenomen. Voor vrijstaande
woningen minimaal 3 meter aan beide zijden.
Voor twee-onder-één kap woningen en aaneengebouwde woningen minimaal 3 meter aan één
zijde. Voor nultredenwoningen aan beide zijden
0 meter en voor eindwoningen (hoekwoningen)
minimaal 2,5 m.
3 Artikel 10 (algemene afwijkingsregels) is aangescherpt doordat lid a van dit artikel, waarin 10%
afwijking op de maatvoering werd toegestaan, is
komen te vervallen.
Verbeelding:
1 De bouwaanduiding gestapeld (gs) is toegevoegd.
Dit is een verdere verscherping van de bouwmogelijkheden.
2 Eén vrije kavel in de zuidoosthoek van het
plangebied komt te vervallen als gevolg van de
voorgestane oplossing voor de afwatering/infiltratie van het plangebied. Op deze kavel komt een
infiltratievijver. De bestemming voor deze kavel is
omgezet van ‘Wonen’ naar ‘Groen’.
3 In verband de geplande bouwvormen in relatie
tot de beeldkwaliteit en het vervallen van de
10%-regeling is het noodzakelijk de goothoogte/
bouwhoogte te vergroten tot 6,5 m / 11 m.
Ter inzage
Vanaf maandag 25 april 2011 tot maandag 6 juni
2011 ligt het vastgestelde bestemmingsplan met
bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage,
tijdens openingsuren op het gemeentehuis aan
het Wilhelminaplein 6 te Horst. Tevens is het
bestemmingsplan digitaal beschikbaar via www.
horstaandemaas.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Vanaf maandag 25 april 2011 tot maandag 6 juni
2011 kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
• degenen die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1
onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
• belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe
redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn;
• iedere belanghebbende voor zover het beroep
betrekking heeft op wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het
bestemmingsplan.
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepas-

sing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het
beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van
de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld
in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van
toepassing is.
Gedurende bovengenoemde periode kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder
schorsing) worden ingediend bij de Voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad omtrent de
vaststelling treedt in werking op de dag na afloop
van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn, naast het indienen van een beroep, een
verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State wordt ingediend, treedt het besluit tot
goedkeuring niet eerder in werking dan nadat op
dat verzoek is beslist.
Wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6,
lid 1, sub a Wro
Het college van burgemeester en wethouders van
Horst aan de Maas maakt bekend dat er een ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan
‘Buitengebied’ en de partiële herziening van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied ex artikel 30 WRO
– Actualisering’ ter inzage ligt voor:
• De vergroting van de aanduiding ‘Agrarische doeleinden, bouwperceel’ ten behoeve van het oprichten van een bedrijfswoning en een opslagloods en
de aanleg van paddocks bij de paardenhouderij
op het perceel kadastraal bekend gemeente
Meerlo, sectie H, nummer 741, plaatselijk bekend
Donkstraat 14 in Swolgen.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a
Wet ruimtelijke ordening het ter plaatse geldende
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en de partiële
herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
ex artikel 30 WRO – Actualisering’ te wijzigen teneinde de vergroting van de bestemming ‘Agrarische
doeleinden, bouwperceel’ toe te kennen.
Het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en de partiële herziening
van het bestemmingsplan ‘Buitengebied ex artikel
30 WRO – Actualisering’ ligt met ingang van vrijdag 22 april 2011 conform afdeling 3.4 Algemene
wet bestuursrecht gedurende een periode van
zes weken voor een ieder tijdens de kantooruren
ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Gedurende deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen het ontwerpbesluit
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij
het college van burgemeester en wethouders van
Horst aan de Maas. Overeenkomstig het bepaalde
in artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening kan het
ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en de partiële herziening van
het bestemmingsplan ‘Buitengebied ex artikel 30
WRO – Actualisering’ ook worden geraadpleegd op
de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl.
Reguliere bouwvergunning en ontheffing
ex artikel 3.6, lid 1, sub c Wet ruimtelijke
ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas verlenen een reguliere bouwvergunning in samenhang met een ontheffing ex artikel 3.6, lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening
medewerking te verlenen aan het oprichten van een
vakwerkmast ten behoeve van mobiel telefoonverkeer op het perceel, kadastraal bekend als gemeente
Meerlo, sectie H, nummer 128.
Binnen 6 weken na verzending van dit besluit kunt
u beroep instellen bij de rechtbank Roermond,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Indienen van
beroep schorst de werking van dit besluit niet op.
Als er onverwijlde spoed is, kunt u naast het indienen van een beroepschrift tevens om een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Roermond.
Vaststelling Bestemmingsplan
‘Herontwikkeling Pastoor Vullinghsplein
Sevenum’

NL.IMRO.1507.BPSNPASTVULLINGHSP-VA01
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend, dat de gemeenteraad op
12 april 2011 tijdens haar vergadering het volgende bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld;
Gemeente Horst aan de Maas is voornemens
een deel van het Pastoor Vullinghsplein in de
kern Sevenum te herontwikkelen. De aan de
noordzijde van het plein liggende basisschool
zal naar een andere locatie in het dorp verplaatst
worden. De vrijkomende locatie zal ingericht
worden ten behoeve van commerciële ruimtes
op de begane grond met daarboven ruimte voor
maximaal 32 appartementen. Daarnaast zullen
ook een deel van de bestaande bebouwing en de
openbare ruimte (parkeren) bij de herontwikkeling betrokken worden. Aangezien de nieuwe
ontwikkelingen niet passen binnen het vigerende
bestemmingsplan, is hiervoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan
Toelichting:
1 Het genoemde aantal maximaal te realiseren
appartementen is gewijzigd in maximaal 32;
2 § 4.3 Archeologie is aangevuld op basis van het
verkennend booronderzoek;
3 Paragraaf 4.8 is aangevuld met het wateradvies
van Waterschap Peel en Maasvallei;
4 Bij de beschrijving van de stedenbouwkundige
opzet in hoofdstuk 5 is toegevoegd dat ook
(naast de hoogte aan Pastoor Vullinghsstraat
en Bosschekampstraat) het bouwblok aan
het plein uit maximaal 2 bouwlagen met kap
bestaat.
Regels:
1 Het in de algemene afwijkingsregels (artikel
8) gestelde afwijking voor het oprichten van
kunstwerken tot 40 m is geschrapt.
2 Artikel 10 Overgangsrecht is aangepast aan de
hand van het meest recente wettelijk voorschreven artikel overeenkomstig de Bro.
Verbeelding:
Ter inzage
Vanaf maandag 25 april 2011 tot maandag 6 juni
2011 ligt het vastgestelde bestemmingsplan met
bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage,
tijdens openingsuren op het gemeentehuis aan
het Wilhelminaplein 6 te Horst. Tevens is het
bestemmingsplan digitaal beschikbaar via www.
horstaandemaas.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Vanaf maandag 25 april 2011 tot maandag 6 juni
2011 kan schriftelijk beroep worden ingesteld
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag door:
- degenen die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1
onder d van de Wet ruimtelijke ordening,
zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe
redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn;
- iedere belanghebbende voor zover het beroep
betrekking heeft op wijzigingen die de
gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke
beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit.
Na afloop van de termijn van zes weken kunnen
geen nieuwe beroepsgronden meer worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de
Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Gedurende bovengenoemde periode kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening
(waaronder schorsing) worden ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad omtrent de
vaststelling treedt in werking op de dag na afloop
van de beroepstermijn. Indien binnen de be-

roepstermijn, naast het indienen van een beroep,
een verzoek om voorlopige voorziening bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State wordt ingediend, treedt
het besluit tot goedkeuring niet eerder in werking
dan nadat op dat verzoek is beslist.
Horst, 21 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
• Ruiter- en ponyclub De Pijts Grubbenvorst
voor het organiseren van een Open Dag op
maandag 25 april van 13.00 uur tot 17.00
uur nabij de rijhal aan de Kromboschweg te
Grubbenvorst.
• MVC Apollo ’68 voor het organiseren van
vliegshows met modelvliegtuigen op het terrein Op de Kamp 4 te Horst op de volgende
data; 30 april 2011, 21 mei 2011, 10 t/m 12
juni 2011, 25 juni 2011, 8 en 9 juli 2011, 19 en
20 augustus 2011, 10 september 2011 en 8
oktober 2011;
• Lopersgroep de Peelrunners voor het organiseren van loopwedstrijd 8 van Horst op 17 juni
2011 rondom de vijvers van Kasteelse Bossen
te Horst;
• SV Aspargos voor het organiseren van een
buitenvolleybal toernooi op 18 september
2011 op het terrein van sportpark D’n Haspel,
Ericaplein 50 te Grubbenvorst;
• OJC Gaellus voor het organiseren van
kermisactiviteiten op 8 t/m 12 juli 2011 op
het grasveld nabij OJC Gaellus aan de
Bernadettelaan / Pastoor Dinckelsstraat te
Tienray;
• VC Stront Niks voor het organiseren van
Strontpop op 2 juli 2011 op het ruiterterrein
aan het Peeldijkje te Horst;
• Buurtbbq op 2 juli 2011 op en rondom het terrein van Zwaluwstraat 143 te Horst;
• Dorpsraad Melderslo voor het organiseren
van een rommelmarkt in het centrum van
Melderslo tijdens de kermis op 31 juli 2011;
• KJEM voor het organiseren van een feestelijke
dag op 21 mei 2011 op en nabij het terrein bij
de Blokhut, Meerweg 73 te Kronenberg;
U kunt de betreffende stukken inzien van 22
april 2011 t/m 6 mei 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
In verband met een door TWC Oranje te organiseren Zandhazentocht wordt op 30 april 2011
een gedeelte van de Gasthuisstraat gelegen
tussen de Kranestraat en de Linnenstraat
tussen 07.00 uur en 14.00 uur afgesloten voor
alle verkeer. Het verkeer zal ter plaatse worden
omgeleid.
In verband met een door Gezamenlijke Horeca
Sevenum en Oranjecomité te organiseren
activiteiten ten behoeve van Koninginnedag zal
het centrum van Sevenum op 29 en 30 april
afgesloten worden voor alle verkeer. Het betreft
de straten: Raadhuisstraat, Raadhuisplein,
Markt en Kerkstraat. Het verkeer zal ter plaatse
worden omgeleid.
Kermis Horst
In verband met de kermis van 1 mei tot en met 4
mei zal de Loevestraat vanaf de Torenstraat tot
aan de Harrie Driessenstraat vanaf 30 april tot
en met 5 mei afgesloten zijn.
De weekmarkt op dinsdag 3 mei wordt
verplaatst naar het gebied Veestraat, Jacob
Merlostraat en het gedeelte van de Herstraat
tussen Groenewoudstraat en Schoolstraat. De
overlast zal duren van 06.00 uur tot 16.00 uur.
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RAADSFEITEN
EDITIE 21 APRIL 2011

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raad HadM bezocht Sevenum, De raadsvergadering
Evertsoord en Kronenberg
van 12 april 2011
Vrijdagmiddag 15 april 2011 bezocht de raad de kernen Sevenum, Evertsoord en Kronenberg.
Het eerste bezoek begon in Sevenum bij Winkelcentrum de 4 jaargetijden. Echte Bakker Joep
Gommans informeerde de raad over zijn eigen bedrijf en Keurslagerij Ferry Janssen. Ook kwam de
op te richten winkeliersvereniging en centrummanagement Sevenum ter sprake. Tot slot volgde een
korte rondgang over het binnenkort opnieuw in te richten Pastoor Vullinghsplein en nam de raad een
kijkje in de modewinkel van Janssen-Noy.
In Evertsoord zorgde het Overlegplatform Evertsoord voor de ontvangst bij de melkveebedrijven van
de families Engelen en Claassen op de Slenkenweg. Op beide bedrijven volgden een interessante,
uitgebreide toelichting en rondleiding. In het weiland bij een van de melkveebedrijven kreeg de raad
ook nog een toelichting bij een put met zogenaamde peilgestuurde drainage. Kort samengevat wordt
de waterafvoer kunstmatig geregeld.
Aan het eind van de middag heetten de broers Willems de raad welkom op hun bedrijf A-Z Barbecue
in Kronenberg. Na een toelichting werd de raad in twee groepen rondgeleid over het bedrijf. En
maakte kennis met alle activiteiten van dit bedrijf, zoals het opmaken van schotels, de afwas, het
koelen en het transport. Als een hobby gestart en nu uitgegroeid tot een professionele organisatie.
Ook bij dit laatste bezoek - uit de reeks van 2010 - werd de raad op alle locaties weer vol
enthousiasme geïnformeerd en rondgeleid.

Op dinsdag 12 april 2011 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats. De volgende
punten kwamen aan de orde.
Nieuw raadslid
Door het overlijden van raadslid Frank Wintels is de
heer Bart Bertrams toegelaten als nieuw raadslid.
Burgerpodium
Dhr. Steijvers introduceerde het participatieplatform
Horst aan de Maas (HadM). Wethouder Op de Laak
overhandigde een schrijfmap en pen aan bestuursleden en coördinatoren om daarmee de start te
symboliseren. Mevr. Achten sprak namens de
bewonersgroep Schadijkerweg, Meterik. Over het
gebruik van sporthal Meerlo voerde dhr. Van der Klij
namens Sporting ST het woord.
Spreekrecht raadsleden
Dhr. Weijs vroeg aandacht voor bibliotheekvoorzieningen voor ouderen. Dhr. Kemperman pleitte voor
meer veiligheid voor ﬁetsers. En dhr. Van Baal sprak
over knelpunten bij binnensportaccommodaties.
Mondelinge beantwoording schriftelijke raadsvragen
Vraag Essentie over brede school Broekhuizenvorst.
Antw: Er is op dit moment geen extra ﬁnanciële
ruimte voor aanpassing van de gymzaal aan de
eisen van de Nevobo.
Vraag CDA over arbeidsmigranten. B&W heeft deze
vraag al schriftelijk beantwoord.
Vraag CDA over de bezettingsgraad van het
Gasthoes. Deze vraag gaat naar de commissie
Samenleving.

Uitleg over het project peilgestuurde drainage in Evertsoord

Column
De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column. Deze keer is aan het woord: CDA.
Na jarenlange zoektocht naar ﬁnanciële middelen

Aanleg ﬁetspad van start
Tijdens de raadsvergadering van 12 april j.l. stemde
de raad in met het beschikbaar stellen van bijna
1 miljoen euro voor de gefaseerde aanleg van de
veilige ﬁetsverbinding tussen Horst en Broekhuizen.
De schop kan dus nu de grond in.
Veel getouwtrek is eraan vooraf gegaan. In eerste
instantie lag er een plan voor een volledig vrijliggend ﬁetspad over het hele traject. Totale kosten:
meer dan 4 miljoen euro. Lange tijd is gezocht naar
de benodigde ﬁnanciële middelen. Maar zo’n groot
bedrag was en is niet beschikbaar. Daarmee liep
de uitvoering vertraging op, niet de wens om dit
ﬁetspad aan te leggen.

Diverse oppositiepartijen in de raad hebben in
het verleden verwijten gemaakt aan het college/
de coalitie, dat men zich niet aan de afspraken
houdt. Niets is minder waar. Uitsluitend de ﬁnanciële (on)mogelijkheden hebben er toe geleid dat
er niet eerder begonnen kon worden. Alle partijen
hebben veiligheid zeer hoog in het vaandel
staan. Dat is niet het exclusieve domein van de
partij die het hardst schreeuwt. Maar ook van
de coalitiepartijen die er voor zorgen dat er ook
daadwerkelijk iets gebeurt. Die creatief zoeken
naar middelen, en begaanbare wegen inslaan in
plaats van roepen dat er niks gebeurt.

Totdat bij de begrotingsbehandeling in 2007 door
het CDA een amendement werd ingediend, om
de middelen die al wel beschikbaar waren, alvast
aan te wenden. In eerste instantie om te onderzoeken of een alternatief dat minder kostbaar was,
hetzelfde resultaat kon bieden. Dat bleek bij nader
onderzoek geen reële mogelijkheid te zijn. Maar de
eerste stappen voor een gefaseerde aanleg waren
wel gemaakt. Voortbordurend hierop is de huidige
stand van zaken bereikt.

Opmerkelijk was nog wel de motie van de SP, om
per direct ruim 3 miljoen euro ter beschikking te
stellen zodat het totale ﬁetspad meteen aangelegd kon worden. Dit zonder verder aan te geven
waar dit geld vandaan moest komen. Een nogal
naïef voorstel, want iedereen begrijpt dat je geld
dat je niet hebt (of ergens anders weghaalt) ook
niet uit kunt geven. Hoe graag je iets ook wilt.
Elbert Joosten, CDA

Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden vragen gesteld.
Een beknopt overzicht van vragen en antwoorden.
• SP: over plan woningbouw fase 2 Afhang. Antw:
B&W zag geen noodzaak tot verder onderzoek.
• D66: over verkeersstructuur LOG Witveldweg.
Antw: er zijn voldoende maatregelen genomen
voor verbetering van de verkeersveiligheid.
• D66: over visie Leefbaarheid. Antw: andere
rol vraagt om een andere manier van kijken.
Planning en terugkoppeling komen in het
presidium.
• D66: Brief Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Antw: er volgt een schriftelijk antwoord op
de vraag over de bereikbaarheid van het
centrum HadM door ambulances. Het verzoek om overleg gaat naar de directie van de
Veiligheidsregio.
• CDA: over startende ondernemers. Antw: B&W
brengt het extra onder de aandacht van betrokken organisaties.
• CDA: over sociaal meldpunt. Antw: na een
proefperiode evalueren.
Verslag raadsvergadering 15 maart 2011
Het verslag werd unaniem vastgesteld.
Strategische agenda boomkwekerij
Voor de structuurversterking van de boom- en
sierteeltsector binnen Greenport Venlo is een
strategische agenda gemaakt. De raad heeft deze
strategische agenda unaniem vastgesteld.
Harmonisatie pachtbeleid 2011
De harmonisatie pachtbeleid werd unaniem door de
raad vastgesteld.
Groen- en reststrokenbeleid
Een ruime meerderheid van de raad heeft het
groen- en reststrokenbeleid vastgesteld.

Verlenen krediet aan RKsv Wittenhorst en
Sparta’18
RKsv Wittenhorst en Sparta’18 hebben een structureel tekort aan velden. En RKsv Wittenhorst heeft
ook te weinig kleedlokalen. Met de aanleg van in totaal 3 kunstgrasvelden en de bouw van 4 kleed- en
2 scheidsrechterslokalen worden deze problemen
opgelost. De raad besloot unaniem om daarvoor
een krediet van €1.604.600 te verlenen.
Fietspad Broekhuizen - Melderslo
De raad heeft eerder uitgesproken om de aanleg
van het ﬁetspad Broekhuizen - Melderslo versneld
uit te voeren. Het door de SP ingediende amendement, om het gehele ﬁetspad ineens aan te leggen,
werd niet aangenomen. De raad stelde unaniem
het voorstel vast om voor een zo groot mogelijk
gedeelte van dit ﬁetspad een krediet van € 949.000
te verlenen.
Voorbereidingsbesluit Lottumseweg 61 + 61a,
Grubbenvorst
De raad stelde unaniem het voorstel vast om een
nieuw voorbereidingsbesluit te nemen voor beide
percelen.
BP Schadijkerweg, Oost Meterik
De raad stelde dit BP unaniem vast.
BP Crommentuijnstraat, Meterik
Ook dit BP werd unaniem door de raad vastgesteld.
BP Pastoor Vullinghsplein, Sevenum
Het BP werd unaniem vastgesteld door de raad.
Cliëntenparticipatie Wmo
Vóór de herindeling is besloten om diverse geledingen over cliëntenparticipatie via één platform een
belangrijke rol te geven bij advisering in de nieuwe
gemeente HadM. Het door Essentie ingediende
amendement, over extra rapportage aan de raad,
werd ingetrokken. De raad heeft de Verordening
cliëntenparticipatie Wmo unaniem vastgesteld.
Inrichting Antidiscriminatie voorziening HadM
De raad stelde de verordening unaniem vast.
Planning & Control – slank en slim
De nota Planning & Control werd unaniem door de
raad vastgesteld.
Normenkader jaarrekening 2010
Het gewijzigde normenkader werd unaniem door de
raad vastgesteld.
Brandweerzorg Limburg Noord
De raad stelde unaniem de Visie Brandweerzorg
Limburg Noord 2011-2015 vast. En ook de raadsbreed ingediende motie, over de zorg voor de veiligheid hierover, werd unaniem vastgesteld.
Huisvesting arbeidsmigranten HadM
Een ruime meerderheid van de raad heeft het bijgestelde beleidskader huisvesting arbeidsmigranten
vastgesteld.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
de raadsvergadering: op
www.horstaandemaas.nl kunt u de videobeelden
van de raadsvergadering bekijken. Dat kan al daags
na de betreffende vergadering. Nadat het verslag
van de vergadering is vastgesteld (in de volgende
vergadering), kunt u de vergadering in het digitale
archief raadplegen als videobestand en ook als
schriftelijk verslag.
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Door verscherpte wetgeving dreigt een tekort aan kinderopvang
Door een verscherpte wetgeving verdwijnen veel gastouderbureaus,
die niet aan de voorwaarden voldoen, maar wellicht prima gastouderbureaus zijn. 43% van de stemmers was het eens met deze stelling,
terwijl 57% zich er niet in kon vinden. De behoefte aan nieuwe gastouders blijft alsmaar groeien. Ouders realiseren zich steeds meer wat de
voordelen zijn om hun kind naar een gastouder te brengen. Buiten het
voordeel dat er geen lange wachtlijsten bestaan bij gastouderbureaus

is het voor ouders belangrijk dat kinderen in een huiselijke omgeving
worden opgevangen. Dat zorgt voor rust en stabiliteit. Als kinderen
worden opgevangen door een gastouder, kunnen ze spelen met vriendjes
uit hun eigen buurt en thuis zijn als ouders uit werk komen. Als een
gastouder op het eigen adres kinderen opvangt, hebben ouders geen
stress over het halen en brengen: gastouders zijn vaak flexibeler qua
tijden dan een kinderdagverblijf.

Door op de stoel van de politie te gaan zitten krijgt de
burger meer vertrouwen in de politie
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De inwoners van Horst aan de Maas mogen meepraten over de prioriteitenlijst van de politie in hun gemeente. De politie wil dat burgers meer vertrouwen
krijgen in de keuzes die de politie maakt. Woensdagavond vond in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas hierover een burgerpanel plaats. Het
panel werd georganiseerd door wijkagenten en een medewerkster Jeugdzaken
van de politie Horst, in samenwerking met hun collega’s van de regionale

recherche en de gemeente Horst aan de Maas. Vijftig inwoners van verschillend pluimage waren uitgenodigd om aan de hand van twintig stellingen mee
te discussiëren over uiteenlopende onderwerpen, zoals te hard rijden in de wijk,
maar ook over moorden en inbraken. Het burgerpanel stelde een prioriteitenlijst
samen, waarmee de politie aan de slag gaat. Door op de stoel te gaan zitten van
de politie krijgt de burger meer vertrouwen in de politie. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 15) > Met het definitief verwijderen van de strippenkaart is anoniem reizen voorgoed voorbij
> eens 53% oneens 47%

Airco?

VACATURES
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het beste onderhoud voor airco en cv

Het is perkplantentijd!

De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
van Het Maaspaviljoen.

Lettertypen
* Restaurant = LuzSans - Book
Aangepast zijn de letter R en de letters t. Nooit gebruiken als font, alleen als lettercontouren!
* Het Maaspaviljoen = Century Cothic Regular
Piramide, dieprode bloem
Spatiëring is aangepast, alleen gebruiken als lettercontouren!
hangpetunia
Uit eigen kweek, in alle kleuren, 12 cm pot
Lijnwerk
vol knop
* De illustratie aan de linkerzijde heeft dezelfde lijndikte als de letter R van Restaurant.
60 cm
super!
Hierdoor ontstaat een evenwichtige indeling. Bij vergroting of verkleining van
hethoog,
logo dient
deze lijndikte in verhouding mee te veranderen.
* De illustratie dient altijd aflopend geplaatst te worden, aan de linkerzijde!60 cm hoog, prachtig!
* In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat de antracietgrijze achtergrond verder doorloopt
11 cm pot!
naar beneden. De witte lijn aan de onderzijde loopt dan door, zoals het ontwerp hierboven aangeeft.
Keuze uit 250 soorten

Dipladenia ’Sundaville’
Surfinia

Oleander

Buxus piramide

Vaste planten

Bamboe en siergrassen
Alle soorten en maten

Aanbiedingen geldig t/m 26 april 2011
zolang de voorraad strekt.
Drukfouten voorbehouden.

Altijd

Zondagds!
geopen r
7 uu

van 9 tot 1

Openingstijden
ma. tot vr. 9.00-18.00 uur
za. 8.00-17.00 uur
zo. 9.00-17.00 uur
Vorstweg 60
5941 NV Velden
tel. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

11,95
1,49
9,95
14,95
1,99
-20%

Cactus
Column

Alphen aan
den Rijn

Ook als columnist moet je je
afvragen of in moet worden
gegaan op de vreselijke tragedie
welke zich heeft afgespeeld op
die negende april in Alphen aan
den Rijn. Maar als de eerste
emoties zijn verwerkt ga je je
toch bezighouden met de
randverschijnselen. Zoals de
busladingen deskundigen die op
radio en tv kwamen vertellen
hoe of één en ander waarschijnlijk mogelijk is geweest en wat
men had moeten doen om de
dader in de gaten te houden.
Zoals gezegd, alles achteraf te
verklaren is gemakkelijk, te
gemakkelijk om de direct
betrokkenen te troosten.
Natuurlijk moeten er wel vragen
worden gesteld over de manier
waarop de schutter aan diverse
wapens heeft kunnen komen. Het
lid zijn van een schietvereniging
is duidelijk geen garantie
gebleken voor uitwassen zoals in
Alphen. Je moet je afvragen of er
überhaupt schietverenigingen in
Nederland nodig zijn. Ramboachtigen kunnen hun frustraties
toch beter afreageren op de
tennisbaan of bij de golfclub?
Zolang deze clubs er dus nog zijn
dienen in elk geval de wapens in
het clublokaal achter slot en
grendel te blijven en nooit mee
naar huis genomen mogen
worden. Zo’n zelfde idioterie ligt
op het terrein van de drugs.
Mensen mogen niet meer dan
vijf gram wiet in hun bezit
hebben en thuis mogen een
beperkt aantal plantjes worden
gekweekt. Maar het begint
steeds meer uit de hand te lopen.
Waarom worden alle winkels
waar apparatuur voor het
kweken van verdovende middelen verkrijgbaar zijn niet onvoorwaardelijk gesloten? Nog beter,
waarom worden alle vormen van
hallucinerende of verdovende
middelen niet verboden. Bang
voor de invoer uit het buitenland
met al die Oost-Europeanen en
andere lieden? Strengere
grens-controles kunnen helpen
en als het leger toch grotendeels
wordt opgeheven komen er
misschien voldoende grensbewakers beschikbaar. Minister
Opstelten en Staatssecretaris
Teeven moeten in elk geval
streng ingrijpen, Alphen aan den
Rijn mag geen navolging krijgen!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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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.

Essentie: het glas is halfvol!
Tijdens de raadsvergadering van 12 april jl. zijn er weer een aantal
belangrijke besluiten genomen. Zo worden de problemen met de voetbalvelden bij Sparta ’18 en Wittenhorst aangepakt door de aanleg van
kunstgrasvelden en zijn er weer stappen genomen voor de aanleg van het
fietspad tussen Horst en Broekhuizen.
Essentie is blij met deze besluiten,
die aantonen dat de gemeente doorgaat met investeren in belangrijke
projecten voor Horst aan de Maas. Wij
zijn ook blij met de brede steun van
de gemeenteraad voor deze projec-

ten. Jammer is het dat de oppositiefractie van de SP blijft volharden in zure
reacties. Wat Essentie betreft is het glas
halfvol, en zeker niet halfleeg!
Fietspad Horst-Broekhuizen
De realisatie van het fietspad

tussen Horst en Broekhuizen is weer
een stap dichterbij gekomen.
Er is een krediet van bijna 1 miljoen
euro beschikbaar gesteld voor de
aanleg van een eerste gedeelte van het
fietspad.
Daarnaast gaan de gesprekken
met dorpsraden, buurtschap ’t Stokt
en Prorail verder. Wij hebben er
vertrouwen in dat het fietspad begin
2014 is gerealiseerd, daar mag u ons
aan houden.

Kunstgrasvelden Wittenhorst
en Sparta ‘18
Het uitgewerkte plan voor de
aanleg van in totaal drie kunstgrasvelden (één veld bij Sparta ’18 en
twee velden bij Wittenhorst) heeft onze
goedkeurig gekregen. Beide verenigingen maken een flinke groei door, met
name bij de jeugd. Aanleg van extra
natuurgrasvelden is bij beide verenigingen lastig, vandaar dat er gekozen is
voor kunstgras.

Deze velden kunnen veel intensiever
gebruikt worden en liggen er altijd
prima bij. Een goed besluit, jammer
dat er partijen zijn die alleen wijzen
op de problemen van andere verenigingen die nog niet zijn opgelost. Ook
hier is het glas wat ons betreft halfvol, en natuurlijk blijft ook Essentie
hard werken aan uitdagingen die er
bij andere clubs nog liggen!
Fractie Essentie

Als er te veel mensen door rood rijden,
haal je dan het stoplicht weg?
In de gemeenteraadsvergadering werd gesproken over de huisvesting
van buitenlandse werknemers. Twee jaar geleden is er door de raad een
notitie opgesteld met daarin de richtlijnen waar ondernemers zich aan
zouden moeten houden bij het huisvesten van buitenlandse werknemers.
In die twee jaar blijken slechts twee van de ruim twintig gecontroleerde
bedrijven zich aan deze kaders te hebben gehouden. Deze twee ondernemers hebben geïnvesteerd om te voldoen aan de richtlijnen en hebben dus
een vergunning gekregen.
Wat is er met de andere bedrijven
gebeurd? Normaal als iemand zich

Douven
35 Koop & huurwoningen

niet aan de regels houdt, komt handhaving om de hoek kijken. Door een

dwingende brief worden de bedrijven
op de hoogte gesteld en dringend
gevraagd om alsnog te voldoen aan de
regels. Binnen een bepaalde termijn
moeten er dan veranderingen doorgevoerd worden en vindt er hercontrole
plaats. Wordt nog niet aan de eisen
voldaan, dan volgt het opleggen van
een dwangsom om te herstellen of
nog drastischer: het ruimen door de
gemeente. Dit is hier niet gebeurd. Vlak

Plan Douven in Horst

na het vaststellen van de regels zijn er
bedrijven geweest waarvan de vergunningsaanvraag werd aangehouden. De
regels werden toch geëvalueerd en met
grote waarschijnlijkheid versoepeld.
Kennelijk dus beter even wachten in
plaats van handhaving. De portefeuillehouder heeft dit in zijn beantwoording
op vragen van de SP helaas bevestigd.
Dus in plaats van het volgen van de
regels werden misstanden gedoogd

door een versoepelde toepassing van
diezelfde regels. Het meest zure is het
voor de bedrijven die wel de moeite
hebben genomen om aan het kader
te voldoen. Deze zullen zich nu misschien afvragen waarom ze de moeite
en de bijbehorende kosten voor hebben genomen. De SP heeft dus ook
niet ingestemd met de evaluatie.
Michael Van Rengs
SP fractie Horst aan de Maas

OPEN HUIS
Zaterdag
23 april a.s.
Tijdstip:
Van 10.00u tot 11.00u.
Locatie:
Gebroeders Douvenstraat te Horst
Voor overige datums,
neem een kijkje op de website!

Nog slechts 4 royale patiowoningen in verkoop:
• Woninginhoud ca. 542 m³, kaveloppervlakte tot ca. 222 m²
• Compleet woonprogramma op de begane grond, inclusief badkamer,
slaapkamer en royale berging. Parkeren op eigen terrein
• Verdieping standaard voorzien van twee slaapkamers, twee bergingen
en zolder. Optioneel 2e badkamer op verdieping mogelijk
• Energiezuinige woning, begane grond voorzien van vloerverwarming
• Alle woningen opgeleverd. Openbare ruimte in aanleg, medio juni gereed
• Verkoopprijs (casco) vanaf € 303.250,- v.o.n.

Slaapkamer en badkamer
op begane grond.
Geschikt voor jong en oud!

www.plandouven.nl
Tel 077 - 398 90 90

Tel 040 - 281 17 11

www.jjpo.nl
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SP: Alle verenigingen een fatsoenlijke accommodatie
De SP-fractie van Horst aan de Maas heeft in de gemeenteraad gepleit
voor geschikte accommodaties voor alle verenigingen binnen de gemeente
Horst aan de Maas. Dit naar aanleiding van een gesprek dat SPgemeenteraadslid Anthony van Baal heeft gehad met bestuursleden van
Sporting ST uit Swolgen en Tienray.
Door wethouder Van Rensch
werd aan de korfbalafdeling van
Sporting ST beloofd dat ze op de
woensdagen op aaneengesloten uren
in de winterperiode in de zaal van de
sporthal van Meerlo terecht konden.

Later bleek dit een vergissing, omdat
de wethouder in de veronderstelling
verkeerde met zowel Sporting ST als
SV United uit Meerlo en Wanssum te
hebben gesproken.
Navraag door de SP-fractie

binnen onze gemeente, leerde dat
er diverse verenigingen problemen
hebben met het vinden van een
geschikte accommodatie. Zo moet
de korfbalvereniging van Melderslo
trainen en spelen in de sporthallen van
Grubbenvorst, Sevenum en Horst. Drie
verschillende hallen, nadat ze vorig jaar
zelfs naar Bergen moesten! Of wat te
denken van de volleybalverenigingen
van America, Hegelsom en Meterik.
Zij moeten matten uitrollen in De

Riet omdat de gymzalen niet aan de
eisen van de Nederlandse Volleybal
Bond voldoen en er momenteel geen
geld beschikbaar is voor een nieuwe
gymzaal.
Voor de accommodatieproblemen
van Wittenhorst uit Horst en Sparta
’18 uit Sevenum wist de raad in één
vergadering 1,6 miljoen euro los te
peuteren, zodat zij kunstgrasvelden
krijgen. De SP-fractie is pas akkoord
gegaan met deze 1,6 miljoen, nadat

alle andere fracties en wethouder Van
Rensch hadden uitgesproken te zullen
onderzoeken bij welke verenigingen
er nog meer knelpunten zijn. En
dat als deze verenigingen met een
goed onderbouwd plan komen, er
gezocht gaat worden naar financiële
middelen. Het kan niet zo zijn, dat
Wittenhorst en Sparta’18 alles krijgen
en de andere verenigingen het maar
zelf op moeten lossen.
SPfractieHorst aan de Maas

Het CDA is voor goede huisvesting
voor arbeidsmigranten in onze gemeente
Uit allerlei onderzoek blijkt dat we arbeidsmigranten hard nodig
hebben in de regio. We vinden het als CDA dan ook belangrijk dat er op
een goede manier wordt omgaan met deze groep mensen. Niet alleen
vanuit humanitair oogpunt maar ook vanuit de aangegeven noodzaak om
o.a. krimp het hoofd te bieden en ondernemers in de regio voldoende
perspectief te bieden voor de toekomst.

sporen en die hard aan te pakken.
Verder heeft het CDA aangegeven het
belangrijk te vinden dat er geen verrommeling ontstaat in het buitengebied rond woningen waar arbeidsmigranten wonen en rond de geplaatste
woonunits. Ook daar vragen we om
gepaste maatregelen indien dit toch
gebeurt.
Het CDA staat voor beleid,
waardoor arbeidsmigranten werkelijk
kunnen integreren.
Eric Brouwers
Raadslid CDA Horst aan de Maas

u

HORSTERWEG 34

HORSTERWEG 38
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5975 NB Sevenum, T 077-4671800
www.eigenhaardcitymeubel.nl

5975 NB Sevenum, T 077-4672244
www.verhaagparket.nl

5975 NB Sevenum, T 077-4671406
www.fixetsevenum.nl

Voor uw complete interieur.
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- compleet voor klussen en woongenot -

• Parketvloeren
• Schuifwandkasten
• Spanplafonds
• Interieuradvies
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daar is goede huisvesting er een van.
Volgens onderzoek van Wonen Limburg
verblijven in de regio Noord- en
Midden-Limburg 11.532 arbeidsmigranten, waarvan 1.773 in Horst aan
de Maas. De aantallen spreken voor
zich en geven het belang aan van goed

acht het CDA het van groot belang dat
de groep arbeidsmigranten, die langer
verblijven of vast in Nederland blijven
en buiten dit beleidskader vallen,
op korte termijn aandacht krijgen in
een projectplan dat binnenkort wordt
voorgesteld. We hebben als CDA de
afgelopen periode verschillende verblijven van arbeidsmigranten bezocht.
Dat zag er allemaal goed uit. Maar we
weten, bijvoorbeeld uit onderzoek van
Synthese, dat er ook op woongebied
misstanden zijn. Wij hebben het college gevraagd deze misstanden op te

12
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gk ot
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Binnenkort gaan de grenzen van
Oostenrijk en Duitsland open voor
arbeidsmigranten. Om te voorkomen dat gekozen wordt voor deze
landen in plaats van Nederland zullen
we deze groep mensen hier goede
perspectieven moeten bieden, en

beleid. Het is belangrijk om deze uitdaging regionaal aan te pakken. Daarom
is het goed om te zien dat het in de
laatste raadsvergadering aangenomen
beleidskader is opgezet, samen met
onze regio gemeenten Bergen, Peel en
Maas, Venlo en Venray. We vinden als
CDA dat we in Horst aan de Maas een
voorbeeldfunctie hebben als het gaat
om arbeidsmigranten. We vinden het
positief dat het College van Horst aan
de Maas verder denkt dan alleen huisvesting. De aspecten welzijn en imago
zijn ook erg belangrijk. In dat kader

Laat u helpen door ons
professionele klusteam.
Uw servicebouwmarkt
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Meisjes VC Meterik B in ﬁnale

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...

…voor een
gratis
tijdschriftencheque!

Op paasmaandag 25 april spelen de meisjes B van volleybalclub Meterik de finale van de regiobeker in Nuth.
Om 12.30 uur zullen ze de strijd aangaan tegen de meisjes B van het Budelse Ledub.

www.binnen.nl

* Maximaal 1 cheque per klant.

Binnen Jan Leenders
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
Nadat op de voorrondes van de re5981
Panningen
Tel:BJ077
398 08 55giobeker gemakkelijk werd gewonnen
T 077-307 33 77
Fax: 077 397 13 23
kregen de meiden in de achtste finale
de Flamingo’s uit Gennep als tegenE-mail: horst@binnenjanleenders.nl
stander. Dit werd een 3-1 overwinning.
Vervolgens de kwartfinale tegen VC
Odi uit Middelbeers. Deze vereniging,
die net als VC Meterik bekend staat om

WINKEL
& SALON

haar prima jeugdopleiding, werd na
een zeer spannende wedstrijd met 3-2
verslagen.
In de halve finale kregen de meiden Achilles uit Beugen als tegenstander. Dit team heeft zich geplaatst bij de
beste acht van Nederland in de Asics
Open. In een wedstrijd op hoog niveau

werd een 3-1 overwinning behaald.
In de finale zullen de meiden dus
aantreden tegen het Brabantse Ledub.
Voor het team van VC Meterik op
paasmaandag een kans om de beker in
handen te krijgen en te laten zien dat
ze, behalve de beste van Limburg, ook
de beste van Brabant zijn.

Het damesteam van RKSV Melderslo heeft een nieuw tenue, met dank aan Spar John Janssen.

Topkeeper Michel Vorm in Sevenum
Al jaren organiseert Pro Goal in samenwerking met Uhlsport jeugd keepersdagen in Duitsland en Nederland.
Dit jaar vindt de keepersdag op vrijdag 6 mei in Sevenum plaats. De organisatie, welke bestaat uit Maurice
Bouten, Eric van Rens en Joep Gubbels, is er dit jaar in geslaagd om een echte topkeeper naar Noord-Limburg te
halen, namelijk international Michel Vorm van FC Utrecht.

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
3 mei t/m 7 mei

MOEDERDAG AANBIEDING
10% KORTING OP DE
VERZORGINGSPRODUCTEN
VAN PRIMAVERA

Alle ongeveer tachtig jeugdkeepers tussen 8 en 18 jaar zijn
welkom om mee te doen. Vanaf
08.30 uur kunnen de deelnemers zich
melden en het gratis Challenge-shirt
in ontvangst nemen. Rond 10.00 uur
beginnen de trainingen onder leiding

van Harald Wapenaar, oud-doelman van
onder andere Feyenoord en Udinese
(Italië). Op dit moment is hij keeperstrainer van FC Volendam.
Na de lunch betreedt Michel Vorm
het veld om een demonstratietraining
te geven en vragen te beantwoorden.

Hij maakt natuurlijk ook tijd om met
iedereen die dat wil op de foto te
gaan. Rond 15.30 uur wordt de dag
afgerond met het bekend maken van
de dagwinnaars.
Voor meer informatie en
inschrijving kijk op www.progoal.nl

Persoonlijke kampioenschappen BBHV
De Biljartbond Horst-Venray organiseerde onlangs de Persoonlijke kampioenschappen. Ton Aerts uit Broekhuizenvorst was vanuit Horst aan de Maas de enige deelnemer in de finale van de derde klas libre, hij werd zevende.
De finale derde klas libre werd
gewonnen door Jan Beekmans. Hij
wist tien punten te behalen en bleef
de nummer twee Geert Steeghs met
één punt voor. Derde met acht punten
werd Wim Camps. Vierde werd Gerrit
Bonants met vijf punten, vijfde was

zijn clubgenoot Rene Coppis met vier
punten. Zesde was Geert de Haart met
vier punten die de kampioen van vorig
jaar, Ton Aerts van BC Vors, met slechts 2
punten, voorbleef. De finale vierde klas
werd gewonnen door Gerrit Toonen met
elf punten. Als tweede eindigde Joep

Peters met negen punten, met op de
derde plaats Harry Wijnhoven met acht
punten. Jac Verhalle werd vierde met
zes punten, vijfde werd Teng Aben met
zes punten, zesde werd Jan Goemans
met twee punten en zevende werd
Hans Engbrocks, helaas zonder punten.
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Kampioenschap zaalvoetballers Wittenhorst
Door: Gé Peeters
Wittenhorst 1, afdeling zaal, heeft onlangs het kampioenschap behaald in de tweede klasse. Hierdoor promoveert het standaardteam van de zaalafdeling naar de eerste klasse. De kampioenswedstrijd speelde zich af in
Tegelen: Inter ’80 – Wittenhorst.

Het speedo-team, de trainers Lea en Alice en coach Govert

Laatste speedo voor
HZPC in Haelen
De laatste speedo-wedstrijd van dit seizoen vond plaats in het wedstrijdbad van RZL te Haelen. Na de vijf speedo-onderdelen worden de ranglijsten
opgemaakt en gaan de beste achttien speedo-zwemmers van Limburg het
met elkaar opnemen in Venray op 4 en 5 juni.

Inter ’80, nummer 3 van de
ranglijst, leek niet van plan om de titel
cadeau te geven. De eerste helft was
een gelijkopgaande strijd waarbij te
merken was dat er een kampioenschap
op het spel stond. Na een vroege voorsprong gaf Wittenhorst de wedstrijd uit
handen en kwam Inter zelfs op een 2-1
voorsprong. Gelukkig werd nog voor
rust de stand gelijk getrokken.
Zoals wel vaker dit seizoen blijkt het
zaalvoetbalteam van Wittenhorst
dodelijk effectief aan het begin van

de tweede helft. Ook Inter ’80 mocht
ervaren hoe een ijzersterke vijf minuten na de pauze de nekslag voor hun
betekende, 5-2. Hierna werd min of
meer op automatische piloot naar het
einde toe gevoetbald. De titel kwam
vanaf dat moment niet meer in gevaar!
Eindstand 6-4 en het kampioenschap is
een feit.
Na 14 jaar is er weer een kampioenschap behaald bij de zaalvoetbalafdeling van Horst. Maar dit was niet het
enige kampioenschap. Enkele weken

geleden heeft het zevende team ook
het kampioenschap behaald. Een
unieke prestatie van afdeling zaalvoetbal vindt voorzitter Dennis Jacobs:
“De afdeling zaalvoetbal zit enorm in
de lift, nog nooit in de geschiedenis
van het zaalvoetbal zijn we met zeven
teams de competitie gestart. Als er
op het eind van de rit ook nog eens
twee teams kampioen zijn kunnen we
spreken van een droomseizoen en dat
in het jaar waar Wittenhorst 75 jaar
bestaat.”

De wedstrijd in Haelen leverde
veertien medailles op voor HZPC:
viermaal goud, vijfmaal zilver en
vijfmaal brons. Zoals ook in alle voorgaande edities namen Koen Koster
en Imke van den Hoef het goud mee
naar huis. Op de 200 wissel en 50
vrij behaalde Imke overtuigend het
goud. Noa de Vries moest genoegen
nemen met twee zilveren medailles.
Koen Koster wist op de 400 vrij
en 100 wissel goud te bemachtigen. Sander Aerts moest genoegen
nemen met één zilveren medaille
op de 400 meter vrij en één bronzen plak op de 100 wissel. Bij de
meisjes junioren 1 en 2 behaalde

Celine Buijsen tweemaal een bronzen
plak, dit op de 200 meter vrij en 200
meter wissel.
Bij de meisjes minioren 2 en 3
waren veel zwemmers van HZPC
aanwezig. Naast Anne van Megen
moet er over een poosje zeker rekening worden gehouden met Lotte
Verhaegh, Anouk Seuren, Lynn Vallen
en Pleun van den Bergh.
Anne van Megen behaalde met
haar optredens op de 100 meter
wissel en 50 meter vrij twee bronzen
medailles. Ook Giel van Megen nam
twee medailles mee naar huis. Op
de 200 meter wissel en 50 meter vrij
behaalde Giel zilver.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

30

sport

21
04

Wittenhorst jaagt op
derde periodetitel
Door: Piet Nabben
Het is Wittenhorst gelukt om in Swalmen de volle winst te pakken. In
deze beladen wedstrijd, waarin Swalmen vocht om de bedreigde degradatieplaats te verlaten, wist Wittenhorst met dit resultaat in de race te blijven
voor de derde periodetitel.

Armada jeugd 2 kampioen
Voorjaarscompetitie
Armada jeugd 2 is in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen kampioen geworden in de derde klasse.
Het team had drie punten nodig om kampioen te worden. Tegenstander Red Stars uit Venray was in de eerste
vier wedstrijden van de competitie nog te sterk, maar nu werd deze met een 6-4 overwinning verslagen.

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas
Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs
Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
3

Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

De mannen uit Horst zochten van
meet af aan de aanval. De eerste echte
goede mogelijkheid om te scoren was
voor Gijs Hagens. Hij dook ineens vrij
voor doelman Schuman. Zijn inzet kon
laatstgenoemde met zijn voeten
pareren. In deze fase bleef Wittenhorst
de betere ploeg. Het kwam veel
gemakkelijker met goede aanvallen
voor het vijandelijke doel. Met een
goede steekbal van Joost van Wijk
kwam Kevin de Mulder andermaal vrij
voor de doelman. Ditmaal verschalkte
hij de doelman met een mooie boogbal,
0-1. Het Horster team verzuimde in die
fase door te drukken.
In de pauze had trainer John
Timmermans zijn manschappen schijnbaar toegesproken. Onze achterhoede
moest alert zijn. Gelukkig bleef deze

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
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●

●

Voor particulieren
en bedrijven!

●

●

●

Bel voor meer informatie:
06-23 99 77 30 of mail naar
was-strijkservice@hotmail.com

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

TWORMINSP

06-22605746

●

ECTIE!
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donderdag vrijdag zaterdag
★ Paasmacrons
4+1 GRATIS
★ Paas advokaatvlaai
van e 11,75 voor e 10,50
dinsdag woensdag
★ Kermisvlaai
van e 11,75 voor e 10,50
★ Oranje tompoucen
4+1 GRATIS
Wij wensen iedereen een vrolijk pasen.

:00
END van 10:00 tot 16
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ZE ZIJN ER WEER BIJ

KWEKERIJ DE LIFRA

KOOPZONDAG
2e PAASDAG

PERKPLANTEN-GERANIUMS,
kuipplanten
DE MOOISTE ZOMERBLOEIERS
TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN

van 10.00 - 16.00 uur
Mennen Keukens B.V.
Hoofdstraat 23, 5757 AJ LIESSEL
Tel. 0493-342583
www.mennenkeukens.nl

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN
LORBAAN 12A,VEULEN
Open: ma t/m vr 9:00 tot 20:00
zaterdags tot 18:00
KONINGINNEDAG OPEN

aanvalsdrift niet van lange duur. In
de 50e minuut kon Wittenhorst weer
juichen. Op links wist Kevin de Mulder
zijn bewaker van zich af te schudden.
Opgerukt liet hij een schot los dat tegen
de lat uiteenspatte. Paul den Brok stond
paraat en rondde met een harde knal
fraai af. Het was zijn tweede goal in
zijn lange loopbaan. Wittenhorst bracht
Swalmen zelf terug in de wedstrijd. Het
begon met een ongelukkige uittrap van
doelman Sjors Witt, die de bal bij de
tegenstander inleverde. Met een snelle
combinatie stond Simons ineens vrij en
dit betekende de 1-2. Met nog vijf minuten te gaan steeg de spanning. Ditmaal
wist onze achterhoede fier overeind te
blijven. Door de andere uitslagen speelt
Wittenhorst weer een belangrijke rol in
de strijd om de derde periodetitel.

Open dag
Ruiterclub
De Pijts
Tweede paasdag organiseert
ruiter- en ponyclub De Pijts uit
Grubbenvorst een open dag. De
leden willen laten zien hoe zij de
paardensport bedrijven.
De dag begint met een onderlinge wedstrijd dressuur en springen
voor ponyruiters. Ook ruiters en
amazones die geen lid zijn van een
vereniging mogen daaraan deelnemen. Ze moeten wel zelf een pony
meebrengen en kunnen draven en
galopperen met de pony.
Er is een gevarieerd programma
met onder andere een carrousel
van de recreatieruiters, een viertal
demonstratie en enkele pas de deux.
Er wordt ook een clinic ’eventing’
gegeven door Fried van Stiphout uit
Hegelsom. Hij zal samen met twee
leden van De Pijts, uitleg geven
over deze tak van de paardensport.
Daarnaast is er een demonstratie
met IJslandse paarden, waarbij de
bijzondere gangen van dit paard zeker gedemonstreerd zullen worden.
De dag wordt rond half vijf afgesloten met een clinic van Inge Coenen
uit Grubbenvorst, die behoort tot de
nationale dressuurtop. Zij zal een
kür op muziek rijden en legt de toeschouwers uit wat er zoal voor nodig
is om zo’n kür te kunnen rijden.
Gedurende de middag verzorgen de
koetsiers van de vereniging rondritten met hun koetsen door de omgeving van het ruiterterrein. Het terrein
is goed toegankelijk per fiets en per
auto. In het centrum van het dorp, bij
IJssalon Clevers, is de opstapplaats
voor de huifkar die de bezoekers van
en naar het ruiterterrein brengt. De
toegang is gratis en ook de rit met
de huifkar is gratis. De open dag
vindt plaats aan de Kromboschweg,
een zijweg van de Californische weg.
Zie hiervoor ook www.depijts.nl
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Het verenigingsleven bloeit in Melderslo

De Merels bestaan 50 jaar
Korfbalclub De Merels viert dit jaar haar gouden jubileum. De club heeft nog nooit in haar bestaan zoveel leden
gehad dan nu het geval is. De vereniging telt maar liefst 145 leden. HALLO sprak met de voorzitster van De Merels,
Miek Vullings.
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Melderslo terug
in strijd
om kampioenschap
Door: H. Claassens
Melderslo kreeg koploper RKDEV Arcen op bezoek. Door het mooie
weer waren er veel bezoekers van beide teams. Melderslo stond voor de
lastige taak om bij te blijven voor het kampioenschap, Arcen stond zeven
punten voor met één wedstrijd meer gespeeld.
De mannen van Gé Ummenthun
begonnen goed aan de wedstrijd.
Vanaf de aftrap werd er naar voren
gespeeld. Binnen een minuut had
Arcen geluk dat de bal van Stijn
Vullings tegen de lat kwam. Na tien
minuten kwam Arcen beter in het
spel,wat echter niet tot grote kansen
leidde. Zo werd de rust gehaald met
een 0-0 stand.
Na vijf minuten in de tweede
helft kreeg Melderslo een vrije trap.
Bart Verheijen ging achter de bal
staan en haalde uit. Tot ieders verbazing plofte de bal achter de keeper:
1-0, wat op dat moment wel verdiend
was. Arcen voerde de druk op maar
door een zeer mooie redding van
Ruud Hoeymakers bleef Melderslo op

Het gaat goed met de korfbalclub
in Melderslo. De vereniging heeft twee
seniorenteams en één recreantenteam. Maar absolute topper zijn de
jeugdteams, daar hebben De Merels er
dertien van, variërend in de leeftijd van
5 tot 18 jaar. Het is een dameskorfbalclub waarbij jongens tot hun tiende jaar
mogen meespelen in een meidenteam.
Willen ze dan nog steeds korfballen, dan moeten ze op zoek naar een
gemengde korfbalvereniging want die
heeft Melderslo niet.

Korfbal populair in
Melderslo
Het korfballen is vooral bij de
dames populair en het is logisch dat
de aanwas van nieuwe speelsters uit
voormalige korfbalspeelsters komt.
Vullings: “Door een combinatie van
bevolkingsgroei en extra aandacht
vanuit de vereniging proberen we de
jongedames enthousiast te maken.
We organiseren bijvoorbeeld vriendinnenmiddagen. Maar het zijn vooral
kinderen van oud-speelsters die lid
worden. Zij maken op hun beurt veel
klasgenoten en vriendinnetjes enthousiast voor de korfbalsport. Dat was in
het verleden zo en dat werkt ook nu
nog prima. Daarnaast organiseren we
naast het korfbal ook enkele andere

activiteiten voor onze jeugdleden. Voor
de jongste jeugd is er een activiteit in
de herfst en we besteden aandacht
aan het sinterklaasfeest. Aan het einde
van het seizoen hebben we voor alle
jeugdleden een tweedaagse afsluiting
met overnachting: de clubfiësta”, zegt
Vullings.

compleet te krijgen. Wie de afgelopen
50 jaar lid is geweest van De Merels
kan zich aanmelden via www. merels.
nl en op de link ‘reünie’ zijn of haar
gegevens achterlaten. De Merels zijn
nog op zoek naar leuke anekdotes en
foto’s van vroeger die ze dan willen
tonen tijdens het feestweekend.

Veel jeugdteams
De voorzitster leeft voor het korfballen, waarom? “Omdat het een te
gekke sport is natuurlijk en een teamsport. Korfbal heeft alles, je kunt je
energie kwijt. Het is geen fysieke sport,
maar conditioneel toch zwaar. Dat komt
omdat het spel veel intervallen kent,
het is een tactisch spelletje, je moet
goed kijken en nadenken. Daarnaast is
het een teamsport, rekening houden met elkaar om samen een doel
bereiken. Dat alles bij elkaar maakt het
een superleuke sport”, besluit ze het
interview.
Korfbalclub De Merels is op 21
april 1961 opgericht en viert dit met
een feestweekend op 1, 2 en 3 juli.
Het weekend begint op 1 juli met een
receptie, een reünie en een feestavond.
Op 2 juli is er een dagactiviteit voor alle
leden en op 3 juli wordt een sportieve
familie- en vriendendag georganiseerd.
De Merels willen van de gelegenheid gebruik maken om hun archief

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

Lekker koel
Kies op

as.nl
tomom
del
úw m

Door: Tim van Rijswick
Een prachtige entourage en veel publiek, maar de derby met veel
doelpunten, waar iedereen op gehoopt had bleef uit. Voor SVEB, titelkandidaat bij uitstek, stond er veel op het spel. Sporting ST weet na de
overwinning op voetbalvereniging VOS dat het volgend jaar ook weer in de
vierde klasse mag acteren, maar desondanks waren zij er op gebrand de
derby winnend af te sluiten. De wedstrijd begon slordig, beide teams leken
overgeconcentreerd wat leidde tot veelvuldig balverlies. SVEB was het die de
eerste kans op hun conto mocht bijschrijven. Een goede voorzet van Rik
Tissen werd goed onderschept door Tim van Rijswick, hierdoor kan Joris de
Mulder net niet van dichtbij afronden.
voorlangs schoot. Enkele minuten later
was het Sporting ST’er Rick van Rijswick
die helemaal vrij kon inkoppen. Maar
het leek of hij schrok van zijn vrijheid
waardoor hij de bal hoog over het doel
van de SVEB-goalie kopte.
Na negentig minuten stond de brilstand nog steeds op het (niet aanwezige) scorebord. Een eindstand die gezien
de verhoudingen in het veld terecht
was. Ondanks het gelijkspel loopt SVEB
wel iets uit op hun naaste concurrenten. Sporting ST kan het puntentotaal
volgende week weer iets opkrikken
tegen het net iets lager geklasseerde
MVC’19 uit Maasbree.

Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077-398 43 08

Vanaf heden weer
iedere dag

VERSE ASPERGES
te koop

Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00

Openingstijden

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Derby Sporting ST SVEB onbeslist

Doordat de scheidsrechter
Rooijackers uit Gemert het spel erg kort
hield, lag het spel vaak stil. Veel vrijtrappen en ergernissen bij de spelers
van beide kampen was het gevolg. De
wedstrijd had een open karakter, beide
teams werden zo nu en dan gevaarlijk
door wat spaarzame uitvallen. Ook in
de tweede helft bleef dit onveranderd.
Beide teams mochten allebei één
grote kans noteren. Zo was het Joris de
Mulder van SVEB die met een mooie
steekpass voor de goed keepende
Bram Willems kwam. In eerste instantie
omzeilde hij de keeper, maar de
hoek was zodanig verkleint zodat hij

Airco?

voorsprong. Na goed doorgaan van
Arno Poels kreeg Melderslo een penalty. Dé kans om de wedstrijd op slot
te gooien. Maar Bart Verheijen miste,
en Arcen kreeg weer hoop. Tien
minuten voor het einde ging Casper
de Swart goed door en schoof de bal
voor het doel en invaller Arno Poels
rondde beheerst af: 2-0. Arcen kwam
die tegenslag niet te boven. Het werd
zelfs nog erger voor de gasten en na
een mooie actie van Casper de Swart
werd de bal mooi in de verre hoek
getikt: 3-0. Dit was tevens de einduitslag en Melderslo kreeg applaus van
de vele toeschouwers. Met nog drie
wedstrijden te spelen doet Melderslo
weer volop mee in de strijd om het
kampioenschap.

het beste onderhoud voor airco en cv

ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten
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Jongerengilde
Sevenum
Het jongerengilde en het oranjecomité vieren samen met alle jeugd
van 12 tot en met 17 jaar Koninginnedag op het Raadhuisplein in
Sevenum.
Het wordt een feest met leuke
activiteiten, zoals een rodeokameel
en een spookslot in de oude bibliotheek. De echte bikkels doen mee
aan de boomzaagcompetitie.

Ruim 130 koorzangers en
-zangeressen in het Gasthoes
Traditiegetrouw wordt de lente door het Horster Mannenkoor ingeluid met een voorjaarsconcert in het Gasthoes.
Op tweede paasdag is het zover. Dan wordt het mannenkoor in het Gasthoes bijgestaan door Vocal Group
Transparant uit Venray.
De koren hebben een zeer
gevarieerd repertoire, maar beiden
zullen liederen brengen die qua stijl
en sfeer mede in overeenstemming
zijn met de voorjaarstijd.
Vocal Group Transparant (VGT) is
een vereniging met 131 zangers en
zangeressen met een eigen vocal
school, een inspirerende en gedreven
dirigent en een enthousiaste vocal
coach. VGT heeft ook een juniorafdeling met 27 leden. Het koor is
in 2009 opgericht en heeft leden
in de leeftijd van 11 tot 69 jaar. De
missie van VGT is het maken van
vernieuwende muziek met de stem,
grensverleggend optreden waarbij
de leden zich verbonden voelen met
elkaar. Het repertoire van het koor
bevat eigentijdse, populaire muziek.
De nummers zijn arrangementen
van René Pisters, dirigent van
Transparant. VGT brengt verrassende
composities ten gehore waarbij zelfs
klassieke rock ballads niet geschuwd
worden.

De champignonteelt is een
technologische hoogwaardige
bedrijfstak, waarin Prime Champ
een zeer vooruitstrevende
organisatie is.
Prime Champ bestaat uit
meerdere vestigingen en
beheerst de gehele bedrijfskolom,
van grondstoffen tot verse
champignons en champignonproducten in de supermarkt.
Binnen Prime Champ zijn ruim
650 mensen werkzaam.

Lekker chillen
De organisatie zorgt voor barbecues en sauzen, voor de rest moeten
de deelnemers zelf zorgen, zoals
hamburgers en frikadellen. Deelname
kost 1 euro per persoon en iedere

deelnemer krijgt dan een polsbandje.
De dag staat in het teken van ”lekker chillen met je vrienden op het
plein, tussendoor schrijf en lees je de
laatste roddels op de chatmuur en
Koninginnedag kan niet meer kapot”,
aldus de organisatie.
De barbecue begint om
16.00 uur. Aanmelden voor de
barbecue, in verband met het aantal
barbecues kan via
bbq@jongerengildesevenum.nl

Het Horster Mannenkoor bijt
de spits af in het eerste blok.
Het Horster Mannenkoor brengt
zowel oeroud Nederlands werk
als traditionele Engelse en Duitse
liederen ten gehore. Daarna is het de
beurt aan Vocal Group Transparant.
Het koor wordt begeleid door haar
eigen combo dat bestaat uit drums
(elektronisch), basgitaar en piano.
Tot slot van de avond wordt de
eerste Horster rap gezongen door het
Horster Mannenkoor. Th. Hagens en
Jan Mertens, respectievelijk als tekstschrijver en arrangeur, tekenen voor
deze spetterende finale.

Een mooie start
van de lente
Het programma staat garant voor
een sfeervolle paasmaandag en een
mooie start van de lente. Iedereen
is welkom op 25 april om 11.00 uur
in Cultureel Centrum ’t Gasthoes.
De entree is gratis.

Jeu Smits werd vrijdag 8 april tijdens de jaarvergadering benoemd tot erelid van muziekvereniging St.
Hubertus uit Hegelsom. Hij trad op 9-jarige leeftijd toe tot de muziekvereniging en sinds 1982 is Jeu lid van
het bestuur als penningmeester. Hij begon als muzikant op bugel, maar speelde ook trombone, tuba en
tenor-saxofoon. Momenteel speelt hij al enkele jaren bariton-saxofoon. Jeu speelde in de blaaskapel, later de
Loeketaler Muzikanten en in de jeugdfanfare. Ook was hij lid van de uniformencommissie, reis-, opleiding- en
muziekcommissie. Jeu is een groot liefhebber van muziek, niet alleen fanfare en blaaskapellen, maar ook de
klassieke muziek heeft zijn aandacht. In 2009 ontving Jeu al een Koninklijke Onderscheiding voor al zijn
werkzaamheden als vrijwilliger.

Prime Champ is op zoek naar een oproepkracht

Horecamedewerkster
Voor het streekrestaurant “de Paddestoelerij” in Grubbenvorst.
Je draagt zorg voor:
• ontvangen van gasten
• opnemen en uitserveren van bestellingen
• rondleiding en uitleg geven aan gasten
• bediening in productwinkel
Functie-eisen:
• ervaring in Horeca
• flexibel inzetbaar (werktijden in overleg maar niet in avonduren)
• spontaan
• representatief
• teamplayer
Indien je interesse hebt in een van deze functies, stuur dan binnen
10 werkdagen je sollicitatiebrief incl. je CV en pasfoto naar
Personeelszaken@PrimeChamp.com.
Of per post naar
Prime Champ / t.a.v. Afdeling Personeelszaken
Postbus 6200 / 5960 AE Horst

EVB electrical systems
B.V. is een dynamisch
bedrijf, dat al 24 jaar de
meest uiteenlopende
elektro-technische
producten produceert.
De kernactiviteit ligt
bij het produceren van
schakelkasten met
besturingssystemen
voor geautomatiseerde
productieprocessen.
Bij het ontwerpen
en produceren van
schakelkasten met
toebehoren, speelt het
bedrijf met haar eigen
specifieke kennis in op
de behoeften en
wensen van de klant.
Daarnaast ontwerpt en
installeert het bedrijf
installaties ten behoeve
van verlichting en
machines voor zowel
de industrie als ook de
utiliteit.
EVB electrical systems
B.V. is een ISO 9001 en
VCA gecertificeerde
onderneming met 30
werknemers.
www.evbgroup.nl

Wij zijn op zoek naar:

WERKVOORBEREIDER
UTILITEIT

Werkvoorbereiding, aangevuld met calculatie- en
tekenwerkzaamheden

MONTEURS
PANELENBOUW

Bedraden en assembleren van schakel- en
besturingspanelen aan de hand van
werktekeningen en e-schema’s

MONTEURS
INSTALLATIE

Bekabelen en aansluiten van schakelpanelen en
aanleggen van elektrotechnische installaties

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

WWW.EVBGROUP.NL
Heb je interesse, schrijf dan een brief naar:
EVB electrical systems B.V.
t.a.v. Mw. A. van Bussel
Postbus 192 - 5750 AD Deurne
of mail naar: avb@evbgroup.nl
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Verenigen en samenwerken kan veel opleveren
De Vereniging Verblijfsrecreatie-ondernemers Horst aan de Maas heeft eind maart afscheid genomen van
voorzitter Leo Vergeldt uit Lottum. De ondernemer uit het Rozendorp zet zich al meer dan tien jaar in voor ondernemers die verblijfsrecreatie aanbieden. Leo was gesprekspartner vanuit de verblijfsrecreatie-ondernemers naar de
gemeente en andere overheidsinstanties toe. Hij streefde samen met Karin Cuppen uit Horst naar het gezamenlijk
optrekken van ondernemers in de recreatiebranche om iets te kunnen bereiken. HALLO sprak met de Lottumer.

wordt hij door de leden van de vereniging gewaardeerd.
Leo zelf vindt dat wat overdreven.
“Ik kan ook best boos worden hoor,
maar daar bereik je vaak niet veel
mee”, relativeert de ex-voorzitter.
Hij is van mening dat meer recreatieve bedrijven zich zouden moeten
aansluiten bij de vereniging. Ook
de grotere ondernemers binnen de
recreatiesector.

“Je moet proberen gasten het
gevoel geven dat ze zich op hun gemak
voelen. Het thuisgevoel geven en
persoonlijke aandacht. De mensen die
naar campings en andere verblijven
komen, wijzen op de mooie dingen
die Horst aan de Maas heeft. Veel bezoekers aan onze regio verlangen naar
ruimte, rust en aandacht”, besluit Leo
het interview. Zie voor meer informatie:
www.tussenmaasenpeel.nl

Locaties welfarewerk Rode
Kruis Horst aan de Maas
Het welfarewerk van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Horst aan
de Maas en Sevenum is bedoeld om mensen met elkaar in aanraking te
laten komen tijdens recreatieve activiteiten als breien, knutselen en
kaarten. Maar het is ook prettig om gewoon gezellig te praten onder het
genot van een kopje koffie. Men kan ideeën opdoen om zelf bezig te zijn,
ideeën doorgeven aan anderen of gewoon een spelletje kaarten.

Leo Vergeldt geeft voorzittersstokje door
Met veel geduld, toewijding, inzicht
en rust wist Leo veel te bereiken voor
de verblijfsrecreatie-ondernemers in
Horst aan de Maas. In 2000 begon
hij samen met Karin Cuppen uit Horst
de belangen van ondernemers in de
recreatiebranche te behartigen. Dit
leidde in maart 2007 tot de oprichting
van de Vereniging Verblijfsrecreatieondernemers Horst aan de Maas. Leo
werd voorzitter van die vereniging en
geeft het voorzittersstokje nu door. Wie
hem opvolgt is nog niet bekend.
Wanneer we Leo bezoeken is er
even een moment van rust. Hij heeft
het druk want het campingseizoen is
begonnen. “Ja, het mooie weer dat
in het paasweekend wordt verwacht
speelt daarbij een grote rol”, zegt hij.

De familie Vergeldt heeft aan de Maas
bij Lottum Camping de Maashof. Net
voor Pasen lijkt iedereen eropuit te
willen trekken. Tijdens het interview
rinkelt de telefoon regelmatig en informeren toeristen en kampeerders naar
een plekje.

Serieuze
gesprekspartner
“Jaren geleden was er nauwelijks
samenwerking binnen onze branche.
Door ons te verenigingen zijn we een
serieuze gesprekspartner geworden
van de gemeente. Gesprekken met
wethouders en medewerkers van de
gemeente zijn belangrijk voor ons. We
kunnen ons gezamenlijk presenteren,

niet alleen naar de overheid toe maar
ook naar het bedrijfsleven. Zo houden
we lezingen, brengen gezamenlijk
folders uit en staan als vereniging op
beurzen. Juist dat samen optrekken is o
zo belangrijk”, zegt Vergeldt.

Gasten het
thuisgevoel geven
Leo staat binnen de vereniging
bekend als iemand die partijen in de
recreatiebranche weet te binden. Een
constructief meedenker, die deelnam
aan menige klankbordgroep, gesprekken en andere bijeenkomsten bijwoonde op het gebied van recreatief
ondernemen. Vooral om zijn uitstraling
van rust en kalmte tijdens gesprekken

Het welfarewerk van het Rode
Kruis biedt daar de mogelijkheid voor
op de volgende plaatsen en locaties:
In America op maandagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur in activiteitencentrum Aan de Brug, Pastoor
Jeukenstraat 10. Inlichtingen Riek
Hoeymakers, telefoon 077 398 34 51.
In Horst op maandagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur in het Rode
Kruisgebouw, Loevestraat 17a.
Inlichtingen Bets Huys, telefoon
077 398 16 76.
In Horst op maandagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur in verzorgingshuis Berkele Heem, Dr. van de
Meerendonkstraat 12. Inlichtingen Nel
Roefs, telefoon 077 398 30 40.
In Melderslo op maandagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur in MFC De
Zwingel, Beemdweg 4. Inlichtingen
Toos Peeters, telefoon 077 398 34 03.

In Grubbenvorst op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in
’t Haren, Irenestraat 20. Inlichtingen
Wil Bos, telefoon 077 366 25 35.
In Lottum op maandagmiddag van
13.30 tot 15.30 uur in De Smetenhof,
Horsterdijk 1. Inlichtingen Wil Bos,
telefoon 077 366 25 35.
In Hegelsom op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in
het Parochiehuis, Pastoor Debijestraat
6a. Inlichtingen Mia Vullings, telefoon
077 398 35 78.
Iedereen is van harte welkom op
een van de middagen, er zijn geen
kosten aan verbonden. Mensen die
niet zelfstandig kunnen komen of
meer willen weten kunnen bellen
naar Rode Kruis Horst aan de Maas en
Sevenum, telefoon 077 398 33 56 of
Nelly Thissen, coördinator welfarewerk
077 398 11 76.

22 t/m 25 april

Elke
zondag
open

Eten uit eigen tuin!
50

e 0,

Voor echte huidverbetering!
• Microdermabrasie
• Dermashaper
• Hydrafacial
• Microneedling
• Acne behandelingen
• Hydralifting
• Medik8-LavieSage
• Basis behandelingen
Skin Essentials
Alles wat je huid nodig heeft
Ringovenhof 2 5865BM
Tienray 0478-690609
www.skinessentials.nl

Met:
• Receptenwedstrijd
• Voor alle kids:
aardbeienplantje voor 50 cent!
• Groot Jamie Oliver assortiment

23 en 24 april

25 april

Paaseieren
verven
Voor kids t/m 12 jaar

gratis
www.leurs.nl

d
oo
g
l
e
Fe
Vijvertips

van o.a. Takazumi, Shinji
en Perfect Pond

Koi masseur

Straelseweg 370 Venlo | 077 321 60 00

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
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2e PAASDAG, 25 APRIL OPEN DAG
Een leuk uitje in Swolgen voor het hele gezin

Op 2e Paasdag, maandag 25 april a.s., houdt Boerenbond Swolgen wederom haar traditioneel groots
opgezette open dag. De open dag van Boerenbond Swolgen is uitgegroeid tot een gezellige familiedag,
waar jaarlijks ruim 3000 mensen genieten van een enerverend aanbod aan activiteiten.
De open dag in Swolgen staat voor plezier, gezelligheid, andere mensen ontmoeten en niet te vergeten
diverse leuke aanbiedingen. U bent van harte welkom op 2e Paasdag bij Boerenbond Swolgen.

KOM NAAR
SWOLGEN
VAN 10.00 U.
TOT 17.00 U.

Groenten&bloemen
De “vierkantemeter”tuin komt dit jaar wederom onder de
aandacht alsmede de saladebak die nieuw is in het assortiment. De consument kan op deze manier op één vierkante
meter zijn eigen groente en kruiden kweken. Leuke bijkomstigheid is de educatieve belevenis voor kinderen.
Boerenbond Swolgen heeft zich ook volop gespecialiseerd in
tuin-, groente- en kruidenplanten. Een breed assortiment en
een nette presentatie zullen ervoor zorgen dat u in Swolgen slaagt voor uw tuin. Naast de planten hebben we ook
de groente- en kruidenzaden in het assortiment, zodat u zelf
kunt gaan kweken. En hebben planten dan mest of potgrond
nodig, u raadt het al, ook voor het juiste advies en product
kunt u prima bij ons terecht.

NIEUW: AUTOMOWER 305
De verkoop van de Husqvarna automower heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Nieuw
dit jaar is de automower 305 geschikt voor tuinen tot 500 m2.. Een interessante markt voor een mooie
prijs. Gemak is hierbij de grootste drijfveer voor de klant. Het gaat hier om een gazonmaaier die geheel
zelf zonder omkijken het gazon maait.
De Automower is zeer eenvoudig in het gebruik. Terwijl u
slaapt, of geniet van het mooie weer doet de machine zijn
werk. U kunt zelfs, indien u dat wilt, middels een sms-bericht
op de hoogte gehouden worden over de toestand van de
maaier. Grasafval is er niet omdat het gras dusdanig fijn en
kort gemaaid wordt dat het tussen het bestaande gras kan
blijven liggen.

2e PAASDAG, 25 APRIL OPEN DAG
EEN KEI GEZELLIG DAGJE VOOR HET HELE GEZIN
LIVE-MUZIEK
HONDEN TRIMMEN

DEMO HONDENCLUB
FOTOPUZZELTOCHT

GOOCHELAAR
TRAMPOLINESPRINGEN
BROEDMACHINE
SCHATGRAVEN
SCHMINKEN DEMONSTRATIE AUTOMOWER
OP DE FOTO MET EEN KUIKEN OF BIGGETJE

Topper in tuinmachines
“Het klinkt zo gewoon:” zegt Hendrik Maas, “Maar het kan
alleen wanneer je in eigen beheer de service kunt verrichten”.
Bij Boerenbond Swolgen geven wij deze uiterst belangrijke
service en onderhoud garantie. Momenteel werken drie monteurs aan de machines. Door het bieden van een optimale
service komen mensen uit de regio Horst en ook Venray naar
Swolgen.

Husqvarna dealer

Sinds kort heeft de Boerenbond te Swolgen het dealerschap
van Husqvarna. In het verleden verkochten we al Husqvarna
maaiers, kettingzagen en automowers. Nu hebben we de volledige support van Husqvarna achter ons mbt training, garantie en verkoop. Husqvarna is zeer gecharmeerd van ons bedrijf. Met name de prima service en de wijze waarop wij ons
in de markt presenteren, leverden ons het felbegeerde dealerschap op. De klant staat centraal en aftersales staat bij ons
hoog in het vaandel. Met onze goed uitgeruste werkplaats en
ervaren monteurs staan wij garant voor een optimale service.
Met het complete Husqvarna programma en andere bekende
merken zoals Sentar, Castelgarden, Kärcher, Stihl, Metabo en
Kubota zien we de toekomst rooskleurig tegemoet. Vooral
de automower (maaien vanuit uw luie stoel) neemt ieder jaar
een grotere vlucht.

Esso
Vissers Olie
HORST

www.kusterstho.nl
importeur voor Nederland

Mgr. Aertsstraat 33 Swolgen T: 0478 - 697 111

Van 10 tot 1
7 uur
Profiteer van
onze
open dag
aanbiedingen
!

Eltink
Agrocultuur draad&
kabel
dé kenner van uw branche
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Tien jubilarissen in het
zonnetje gezet
Maar liefst tien leden van de EHBO Lottum zijn tijdens de jaarvergadering in het zonnetje gezet. Een delegatie
van de Limburgse bond kwam speciaal hiervoor naar het Rozendorp om de jubilarissen te huldigen. De bijeenkomst
vond afgelopen dinsdagavond plaats in gemeenschapsaccommodatie De Smetenhof.

Twan Huys spreekt bij
Peelkabouters
Bij het 21e Peeldebat afgelopen donderdag in Herberg de Morgenstond
heeft journalist en presentator Twan Huys de sponsoren van Stichting de
Peelkabouters toegesproken over geluk. Ook werden er namens de sponsoren verschillende cheques uitgedeeld voor Stichting CliniClowns en Stichting
Funpop.

Doreen van de Bercken, Paulien
Hendrikx, Riet Hermans, Miriam
Pouwels en Herman Tiesen zijn 10 jaar
lid. Peter Kerstjens is 20 jaar lid, Joost
Jansen, Mart Peeters en Rien van Dijk
30 jaar en Huub Tonino is 35 jaar lid

van de EHBO Lottum. De vereniging
telt 38 actieve leden. Die komen niet
alleen maar uit Lottum zelf. Ook vanuit
de omliggende dorpen zoals onder anderen Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Swolgen en Grubbenvorst zijn de leden

afkomstig. De jaarvergadering werd
ook bijgewoond door de Lottumse huisartsen Goossens en Janssen met wie de
organisatie een goede band heeft. Voor
meer informatie over de EHBO Lottum
zie: http://ehbolottum.sitebouwer.com

Het Peeldebat is een middag en
avond die eenmaal per jaar wordt
georganiseerd om de sponsoren van
de Peelkabouters, onder het genot van
een hapje en een drankje, met elkaar
in contact te brengen. Ruim honderd
aanwezigen luisterden geboeid naar
het verhaal van Huys over zijn leven
en zijn zoektocht naar geluk. Stichting
CliniClowns, die afleiding brengt voor
zieke of gehandicapte kinderen, ontving
in totaal 8.000 euro. De sponsoren do-

neerden een bedrag van 6.500 euro. De
overige 1.500 euro werd aangeboden
door Kompany en Frankort & Koning.
Stichting Funpop, het openluchtfestival
voor mensen met een verstandelijke
beperking in Horst, ontving een cheque
ter waarde van 5.000 euro van de sponsoren. Twan Huys heeft met het verkopen van zijn boeken ‘Meesters’ en ‘Over
geluk’ aan geïnteresseerden die middag
nog eens een bedrag van 1.100 euro
gedoneerd aan de Stichting Funpop.

Geopend van
12.00u - 17.00u

www.horstbuiten.nl

2 PAASDAG GEOPEND!
e

Jacob Merlostraat 23
5961 AA Horst, T 077-3998110
www.herraetsslapen.nl

Jacob Merlostraat 17
5961 AA Horst, T 077-3241190
www.herraetswonen.nl

Expeditiestraat 4
5961 PX Horst, Tel: 077 - 396 17 77
www.gebrwijnhoven.nl

Stel je eigen droombank ter plekke samen
en probeer hem DIRECT uit, lekker makkelijk!

Kom kijken naar de nieuwste collectie
zonweringdoeken van Luxaflex-Outdoor!!!

Leverbaar in bijna elke gewenste
vorm/comfort en armlegger.

en natuurlijk

Keukens & Badkamers
Handelstraat 13
5961 PV Horst , Tel. 077-397 90 00
www.bovee.nl

2e paasdag
laatste dag
voordeel!

Boxspring nu met € 1000,- voordeel!
In diverse stofkleuren te krijgen.
Boxspring 160/180 x 200 elektrisch verstelbaar
* hoofdbord
* 2x verstelbare boxspring
* 2x pocketveermatras 5-zones
* 1x splittopper
* potenset
Nu van € 3398,- voor € 2398,Vlakke uitvoering van € 2498,- voor € 1498,-

Afgebeelde hoekbankstel in stof vanaf € 1895,- !

gratis advies bij u thuis door
onze binnenhuisarchitectes.

1. Badmeubel 100cm, wit, zwart hout
of grijs eiken, met strakke kraan en spiegel.
Normaal € 1197,00 Nu voor...€ 897,00.
2. Nog 7 showroomkeukens met wel
70% korting! Verkrijgbaar met en zonder
apparaten.
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Museum Sorghvliet geopend
Vanaf 1 mei tot 1 oktober opent museum Sorghvliet te Tienray weer haar deuren. Het museum is iedere
donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend. Een bezoek buiten deze openingstijd is, op afspraak,
mogelijk.
In het museum zijn verschillende
gebruiksvoorwerpen uit de periode
1850-1950 verzameld en tentoongesteld in verschillende ruimtes, zoals
een ingerichte keuken en huiskamer

uit die tijd. Ook het kloosterleven komt
aan bod. Daarnaast beschikt het museum over honderden foto’s uit de oude
doos, die betrekking hebben op de
regio. Tenslotte zijn er in de tuin oude

gewassen/granen te bezichtigen.
Museum Sorghvliet is gevestigd
aan Over de Beek 23 in Tienray.
Voor meer informatie bel
0478 69 14 68.

The Magical History Tour in
De Buun
Op zondag 24 april treedt de Beatles-tributeband The Magical History Tour op in Muziekcafé De Buun in Horst.
Black Top
The Magical History Tour houdt
de Beatles-geschiedenis levend
met hun geweldige repertoire
uit de 1960’s. In de huidige tijd
geplaatst en meestal wat steviger
aangezet wordt het Beatle-werk
gespeeld. Net zoals ook Paul
McCartney nu zijn nummers uit de
jaren zestig van de vorige eeuw
speelt. Met rockende gitaren en

drums, maar met de oorspronkelijke
meerstemmige zang. Want die is van
alle tijden.
The Magical History Tour speelt
Lennon-McCartney-composities uit
de begintijd: ‘Please Please me’,
‘All my loving’ en ook de grote hits
‘She loves you’ en ‘I wanna hold
your hand’. Maar ook rockers als
‘I saw her standing there’ en ‘Can’t

buy me love’ of ballads als ‘If I fell’
en George Harrison’s ‘Something’.
Natuurlijk komen ook titelsongs van
de eerste twee films, ‘A hard days
night’ en ‘Help’ voorbij.
Het optreden van The Magical
History Tour dat garant staat voor
een paar uurtjes nostalgie, meezingen en swingen begint om 18.00
uur. De entree is gratis.

Party Pianos in Café den Hook
Op zaterdag 23 april is er in Café den Hook in Lottum een optreden van de Party Piano’s. Hiervoor krijgt het
café de beschikking over maar liefst twee vleugels.
Party Piano’s is gebaseerd op het
concept van Dueling Pianos dat al jaren een grote hit is in Amerika. Twee
pianisten en een drummer dagen elkaar uit tot een muzikale confrontatie
vol swingende tophits. Iedere pianist
presenteert zich op het gebied van
zang, entertainment en pianospel.
Voortdurend betrekken zij hun publiek

Mind & Body Care
Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

bij de show zodat er een wisselwerking
tussen de artiesten en hun publiek
ontstaat. Door het aanvragen van verzoeknummers bepalen de aanwezigen
in belangrijke mate de richting en de
sfeer van het optreden. Ieder optreden
van de Party Piano’s is daarom anders.
Meezingen, dansen en uit je dak gaan,
dat is waar de pianisten/zangers/en-

tertainers hun publiek toe uitdagen.
En daarbij schromen ze niet om
midden tussen het publiek of staand
op de piano’s de meest swingende
nummers ten gehore te brengen.
Het optreden van de Party Piano’s
is voor iedereen gratis toegankelijk en begint om 20.30 uur in
Café den Hook.

Paasbluesweekend
in D’n Toerstop
In het weekend van 23 en 24 april wordt in het café van motorcamping
d’n Tourstop het Paasbluesweekend georganiseerd met Black Top en Twelve
Bar Blues Band.
Op 23 april staat de band Black
Top op het podium, een blues rock
trio met een rock & roll attitude. De
recensies over hun eerste album
‘Roughn ’n Gritty’ waren lovend; de
liedjes waren catchy en de sound
volwassen, het album was dan ook snel
uitverkocht. Live wist Black Top al snel
een goede reputatie op te bouwen.
Het tweede album ‘Sour Milk’ wordt op
25 april gepresenteerd in een uitverkocht Paradiso. Black Top is Muck Hup
op zang en gitaar, Anne-Maarten ‘Hills’
van Heuvelen op zang en basgitaar en
drummer Theo Thumper.
Zondag 24 april wordt het
Paasbluesweekend vervolgd met de
Twelve Bar Blues Band, een band die in

2005 werd opgericht door frontmannen
Jan J. Scherpenzeel, ook bekend als
J.J. Sharp (vocals & harmonica) en
Kees Dusink (lead & slide guitar).
De Twelve Bar Blues Band speelt
voornamelijk eigen werk en haalt
daarbij zijn inspiratie uit de Chicago
blues. De band weet bij ieder optreden
het publiek versteld doen staan van
de hoge kwaliteit en de ultieme blues
sfeer. Bassist Patrick Obrist, drummer Marcel Bakker en rhythm gitarist
Randhy Pears vormen samen met
Jan J. Scherpenzeel en Kees Dusink de
hechte basis.
Op beide avonden is de aanvang
van het optreden om 21.30 uur en de
toegang is gratis.

_____________________________
www.gordijnenstomerij.nl
___________________________

2e PAASDAG GEOPEND
van 12.00 - 17.00 uur

AL 30 JAAR!

Ben jij die enthousiaste

(wijk)verpleegkundige
of

wijkziekenverzorgende
die

WWW.PASSIEVOORVIS.NL
ZWEMBAD
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl

Graag tot ziens!
winkel en terras open op: donderdag 10.00 - 16.00 uur,
vrijdag van 13.00 - 18.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
en op afspraak.

het leuk vindt om haar vak uit te oefenen, samen wil werken in een
professioneel team, creatief en zelfstandig is, de persoonlijke relatie
met de cliënt centraal stelt en minimaal twee jaar wijkervaring heeft?
Dan willen we jou graag in ons team in Horst aan de Maas.
Je kunt reageren via:
info@buurtzorgnederland.com of bellen voor
informatie met Bep Vullings via 06 13 00 30 98
of Nel Janssen via 06 12 33 52 23
De beste zorg aan huis . . . .
..
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Ratelen op paaszaterdag
Traditiegetrouw zullen op paaszaterdag de jongens van Broekhuizen en Broekhuizenvorst de huizen langs gaan
om ratelend eieren en geld op te halen.
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Optreden Josie Kuhn
geannuleerd
Het optreden van Josie Kuhn op zondagavond 24 april in café
Cambrinus is geannuleerd.
Vanuit Mexico liet zij weten dat
ze haar tour door Nederland heeft
afgezegd. Josie is ziek en heeft tot het
laatste moment gewacht in de hoop
beter te zijn. Ze heeft haar vlucht naar
Nederland geannuleerd. Bezoekers,

die kaarten hebben besteld en
betaald via de bank, krijgen het
geld teruggestort op hun rekening.
De kaarten in de losse verkoop
worden bij inlevering van het bewijs
in het café terugbetaald.

Pasen in
Museum De Locht
Het is Pasen en dus kruipen de kuikentjes uit het ei. In het museum is op
eerste en tweede paasdag een speciaal hoekje ingericht waar bezoekers dit
wonder kunnen bekijken en zijn de kuikentjes te zien en te voelen.
Niet alle bijzonderheden over het
ontstaan van deze traditie zijn bekend,
maar het volgende verhaal kan ons een
eind op weg helpen.
Als op Witte Donderdag tidjens
de Heilige Mis het Gloria gezongen
werd, luidden de klokken en rinkelden de bellen. Daarna zwegen de
klokken, orgel en bellen tot het Gloria
van paaszaterdag. Velen zullen zich
nog het verhaal herinneren van de
klokken die naar Rome gingen en
die op paaszaterdag eieren strooiend terugkeerden. De klokken en
altaarbellen werden gedurende deze
dagen door de ratel vervangen. De
kerkdiensten, die gewoonlijk werden
aangekondigd door het luiden van de
klokken, werden nu door misdienaars
met ratels bekend gemaakt. Zo weten
wij dat rond 1920 de misdienaars van
Broekhuizen ratelend een rondje liepen
over de tegenwoordige Hoogstraat, de
Looierstraat en de Veerweg.

Het luiden van de klok om 12 uur,
het Angelus, was voor velen het teken
om met de middagpauze te beginnen.
Het avondluiden, ongeveer een half
uur na zonsondergang, betekende het
einde van een lange werkdag. Als op
Witte Donderdag en Goede Vrijdag de
klokken niet luidden, betekende dit dat
men niet wist wanneer er met werken
opgehouden kon worden. Waarschijnlijk
op het verzoek van de kasteelheren
ontstond de gewoonte dat op donderdag en vrijdag van de Goede Week
de misdienaars naar de kastelen toe
trokken om met ratels het begin van de
middagpauze aan te geven en een half
uur na zonsondergang gingen zij weer
op pad om het einde van de werkdag
aan te kondigen. Op paaszaterdag
trokken de koster en de misdienaars
naar de kastelen om de beloning voor
de bewezen diensten in ontvangst te
nemen. Deze beloning bestond uit een
flinke portie eieren. De eieren werden

verdeeld onder de pastoor, de koster
en de misdienaars. Toen het ratelen
geen echte functie meer had bleef het
toch de gewoonte om op paaszaterdag
naar de kastelen te gaan om te ratelen.
En als men dan toch eenmaal op stap
was waarom zou men dan niet de
andere huizen bezoeken? Iedereen in
het dorp profiteerde immers van het
werk van de misdienaars. Naderhand
sloten ook niet-misdienaars zich aan
en tenslotte was het de hele mannelijke schooljeugd die op pad ging
en alle huizen van het dorp bezocht.
De koster, die vroeger ook de onderwijzer was, verdeelde de opbrengst aan
eieren en geld onder de deelnemers.
Op paaszaterdag na het lof werden de
misdienaars nog eens door de koster
op eieren getrakteerd.
Ratels zijn verkrijgbaar voor
4,50 euro bij de Historische Kring
Broekhuizen/Vorst en op telefoonnummer 077 463 21 94.

Op tweede paasdag is de smid aan
het werk en wordt er brood gebakken
in de authentieke bakoven van het
museum. Ook kinderen mogen hun
eigen broodje kneden en laten bakken.
Tevens is er een optreden van het

ensemble ‘Vurdewind’ met solozangeres Jolanda Mulder. Museum De Locht is
elke dag geopend van 11.00 tot 17.00
uur. De demonstraties beginnen om
13.00 uur. Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

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

tel. (077) 320 97 00

MINI PAASBROODJES 10 HALEN 8 BETALEN
GROOT ASS. PAASTAART en PAASVLAAIEN
HEERLIJK PAASBROOD (ook met amarena kersen)
HARTIGE BROODJES 4+1 GRATIS
NIEUW: TROPICAL VLAAITJE
www.bakkerijgerards.nl
(harderwenerbodem,
AARDBEIENVLAAI
bisquitb, bladerdeeg

van HORSTERBODEM of op puddingbodem)

Wij wensen iedereen prettige Paasdagen
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
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Natuurspeurtocht voor kinderen
IVN De Maasdorpen organiseert op tweede paasdag voor kinderen met hun (groot)ouders een leuke speurtocht
door Kasteelpark Ter Horst. De tocht start bij ‘t Zoemhukske en leidt langs een avontuurlijke route door het bos.
In het voorjaar is er weer van alles
te beleven in Kasteelpark Ter Horst. De
bomen lopen uit, overal steken bloemen
hun kopje boven de grond uit, vogels
zijn op vrijersvoeten en zijn druk in de
weer om nestjes te bouwen. Het is een
heerlijke tijd om de natuur in te gaan.
Langs deze route van de speurtocht
krijgen de kinderen doe-opdrachten die
hen in contact brengen met de natuur op
die plek. Als alle opdrachten met succes
zijn uitgevoerd wacht bij terugkomst
in ‘t Zoemhukske een leuke verrassing.
Kinderen met hun (groot)ouders kunnen
van 13.30 tot 15.00 uur starten met de
speurtocht. Iedereen is van harte welkom. Er zijn geen kosten aan deelname
verbonden. Voor meer informatie bel
077 373 50 37.

Foto: Miep Philipsen

Mooi de mooiste kindermode!
Hip, gaaf, stoer... en aantrekkelijk geprijsd!
Al deze artikelen zijn combineerbaar (maten 104 t/m 176)
E 17,95

E 19,95

E 29,95
E 12,95

Het culinair preuvenement in
onze ‘herberg’ biedt gasten de
gelegenheid om tegen aantrekkelijke prijzen te genieten van heerlijke
aspergegerechten. Asperge-snacks
en asperge-velouté zijn gratis te
proeven. Uiteraard is er ook de
specialiteit van het museum: de
aspergevlaai. Het wijnmakersgilde
Dionysos en de Confrérie de l’Asperge
laten gasten verschillende wijnen en
likeuren proeven. Een aspergekweker
demonstreert het wassen, sorteren
en veilingklaar maken van ‘het witte
goud’. Mensen die zelf asperges willen steken kunnen dat doen onder
deskundige begeleiding op het eigen
aspergeperceeltje. In het aspergemuseum kan in alle rust de gehele

aspergecultuur nog eens bekeken
worden aan de hand van films en
diverse machines en materialen.
De familie Teeuwen demonstreert
het ambachtelijk wecken van asperge
op grootmoeders wijze en middels
een authentieke veilingklok kan
men meedingen in de aankoop van
dagverse asperges. Twee kunstenaressen presenteren eigen werk met
als thema ‘Asperge en bloemen in
de schilderkunst’. Kinderen kunnen
broodjes bakken en kruidenpotjes
versieren.
Museum De Locht is open van
11.00 tot 17.00 uur. De bijzondere
activiteiten beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Openingstijden BiblioNu
tijdens de feestdagen

De vestigingen in Blitterswijck,
Geijsteren, Meerlo, Swolgen, Tienray
en Wanssum zijn in verband met de
meivakantie gesloten van 25 april tot

E 36,95

E 24,95

E 9,95

Op Koninginnedag staat Museum De Locht geheel in het teken van de
‘Koningin der groenten’: de asperge. Onder het motto ‘Laat u Verrassen’
wordt het Limburgse aspergeseizoen geopend in aanwezigheid van de
aspergekoninginnen van Nederland en Duitsland. Omlijst door passende
muziek staat een groot aantal activiteiten op het programma.

Op Goede Vrijdag sluiten alle vestigingen van BiblioNu met een
avondopenstelling om 18.00 uur. Op maandag tweede paasdag zijn alle
vestigingen gesloten. Ook op Koninginnedag (30 april) zijn alle vestigingen gesloten.

E 22,95

E 24,95

Aspergerie
in Museum De Locht

E 19,95

AC/DC UK en Dirtbag
in Blok10

E 29,95

E 24,95

E 19,95

E 14,95
E 36,95

E 29,95

Op zaterdag 23 april komen de mannen van de Engelse tributeband
AC/DC UK rocken in Blok10.

E 19,95

E 14,95

Zij stonden vorig jaar al op het
plein op het grote buitenpodium, waar
ze een knallende show lieten zien die
zeker niet onder doet voor die van de
echte mannen van AC/DC. Op aandringen van de band en vaste bezoekers

E 29,95

E 24,95

E 19,95

E 14,95

E 29,95

E 24,95

E 24,95

E 19,95

E 19,95

E 14,95
E 34,95

E 27,95

9 mei. Voor inleveren en lenen van
de materialen kan men terecht in
één van de andere vestigingen van
BiblioNu.

E 34,95

E 27,95

spelen ze deze keer binnen in Blok10.
In het voorprogramma staan de mannen van Dirtbag die de zaal vast flink
zullen opwarmen. Met de frontman
Fred Coppus zal dit ook zeker goed
komen. De aanvang is 22.30 uur.

Seventies en eighties
Night bij De Lange Horst
Zaterdag 23 april gaat De Lange
Horst met dj Rob Zeelen terug in de
tijd. De beste, mooiste, leukste en
meest foute muziek van de jaren

´70 en ´80 zullen de revue passeren. De entree kost 3 euro en de
zaaldeuren gaan open om 22.00 uur.

Koninginnedag America
Er staat op Koninginnedag voor alle basisschoolkinderen van America
een uitdagend spellencircuit te wachten. Ze kunnen naar hartenlust
klimmen, klauteren en grabbelen in de ballenbak.

Deze actie is geldig tot en met zaterdag 7 mei

s
e
l
l
A ids
K

HoRst

Als vanouds
is Roggel elke zond
geopend van 11.0 ag
0
tot 17.00 uur!

St. Lambertusplein 12
Tel 077-3986464

Alle kinderen mogen dit jaar ook
de fiets of de skelter op z’n mooist
versieren. Er zijn verrassingen voor
de mooiste fietsen of skelters. Alle
kinderen worden uitgenodigd om
om 13.00 uur met versierde fiets of
skelter naar de kiosk aan de Pastoor
Jeukenstraat te komen. Om ongeveer
16.00 uur zal het koninginnefeest wor-

den afgesloten. Toeschouwers zijn van
harte welkom om de kinderen aan te
moedigen. De koffie staat altijd klaar.
Voor alle fietslustigen is er voor dit
jaar weer een fietsroute uitgestippeld.
Deze vertrekt vanaf de kiosk tussen
13.00 en 13.30 uur. Onderweg staat
de koffie met een lekker stukje vlaai
klaar. De bijdrage bedraagt 5 euro.
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Bijdrage van 75.000 euro voor
De Torrekoel
Het bestuur van Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg is zeer verheugd over de bijdrage van 75.000
euro van het Oranje Fonds voor de verbouwing en herinrichting van gemeenschapshuis De Torrekoel.

Win vip-kaarten voor
riddertoernooi van
De Slag om Gelre

Na de realisatie van de Brede
Maatschappelijk Voorziening (BMV) in
Kronenberg wordt De Torrekoel de centrale ontmoetingsplek voor de inwoners van Kronenberg en Evertsoord. In
het nieuw uit te breiden gedeelte zal
onder andere een dorpsdagvoorziening
worden ondergebracht. Deze voorziening zal het voor oudere inwoners van
Kronenberg en Evertsoord mogelijk
maken langer zelfstandig in hun eigen
dorp te blijven wonen. Om dit te
realiseren zijn meerdere aanpassingen
nodig en een nieuwe inrichting.

Met de bijdrage van het Oranje
Fonds is het mogelijk een gedeelte
van deze kosten te betalen en is
weer een belangrijke stap voorwaarts
gemaakt, aldus voorzitter van Stichting
Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg
Piet Selen. De realisatie van de BMV
omvat verder de nieuwbouw van basisschool De Kroevert en een gymzaal onder
één dak met gemeenschapshuis De
Torrekoel. De bouwactiviteiten zijn op 18
april gestart en in het voorjaar van 2012
zal de nieuwe BMV in gebruik genomen
worden.

Het Oranje Fonds is het grootste
nationale fonds op sociaal gebied.
Per jaar besteedt het ongeveer 24
miljoen euro aan organisaties die een
betrokken samenleving bevorderen in
Nederland, de Nederlandse Antillen en
Aruba. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een
nieuwe plaats in de samenleving.
Het Oranje Fonds wordt onder andere
gesteund door de Nationale Postcode
Loterij en de Lotto. Prins WillemAlexander en prinses Máxima zijn het
beschermpaar van het Oranje Fonds.

In Kasteelpark Ter Horst in Horst kunnen op 13, 14 en 15 mei bezoekers
een weekend lang de middeleeuwen herbeleven. Drie dagen lang staat
alles in het teken van Karel de Stoute die met zijn Bourgondisch leger het
Gelres gebied in wil nemen.
De spanning is voelbaar als het
Gelres leger haar kampement opslaat
om de Bourgondiërs een halt toe te
roepen. Op de middeleeuwse handelsmarkt is het een gezellige drukte van
ambachtslui en handelslieden terwijl
in het kampement wordt gekookt,
gewerkt, gespeeld en muziek gemaakt.
Tijdens dit weekend leren bezoekers
alles over middeleeuwse ambachten en
technieken en bekijken met eigen ogen
activiteiten zoals het zwaardvechten,
boogschieten, ijzersmeden, muziek,
en medicijn- en maaltijdbereiding. Op
de handelsmarkt zijn middeleeuwse
producten, lekkernijen en speelgoed
te koop. Eén van de hoogtepunten
van het middeleeuws weekend is het
echte riddertoernooi op zaterdagavond
om 18.00 uur waarbij ridders te paard
strijden om de eer van de adellijke
dames. Hoog op hun edele dieren
voeren ze demonstraties uit als de jacht
op ’t zwijn, ringsteken, Roland rijden

en een rit door een zee van vlammen. Bijzonder is ook de levensechte
’De Slag om Gelre’ op zondagmiddag
15 mei om 14.00 uur waaraan honderden ridders, zwaardvechters, handboogschutters, piekeniers, haakbusschutters en kanonniers deelnemen.
Bemachtig de allerbeste plek
Op zaterdag 14 mei de allerbeste plaats
bemachtigen om het spannende riddertoernooi zo goed mogelijk te volgen?
Bezoek dan de website
www.deslagomgelre.nl en beantwoord
de volgende vraag: “Wat eist Karel de
Stoute van de veertig belangrijkste
Nijmegenaren als hij de stad heeft
overwonnen?”
Stuur het juiste antwoord samen
met uw naam, adres en postcode naar
actie@hallohorstaandemaas.nl
Onder de goede inzendingen worden
vier maal vier vip-kaarten verloot,
waarmee een plaats op de vip-tribune
als eregast is verzekerd.

Timbershop in De Gaper
Op tweede paasdag 25 april is er in Café de Gaper in Sevenum een
optreden van Timbershop. Deze vijfkoppige band draagt de Ierse folkmuziek
een warm hart toe.
Timbershop speelt gezellige
pubsongs, waarbij vrolijk gezongen
en gespeeld wordt. Maar ook laten ze
sfeervolle ballades horen over de indrukwekkende historie en romantische
plekjes van Ierland. Gezellige en sfeervolle muziek voor jong en oud, Ier en
Limburger, liefhebber en sfeerproever.
De samenstelling van Timbershop

bestaat uit Karl Heinz (zang, gitaar),
Wiel Fleurkens (zang, gitaar), Rob
Geeraedts (zang, banjo, mandoline,
bouzouki, neusfluit, mondharmonica),
Luuk Lenders (tin whistles, low whistles, accordeon, doedelzak, ocarina’s,
double flute) en Math Schouten (basgitaar). Het optreden begint om 16.00
uur en de entree is gratis.

Beheerder/Exploitant m/v
voor gemeenschapsaccommodatie
’t Haeren
te Grubbenvorst
In het hart van NoordLimburg ligt Horst aan de
Maas, een plattelandsgemeente met ruim 40.000 inwoners en qua oppervlakte
de grootste gemeente van
Limburg! De gemeente is
op 1 januari 2010 ontstaan
uit een verbinding tussen
16 mooie dorpen. Horst
aan de Maas is sterk in moderne landbouw, tuinbouw
en toerisme. Én bovenal
een ﬁjne plek om te wonen.
Jaarlijks bezoeken duizenden toeristen Horst aan
de Maas. Verbondenheid
en samenwerking zijn de
belangrijkste kenmerken
van de gemeentelijke organisatie, maar ook van de
gemeenschap; inwoners,
ondernemers en de vele
verenigingen. Samen máken we Horst aan de Maas!

De gemeente Horst aan de Maas is per 17 juli 2011 voor het
kantinegedeelte van gemeenschapsaccommodatie ’t Haeren
te Grubbenvorst op zoek naar een beheerder/exploitant.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Voor eigen rekening en risico exploiteren van de kantine van
‘t Haeren.
• Verzorgen van de catering voor de gebruikers van ‘t Haeren.
• Namens de gemeente fungeren als aanspreekpunt voor
gebruikers.
• Verrichten van schoonmaak- en opruimwerkzaamheden.
• Aanwezig zijn en toezicht houden als de accommodatie is
verhuurd.
De beheerder(s)/exploitant(en) dient c.q. dienen te voldoen aan
de wettelijke vereisten die nodig zijn om een kantine te mogen
exploiteren. De beschikking over een diploma sociale hygiëne is
een strikt vereiste.
Geïnteresseerden worden verzocht een informatiebrochure aan
te vragen. Deze brochure bevat onder andere een beschrijving van
de procedure die wordt gevolgd. Tevens is hierin een door de
inschrijver in te vullen en aan de inschrijving toe te voegen overzicht van criteria opgenomen. De brochure kan via e-mail worden
aangevraagd: l.heijligers@horstaandemaas.nl.
Uw inschrijving, onder vermelding van “beheerder ’t Haeren” , onder
toevoeging van een uitgebreid C.V. en ingevuld criteriaformulier,
dient uiterlijk 12 mei 2011 om 12.00 uur in het bezit te zijn van de gemeente Horst aan de Maas en kan desgewenst per e-mail naar het
volgende adres worden gezonden: gemeente@horstaandemaas.nl.
Bij verzending per post dient u uw reactie te richten aan Gemeente
Horst aan de Maas, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, postbus 6005, 5960 AA Horst.
Wilt u (vooraf) meer informatie, dan kunt u tijdens kantooruren
contact op nemen met mw. L. Heijligers (tel 077-4779689), e-mail
l.heijligers@horstaandemaas.nl (inhoudelijke vragen) of dhr.
G. Keijsers (tel 077-4779600), e-mail g.keijsers@horstaandemaas.nl
(procedurele vragen).
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DECULTUURRECENSENT
‘Nooit kritiek,
want ik ben de beste!’

luisteren dan werd ik gek. Dus ik kijk
vooral naar mijn eigen mening over
hoe een show ging. En natuurlijk de
mensen die direct met de show bezig
zijn, dus bijvoorbeeld mijn regisseur.
Anders wordt het heel verwarrend
omdat iedereen iets anders leuk/niet
leuk vindt.
Waar bent u verslaafd aan?
Hoe ik met hardlopen omga is voor mij
een soort verslaving. Ik loop al 32 jaar
elke dag hard, dus dat kun je wel een
verslaving noemen. Ook vind ik op het
podium staan te gek. Ik kan het zelf
geen verslaving noemen, maar als ik
voor een langere periode niet op het
podium heb gestaan vind ik dat wel
jammer.

Heb je een levensmotto, zo ja welke?
Ik heb er meerdere, ze komen vooral
uit popliedjes. Één daarvan komt uit
een liedje van Bruce Springsteen:
Tramps like us, baby, we were born to
run. Dit is mijn motto van vanavond.
Het heeft voor mij twee betekenissen;
de eerste van het steeds onderweg zijn
en het verlangen om ergens anders
heen te gaan, en de tweede natuurlijk
het rennen, omdat ik zo’n hardloopfan
ben.
De voorstelling volgens May en Amy
in 3 woorden: geest verbredend,
actueel en amusant!
De volgende voorstelling van Kukeleku
is Manie!Manie! – Heideroosjes, donderdag 12 en vrijdag 13 mei.

Kensington hoofdact
op Merlinpop 2011
De cultuurrecensenten: May van de Munckhof (15) en Amy Geurtjens (15)
Voorstelling: Als ik het niet doe, doet niemand het (en daar zal ook wel weer een reden voor zijn) – Dolf Jansen (17 apr)
Theater is: ‘vermaak en amusement voor jong en oud!’
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Haha, dat ik voor het eerst in mijn
leven naar Horst ga? Om het netjes te
houden zeg ik: het zal in ieder geval
vast en zeker iets met de voorstelling
te maken hebben gehad.
Hoe ben je op het idee gekomen om
dit vak uit te gaan oefenen en wat is
daarbij je inspiratiebron?
Eigenlijk het idee dat je op het podium
mag staan en allerlei dingen mag vertellen, vond ik altijd al te gek. Dat je op
allerlei manieren dingen mag overbren-

gen op het publiek vind ik erg speciaal.
Mijn inspiratiebron is vooral het actuele
nieuws wat zich nu en in de afgelopen
twee maanden heeft afgespeeld. Ik
pas mijn show ook vaak aan omdat het
anders niet actueel blijft. Je zult dus
nooit dezelfde show zien.
Wie is/zijn je grote voorbeeld(en)?
Dat zijn er een paar, maar het zijn geen
andere cabaretiers. In ieder geval de
beste hardloper ter wereld omdat ik
zelf natuurlijk ook een groot hardloopfan ben. Ook Bruce Springsteen ben ik
een groot fan van.

Heb je veel vrije tijd en zo ja wat doe
je in die vrije tijd?
Ik werk veel en hard, dus ik ben altijd
wel druk bezet. Maar ik loop ook veel
hard. Voor veel mensen is dat een hel
maar voor mij is het heel erg fijn. Het
werkt voor mij als ontspanning voor
zowel lichaam als geest. En natuurlijk
de lichaamssappen uitwisselen met de
vrouw, toch?
Hoe ga je om met kritiek?
Al lachend: Ik krijg natuurlijk nooit
kritiek want ik ben natuurlijk de beste!
Als ik naar ieders kritiek zou moeten

Op eerste paasdag zondag 24 april vindt het Merlinpopfestival weer
plaats in OJC Merlin in Meerlo. Dit jaar is de 3fm serious talent band
Kensington de hoofdact op Merlinpop.
Met hun debuutalbum ‘Borders’
en hun eerste hit single ‘Youth’ is
Kensington niet meer weg te denken
in de Nederlandse muziekwereld.
Afgelopen week hadden ze met hun
tweede hit ‘Let Go’ de megahit te
pakken op 3fm.
De Lottumse metal band The Guilt
parade zal het festival openen.
Ze wonnen eerder dit jaar het Knokke
om te Rokkuh-festival, gevolgd door
de punk band The Apers, Hierna zal
de metal rock Dance electro band

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven door Kempen Nieuwsmedia.
Ter versterking van ons redactieteam zijn wij op zoek naar een:

redacteur

m/v voor 20-24 uur per week

Je uitdaging
■ je levert redactionele bijdragen aan het nieuwsblad;
■ je bijt je vast in een onderwerp en weet het duidelijk en helder op te schrijven;
■ je draagt onderwerpen voor de krant aan;
■ je onderschrijft de formule van HALLO Horst aan de Maas;
■ je hebt gevoel voor nieuws en weet wat er speelt binnen
de gemeente Horst aan de Maas;
■ je werkt nauw samen met de uitgever, commercieel medewerkers en
vormgevers van HALLO Horst aan de Maas.

Wij bieden
een dynamische werkomgeving;
■ een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
■ een passende salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.
■

Wie ben je?
■ je hebt een hbo werk- en denkniveau;
■ je hebt bij voorkeur een opleiding journalistiek gevolgd en/of hebt
meerdere jaren ervaring als redacteur;
■ je bent altijd op zoek naar nieuws;
■ je bent bij voorkeur bekend met de regio;
■ je werkt goed samen, bent stressbestendig en communicatief vaardig;
■ je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig, je kunt teksten
zowel grammaticaal, conceptueel als redactioneel beoordelen;
■ je bent flexibel;
■ je bent je ervan bewust dat dit geen 9-tot-5 functie is en je bent bereid
om ook in het weekend werk te verrichten.
Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief voor maandag 9 mei
a.s. via e-mail: ingrid.van.kempen@kempencommunicatie.nl o.v.v. redacteur. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Herman van Aalst, telefoon 077 396 13 56.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
Handelstraat 17 5961 PV Horst, Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56, F 077 396 13 55, nieuwsmedia@kempencommunicatie.nl
kempencommunicatie.nl

R.A.M zijn opwachting maken, ze
stonden eerder dit jaar op Eurosonic
Noorderslag. Na de hoofdact is er een
optreden van The Hot Stewards en
het festival wordt dit jaar afgesloten
met de Black Oysters: techno, rave en
electro met de wreedheid van punk
en metal.
Merlinpop is open vanaf
14.30 uur. De eerste band begint
om 16.00 uur en de entree bedraagt
8 euro. Voor meer informatie kijk op
www.ojcmerlin.nl

vrijdag 22 apr
“dirTY FridaY”
Hard & ZoET
MiSS NYcolE
caNTa
ZaTErdag 23 apr
livE oN STagE
“ac/dc UK”
“dirTBag”
30 april
’roYal QUEENS
rocKNigHT’
“jEopardY”
“30 paST 7”
ENTrEE € 7,pilS/FriS € 1,diNSdag 3 MEi
“paUl ElSTaK”
ENTrEE € 7,voor HET
KErMiSprograMMa
cHEcK oNZE
wEBSiTE!!!
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Martin van den Munckhof
17 jaar
Horst
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik probeer een talent te zijn in alles wat
ik doe. Zo ook nu, ik probeer de vragen
zo goed mogelijk te beantwoorden.
Het is misschien een beetje te hoog
gegrepen, maar ik wil gewoon ook
graag een talent zijn in dit soort vragen
beantwoorden.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Het sappenvak. Ik werk als vakkenvuller bij de Plus en vind dat een heel
relaxed vak om te vullen. Het conserveervak (potjes groente) vind ik het
minst leuke vak. Haha!
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Eén beste vriend heb ik niet. Ik heb een
aantal hele goede vrienden en probeer
ook zoveel mogelijk tijd met hen door
te brengen. Zo spreek ik vaker op za-

terdagavond af en dan drinken we wat
en, ja, dan maken we er gewoon een
super gezellige avond van.
In het weekend ben jij te vinden in?
In het weekend ben ik de laatste tijd
niet echt vaak meer te vinden in bijvoorbeeld De Lange. Ik vind het uitgaan
een stuk minder leuk geworden. Waar
ik wel te vinden ben is bij de sportschool Dynamics en natuurlijk op de
hockeyclub.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een mooi aantal lege blikjes of flesjes
bier.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Ik zou met mijn vrienden naar het
casino gaan en alles op rood zetten.
Of ja, het kan ook op zwart. Maar rood
klinkt nu even het beste. Ligt eraan
waar ik me het beste bij voel.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik al m’n geld op rood heb gezet
en het roulette-balletje dan op zwart
uitkomt.

aan Martin
van den Munckhof Mies

Ik ga op vakantie en neem mee?
Niet zo veel eigenlijk. De belangrijkste
dingen. Goede zin, kleren (maar niet te
veel) en eigenlijk het belangrijkste van
alles: zonnebrandcrème, zodat ik niet
zo rood als een kreeft terug kom.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Het liefst tref ik een net ontdekt recept
aan op mijn bord. Ik bleef laatst bij mijn
vriendin eten en daar aten ze spaghetti
met spinazie, stukjes spek, als ik het
goed gezien heb, en champignonnetjes
erin. Echt heerlijk! Ik heb ze meteen om
het recept gevraagd en ook gekregen.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Mijn zus zoekt vaak mijn kleren uit en
als die kleding dan ook nog leuk wordt
gevonden door andere meiden, vind ik
het allang best.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste en ook zeker het liefst
besteed ik tijd aan brommer rijden en
slapen. Dat laatste doe ik natuurlijk

meer, maar het brommer rijden vind
ik echt super. De vrijheid om overal
heen te gaan is echt heerlijk. Later wil
ik ook 100% zeker op een motor gaan
rijden. Ik heb er op dit moment al een
op het oog. Een Kawasaki Ninja. Ik zie
die vaker rijden en als ik die dan zie en
hoor krijg ik bijna kippenvel.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Het eerste wat ik verander zal toch
echt de skatebaan zijn. Ik skate zelf
niet, maar Ivo Janssen en zijn broertje
bijvoorbeeld wel. Aangezien de skatebaan er niet meer is en er de komende
tijd ook vast niet zal komen, zou ik
die juist wel laten bouwen. Ik vind het
echt jammer dat die jongens steeds
verder weg moeten gaan om te kunnen
skaten.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Dat is een goede vraag! Ik kijk echt
heel veel films de laatste tijd en zou
dus eigenlijk niet weten welke film erbij hoort. Wel vind ik het echt genieten
om naar een film van Steven Seagal te
kijken. Mijn neef en zijn vrienden doen
ook die nationaal bekende voice-overs
en ik denk dat ik toch wel een beetje
aangestoken ben door hun.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Aangezien ik met de brommer al vaak
genoeg bij de Mac ben geweest valt
die locatie af. Ik heb eigenlijk geen
idee. Ik denk dat ik als eerste naar mijn
vriendin zou gaan, die op zou halen en
dan naar een voor mij nu nog onbekende locatie zou rijden. Of gewoon
lekker touren net zoals ik dat nu al op
mijn brommer vaak doe.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Hawaii! Ik ben echt fan van de natuur.
Ik ga ook graag naar bijvoorbeeld de
bossen en op Hawaii heb je genoeg
beeldschone natuur. Alleen al als ik
denk aan die witte stranden, blauwe
zee en palmbomen krijg ik de kriebels.
Laat staan als ik nog de rest van het
eiland ga ’ontdekken’.

2e paasdag
open van
10 - 17 uur
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praxis venray
Plataanstraat 31, Venray

Column

Zes meisjes,
zes vierkante
meter
Afgelopen week gingen we
met school op excursie naar
Berlijn! De opdracht die we
meekregen was het spotten van
trends. Duidelijk was dat het
hotel nog nooit van het woord
’trends’ gehoord had, laat staan
er iets van aangetrokken.
Ouderwetse gezelligheid,
eigenlijk hartstikke leuk!
Na een lange busreis van
ongeveer tien uur kwamen we
eindelijk in het hotel aan. We
kregen de sleutel en gingen snel
naar onze kamer. Samen met mijn
vijf roomy’s stapten we de lift in
en ontdekten iets vreemds. De lift
had maar zeven knopjes, maar wij
moesten naar etage acht. Huh? Op
onze sleutel stond toch echt etage
acht. Aangekomen op etage zeven
snapten we het systeem. Je gaat
met de lift naar verdieping zeven
en vanaf daar neem je de trap
naar etage acht. Met koffer en drie
tassen begonnen we aan onze
workout. Met blaren op onze
handen stonden we eindelijk voor
onze kamerdeur. Bij binnenkomst
moesten we toch even slikken.
Twee stapelbedden tegen elkaar
gedrukt en op de grond twee
laden met matrassen erin. Het was
er bloedjeheet maar hoe we aan
de andere kant van de kamer
moesten komen om het raam open
te zetten was ons een raadsel.
Lopen konden we er namelijk niet.
Oei, hier moesten we met zes
meisjes een week logeren. Hoe
gingen we dat overleven? Nouja,
eerst moesten de ramen open. Op
dit moment was onze hotelkamer
namelijk goed te vergelijken met
een hete sauna. Om de beurt in
groepjes van drie konden we even
uit het raam hangen. Met z’n
zessen aan het raam ging namelijk
niet lukken, daar was echt geen
plek voor. Het volgende probleem
was onze koffers. Die stonden nog
steeds op de gang te wachten op
een plekje in de kamer. En
aangezien we er met zes meisjes
een week bleven, waren die
koffers niet de kleinste. Na veel
gepuzzel lagen toch alle koffers
binnen. Niet heel handig, want
met open deksel lagen ze allemaal
over elkaar heen, waardoor er iets
uitpakken onmogelijk werd.
Gelukkig vonden we voor alle
problemen een goede oplossing en
was het heel gezellig. Het is nu
zelfs even wennen, om niet meer
met m’n vijf roomy’s even nog
alles te bespreken voor het slapen
gaan en ’s morgens weer wakker
te worden met zes verschillende
wekkers.
Mies
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I n g ezo n d e n brief

Kerkdiensten

Vastenaktie 2011:
Verslag van een project in Malawi (2)
Tijdens het jubileumjaar van Vastenaktie stond het Afrikaanse land
Malawi centraal.
zaad, 1.000 kilo van een combinatie
van kunstmest en organische mest,
20 pedaalwaterpompen voor irrigatie
en 800 voorraadzakken. Na de eerste
oogst worden de kosten van de zaden
terugbetaald op een eigen groepsrekening zodat ze zelf zaden kunnen
kopen voor het volgende seizoen.
Cadecom geeft daarbij voorlichting
en bemiddelt om gezondheidszorg
te krijgen voor diegenen die getroffen zijn door HIV/Aids. Zo krijgen
maar liefst 8.250 mensen uitzicht op
een beter leven, inclusief de gezinnen van de boeren. De lokale en
stedelijke markten zijn toegankelijk
voor deze kleine boeren. Ze kunnen
nu zelf naar de markt gaan om hun
producten te verkopen en weten hoe
ze een goede prijs kunnen bedingen.

Vastenaktie werkt in Malawi
samen met de organisatie Cadecom.
Deze organisatie heeft al het een
en ander bereikt. Vijftien bestaande
boerengroepen worden verder
ondersteund en er worden nieuwe
groepen gevormd. In 2013 zullen er 75 goed functionerende
boerengroepen zijn die hun positie
op de markt versterken. Ze hebben in totaal 1500 leden. Van
de 75 groepen zullen er 50 gaan
functioneren als spaar- en kredietgroepen. Maandelijks wordt er een
klein bedrag gespaard dat gebruikt
wordt voor aankoop van zaden of
werktuigen. Iedere groep krijgt
het volgende startkapitaal mee:
5.000 kilo sojabonen, 500 zakken
tomatenzaad, 500 zakken uien-

De boeren hebben door cursussen
en uitwisseling van kennis geleerd
om risico’s over meerdere gewassen te verspreiden. De productie van
tomaten, uien en maïs is verbeterd
door een betere aanvoer van goede
zaden en andere benodigdheden.
De hogere opbrengst wordt ook
mogelijk gemaakt door irrigatie.
Er is onderling vertrouwen tussen de
boeren gegroeid. Gezinnen durven
nu hun producten te verhandelen
en merken dat ze als groep betere
prijzen kunnen krijgen. Gezamenlijk
beheren ze voorraad- en opslagplaatsen, die ook als handelsplaats
gebruikt kunnen gaan worden.
Zo werken ze nu samen aan een
duurzame toekomst. De wereld
groeit als we delen.
Namens de mensen in Malawi
dank voor uw steun aan Vastenaktie
in 2011.

Pasen 2011
America
donderdag 21 april 19.00 uur
h. mis

vrijdag 22 april 19.00 uur
viering

zaterdag 23 april 20.00 uur
viering
zondag 24 april 10.00 uur
eerste paasdag: h. mis
maandag 25 april 10.00 uur
h. mis

Broekhuizen
zondag 24 april 11.00 uur
eerste paasdag
h. mis

Grubbenvorst

St. Jan Evangelist Meterik:
09.30 uur
H. Naam Jezus Broekhuizenvorst:
09.30 uur
H. Oda Melderslo:
11.00 uur
H. Hubertus Hegelsom:
11.00 uur

Maandag 25 april
tweede paasdag
Lambertuskerk:
10.30 uur h. mis

Lottum
zondag 17 april 10.00 uur
palmpasen

vrijdag 22 april 15.00 uur
Kruisweg

zaterdag 23 april 19.00 uur
paaswake

zondag 24 april 10.00 uur
hoogfeest van Pasen

Cluster Sevenum
donderdag 21 april

witte donderdag: viering laatste
avondmaal (schoolviering)

plechtige avondmis en aansluitend
nachtelijke aanbidding tot
vrijdagochtend 9.00 uur
(Sevenum)

donderdag 21 april 19.00 uur

vrijdag 22 april 15.00 uur

viering laatste avondmaal

kruisweg

vrijdag 22 april 15.00 uur

vrijdag 22 april 19.30 uur

goede vrijdag: overweging en
gebed bij de kruisweg

gedachtenis van het lijden en de
dood des Heren (Sevenum)

vrijdag 22 april 19.00 uur

zaterdag 23 april 20.00 uur

viering lijden en dood van Jezus

paaswake (Sevenum) voor de
gehele federatie

donderdag 21 april 14.45 uur

zaterdag 23 april 19.00 uur
paaszaterdag: paaswake

zondag 24 april 9.30 uur
eerste paasdag: h. mis

Zondag 24 april eerste paasdag
9.30 uur

maandag 25 april 11.15 uur
tweede paasdag

hoogmis (Sevenum) 9.30 uur
hoogmis (Kronenberg) 11.00 uur
hoogmis (Evertsoord) 11.00 uur

h. mis in La Providence

maandag 25 april 10.30 uur

Cluster Horst
donderdag 21 april 18.30 uur
Witte Donderdagviering
in de Lambertuskerk

vrijdag 22 april 15.00 uur
in alle kerken van het cluster
Kruisweg

vrijdag 22 april 15.00 uur
is er in de Lambertuskerk
speciaal voor de kinderen een
kinderkruisweg

ongerenviering (Sevenum)

Parochies Tienray
Meerlo Swolgen
donderdag 21 april 19.00 uur
Meerlo met aansluitend
aanbidding

vrijdag 22 april 15.00 uur
kruisweg in parochies Tienray,
Meerlo, Swolgen

vrijdag 22 april 19.00 uur
Tienray: kruishulde

vrijdag 22 april 18.30 uur

zaterdag 23 april 19.00 uur

Kruisverheffing in de
Lambertuskerk

clusterpaaswake

Zaterdag 23 april 20.00 uur

Meerlo

Clusterpaaswake Lambertuskerk
Horst

zondag 24 april10.30 uur

Zondag 24 april eerste paasdag

maandag 25 april 10.30 uur

Lambertuskerk, geen h. mis

Swolgen

zondag 24 april 09.00 uur

Tienray

2e PAASDAG

GEOPEND

Tuinhuisjes • Prieeltjes • Schuurtjes • Carports • Garages

van 12.00-17.00 uur

10% KORTING*

2e paasdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur

*actie geldig tot 30 april,
geldt niet voor aanbiedingen.

Bezoek ons showterrein met zeker 50 showmodellen!
480 x 330 cm
geplaatst: € 4250,-

390 x

360 x 30

300 cm

, gepla

atst: €

540 x 390 cm,

2785,-

0 cm, ge

geplaatst: € 627
5,-

plaatst: €

2510,-

fel
cm, incl. lui
500 x 600
€ 7875,geplaatst:

Al onze huisjes worden in eigen
werkplaats op maat gemaakt
van geïmpregneerd hout.

www.tuinhuisjescentrum.nl
Schansweg 13, Neerkant
T (077) 466 14 43

DÉ VERRASSENDE WOONWINKEL VAN VENRAY EN OMGEVING

STATIONSWEG 86 • OOSTRUM • WWW.STOFFELHOEVE.NL
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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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
22 t/m 28 april
Tandarts de Jonge
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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
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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

AGENDA
America
Ruilbeurs

zo 24 april 11.00-13.00 uur
Locatie: Peelmuseum

The Magical History Tour

Pasen bij de Locht

zo 24 april 18.00 uur
Locatie: De Buun

zo 24 en ma 25 april
11.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum De locht

Krista Detor
zo 24 april 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Grubbenvorst

zo 24 april 20.00 uur
Locatie: De Lange

za 23 april 20.30 uur
Locatie: café ’t Stammineke

Natuurspeurtocht

Epic Fail en Flash

The Bull

za 23 april 20.00 uur
Organisatie: M@xx
Locatie: B2

Sevenum
Prilpop

Bier voor een euro

Horst

service 43

zo 24 april 13.30-15.00 uur
(start)
Locatie:Zoemhukske

Meerlo

vr 22 t/m ma 25 april
Locatie: OJC Walhalla

Fietstocht langs
weidevogelgebieden
ma 25 april
11.00–14.00 (start)
Organisatie: Vogelwerkgroep
‘t Hökske Horst Sevenum
Locatie: omgeving

Week van
de goede doelen

Timbershop

di 26 t/m vr 29 april
Locatie: Meerlo

ma 25 april 16.00 uur
Locatie: café de Gaper

Melderslo

Nationale Kidsaspergedag

Party Pianos
za 23 april 20.30 uur
Locatie: café den Hook

Facelift
70’s/80’s Night
za 23 april 22.00 uur
Locatie: De Lange

za 23 april 21.30 uur
Locatie: café-zaal ’t Paradijs

Paasbluesweekend
AC/DC (UK)
za 23 april 22.30 uur
Locatie: Blok 10

za 23 en zo 24 april 21.30 uur
Locatie: Motorcamping
D’n Toerstop

do 28 april 13.00 uur
Locatie: Toverland

Meerlo
Merlinpop

zo 24 april 15.00 uur
Locatie: OJC Merlin

44

cultuur
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Fietstocht langs weidevogelgebieden in Horst en Sevenum
Vogelbescherming Nederland organiseert samen met Landschapsbeheer Nederland van 16 tot en met 25 april
de Weidevogelkijkweek. Het voorjaar is de tijd dat alle weidevogels terug zijn in ons land en uitvoerig hun balts
laten zien en horen.
Er valt dus volop te genieten van
de weidevogels. Daarom organiseert Vogelwerkgroep ’t Hökske
Horst Sevenum tweede paasdag een
fietstocht langs wat weidevogelgebieden. Weidevogels zijn nauw met
Nederland verbonden. Zo broedt bijna
de hele Europese gruttopopulatie
in ons land. In de lente komen de
weidevogels weer terug van hun win-

Hemelse stem
in Cambrinus

vertellen. Ook informatiefolders zijn
beschikbaar. Starten kan tussen 11.00
en 14.00 uur vanaf Boswachtersweg 5
in Sevenum waar deelnemers ook de
routekaart mee krijgen.
Voor meer informatie kijk op
www.vogelwerkgroephokske.nl of
neem contact op met A. Selten,
telefoon 077 467 15 94 of info@
vogelwerkgroephokske.nl

Twee exposities bij BiblioNu Horst
Vanaf 9 mei zijn er twee exposities te bewonderen bij BiblioNu Horst.

Zondagavond 24 april staat de Amerikaanse zangeres en pianiste Krista
Detor op het Cambrinuspodium.
Dat deze pianolerares uit Indiana,
USA, in Europa en vooral in Nederland
vaste voet aan de grond krijgt, is te
wijten aan de prachtige cd’s die ze
uitbracht. Haar erkenning begon met
de cd ‘Mudshow’ en in haar volgende
albums hield ze zich makkelijk staande
met krachtige composities.
De spanning die ze op haar albums
oproept houdt ze bij liveoptredens
gemakkelijk vast. Detor’s muziek zit vol
intimiteit en melancholie. De muzi-

terperiode in Afrika om hier te broeden
en hun jongen groot te brengen. Juist in
april valt er te genieten van weidevogels als de grutto, veldleeuwerik en kievit. Ze laten zich dan niet alleen zien,
maar ook uitgebreid horen. Op enkele
plaatsen staan natuurbeschermers die
met behulp van verrekijkers en telescopen een en ander van de weidevogels
laten zien en daar alles over kunnen

kale begeleiding is altijd sfeervol met
accenten uit de folk, blues en country.
De ware kracht van Krista Detor’s
muziek schuilt in haar prachtige stem
vol warmte en gevoel. Krista Detor
wordt tijdens dit concert begeleid door
haar producer David Weber (gitaar en
backing vocals). In tegenstelling tot alle
andere concerten op zondag begint dit
concert om 20.30 uur.
Meer informatie 077 398 30 09 en
www.cambrinusconcerten.nl

Eindexamenleerlingen vmbo
van het Dendron College tonen hun
examenopdracht van het vak tekenen.
Bij deze examenopdracht hebben de
leerlingen eerst een onderzoek gedaan
naar twee kunststromingen, Pop-Art
en Art Nouveau (Jugendstil), of een
andere kunststroming naar keuze. In
de stijl van een door hen onderzochte
kunststroming moesten ze een poster
ontwerpen. Deze poster kon gaan over
een concert, voorstelling, evenement,
party of een ander door hen uitgeko-

zen product. De leerlingen hebben met
veel plezier aan deze opdracht gewerkt,
wat is te zien aan de presentatie in de
bibliotheek. Van meesterschilder en vrij
kunstenaar Henk Berg is computerkunst
te zien. Hij maakt werken via de computer waarna de ontwerpen op schilderslinnen worden afgedrukt, voornamelijk
op A3-formaat. De basis van een
ontwerp is een macrofoto. De foto wordt
dan (eventueel) gemanipuleerd. Deze
fotobewerkingen worden gedaan met
het programma Adobe Photoshop. Naast

foto’s is er ook abstracte kunst te zien.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
computer programma Corel Painter
X. Ook hier worden de ontwerpen op
linnen afgedrukt.
Beide exposities zijn van 9 mei tot
4 juni te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek: maandag en vrijdag 13.00 tot 20.00 uur,
dinsdag 09.00 tot 12.00 uur, woensdag
09.00 tot 17.30 uur, donderdag 13.00
tot 7.00 uur en zaterdag 10.00-13.00
uur.

2e PAASDAG GEOPEND 10.00 - 16.00 uur

NIEUW!
N
I
Outdoor
Groot assortiment

Houten Vloeren
Massief eiken vloerplanken
2 cm dik,
verschillende breedtes

25,00

2e Paasdag
demonstratie
traprenovatie

Cis &co
VLOEREN

PVC Click Vloer
PVC Click Vloeren
12 verschillende dessins

p/m2

29,95

Nu 10% korting

p/m2

Ook de
kinderen worden
verwend!
Kom springen
/spelen en
smullen!
U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

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

Buiten natuursteen
Hardhouten schuttingen en vlonders

Weert en Sliedrecht

Laminaat
Laminaat XXL
205 cm lang
5 verschillende kleuren

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.

