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Dees muts pest ôs ok!
Langs de zijgevel van GCH Communicatie Groep aan
de Stationsstraat in Horst staan vijf opvallende borden.
Vorig jaar rond deze tijd stonden deze borden hier ook,
toen met de beeltenis van een aantal bekende
Horstenaren. Dit jaar zijn de nieuwe wethouders van
Horst aan de Maas afgebeeld.

Ger van Rensch, Loes Wijnhoven
Leon Litjens, Birgit op de Laak en
Freek Selen voeren nu eens geen
politieke campagne, maar verwijzen
naar de carnaval.
Alle wethouders zijn gehuld in niet

alledaagse kledij met een passende
hoofdtooi te lonken naar de komende
vastelaovend.
De tekst ‘Dees muts pest ôs ok!’
geeft aan dat de wethouders tijdens
carnaval de ‘politieke pet’ afzetten en

hun hoofden naar carnaval staan.
Vorig jaar stonden Frans Poels,
Deken Merkx, Monique Joosten, Rob
Zanders en burgemeester Van Rooij in
carnavaleske kledij afgebeeld op de
borden. Een traditie lijkt geboren.

Onderzoek naar wiettelers loopt nog
De politie is nog bezig met het onderzoek rondom de aangetroffen
hennepkwekerijen op de Kloosterstraat in Tienray vorige week
donderdag. In het dorp was ophef ontstaan omdat de kwekerij vlak bij het
plaatselijke asielzoekerscentrum werd opgerold. Veel bewoners brachten
het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in verband met de
wietteelt. Volgens Politiechef John Stultiëns is er totaal geen verband
tussen beiden. “De loods waarin de hennepkwekerij werd aangetroffen is
niet in gebruik bij het COA.”
De politie rolde de twee
hennepkwekerijen op en hield twee
mannen uit Sittard (36) en Baarlo
(40) aan. In het oude parochiehuis
en een loods achter het klooster
werden 800 hennepplanten en 400
lege potten gevonden. De twee
mannen huurden het parochiehuis
en het naastgelegen café en waren

daarnaast de uitbaters van het
hotel waarin nu de asielzoekers zijn
ondergebracht.
Politiechef Stultiëns is content met
de vangst. “Wij kregen de tip binnen
via een anonieme melding.”
De politie maakte er met haar
partners direct een zaak van.
De politie bundelt namelijk haar

krachten met verschillende partijen.
Dit convenant heet ‘Het groene goud’
en is volgens Stultiëns erg succesvol.

“Wij kregen de tip
binnen via een
anonieme melding”
“Het is een efficiënte
samenwerking, de inval verliep
vlekkeloos.” In het convenant zitten
woningstichtingen, energiebedrijven,
gemeenten en de politie.
Stultiëns denkt niet dat onze
gemeente een aantrekkelijke gemeente
is om te telen. Er worden in deze regio
in verhouding namelijk helemaal niet

zoveel kwekerijen opgerold. “Of je nu
kweekt in de stad of op het platteland,
het heeft allebei zijn eigen risico’s.
De sociale controle in Horst aan de Maas
is groot, daarom worden de meeste
kwekerijen hier in de buurt opgerold
door een melding. De zaak in Tienray is
hier een goed voorbeeld van.”

”De sociale controle
in Horst aan de Maas
is groot”
Helaas hebben de twee
verdachten veel kapot gemaakt
in het dorp. Vooral de plaatselijke
verenigingen moesten het ontgelden

omdat zij hun onderkomen verloren.
Het café de Groene Lantaarn werd
zogenaamd door de twee opgeknapt
om voor carnaval weer open te
kunnen. In deze verbouwing zat
echter weinig schot, begrijpelijk,
want de twee heren waren druk
bezig met het telen van wiet.
Enkele dorpsbewoners roken al
onraad toen de open poort enige tijd
geleden werd vervangen door een
dichte en er ‘s nachts werd gewerkt.
Ook de busjes die voor de deur
stonden waren onbeletterd.
In de eerste weken van 2010 zijn
tot nu toe twee hennepkwekerijen
opgerold. In 2009 waren dat er in
totaal acht.
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Lottum wil alle kernen van Horst aan de Maas betrekken bij Rozenfestival

Unieke promotiekans aan groot publiek
Van 6 tot en met 9 augustus
vindt in Lottum het Rozenfestival
plaats met als thema ‘Een
Koninkrijk van Rozen’. Deze elfde
editie is een speciale. Het festival
vindt voor het eerst plaats na de
herindeling van de gemeente Horst
aan de Maas. Rozendorp Lottum
nodigt alle zestien kernen uit om
mee te doen aan het festival.
Dit kan door middel van het maken
van een object of mozaïek.
Het Rozenfestival trekt ruim 50.000
bezoekers.

Colofon

HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren

Een uitgelezen kans voor alle
zestien kernen zich te promoten
voor een groot publiek. Samen
laten zien dat Horst aan de Maas
een prachtige gemeente is om
in te wonen en te recreëren. Het
Rozenfestival wordt tweejaarlijks gehouden, altijd op de even jaartallen.
Om ideeën voor het maken van
een mozaïek of object te vergemakkelijken, is een thema aan
het festival gekoppeld. In 2010
is dat ‘Een Koninkrijk van Rozen’.
De mozaïeken en objecten vormen mede het decor van het
Rozenfestival en zijn beeldbepalend.
Het maken van een mozaïek kan
op een eenvoudige manier, zonder
dat er al te veel werk aan vooraf
gaat. De organisatie van het
Rozenfestival helpt nieuwe deelnemers graag op weg.

“De samenwerking
tussen jong en oud is
grandioos”
Theo Verheggen, voorzitter van
de stichting Rozendorp Lottum:
“De samenwerking tussen jong en

Het Rozenfestival biedt alle kernen van Horst aan de Maas
de gelegenheid zichzelf te presenteren aan een groot publiek
oud is tijdens de opbouwweek voor
het festival grandioos. De sfeer is
ontspannen en iedereen helpt waar
hij of zij kan. Wij willen daarom
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Mevr. Li. Q. Shen

Dhr. T. Ren (PHD)

Groenewoudstraat 1-3, 5961 VD Horst
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woensdag
=
brooddag
4 broden halen
slechts 3 betalen

LOTTUM - WELL
Tel. 077-4631690 -Tel. 0478-503702

Waterbeddenservice

Blomen

Voor o.a.: l verhuizingen l reparaties
l onderhoud l bedtextiel

Tel. 077-3734840 of 06-30727061
www.primabed.com
Knip uit en bewaar

een oproep doen aan alle vriendengroepen, jeugdgroepen, families,
verenigingen van de zestien kernen
van onze gemeente.”

Voor meer informatie kan men
terecht bij Theo Verheggen,
tel. 077 463 15 62. Mailen kan ook,
naar info@rozendorp.nl.

Frans van Oyen
genomineerd voor
Vastelaovesvierder 2010

Specialisatie:
verlammingen
slapeloosheid
pijnbestrijding
rimpels

Vrijdag 29 jan
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SanjO
dinSdag En WOEnSdagaVOnd
daghap kEUZEmEnU
14,50
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Frans in vol ornaat
Frans van Oyen uit Grubbenvorst is als enige Noord-Limburger
genomineerd voor ‘Vastelaovesvierder 2010’. Op vasteloavesdinsdaag
zal de winnaar bekend gemaakt worden op de markt in Gulpen.
Van Oyen is met nog tien anderen genomineerd.
Frans is naar eigen zeggen
op bijna ieder groot vasteloavesevenement aanwezig. “Wanneer de
zomer bij ons thuis voorbij is, begin
ik al met het draaien van carnavalsmuziek.” Ook tijdens de verjaardagsfeestjes lijkt ’t in huize van Oyen op
een waar vasteloavesbal. “Wij zijn
met een paar man uit het gezin rond
de carnaval jarig, de hele huiska-

mer ligt tijdens die feestjes vol met
confetti. We hebben wel eens de polonaise gelopen over de strijkplank,
door het raam, de straat op. Carnaval
is mij met de paplepel ingegoten.”
Op L1 worden filmpjes van de
kandidaten uitgezonden. Frans is
waarschijnlijk op 2 februari aan de
beurt en vanaf 4 februari mag er
gestemd worden.
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Recordaantal cursisten

Erfbeplanting een succes Auto te water
Stichting Horster Landschap is vanaf 1997 gestart met de aanleg van erfbeplantingen bij particulieren en
bedrijven. Inmiddels is het 500e erf in de gemeente Horst aan de Maas gerealiseerd, een record. De gemeente
Horst aan de maas is hiermee de absolute koploper van Limburg. In totaal zijn 4.300 laanbomen, 2.800 hoogstamfruitbomen, 78 km haag en 22 hectare bosplantsoen geplant. In onze gemeente is maar liefst 30 procent van alle
erfbeplantingen in de provincie gerealiseerd.

De 500e deelnemer doet mee aan de cursus
De deelnemers aan het project zijn
zeer enthousiast over de aanleg. Toch
ontbrak het bij de meeste deelnemers
aan kennis om de aanplant goed te
begeleiden en te onderhouden. Denk
bijvoorbeeld aan de hoogstamfruitbomen, een cultuurboom die niet vanzelf tot een volwassen boom uitgroeit
zoals het hoort. Daar moet elk jaar,
ook bij oude bomen, meerdere malen
in gesnoeid worden om de juiste vorm
te krijgen en te houden. Om nog maar
niet te spreken over de specifieke
uitzonderingen. Het is een vak dat
bijna verloren is gegaan als gevolg van
het verdwijnen van deze boomgaarden. Daarom is het Horster Landschap
in 2000 ook begonnen met het geven
van cursussen voor het begeleiden en
onderhouden van deze aanplant.
Afgelopen week liep de 500e
cursist mee tijdens de lessen van de
stichting. Tijdens deze lessen wordt het

praktische gedeelte, dat behandeld is
tijdens de theorieavond, toegepast.
Deze activiteiten vinden plaats op het
erf van een van de deelnemers.

”Erfbeplanting is van
groot belang voor de
flora en fauna”
Wij stelden enkele vragen aan
Geert Ambrosius, werkzaam voor het
erfbeplantingsproject van de Stichting
Horster Landschap.
Wat is er zo belangrijk aan het
beplanten van erven? Een boerenerf
bestaat doorgaans uit een begrensd
stuk grond dat ten dele bebouwd is.
De bebouwing wordt gevormd door de
boerderij (het woonhuis met bijbehorende stallen en schuren). Langs de
voor- en/of zijgevel van de boerderij
staan vaak leilinden. Het eigenlijke

erf is opgedeeld in een bloementuin,
moestuin, hoogstamboomgaard en
soms een huisweide.
Vanouds waren de verschillende
gebruiksruimten van elkaar gescheiden door meidoorn- of beukenhagen.
Soms staan er op het erf nog enkele
solitaire bomen. Het boerenerf is
meestal omzoomd door singels, bomenrijen, hagen of sloten. Het geheel
met opgaande beplanting vormt de
erfbeplanting. Het boerenerf met zijn
erfbeplanting is een markant landschapselement.
Vroeger was het erf met beplanting functioneel: het zorgde voor
inkomsten of deed dienst als windkering. Tegenwoordig heeft men ook
oog gekregen voor de ecologische,
landschappelijke en cultuur-historische
waarden. Deze verscheidenheid is van
groot belang voor de flora en fauna.
Een erf is te beschouwen als een
eiland van opgaande beplanting in
een open landschap, wat op haar beurt
wordt verbonden door middel van
verbindingszones zoals houtwallen,
singels, bomenrijen, sloten, bermen
en perceelsranden. Tijdens de cursussen worden de cursisten zich er van
bewust dat zij niet alleen voor zichzelf
een mooi erf inrichten met traditionele
beplantingsvormen, maar dat zij ook
een grote bijdrage leveren aan de verfraaiing van het buitengebied en het
ecosysteem. Met name het laatste is
zeker zo interessant, omdat de onderlinge relatie tussen planten, dieren en
mensen afhankelijk is van de kwaliteit
van het omringende groen. Hier profiteert iedereen die in het buitengebied
recreëert van.
Wie kan er voor erfbeplanting in
aanmerking komen? Voor de erfbeplantingsactie 2010 kunnen alle bewoners in het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas meedoen.
Wij hopen op veel deelnemers uit de
dorpen die sinds kort behoren tot de
nieuwe gemeente. Kijk ook op de site
van Stichting Horster Landschap:
www.horsterlandschap.nl

in Arcen

De brandweer vond het wrak van de auto nog diezelfde middag
Bij de veerpont Arcen/Broekhuizen is afgelopen woensdag een
auto te water geraakt. Niemand
raakte bij het ongeval gewond.
Duikers van de brandweer vonden het
wrak van de auto nog diezelfde middag, net naast de veerhelling.
Erik Thijssen, de 42-jarige
bestuurder uit Melderslo kwam met
de schrik vrij. “Ik moest even wachten
op de pont, dus ik liep naar het water

om van het uitzicht te genieten. Voor
ik het wist rolde mijn auto de Maas
in. Ik durf te zweren dat ik de handrem erop had gezet.”
De hulpdiensten rukten met
groot materieel uit. Maar liefst zes
brandweerwagens, drie politieauto’s
en een ambulance waren ter plekke.
Dit vanwege de verwarring die
ontstond door de verschillende meldingen van ooggetuigen.

KOUD
WARM buffet
5,75

Heerlijk
en
Vanaf

p.p.

www.slagerijhenkaarts.nl
Wouterstraat 36, 5966 PR America
Tel. (077) 464 04 20 / (06) 53 18 45 34
info@slagerijhenkaarts.nl

04

nieuws

28
01

Verkoop kunstwerken tijdens Kunstmanifestatie Geijsteren

Opbrengst kunstwerken Geijsteren naar
(SOS) Meerlo-Wanssum
Tijdens de tiende editie van de kunstmanifestatie Geijsteren op zondag
9 mei worden 54 kunstwerken voor het eerst geëxposeerd. Deze kunstwerken zijn door zo’n 54 kunsternaars op eigen wijze gecreëerd, waarbij een
beeld van Mieke van Uden centraal staat. Daarna worden de kunstwerken op
verschillende plaatsen in de provincie geëxposeerd. Vanwege het 10-jarige
jubileum van de kunstmanifestatie Geijsteren worden deze kunstwerken
verkocht. De opbrengst gaat naar het nieuwe schoolbusproject voor
straatkinderen in Chennai (India), van de vrijwilligersorganisatie Stichting
Ontwikkelings Samenwerking (SOS) Meerlo-Wanssum.
De voorzitter van SOS MeerloWanssum, René Poels, is in zijn
nopjes. “Geweldig idee van de
kunstenares om de kunstwerken te
verkopen. Dat levert extra financiele middelen op voor ons project in
Chennai. Zo zie je maar weer dat het
ene evenement het andere kan helpen. Kunstmanifestatie Geijsteren is

uitgegroeid tot een mondiaal platform
voor kunstenaars uit landen vanuit de
hele wereld. Dat wij als SOS MeerloWanssum hier op deze manier bij
betrokken worden, is grandioos.”

“Geweldig idee van
de kunstenares”
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Huize Zeldenrust bestaat 20 jaar!
Heeft u of uw kind bij Jeanine of Huize Zeldenrust in
de opvang gezeten? Dan nodigen wij u uit om dit samen met
ons te vieren op vrijdag 12 februari van 15.00 tot 18.00 uur.
Om 15.45 uur zal niemand minder dan Gijs Hagens
het nieuwe klimrek in gebruik nemen.

Iedereen is welkom tijdens onze

inloopdagen 8 t/m 12 februari
van 7.00 tot 18.00 uur

Wij hebben op sommige dagdelen nog plaatsen vrij!

Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

Kunstwerk van Juul Baltussen:
De kapel met daarin het beeld van
Mieke van Uden

Het idee van de 21-jarige Geijsterse
Anne Kunen heeft geleid tot een uniek
kunstproject waaraan meer dan vijftig
internationale kunstenaars hun medewerking verlenen. Drijvende kracht
achter het kunstproject, Mieke and
Friends, is de Geijsterse kunstenares
Mieke van Uden. Zij is tevens voorzitter
van de Internationale Kunstmanifestatie
Geijsteren. De 54 deelnemende
kunstenaars hebben allen een zestig
centimeter hoog beeld gekregen van
de Geijsterse kunstenares.
De collega-kunstenaars zijn gevraagd
om dit beeld op hun eigen wijze ‘aan
te kleden’ of te integreren in een eigen kunstwerk. Alle kunstenaars hebben meteen ‘ja’ gezegd en zijn met
ontzettend veel enthousiasme met het
beeld aan de slag gegaan.
SOS Meerlo-Wanssum weet zeker
dat de verkoop van kunstwerken geld
oplevert. “De eerste biedingen op
kunstwerken zijn al gedaan en dat terwijl ze nog op de ‘tekentafel’ liggen”,
zegt René Poels. De meeste kunstenaars zijn nog volop aan het werk met
hun creaties. Ze hebben laten weten
geen materiaal of andere kosten in
rekening te brengen. “Iedereen doet
mee vanwege het unieke karakter en
vanwege het prachtige goede doel dat
met dit project wordt gesteund.
De verkoop van deze bijzondere kunstwerken gaat voor honderd procent
naar SOS Meerlo-Wanssum”, aldus
Mieke van Uden.

Horst geeft
voor Haïti
Ook de inwoners van Horst aan de Maas zijn vrijgevig geweest aan giro
555. De afgelopen weken zijn verschillende initiatieven in het leven geroepen om de slachtoffers van de aardbeving in Haïti financieel bij te staan.

NatuursteeNbedrijf StaSSar bV
Grafmonumenten
Vele modellen uit voorraad leverbaar
Keuze uit alle mogelijke materialen
en prijs klassen
Lage dijk 2 Helmond
Kievit 2 Beringe (op afspraak)
www.stassarbv.nl

Kinderen van de Doolgaardschool zamelen flessen in
Zo staken jongeren organisatie
OJC Niks en Dreksbak de koppen
bij elkaar. Zij bedachten een heus
benefietconcert wat afgelopen
zaterdag plaatsvond. Voor een
entreeprijs van vijf euro konden
bezoekers genieten van een avond
met een gevarieerd programma.
De opbrengst van maar liefst

1.935 euro gaat in zijn geheel
naar het goede doel. Ook op de
Doolgaardschool kwamen kinderen
in actie. Kinderen uit groep 2 en 3
gingen langs de deuren en zamelden
lege flessen in. Er is tot nu toe een
bedrag van 225 euro opgehaald.
Soortgelijke initiatieven vonden in de
gehele gemeente plaats.

Zusters
Ursulinen
150 jaar in
Grubbenvorst
In het zorgcentrum van de
zusters Ursulinen in Grubbenvorst
is het feest. Het is dit jaar 150
jaar geleden dat de kloosterorde
zich heeft gevestigd op deze
plaats. Het besloten feest vond
plaats op 27 januari.
De geschiedenis van de
Ursulinenorde gaat terug tot het
jaar 1535. In dat jaar stichtte
Angela de Merici, in Bescia Italië,
de ’Compagnia di S. Orsola’, een
genootschap met de H. Ursula van
Keulen als beschermvrouw.
H. Angela werd geboren in 1474 in
het Italiaanse Desenzano. Op jonge
leeftijd stierven haar ouders, waarna
ze toetrad tot de Derde Orde van
Franciscus. Ze legde zich toe op het
geven van Christelijk onderwijs aan
jonge meisjes. H. Angela stichtte
de Compagnie van de H. Ursela.
Vanuit deze Compagnie kwam de
orde van congregaties der Ursulinen
voort. De Ursulinen richtten zich
voornamelijk op het geven van
onderwijs en op het opvoeden van
jonge meisjes.
Sinds 1690 wonen er zusters
in Grubbenvorst. De eerste zusters
kwamen uit Melderslo, Horst en
Grubbenvorst. Dat waren ongehuwde vrouwen die zich toelegden
op een leven gewijd aan God. In
1708 kochten de zusters boerderij
‘De Bisweide’, die stamde uit
1615. In die tijd namen de zusters
Maricollen, zoals de zusters in
Grubbenvorst genoemd werden, de
zorg op zich van geestelijk gehandicapte vrouwen. In 1850 dreigden
de Maricollen uit te sterven. Ter
ondersteuning van de orde kwamen in 1859 drie zusters Ursulinen
vanuit Venray naar Grubbenvorst.
In 1860 sloten de achttien overgebleven bewoonsters zich aan
bij de orde van Ursulinen. In 1870
voltooiden de Zusters een internaat dat de naam ‘La Providence’
kreeg. Tot 1975 stond het leven in
het klooster in het teken van het
onderwijs en de opvoeding van de
jeugd. Na het sluiten van het internaat werd het gebouw verbouwd
tot een zorgcentrum voor zusters.
In 2000 besloten de zusters het
zorgcentrum open te stellen voor
ouderenzorg voor inwoners van
Grubbenvorst en omgeving. Het
complex is tussen 2003 en 2006
geheel verbouwd, waardoor het
aan de moderne eisen voldoet.
Het zorgcentrum heeft vanaf
1 januari 2005 zijn oude naam
‘La Providence’ weer terug.
Provinciale Overste Zr.
Angélique van Laarhoven over het
feest: ”We houden een besloten
feest op 27 januari. Dat is exact
de dag dat de Ursulinen 150 jaar
bestaan in Grubbenvorst. De zusters
die in het zorgcentrum verblijven,
hebben een hoge leeftijd. Daar
moeten we natuurlijk rekening mee
houden. Vandaar dat we het feest
besloten houden. Het zou voor de
zusters anders te vermoeiend zijn.”
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SOS Meerlo-Wanssum op de
bres voor Klazien uit Zalk
De voorzitter van SOS Meerlo-Wanssum, René Poels, heeft met succes een pleidooi gehouden bij de gemeente
Kampen om Klazien uit Zalk te eren met een straatnaam. In een nieuwbouwplan te Zalk wordt nu een straatnaam
naar haar vernoemd.
Stichting Ontwikkelingssamenwerking
Meerlo-Wanssum. Ze zette zich toen
samen met de vrijwilligers in voor de
straatkinderen van Rio de Janeiro en
hield in de openlucht een pleidooi om
te blijven werken voor de medemens
die het niet zo getroffen heeft als wij.

”Klazien mag niet
vergeten worden”

Klaasje van den Brink, zoals
Klazien uit Zalk officieel heette,
was beroemd in Nederland als het
kruidenvrouwtje. Ze overleed in juni
1997. Klazien trad op in radio- en
tv-programma’s, onder andere bij Rik
Felderhof en zij verzorgde lezingen
in het hele land. Ze was ook bekend

vanwege haar vele opmerkelijke uitspraken en spreuken. In Meerlo kwam
ze geregeld op bezoek bij de familie
Weijmans. Via deze familie kreeg SOS
Meerlo-Wanssum ook contact met
Klazien. Ze was een van de hoofdgasten tijdens het eerste wereldfestival, de Rio Dag in 1994, van de

Eind vorig jaar liet de gemeente
Kampen, waarvan het dorpje Zalk deel
uitmaakt, weten haar beroemdste
inwoonster te willen eren door een
straat naar haar te vernoemen. Maar
de Vereniging tegen Kwakzalverij
kwam in opstand en tekende protest
aan. Dat hoorde SOS-voorzitter Poels
via het tv-programma Hart van
Nederland van SBS6. Vervolgens
stuurde hij een mail naar de burgemeester van Kampen met een warm
pleidooi om de hommage aan Klazien
uit Zalk door te zetten. De straatnaamcommissie van de gemeente Kampen
onderstreept de visie van Poels.
Hij schreef dat het min of meer een
plicht is om ervoor te zorgen dat de
naam van Klazien aan de gemeente
Kampen en het dorp Zalk verbonden
blijkt. “Wat is er dan mooier dan dit te
doen door middel van een straatnaam?” aldus Poels. Inmiddels hebben
burgemeester en wethouders van
Kampen besloten om een straat in het
nieuwbouwplan in Zalk daadwerkelijk
te vernoemen naar Klazien: Klaasje
van den Brinkerf.

Geen prijzen op het KVL

Kris van Rensch en Kim van der Sterren op de buhne

Afgelopen zondag vond in
Valkenburg de finale plaats van
de elfde editie van het Kinger
Vastenaovend Leedjesfestival (KVL).
In deze finale was Horst aan de Maas
met twee van de elf liedjes goed
vertegenwoordigd. Luc en Mayke
Verschueren uit Grubbenvorst en Kris
van Rensch en Kim van der Sterren
uit Horst grepen naast de prijzen
in de met 1.400 belangstellenden
gevulde zaal. De prijzen gingen uiteindelijk naar het kinderkoor van de
Plenkertschool in Valkenburg,
dat met haar nummer ”Veer viere de
vastalaovend tropical” de eerste prijs
pakte. Het kinderkoor bleef nipt voor
Joëlle van Heeswijk uit Baarlo met
haar nummer ”Danse en Zinge”. Alle
overige deelnemers werden in de traditie van het festival gedeeld derde.

Geitenkermis geslaagd
Vorige week woensdag is in
Broekhuizenvorst de traditionele
geitenkermis afgesloten met als
hoogtepunt de geitenmaaltijd. De
geitenkermis werd dit jaar georganiseerd door voetbalclub SVEB. Zij waren
er even bang voor dat de Q-koorts roet

in het eten zou gooien, maar maandag
konden de zes geiten gewoon bij hun
fokker in Heijen opgehaald worden.
Vervolgens werden dinsdag
de dieren bij slagerij Kersten in
Broekhuizenvorst geslacht voor de
maaltijd voor zo’n zeventig personen

een dag later. Voordat de maaltijd,
bestaande uit geitenvlees met
gekookte aardappelen, van start
kon gaan werd een gelukspop ‘Tunnis’
verbrand. Dit offer symboliseert de
geitenkermis en het einde van de
winter.

Verhaegh stopt als
aanvoerder van Vitesse
Paul Verhaegh heeft zijn
aanvoerdersband ingeleverd bij
Vitesse. De 26-jarige verdediger
uit Kronenberg heeft dat laten
weten aan zijn trainer Theo Bos.
“Ik heb aangehoord hoe hij de
dingen voelt en zijn besluit geaccepteerd”, aldus de trainer van
de Arnhemse eredivisieclub.

De voetballer wilde net als zijn
trainer niet kwijt waarom hij de
aanvoerdersband niet langer wil
dragen. Verhaegh, die sinds 2008
aanvoerder was, gaf alleen aan
dat er afgesproken is om de reden
intern te houden. Middenvelder
Rogier Molhoek is benoemd als
nieuwe aanvoerder.

DE ACTIE VAN DEZE WEEK:

Gezinszak friet
2 frikadellen en
2 bamischijven
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Afscheid Servaas Huys als voorzitter Peelvenen
Op vrijdag 5 februari aanstaande neemt Servaas Huys officieel afscheid
van zijn functie als voorzitter van de landinrichtingscommissie Peelvenen.
De afscheidsreceptie is gepland van 15.30 uur tot 17.00 uur in de Gouden
Helm in Helenaveen.
Servaas Huys: “Ik ben ruim elf jaar
voorzitter geweest en maak nu plaats
voor een ander. Daarnaast speelt natuurlijk ook mee dat ik voorzitter ben
van het bestuur en de stuurgroep van
de OLS-organisatie in Grubbenvorst.
Het ontbreekt me eerlijk gezegd aan
tijd. Maar ik blijf de ontwikkelingen in
de Peel volgen, want het is een erg
interessant gebied, waar mens, cultuur
en natuur nauw samenwerken in aller-

Servaas Huys wordt naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door Gerard
Daandels, burgemeester van Deurne.
Daandels wordt 27 april 64 jaar en hij
legt zijn ambt als burgemeester per
31 oktober neer. “Omdat er 3 maart
gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden en omdat er een nieuw
college gevormd wordt, is dat een
goed moment om de nieuwe raad een
nieuwe voorzitter (burgemeester) te
laten zoeken,” zegt Daandels.
De burgemeester van Deurne zou met
onmiddellijke ingang aan zijn nieuwe
functie kunnen beginnen. Hiervoor ligt
een voorstel bij Gedeputeerde Staten
(GS) van Noord-Brabant die goedkeuring dienen te geven aan Daandels’
verzoek om voorzitter te worden bij
de Peelvenen, zolang hij in ambt is als
burgemeester.

lei projecten. Een gebied dat eigenlijk
iedereen zou moeten bezoeken.”

”Natuur en mensen
bij elkaar brengen”
Voor de Peelvenen werkte
Servaas veel samen met agrariërs,
bewoners, recreanten, natuurbeheerders en bestuurders. Maar ook met
ambtenaren van waterschappen,

Hulp bij invullen

”Nieuwe voorzitter wacht op
goedkeuring”

Het is weer zover, de belastingaangifte moet worden ingevuld.
Het invullen van dit verplichte formulier levert voor velen nog
weleens problemen op. Een helpende hand is daarom welkom.
Servaas Huys neemt afscheid als voorzitter Peelvenen

De ouderenorganisaties KBO
(Katholieke Bond van Ouderen) en
ANBO (Algemene Nederlandse
Bond van Ouderen) bieden deze
hulp. Leden kunnen een beroep
doen op de vrijwillige belastingadviseurs van hun organisatie.
Senioren van 60 jaar en ouder
die geen beroep kunnen doen op
de belastingadviseurs van een
ouderenorganisatie of een
vakbondorganisatie, kunnen
tegen een kleine vergoeding
gebruikmaken van vrijwilligers
van Synthese, die hulp verlenen
bij het invullen van de belastingformulieren.
Wilt u gebruik maken van deze
servicedienst, dan wordt verondersteld dat u bericht heeft
ontvangen van de Belastingdienst
dat u een verplichte aangifte
moet doen. Wilt u hulp, dan mag

u echter niet in box 3 vallen.
U komt dus niet in aanmerking
voor hulp bij het invullen van uw
belastingformulieren, indien u
een dusdanig inkomen uit
spaargelden en beleggingen
heeft, dat u daar belasting over
moet betalen.
In de maanden februari en
maart houden de vrijwillige
consulenten van Synthese
spreekuur tijdens een aantal
dagdelen in de week. Indien u 60
jaar of ouder bent en woonachtig
in de gemeente Horst aan de
Maas, dan kunt gebruikmaken van
deze dienstverlening. U dient zich
wel vóór 13 februari aan te
melden bij Synthese, telefoon
077 397 85 00. De spreekuren
worden gehouden in het kantoor
van Synthese te Horst,
Bemmelstraat 2.

natuurorganisaties, provincies, gemeenten en Dienst Landelijk Gebied.
Hij bracht de partijen bij elkaar en
zorgde er als voorzitter voor dat alle
neuzen dezelfde kant op stonden. Ook
was hij nauw betrokken bij diverse adviesgroepen en bij informatieavonden.
Hij heeft zich ingezet om inwoners van
het gebied actief te betrekken bij de
plannen en te zoeken naar de dialoog

met de streek. Zo ontstond draagvlak
voor de uitwerking en uitvoering van
diverse maatregelen. Steeds is naar
een oplossing op maat gezocht.
Op deze manier konden de tegengestelde wensen binnen het projectgebied uiteindelijk toch worden verenigd.
Ook is Servaas actief geweest als
voorzitter voor de adviesgroep Natura
2000 Peelvenen.

De Peelvenen vormen een uniek
natuurgebied op de grens van NoordBrabant en Limburg. Sinds de jaren
tachtig zijn overheden en andere
betrokkenen bezig om het oorspronkelijke hoogveengebied te herstellen.
Tegelijkertijd dienen ook de bewoonbaarheid, leefbaarheid en de cultuurhistorische waarden van het gebied
versterkt te worden.

DENDRON COLLEGE:
de persoonlijke school

Toddezèk in finale LVK

Open Huis
Donderdag 4 februari van 16.30 - 20.30 uur
Aanmelden
Maandag 15 maart 2010 en dinsdag 16 maart 2010
van 16.30 - 19.00 uur

De Toddezèk traden zaterdagavond
voor de eerste keer op bij D’n Dreumel
De finalisten van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK)
zijn bekend. En wederom zullen
De Toddezèk deelnemen aan de
finale. Met het liedje ’Ut is toch wât’
(geschreven door René Verschueren)
zal het trio proberen om voor de
derde maal het LVK te winnen. In
2007 en in 2009 namen ze de hoofdprijs al mee naar Grubbenvorst.
Dit jaar deden De Toddezèk met
twee liedjes mee aan de voorrondes
van het LVK. Aangezien ze nu dus

met het liedje ’Ut is toch wât’ in de
finale staan, komt het liedje ’Knats
Valse Wals’ te vervallen.
De andere halve finalist uit
de Gemeente Horst aan de Maas,
A-MusiCaal, heeft het helaas niet
gered met het nummer ’Ik wiët
ván niks’.
De finale van het LVK is op
5 februari in Thorn, waar de 19
finalisten gaan uitmaken wie de winnaar wordt en de Bertha Paulissen
Baeker mee naar huis mag nemen.

Dendron College
(ZNOBTJVNr"UIFOFVNr)"70r7.#0

Gebroeders Van Doornelaan 124
077-3970880 | www.dendron.nl
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Rowwen Hèze 25 jaar
Rowwen Hèze viert dit jaar haar vijfentwintig jarig jubileum. De Americaanse band gaat dit groots vieren met
nieuw werk, een speciale jubileumshow en een ludieke actie op iedere vijfentwintigste van de maand.

Momenteel werkt de band een
Clubtour af die halverwege de reeks al
op veel lovende kritieken kon rekenen.
Paradiso, Tivoli, Paard van Troje,

overal was het een intiem feestje.
Er staan begin februari nog vier
Cluboptredens gepland. Maar eerst
voegen de jubilarissen zich bij hun

Vrienden van Amstel in Rotterdam.
De jubileumtour Zilver start op 16
april aanstaande in Sambeek. De
bandleden blikken daarmee terug op
de vele hoogtepunten die zij met alle
fans beleefden. Van Niks Stront Niks
in 1987 via de landelijke doorbraak
op Pinkpop 1992 tot de jaarlijkse
Slotconcerten in het eigen dorp
America, alles wordt dit jaar uitbundig
gevierd.
De jubileumtour bestaat uit
vijfentwintig speciaal geselecteerde
optredens door het hele land met
een setlist van vijfentwintig nummers
uit de afgelopen vijfentwintig jaar.
Uiteraard zal de veelzijdigheid van de
band naar voren komen, maar ook de
interactie met het publiek.
Naast deze speciale jubileumtour
zal de band verschijnen op diverse
festivals en evenementen waar
natuurlijk ook het jubileum centraal
zal staan.

Broekhuizenvorstenaar krijgt
huisverbod
Een 53-jarige man uit
Broekhuizenvorst heeft in de
nacht van zondag op maandag
een huisverbod gekregen omdat

hij zijn 47-jarige vrouw had
mishandeld. Het slachtoffer belde
de politie nadat haar man haar had
geslagen. Zij verklaarde dat hij haar

geslagen had naar aanleiding van
een woordenwisseling. De man is
aangehouden en kreeg een
huisverbod opgelegd.

Aankomende maandag (1 februari) zal Joep Verhaegh een lezing houden over de honingbij. Op uitnodiging van
IVN de Maasdorpen zal de imker, als ervaringsdeskundige, alles komen vertellen over het wel en wee van dit
insect. De honingbij is namelijk niet alleen onmisbaar voor de natuur, maar ook voor de menselijke samenleving.
Hoe verloopt het leven van een
honingbij in zo’n krioelend volkje? Hoe
is de onderlinge taakverdeling bij deze
nijvere beestjes? Wanneer en waarom
gaan ze zwermen? Wat gebeurt er
met de nectar en het stuifmeel? Wat is
honing en hoe maken bijen dat? Zijn er
vriendelijke en steekgrage bijen? Joep
vertelt het allemaal. Ook komt aan
bod hoe we de bijen een handje kunnen (moeten) helpen door te zorgen
voor een gevarieerde natuur.
Iedereen is vanaf acht uur
’s avonds van harte welkom bij deze
lezing die gehouden zal worden in
’t Zoemhukske, Kasteellaan 3 te
Horst. De toegang is vrij; voor meer
informatie bel met Henny Grouls
telefoon 077 398 29 71

Afgelopen weken hebben alle
deelnemers de opleiding doorlopen. Die bestond uit stoptekens
oefenen en het anticiperen op
verkeerssituaties.
De cursus is geïnitieerd door de

ouderraad van de school. Door de
kersverse verkeersbrigade in te zetten hoopt de raad dat de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld tijdens open
dagen en het galafeest, gewaarborgd is.

Wetenschappelijke lezing op het Dendron

Science Symposium
Diverse gerenommeerde sprekers
maken hun opwachting tijdens het
‘Science symposium’. Een van de
sprekers is Prof. Dr. Martens van de
Radboud Universiteit in Nijmegen.
Hij heeft onderzoek gedaan naar
de moleculaire achtergrond van
schizofrenie. Martens onderzoekt
welke gevolgen hersenen ondervinden
van de genetische reactie op bijvoorbeeld stress.

Een andere spreker is Dr. Ir. Platel
van het Academisch Ziekenhuis in
Maastricht. Deze wetenschapper zal
de toeschouwers komen vertellen
over een hersenpacemaker. Volgens
Platel zou dit apparaat de symptomen
van Parkinson, tremor en Gilles de la
Tourette kunnen verminderen of zelfs
verhelpen. Op het ‘Science symposium’ zijn nog veel meer interessante
sprekers aanwezig.

www.hallohorstaandemaas.nl

Douven op de schop
I N

H O R S T !

Praktijk voor Esthetische Chirurgie

Nieuwstraat 148, 5961 HG Horst
M 06 54 90 31 36 E info@teluij.nl

De evenementen die het CITAVERDE College in de toekomst zal gaan
organiseren, zullen verkeersveilig zijn. Maar liefst zeventien personen,
onder wie ouders, docenten en niet-onderwijzend personeel, hebben
namelijk begin januari hun diploma tot verkeersregelaar behaald.

Meer nieuws?

N I E U W

kijk op WWW.ROYTELUIJ.NL
voor bedden van gebruikt hout
en nog veel meer….

Klaar? Over!

Vrijdag 29 januari wordt er een heus ‘Science Symposium’ georganiseerd op het Dendron College in Horst. De lezingen zullen beginnen om één
uur ’s middags en zullen duren tot ongeveer half vier.

De honingbij

Op zoek naar een stoer
bed voor uw kind?

nieuws 07

Behandelingen
✦ Onder/boven ooglidcorrectie
✦ Oorcorrectie
✦ Moedervlekken verwijderen
✦ Botox behandelingen

Tevens consult mogelijk voor o.a.
✦ Liposuctie
✦ Borstvergroting/verkleining/lift
✦ Facelift
✦ Neuscorrectie

Maak een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos consult.
Consulten vinden plaats op de maandagen.

Angelos Michail, Plastisch Chirurg
Westerholtstraat 35, Horst tel.nr. 077-3980773

De bouw van het woningenplan ‘Douven’ in Horst is afgelopen
woensdag officieel van start gegaan. Wethouder Leon Litjens gaf
het officiële startsein voor de werkzaamheden aan de
Americaanseweg.
Op het voormalig terrein van
machinefabriek Gebr. Douven
worden 35 woningen
gerealiseerd, bestaande uit 4
starterswoningen, 6 tussenwoningen en 25 patiowoningen.
De hoofdontsluiting van dit plan is
aan de Westsingel, waardoor het
wijkje de sfeer van een hofje
uitstraalt.

De bedoeling is dat het
gebied een rustgevend karakter
zal hebben. In het plan is
rekening gehouden met een
speelveld en een 30 km-zone.
De woningen in dit plan zijn
onderhoudsvriendelijk, waarbij
nadrukkelijk is gekeken naar de
wensen van de toekomstige
bewoners.
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Wissellijst met
gedichten

De bewoners van verzorgingshuis Sevenheym in Sevenum kunnen terecht in het geheel verbouwde
restaurant. Deze ruimte is flink uitgebreid. Ook de inrichting en het meubilair zijn vernieuwd. Het restaurant is de nieuwe ontmoetingsplek voor bewoners van het verzorgingshuis maar ook mensen uit de
omgeving kunnen er terecht. Er is een winkel voor boodschappen, men kan er terecht met vragen op
allerlei gebied. Rond het restaurant zijn ook een nieuwe stilteruimte, een fitnessruimte en ruimten voor
dag- en groepsactiviteiten.
De aanpassing van het restaurant maakt deel uit van het totale bouwproject Sevenheym. Op het terrein
tussen Sevenheym en wooncomplex ’t Valdere komen nieuwe groepswoningen voor mensen met dementie.
De verbindingsgang tussen verzorgingshuis Sevenheym en ’t Valdere en ’t Trefpunt moeten hiervoor wijken.
In mei start de bouw van de groepswoningen en de aanpassing van gemeenschapshuis De Wingerd.

Jan Meulendijks overleden
Donderdag 21 januari is Jan Meulendijks uit Grubbenvorst overleden na een kortstondig ziektebed. Hij werd
74 jaar oud. Jan Meulendijks werd afgelopen woensdag gecremeerd.
Wie over de Coöperatieve
Venlose Veiling spreekt, denkt ongetwijfeld aan Jan Meulendijks.
Hij begon zijn veilingloopbaan op
1 oktober 1971 bij de toenmalige
CVV als chef afdeling groenten.
In 1993 nam Frank de Groot de
functie bedrijfsleider van hem over.
Tot zijn afscheid in 1995 bekleedde
Jan de (nieuwe) functie relatiebeheerder.
Tijdens een drukbezochte
receptie op 3 november 1995 nam
hij afscheid van veiling ZON. Bij die
gelegenheid ontving hij uit handen
van Kees van Beek de Zilveren speld
van Verdienste.

Twee pondjes pockets?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst
Tijdelijk woonruimte nodig?
Te huur voor korte en/of langere
periode, prachtige vakantiewoning op
recreatiepark te Meerlo.
Voor meer info: Tel. 06 - 15 12 49 10
of 0478 - 69 00 28

Wethouder Ger van Rensch krijgt de wissellijst overhandigd
Dit jaar wordt ook bij BiblioNu,
in het kader van de Landelijke
Gedichtendag, aandacht besteed aan
poëzie.
Onder het motto ‘Vers bij vers’
worden gedichten verspreid door
verswinkeliers en de verschillende
bibliotheken in de regio.

Plastic afval wordt
gescheiden
Horst aan de Maas gaat per 1 mei het plastic afval gescheiden huis aan
huis ophalen. Of de bewoners het plastic afval in zakken moet doen, of dat
de gemeente speciale afvalbakken gaat plaatsen is nog niet duidelijk.
Ook heeft een bedrijf plannen om een verzamelpunt voor afval te plaatsen
bij de Plus-supermarkt in het centrum van Horst.

Daarnaast was Jan Meulendijks
vanaf november 1991 tot 1995 voorzitter van de personeelsvereniging van
ZON.

“Het bedrijf
en de tuinbouw
te promoten”

De opdracht voor het inzamelen van het plastic afval komt van
de Nederlandse overheid. Aan het
einde van 2012 zou 42 procent van
het plastic in Nederland moeten
worden gerecycled.
Elke gemeente mag zelf kiezen
op welke manier dit gebeurd.
In sommige gemeenten krijgen de
bewoners speciale zakken voor
het afval en wordt het thuis opgehaald, maar in andere gemeenten

Velen kennen Jan Meulendijks van
de wekelijks praatjes die hij verzorgde
voor de ROZ en later ook Radio Rozah.
In zijn praatje gaf Jan op humoristische
wijze uitleg over uiteenlopende tuinbouwzaken. Om zoals hij zelf zei “Het
bedrijf en de tuinbouw te promoten”.

Zoekt u goederen of diensten?
In HALLO Horst aan de Maas is
het mogelijk om uw zoekertje te
plaatsen.

Vul de onderstaande bon in en lever
deze uiterlijk maandag in bij HALLO
Horst aan de Maas, Handelstraat 17 te
Horst en na betaling zullen wij voor een

goede plaatsing zorgen. Natuurlijk
kunt u ons ook mailen:
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
o.v.v. zoekertje.

Tien ons thrillers?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst

€ 4,50

Massage:
voor ontspanning en therapie.
Info: May Proosten 077 - 398 61 14

+ € 1,00
+ € 1,00

Mandala tekenen: workshop of cursus.
Info: May Proosten 077 - 398 61 14
Duizend gram doktersromans?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst

Bij bakkers, slagers, bloemisten en
groentezaken ontvangen de bezoekers een gedicht bij hun inkopen.
Afgelopen maandag overhandigde
Marion ter Brake, vestigingshoofd van
BiblioNu Horst, een wissellijst met de
gedichten op briefkaart aan wethouder
Ger van Rensch.

+ € 1,00
+ € 1,00

Plaats hier uw zoekertje
Vermeld altijd duidelijk de plaatsingsdatum.
Zoekertjes worden na ontvangst van betaling in behandeling genomen.

Plaatsingsdatum:

=€

is er een verzamelpunt waar de
bewoners de afvalzakken naartoe
moeten brengen.

Verdachte
van autovernieling
opgepakt
In het Brabantse Handel is
een 22-jarige jongeman uit
Sevenum opgepakt. Hij wordt
verdacht van het vernielen van
een auto, die geparkeerd stond
achter een huis aan de Peeldijk
aldaar.
De 49-jarige eigenaar van de
auto werd ’s ochtends rond kwart
over vijf wakker van gebons. Toen
hij ging kijken, zag hij iemand
weglopen en waarschuwde hij de
politie. Hij volgde de verdachte
en kon hem in de buurt van zijn
woning in de kraag grijpen en
overdragen aan de politie. Zijn
auto liep schade op aan de
spiegel, het achterportier en het
voorportier. De verdachte, die
onder invloed van alcohol was, is
voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau.
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Boerenbruidspaar ZittingsCV d’n Tuutekop
avonden
Op zondag 24 januari werd Hennes en Liene (Hans en Jacqueline
Nillesen) uitgeroepen tot nieuw boerenbruidspaar van ‘t Tuuteriek in
Hegelsom.

CV d’n
Tuutekop
Afgelopen weekeinde was
de verkoop voor de zittingsavonden op vrijdag 5 en zaterdag
6 februari. De kaarten voor
zaterdag zijn volledig uitverkocht,
maar voor vrijdagavond zijn er
nog een aantal beschikbaar.
Hiervoor kan geïnformeerd
worden bij Peter Willems telefoon
398 60 43. Het programma staat
op de site van d’n Tuutekop.
Zaterdagmiddag 30 januari
organiseert CV d’n Tuutekop weer
de speciale zittingsmiddag voor
de senioren van Hegelsom en omstreken. Om 13.30 uur begint het
programma in zaal Debije waar vele
artiesten uit Hegelsom optreden.
Van buiten onze dorpsgrenzen
komen Wim Joosten uit Haelen,
Jan Strik uit Someren en de Golde
Liesjes uit America. Het geheel
wordt aan elkaar gespeeld door Jos
Hoebers. Deze middag is geheel
uitverkocht.

Gerrie Aarts met de huisorde van CV de Klotbultjes

Huisorde Klotbultjes
voor Gerrie Aarts
De huisorde van de Klotbultjes is afgelopen zondagmiddag
uitgereikt aan Gerrie Aarts.
Gerrie is al meer dan tien
jaar actief bezig met de site van
Griendtsveen. Ook filmt en fotografeert hij al jaren de optocht van de

Verstappen Verpakkingen is een familiebedrijf dat
opgericht is in 1979. Wij ontwerpen en produceren
thermogevormde verpakkingen, zoals bijvoorbeeld
de bekende blauwe champignonbakjes en
aardbeienbakjes.

Boerenbruidspaar Hegelsom (foto: van Dooren)
Samen met prins John III, prinses
Angelique en de adjudanten Johan en
William gaan Hennes en Liene voorop
tijdens de carnaval in ’t Tuuteriek
onder het motto: “Aas Schotte en Iere
in ut Tuuteriek vastenaovund kome
viere, loate ze hun rokke zwaaie,

Klotbultjes en andere activiteiten
in Griendtsveen. Reden voor de
Klotbultjes om hem met de huisorde te verrassen.

totdat ze ’s merges dun haan wer
huure kraaie”. Carnavalsmaandag
worden Hennes en Liene in de onecht verbonden op de boerenbruiloft,
die dit jaar wordt georganiseerd door
Jong Nederland met als thema: “Kilts
en Clovers”.

Alle faciliteiten zijn onder één dak gevestigd, van
ontwerp tot aflevering. Ons zeer flexibele team
bestaat uit 40 medewerkers. Samen hebben wij al
jaren ervaring op de internationale markt voor
thermogevormde verpakkingen.

Op het industrieterrein Melderslosche Weiden in Horst zijn wij een nieuwe productiefabriek aan
het bouwen. Het hoofdkantoor, de productie en de korte termijn opslag van gereed product zal
hier vanaf het voorjaar 2011 worden gehuisvest. Onze huidige locatie in Oostrum wordt dan ons
hoofdmagazijn voor opslag en uitlevering van onze eindproducten.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar:

Fijn mechanisch monteur
MBO-niveau, MTS-Wtb

Leerling fijn mechanisch monteur
MBO-niveau, MTS-Wtb

Nieuw prinsenpaar
Disco ‘t Trefpunt
Afgelopen vrijdag is in een bomvol jongerencentrum (De Vlies)
het nieuwe prinsenpaar van Disco ’t Trefpunt uitgekomen. Na het
voorlezen van de proclamatie werden prins Paul en prinses
Dominique uitgeroepen tot nieuwe heersers van Disco ’t Trefpuntrijk.

Extruder operator
MBO-niveau

Teamleider productie
MBO-niveau

Heb je belangstelling voor een van deze vacatures?
Bezoek Verstappen op www.verstappenverpakkingen.nl.
Daar staan deze functies met details vermeld en ook hoe en waar je kunt reageren.
Wij wensen geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.
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Orde van verdiensten voor Jeu Alards

CV De Vlaskop reikt orde uit aan ‘Tieske’
Ook dit jaar reikte CV De Vlaskop uit Melderslo de orde van verdiensten uit. Jeu Alards, ook wel bekend als ‘Tieske’, viel afgelopen zondag deze eer
ten deel. De uitreiking vond plaats tijdens de zittingsmiddag voor de KBO in multifunctioneel centrum (MFC) De Zwingel.
Jeu Alards is verknocht aan
voetballen. Hij speelde vanaf zijn
zestiende tot zijn 34ste in het eerste
van Melderslo. Daarna heeft hij nog
een aantal jaren gevoetbald bij het
vijfde elftal en bij de veteranen.
Nadat Jeu stopte met spelen bij
het eerste elftal, ging hij verder

als trainer van de A-jeugd. Verder is
hij ook leider geweest van diverse
elftallen. Daarnaast is Jeu maar liefst
23 jaar actief geweest bij de beugelclub. Ook heeft hij diverse jaren in
het bestuur zitting gehad en heeft hij
verschillende jaren de jeugd getraind
en begeleid.

In het carnavalsleven is Jeu eveneens actief. Hij is 22 jaar lid van CV De
Vlaskop en in 1988 was hij Prins Jeu II.
Nog steeds staat Jeu De Vlaskop met
raad en daad bij. Buiten De Vlaskop
was Jeu ook betrokken bij de bouw
van het MFC. Samen met Michel
Keijsers zorgde hij ervoor dat de bouw

netjes opgeruimd bleef, zodat de
bouwvakkers vlot vooruit konden. Jeu
is niet te beroerd werk te verzetten
voor verenigingen en hij doet dat
meestal op de achtergrond. Al deze
zaken vormden voor CV De Vlaskop
aanleiding hem de orde van verdiensten toe te kennen.

America is klaar
voor het 1e ALF
Zondag 31 januari a.s. is het eindelijk zover: America kiest dè
Carnavalsschlager van 2010.

Nieuwe prins Klotbultjes Griendtsveen
Vorige week is deze foto niet bij de correcte tekst geplaatst, daarom het artikel deze week nogmaals.
Zondagmiddag 17 januari is in ‘De Zaal’ in Griendtsveen Joost Gielens uitgeroepen tot prins van de
Klotbultjes. Prins Joost I wordt bijgestaan door de twee adjudanten Guus Kanters en Rick Meulendijks.
Joost (19) is in zijn dagelijkse leven werkzaam als timmerman en gaat nog één dag in de week naar school.
Zondag 31 januari houdt hij receptie van 14.00 tot 15.30 uur in ‘De Zaal’ in Griendtsveen.

CARNAVAL
CA
AR
VAL
VA
BRIL MET LEDS
NORMAAL
€ 3,95

NU € 1,25

En dat is voor het eerst, want
nog nooit werd er in het land van
de Turftreiërs op deze wijze een
carnavals-liedjesfestival gehouden.
En voor deze gelegenheid
hebben de Carnavalsvereniging,
het Boerenbruiloftcomité en de
Jeugdcarnaval de krachten gebundeld
en staan zij samen garant voor de
organisatie van het 1e A.L.F, oftewel
het Americaans Liedjes Festival. Het
muzikale gedeelte van het A.L.F. is
in handen van een aparte werkgroep
bestaande uit Guy Derks, Jack Poels,
Pieter Deters, Marion Steeghs, Francis
van der Hoff en Ruud van Bommel
(zie foto). Zij hebben ervoor gezorgd
dat er zondagmiddag 7 nieuwe
carnavalsliedjes te beluisteren zijn.
Liedjes die begeleid worden door
de A.L.F. band (speciaal voor deze
gelegenheid geformeerd) en die
allemaal gezongen worden door
Americaanse artiesten. De presentatie
van de middag is in handen van Ruud
van Bommel. Ruud, die normaal vaker
de microfoon ter hand neemt als
zanger van de band Schandalica, zal nu
het publiek door de 7 carnavalsliedjes
loodsen. Hij is ook degene die
omstreeks 15.00 uur zelf het festival
opent met het, speciaal voor hem
geschreven nummer “Vur Nellie
alliën”. Daarna is het de beurt aan
de meidengroep “4-you” die zingen
over de “Elfde vaan de elfde”.
Het duo met de mysterieuze
naam “Hert en Germien” zingen
een nummer met een eveneens

mysterieuze titel: “Zomer in de
winter”. Pieter Deters en Marion
Steeghs gooien het weer over
een heel ander boeg met het
romantische “Pak mej vast”. De
romantiek viert ook hoogtij bij het
lied “Weg vaan carnaval” dat vertolkt
wordt door Willem Driessen en
Karlijn van Dinter. Dat carnaval helaas
maar één keer per jaar gevierd
wordt staat centraal in het nummer
van Marion Steeghs en Yvonne
Vervoort. “Mar iëne kier” zingen deze
twee dames. Met een onvervalst
carnavalsrocknummer sluit de
Jeugdraad van America de rij van 7
liedjes. “Wej zien de Turfstampers” is
de titel en dat zal de Bondszaal zeker
op zijn grondvesten doen schudden.
Het gaat deze middag niet alleen
maar om nieuwe carnavalsnummers.
De pauze zal gevuld worden met
de zanggroep “My Way” , voor deze
gelegenheid aangevuld met een
aantal mannen, zal oude tijden
doen herleven met nummers als
“Oma’s hotpants” en “America dat
stiët”, waarna de dansmarietjes van
America haar kunsten zullen tonen.
Omstreeks 18.00 uur. zal de jury,
bestaande uit Yvonne Gubbels uit
Horst, Prins Robbert van America en
Gert Haegens, eveneens uit America,
de winnaar bekend maken. Ook het
publiek krijgt een belangrijke stem in
de uiteindelijke uitverkiezing van dè
carnavalsschlager 2010.
Kortom, America is helemaal
klaar voor het 1e A.L.F.

Camping Centrale

gebr. janssen b.v.
Maasbreeseweg 3 Sevenum Tel. 077-4671818 www.janssensevenum.nl

600M² kleding, accessoires en versieringen

Guy Derks, Pieter Deters, Ruud van Bommel,
Francis van der Hoff en Marion Steeghs
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Sjaak Jeurissen nieuwe Jeugdcarnaval
heerser Dreumelrijk
Kronenberg
Meer dan duizend belangstellenden waren zaterdagavond te gast in de Mèrthal bij het uitkomen van de nieuwe
Horster prins Sjaak I (Jeurissen).
De nieuwe Dreumelprins wordt
terzijde gestaan door de adjudanten
Richard van Rens en Rik Jongepier en
zijn prinses en echtgenote Angelica
van Helden.

Prins Sjaak I is 40 jaar oud en is
hijskraanmachinist bij Mammoet.
Sjaak is lid van duikvereniging
Quintus en treedt op als DJ tijdens de
Jeugdcarnaval in Horst, al zal hij daar

dit carnavalsseizoen weinig of nauwelijks tijd voor hebben.
De prinsenreceptie vindt plaats op
zaterdag 30 januari om 20.11 uur in
de Mèrthal.

Prins Sjaak I (Jeurissen)
zwaait de scepter over de Dreumels dit jaar

Zittingsavonden
de Meulewiekers Meterik

Dat carnaval niet alleen een zaak van ouderen is, wordt bewezen in
Kronenberg. Daar werd, nu voor het tweede jaar, het spektakel ’Ut
talent’ georganiseerd. Dit vond afgelopen zondagmiddag plaats vanaf,
natuurlijk, elf minuten over twee.

’Ut Talent’ is een voortzetting van
de jeugdzittingsmiddag. De belangstelling hiervoor werd minder. Nu
waren er zo’n twaalf optredens, volleerd gepresenteerd door Karin Rops
en Miriam Roodbeen. De driekoppige
jury voorzag elk optreden van een
deskundig commentaar. Met een
wisselbeker en vrijkaartjes voor
Toverland in het vooruitzicht zetten
de deelnemers zich bijzonder in.
Op de foto ziet u het optreden van
Christie en Geeske.

Zij zongen: ”Hier in de zaal is
alles oké”. Op het einde was er nog
een optreden van de jeugdprinses en
haar adjudanten.
Volgend jaar wil Jeugdcarnaval
Kroeënekraan en Pieëlhaas naar
tweemaal zoveel optredens.
”Met extra reclame, een huis-aanhuisfolder en posters willen we dat
bereiken”, zegt Giel Jenniskens.
Een geslaagd spektakel als dit jaar
draagt daar zeker aan bij.
Zie ook: www.jckronenberg.nl.

In het weekend van vrijdag 5 en zaterdag 6 februari presenteert het carnavalscomité Meterik de 43e zittingsavond in ‘de Meulewiek’. De avonden staan bol van activiteiten met optredens van buutreedners, muzikale acts,
sketches en dans. De voorverkoop van de zittingsavonden in Meterik vindt plaats op zaterdag 30 januari in
’t Hukske vanaf 11.30 uur.
Tijdens de zittingsavonden kan
men van alles verwachten. Een
Meterikse ‘campinggast’ wil nog niets
kwijt over de inhoud van zijn ‘buut’.
Twee Meterikse meisjes zetten de
bloemetjes buiten. Ook komen de

winnaars van de Meterikse liedjesavond aan bod. Verder verschijnen de
Beppie Kraft look-a like, ‘Doorgestoake
kaart en de Fàtse Twië’ met als thema
de Horster actualiteit. De tweeling
Irma en Erica van ‘Dubbel Trubbel’,

Chrit Driessen en Rien Bekkers treden
eveneens op. De Meterikse dansgarde
voert haar nieuwste dansact uit. Als
afsluiting de artiesten Thei en Marij.
De vorst van de Meulewiekers
presenteert de avond.

Revue
CV D’n Bok
Swolgen
OLLEGA
C
T
R
E
E
IT
IC
L
E
MAMMOET F JEURISSEN
PRINS SJAAK

www.mammoet.com/nl

Komend weekend vindt in
D’n Bokkenstal te Swolgen de
Swolgense Revue plaats. Vrijdag
29 en zaterdag 30 januari wordt
om 19.30 uur gestart en zondag
31 januari om 17.30 uur.
Op deze drie avonden treden
diverse artiesten op met dans,
zang, dorpspolitiek en nog veel
meer. Alle artiesten komen uit het
Swolgense Bokkenrijk.
Er zijn nog enkele kaartjes verkrijgbaar bij Ger de Swart, telefoon
06 22 41 44 60.

Nieuwe prins
Meulewiekers
Vorige week is deze foto niet bij de correcte tekst geplaatst,
daarom het artikel deze week nogmaals.
Zaterdag 16 januari is de 46e prins van de Meulewiekers
uitgekomen. Rond 22.44 kwam prins Koen I (Koen Lemmen) uit.
Zijn adjudanten zijn Remco (Vermeer) en Thijs (Bouten).
Op zondag 7 februari houdt prins Koen I vanaf 13.13 uur receptie.
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Groot jeugdprinsentreffen
in Hegelsom
In het kader van het 4x11-jarig jubileum heeft Jeugd-carnaval Hegelsom
de organisatie in handen van het jaarlijkse Jeugdprinsentreffen.
Een treffen voor alle jeugdcarnavalsverenigingen in Noord- en
Midden-Limburg. Morgen (vrijdag
29 januari) vindt dit treffen plaats
in de Tuutetempel in Hegelsom.
Een boel jeugdprinsen vanuit de
kop van Limburg tot aan Roermond
zullen acte de présence geven op het
grote podium met diverse optredens
van jeugd- en dansgardes, winaars
van jeugdliedjes en uiteraard de
diverse jeugdprinsen met zijn of haar
adjudanten.

Aanstaande zondag (31 januari)
zal de receptie plaatsvinden van
jeugdprins Tom I samen met zijn
adjudanten Berton van Rens en
Bram Cox. Dit alles in Zaal Debije,
Pastoor Debeijestraat 6 in
Hegelsom. Iedereen is uiteraard
van harte welkom om de kersverse
jeugdprins en zijn adjudanten
een handje te komen geven.
Aansluitend zal het nieuwe
jeugdboerenbruidspaar bekend
worden gemaakt.

Boerenbruidspaar
Meulewiekers

Boerenbruiloftgezelschap
van Horst
Vorige week is deze foto per abuis gespiegeld afgedrukt, daarom het artikel deze week nogmaals.
Staand van links naar rechts: Gé Betwiëters: Rob vaan Vissers Toon ziene Jan (verslaaggaever vaan DE
GALM VÂN HÔRS) Manny Kalski, rechter-flanken-stürmer: Jan ván Clabbers Jac en Net. (Kerkelijke vertaegewoordiger) Roel: Roel vaan Jan vaan Haks Driekes ziene Frens (Getuuge vaan de broêdegom) Thij: Theo vaan
Mart vaan Drisse Sefke (vader vaan de broêdegom) Sybilla: Sybilla vaan Fien vaan Thei zien Sybil (mooder
vaan de broêdegom) Broedegom: Matti ván Chris ván d’n Ostrik en Annie ván Meulenhoês Toën Broed:
Sandra ván Peter ván Piet ván Weijs-Lei en Truus ván Slitjes Jeu oët de Miëterik. Lia: Lijan vaan Jan vaan
Derke Bert (mooder vaan de broêd). Sef: Stefan vaan Jan vaan Voesten Hand (vader vaan de broêd). Koos:
Koos vaan Lam vaan Engelen Teng (Getuuge vaan de broêd). De veurzitter: Teuntje vaan Thijssen Teun vaan
Paters Boors Wullem. Zittend van links naar rechts: Hayke van der Kuilen: Hayke vaan Huubke vaan Bergen
en Truuije Grada (PSV scout). Ans Rekverband: Wilma vaan Mart vaan Drisse Sefke.(masseuse). Rob Rutte:
d’n broer vaan Fred (d’n trainer). Riet van de Friet: Riet vaan Gir vaan Vullings Driekus en Mie vaan Klompen
Driek (kantine-bewaakster).

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Grote keuze in

Op zondag 24 januari werd op
sprookjesachtige wijze de boerenbruiloft van 2010 gepresenteerd.
Vooraf werd het logo van het
boerenbruiloftcomité gepresen-

carnavalskleding

teerd op een doek. Het hoogtepunt van deze middag was het
uitroepen van het boerenbruidspaar Marcel Philipsen en Jolanda
van Megen.

en accessoires voor groot en klein
tegen speciale prijzen!

*tenzij anders aangegeven
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Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Gratis parkeren voor de deur!
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Jeugdprins Willem I van Jeugdboerenjeugdcarnavalsvereniging bruidspaar Horst
Ût Ezelsköpke

In een volle Mèrthal is afgelopen zondag het jeugdboerenbruidspaar
van Horst uitgekomen.
Isa van der Sterren mag zich bruid noemen terwijl Erik Beelen als bruidegom
door het leven mag gaan tijdens de Horster carnaval.

Zondig 17 Jannewari is de jeugdprins van ût Eazelsriëk gebaore; Prins Willem I (van Enckevort) van
jeugdcarnavalsvereniging Ût Ezelsköpke.
Sâme met zien adjudante Fons
(Baeten) en Freek (Van den Brandt)
zal Prins Willem I dit vastelaovesjaor
de sceptor zweije in Sérum, natuurlik beejgestaon daor de Raod van
Elluf en äör lieftallige dansmariekes.

Ut motto van ut trio is: “We zetten de
bal en de slaeger aan de kant,
we vieren carnaval in ôs Sérums
land!”
Op zondig 7 fibberwari ziet geej
vanaaf 15.11 oor van harte oêt-

genuudigd ûm jeugdprins Willem I
en zien gevolg un hendje te kaome
geave. Sâme met ow könne Willem
en zien adjudante Freek en Fons dan
un schoën fist viere in Eazelsstal De
Wingerd.

Jeugdboerenbruidspaar Horst,
Erik Beelen en Isa van der Sterren

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

50% KORTING
OP ALLES*

Jeugdprinsentrio houdt op 7 februari
vanaf 15.11 uur receptie in De Wingerd

Guus Cox, jeugdprins
van D’n Dreumel
In de Mèrthal van Horst is zondagmiddag de 52e jeugdprins van
D’n Dreumel uit Horst uitgekomen.
Jeugdprins Guus I (Cox), is 17 jaar en

Het nieuwe jeugdprinsentrio van Horst

wordt tijdens de carnaval bijgestaan
door zijn adjudanten Emiel Appeldoorn
(17) en Bram Roefs (16). Alle drie zijn
ze lid van Jong Nederland en spelen

voetbal bij Wittenhorst.
Op 7 februari van 11.11 tot 13.11 uur
vindt de jeugdprinsenreceptie plaats in
Jongeren Centrum De Vlies.

OP=OP!

* Geldt voor: CD’s, DVD’s en games,
uitgezonderd Lotto, enkele nieuwe en service artikelen!

Steenstraat 13a 5961 ET Horst 077 397 00 50 mikros@xs4all.nl

en zo
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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.

Jan Droesen

In Broekhuizen treft HALLO een inwoner aan die boodschappen uit z’n
auto haalt. Nog voordat hij zijn huis binnenloopt knopen we een gesprekje
aan. Hij wordt deze week ‘Geplukt’ van straat.

Wekelijks stelt Jan Cremers,
chefkok van het Maashotel in
Broekhuizen, een recept samen
met goede en eerlijke producten
uit de eigen regio. Hiermee
maakt u een (h)eerlijke maaltijd,
waarvan de smaak van de
producten optimaal naar boven
komt.

Gevulde
courgettes

Tip:
Dit gerecht kan ook als
lunchgerecht geserveerd
worden.

Zijn meest favoriete band is The
Byrds. “Muziek is emotie en als je
dat kunt uitdragen naar mensen die
daar ook van genieten, dan krijg ik
daar een warm gevoel van”, aldus
Jan Droesen.
Over wat er zoal te doen is in
Horst aan de Maas zegt hij: “Er wordt
veel georganiseerd, misschien wel te
veel. Daardoor houden organisaties
soms onvoldoende ruimte over voor
elkaar. Desondanks is het peil van
al deze activiteiten zeer hoog, een
prestatie van formaat voor al die
organisatoren. Door al die activiteiten
hoeft niemand zich te vervelen, door
de week niet en in het weekend
niet. Maar we mogen hier zeker
niet klagen. Kijk maar eens naar alle
ellende in Haïti. Belangrijk is dat al
het geld wat is ingezameld op de
juiste plek terecht komt. Maar geld
is een tijdelijk lapmiddel, op langere
termijn moet de armoede in Haïti
minder worden. Ik heb geen idee
hoe dat gerealiseerd kan worden
maar ik zou met kennisoverdracht
en de handen uit de mouwen steken
beginnen”, besluit de sympathieke
Broekhuizenaar.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Electrische wagen in Horst

Umdat waages in Hôrs te veul CO2 ôet-stôete,
Helpe weej ôs milieu duchtig noa de klôete.
Dus elektriek is ut nij-je,
Mar gadde doa i rij-je,
dá kriede géej, ván di ströem de stôete!

Jan en Tiny houden beiden van muziek
en zijn vaak op hun muziekzolder te vinden
teit en veel gezellige dingen samen
doen, daar houdt hij van.
“En dan praten totdat we een ons
wegen. Ik ben blij als we eens met z’n
allen thuis zijn, heerlijk.”

Foto: Schwarzkopf

Jan Droesen werkt als buitendienstmedewerker assurantiën met als
specialiteit recreatieverzekeringen.
Hij is vaak te vinden in jachthavens en
op campings in de buurt.
Jan Droesen is 58 jaar oud en
gehuwd met Tiny, ook 58 jaar. Samen
hebben ze twee kinderen, dochter
Joyce van 32 en zoon Ralph is 30 jaar
oud. Het echtpaar Droesen is ruim 35
jaar getrouwd. Zijn gezin betekent veel
voor Jan. Vooral genegenheid, intimi-

”Broekhuizen is een
gezellig dorpje”
Over het dorp Broekhuizen zegt hij:
“Vroeger was het gezelliger met twee
of drie cafés. Het was en is een rustig

PUZZEL

Na de feestdagen een mooie kleur in je haar.

Maak een afspraak en laat je adviseren, over de laatste nieuwe kleuren!
Knip de bon uit en krijg een aantrekkelijke korting van 5%,
bij een meervoudige kleur of een FolieSolei.
WEGENS SUCCES VERLENGD!

5% KORTING!

Hoofdstraat 8, 5961 EZ Horst

bij een meervoudige kleur of een FolieSolei,
tegen inlevering van deze bon!
Deze actie is geldig tot 28-02-2010, niet geldig bij een andere actie.

tel.: 077 398 33 64

BON

Bereiding:
• Verwarm de oven voor op
180˚C en vet een bakplaat licht
in;
• verhit de olie op laag vuur in
een pan en bak de ui 8-10 min.
tot hij zacht, maar niet bruin is;
• laat de uien afkoelen;
• schep in een schaal de uien,
het gehakt, het ei, de
Parmezaanse kaas, de broodkruim, de peterselie, de
tomatenpuree en snufje zout
en peper goed door;
• snijd de courgettes in de
lengte doormidden en gebruik
een theelepel om ze uit te
hollen;
• leg ze met de holle kant naar
boven op de bakplaat;
• hak het vruchtvlees fijn, knijp
het uit en roer door het
gehaktmengsel;
• vorm er worstjes van en vul de
courgettes hiermee;
• bak de courgettes 40 minuten
tot het gehakt gaar en
lichtbruin is;
• neem de courgettes uit de
oven en dep ze met wat
keukenpapier;
• bestrooi voor het serveren met
de extra Parmezaanse kaas.

”Ik ben verslingerd
aan muziek”
Op vakantie gaan doet Jan wel
maar ver weg hoeft voor hem niet zo
nodig. Korte vakanties en weekends
vindt hij prima. “Nederland heeft nog
zoveel mooie te ontdekken plekjes.
Dat doe ik wandelend of per fiets.
Of in de herfst een weekend naar de
Eifel of Sauerland, dat is prachtig.”
Jan luistert veel naar muziek, maakt
radioprogramma’s en bezoekt graag
concerten in binnen- en buitenland,
vooral Engeland. Met name de sixties
muziek in al zijn facetten is bij hem
favoriet. Van Buddy Holly, Jim Reeves
en Dusty Springfield tot en met The
Beatles, Rolling Stones en The Eagles.

Koken met
Jan Cremers

Benodigdheden: (4 personen)
1 el olijfolie
1 kleine ui, fijngesneden
300 gr kalfs-, kippen-, of
varkensgehakt
1 klein ei, licht geklopt
2 1/2 eetlepel geraspte
Parmezaanse kaas + 1 el extra
voor erbij
4 el gedroogd broodkruim
1 el fijngehakte bladpeterselie
1 el tomatenpuree
4 courgettes (±200 gr per stuk)

dorp waar veel mensen te veel binnen
blijven zitten, ook als er wat te doen
is. Wij zijn blij met de voorzieningen
die dit kleine en mooie dorpje heeft.
We hebben een supermarkt en voor
senioren wordt goed gezorgd.
Er is een café, restaurant en zelfs een
hotel. Nu nog een gemeenschapshuis.
Wij voelen ons prima thuis in
Broekhuizen aan de Maas.”

BON
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www.anjaloek.nl

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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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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•
Sport- en afslankinstituut
Sporten, ook bij medische klachten
Pedicure en schoonheidssalon
•
Februari-actie:
Afslanken, cm's
kwijt op de juiste plaatsen
✶ Gratis paraffinebehandeling
• voor uw handen bij
een Special Facial
Anti Aging gezichtsbehandeling
Pedicure
enofschoonheidssalon
✶ Gratis scrub en voetenmasker bij een pedicure behandeling
•
Voor meer informatie
of het maken van een afspraak; bel 06-33178333
of kijk op www.slenderyoufit.nl

en
bel voorIe
GRAT S
proefles

Weltersweide 1, 5961 EK Horst . 06-33178333 . www.slenderyoufit.nl

Weltersweide 1
5961 EK Horst

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
28 januari 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Studenten buigen zich over (verkeers-)veiligheid

Youth Traffic Challenge 2010
waarbij de deelnemers meerdere dagen met
elkaar aan de slag gaan en worden ondergedompeld in de wereld van veiligheid en
communicatie. Opdracht is om aan het einde
van de masterclass met vernieuwende en
spraakmakende maar wel uitvoerbare ideeën
te komen.

De organisatie van de Youth Traffic
Challenge is op zoek naar jonge talenten.
Jongeren tussen 16 en 21 jaar die creatief
zijn, out of the box kunnen denken en
met een groep leeftijdsgenoten willen
nadenken over veiligheid.
De Youth Traffic Challenge 2010 (YTC) is
een denktank van jongeren die samen willen
nadenken over het onderwerp (verkeers)
veiligheid en manieren om de jeugd hierbij te
betrekken.
Opgeven
Wil je meedoen aan deze nieuwe manier
van samenwerken? Geef je dan zo snel
mogelijk op via Jos Bessems 06-16 46 57 94.
Meer informatie is te vinden op de site www.
verkeersveiligheid.nu onder de button Youth
Traffic Challenge.
Hoe kunnen jongeren meer betrokken
worden bij veiligheid, in al haar facetten?
Wanneer en waardoor worden jongeren ‘getriggerd’ om zich veiliger te gedragen?
Tussen 18 en 28 februari komen de jongeren
een aantal dagen bij elkaar om aan de beantwoording van deze vraag te werken.
De Youth Traffic Challenge 2010 is een
denktank van 18 gemotiveerde jongeren,

De uitkomsten worden aan het einde van
de week gepresenteerd door de jongeren
en zullen onverwacht en oorspronkelijk zijn
en daarom van groot belang voor stakeholders m.b.t. veiligheid, in de breedste zin:
beleidsmakers, toezichthouders, onderzoekers, opleiders, zorgverleners, producenten etc.
ROVL
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Limburg (ROVL) is een onafhankelijk
bestuursorgaan dat in opdracht van de
Provincie Limburg werkt aan de verbetering
van de verkeersveiligheid in Limburg.
Zij organiseert de YTC 2010. Eind 2008 heeft
het ROVL het Europees Verkeersveiligheids
Charter ondertekend. Hiermee schaart
Limburg zich achter de ambitie van de
Europese Commissie om vanaf 2011 jaarlijks
25.000 potentiële verkeersslachtoffers te
voorkomen.
De ambitie in Limburg gaat echter verder.
Het ROVL heeft de Nuloptie geïntroduceerd.
Daarbij streeft het ROVL naar een verkeerssysteem waarin nagenoeg geen slachtoffers
meer vallen.
Door permanente verkeerseducatie, een
begrijpelijke infrastructuur, handhaving en
technologische invloeden moet deze ambitie
door eendrachtige samenwerking te verwezenlijken zijn.

Kranestraat 14, 5961 GZ Horst, tel. 077 - 447 97 25

Dag/Tijd
Donderdag
18:30-20:00
20:45-21:30

Bad
Beide Baden
Recreatiebad
Zwangerschapszwemmen

Vrijdag
12:00-13:30 Beide Baden (goedkoop tarief)
18:30-21:30 Recreatiebad
19:00-21:00 Discozwemmen
Zaterdag
14:00-18:00

Beide Baden

Zondag
11:00-15:00

Beide Baden

Maandag
09:30-11:30
09:30-10:15
11:00-13:30
Dinsdag
09:15-10:15

Recreatiebad
(baby-/peuterzwemmen)
Wedstrijdbad (trimzwemmen)
Wedstrijdbad + v.a. 11:30 uur ook
recreatiebad (goedkoop tarief)
Vrouwenzwemmen

Vrijdag 29 januari
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 30 januari
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Inzameling oud papier America, Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray
Maandag 1 februari
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord
Dinsdag 2 februari
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord en Lottum-Zuid
Woensdag 3 februari
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray
Donderdag 4 februari
• Inzameling restafval Melderslo, Horst-Zuid
Vrijdag 5 februari
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op vrijdag
ingezameld van 11.00 uur tot 18.00 uur)
Zaterdag 6 februari
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op zaterdag ingezameld van 09.00 uur tot 12.00 uur)

Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur
aan de openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur kan er
door inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas tuinafval gebracht worden
naar gemeentewerken, Americaanseweg 43.
Het tuinafval dient zelf afgeladen te worden,
denk eraan het benodigde gereedschap
daarvoor ook zelf mee te brengen.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun tuinafval brengen naar het
milieustation in Venlo, respectievelijk Venray.
Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids
op blz. 23 tot en met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand
van 10.00 tot 14.00 uur kan er door inwoners
van de voormalige gemeente Horst aan de
Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden
naar de chemokar bij gemeentewerken.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun kga brengen naar het milieustation
in Venlo, respectievelijk Venray. Zie hiervoor de
informatie in de gemeentegids op blz. 23 tot en
met 33.
Om voor burgers van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas te kunnen zien onder welke
afvalroute u valt kunt u de kalender 2010 raadplegen (zie stratenregister).
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 - 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Samen op weg naar de meest verkeersveilige provincie van Nederland.

Zwembad de Berkel
Rooster vrij zwemmen

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?

12:00-13:30
13:30-14:15
18:30-20:00

Beide baden (goedkoop tarief)
Trimzwemmen
Beide baden

Woensdag
07:30-08:30
09:00-09:45
12:00-15:30

Beide baden (goedkoop tarief)
Aqua-varia
Beide baden

Foto
van de
week!

Tarieven: € 4,20 (3 t/m 12 jaar € 3,20, kinderen
t/m 2 jaar gratis).
Tip: als u een 10 badenkaart of 25 badenkaart
koopt bent u aanmerkelijk goedkoper uit. Zie
www.horstaandemaas.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over de
mogelijkheden voor diverse doelgroepen
zoals Hydro Riding, Aqua-joggen, Aqua-varia,
zwemles voor volwassenen en kinderen,
Trimzwemmen, Zwangerschapszwemmen,
Baby/Peuterzwemmen, en
Vrouwenzwemmen.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of
Lokale Omroep Reindonk teletextpagina 215.

IJspret bij MFC De Zwingel
in Melderslo

Bouwplannen
Sevenheym en
De Wingerd

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Verleende vergunningen
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende vergunningen
zijn verleend:
Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een carport op het perceel
gelegen aan De Lom de Berghlaan 50 te
Lottum, door dhr. L.H.M. Gommans te
Lottum
• Het vergroten/verbouwen van een		berging
op het perceel gelegen aan de Past.
Notermansstraat 6 te Meterik, door dhr.
J.H.A. Meijers te Meterik
• Het oprichten van een scheidingsmuur op
het perceel gelegen aan de Broekhuizerweg
18 te Broekhuizenvorst, door dhr. R.G.
Vermeulen te Broekhuizenvorst
• Het plaatsen van een dakraam op het perceel
gelegen aan de Tienrayseweg 6 te Horst,
door dhr. T.A.J. Bakker te Horst
• Het uitbreiden van de woning op het perceel
gelegen aan De Cocq van Haeftenstraat 50 te
Meerlo, door Fam. Kessels-Tax te Meerlo
Bovengenoemde vergunningen zijn
verstuurd op 28 januari 2010

Bouwbord in tuin van Sevenheym

Provinciale subsidie voor De Wingerd
Sevenum
In het kader van het programma ‘Investeren
in steden en dorpen’, waarmee de Provincie
impulsen wil geven aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving, hebben
Gedeputeerde Staten (GS) besloten subsidie te geven aan het gemeenschapshuis De
Wingerd in Sevenum.
De Wingerd
De Provincie ondersteunt de verbouwing en
uitbreiding van multifunctioneel centrum De
Wingerd in Sevenum met € 100.000,=. De
verbouwing en gedeeltelijke nieuwbouw zijn
noodzakelijk omdat het cultureel centrum
verouderd is en niet meer voldoet aan de eisen
van deze tijd. De subsidie wordt onder andere
gebruikt om het gebouw geschikt te maken voor
mensen met een beperking. Daarnaast wordt
het gebouw uitgebreid en praktisch ingedeeld.
De vernieuwde Wingerd zal onderdak gaan
bieden aan diverse Sevenumse verenigingen,
waaronder de Katholieke Bond van Ouderen,
die nu verspreid over Sevenum zijn gehuisvest.
De Wingerd wordt hèt verenigingsgebouw van
Sevenum. Wethouder Freek Selen: “We zijn
blij met de subsidie van de provincie. Dit geeft
aan dat de provincie het belang inziet van de
vernieuwende ontwikkeling binnen het wonen-,

welzijn- en zorgconcept zoals de gemeente
Horst aan de Maas dat samen met de andere
twee projectpartners, De Zorggroep en Wonen
Horst, voor ogen heeft.”
Samenwerking
Onder het motto “Sevenum verandert, verbouwt,
verbetert, vooruit!” realiseert de gemeente Horst
aan de Maas samen met De Zorggroep en
Wonen Horst een wonen-, welzijn- en zorgconcept dat aanvullend en vernieuwend is voor
Sevenum. De drie projectpartners denken de
Sevenumse gemeenschap hiermee een kwaliteitsimpuls te geven. De bevolking in Limburg
vergrijst. Daar krijgt ook de gemeente Horst aan
de Maas mee te maken. De gemeente wil haar
inwoners laten wonen met kwaliteit en met een
sterk sociaal klimaat. De behoefte aan geschikte
woningen om zolang mogelijk zelfstandig te
kunnen blijven wonen neemt toe. Daarnaast is
er op dit moment geen voorziening in Sevenum
voor intensieve zorg voor dementerenden. De
Zorgggroep bouwt daarom in 2010 vier groepswoningen voor mensen met dementie, op het
terrein tussen het verzorginghuis Sevenheym
en wooncomplex ‘t Valdere. Bovenop deze
groepswoningen realiseert Wonen Horst twaalf
appartementen.

Digitale nieuwsbrief
De tweede digitale nieuwsbrief over de
bouwplannen rondom Sevenheym is
vorige week verstuurd. Wanneer u deze
digitale nieuwsbrief ook wilt ontvangen,
dan kunt u zich hiervoor opgeven via
voorlichting@horstaandemaas.nl.
Daarnaast kunt u de digitale nieuwsbrief
ook lezen op www.horstaandemaas.nl.
Er wordt hard gewerkt aan de bouwplannen
rondom Sevenheym en c.c. De Wingerd.
In opdracht van de gemeente wordt door
Architect Verheijen-Smeets op dit moment
vorm gegeven aan het definitieve ontwerp
van de ver(nieuw)bouw van c.c.
De Wingerd. Zodra het definitieve ontwerp
gereed is, wordt dit gepresenteerd aan
alle gebruikers, omwonenden en overige
geïnteresseerden. Voor deze presentatiebijeenkomst worden tijdig aparte uitnodigingen verzonden. De verwachting is dat
in mei 2010 met de ver(nieuw)bouw van
het cultureel centrum gestart kan worden.
Gedurende de periode dat De Wingerd niet
beschikbaar is, zal in samenspraak met de
gebruikers gezocht worden naar een andere
geschikte locatie.

Bewoners van verzorgingshuis Sevenheym
kunnen vanaf nu terecht in een geheel
verbouwd restaurant. De ruimte is fors
uitgebreid en van nieuw meubilair voorzien
en biedt mogelijkheden voor tal van activiteiten. Het nieuwe restaurant is de centrale
(ontmoetings)plek voor bewoners van het
verzorgingshuis (maar ook voor wijkbewoners). Hier kunnen de mensen terecht voor
zowel een drankje, maaltijd als voor (kleine)
boodschappen.
Behalve de verbouwing van Sevenheym
en de ver(nieuw)bouw van c.c. De Wingerd
worden er 4 groepswoningen met daar bovenop 12 appartementen gerealiseerd.
De groepswoningen worden gebouwd voor
mensen met dementie. De appartementen
boven de groepswoningen zijn in eerste
instantie bedoeld voor de partners van de
mensen met dementie die in de groepswoningen wonen, in tweede instantie voor
ouderen met een indicatie. Belangstellenden
kunnen contact opnemen met afdeling
Zorgbemiddeling van De Zorggroep die
beheerder is van de wachtlijst voor deze
woningen (06 - 53665648).

Reguliere bouwvergunning (rectificatie)
• Het oprichten van een woning op het perceel
gelegen aan de Kranestraat 67 te Horst,
door dhr. J.A.G. Clabbers te Horst
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van kantoren & kantine op het
perceel gelegen aan de Vinkenpeelweg 10 te
Grubbenvorst, door Tuinbouwbedrijf West
Erf BV te Egchel
• Het oprichten van een opslagruimte op het
perceel gelegen aan de St. Jansstraat 2a te
Meterik, door Stichting Gemeenschapshuis
Meterik te Meterik
• Het oprichten van een tuinhuisje met
overkapping op het perceel gelegen aan de
Pastoorsveld 32 te Horst, door dhr. J.L.G.
Tax te Horst
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 28 januari 2010
Verleende sloopvergunning
• Het slopen van een paardenstal en berging
op het perceel gelegen aan de Bemmelstraat
5 te Horst, door dhr. G.A. Craenmehr te
Horst
• Het slopen van asbestonderdelen in de
woning op het perceel gelegen aan de
Wittenhorststraat 101 te Horst, door Wonen
Horst te Horst
Deze sloopvergunningen zijn verstuurd
op 28 januari 2010
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.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepsschrift
indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de betreffende bouwvergunning
met ontheffing bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen
open voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Een beroepsschrift schorst de werking van de
bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener van een beroepsschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond

(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AX
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.
Over de vergunningen kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling vergunningen.
Aanvraag vergunningen
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat aanvragen voor de volgende
vergunningen zijn ingekomen voor:
Aanvraag reguliere bouwvergunning
• Het gedeeltelijk uitbreiden t.b.v. luchtwasser/
overkapping op het perceel gelegen aan de
Legert 5 te Swolgen, door G. Custers
• Het plaatsen van een nieuwe kogelvanger op
het perceel gelegen aan de Venloseweg 98 te
Horst, door Schutterij St. Lucia te Horst
• Het oprichten van een schuur op het perceel
gelegen aan de Vondersestraat 59A te Horst,
door dhr. B.J.W.L. Geurts te Horst
• Het vergroten van de werkplaats op het
perceel gelegen aan de Hoofdstraat 47 te
Lottum, door dhr. B. Seuren te Lottum
• Het oprichten van een woning en stallingsruimte op het perceel gelegen aan de
Hoebertweg te America, door dhr. Pouwels
te America
Aanvraag sloopvergunning
• Het slopen van een paardenstal/hobbyruimte op het perceel gelegen aan de Zeesweg
5 te Sevenum, door dhr. P. Scheepers te
Sevenum
• Het slopen van asbesthoudend dakbeschot
op het perceel gelegen aan de Vliesstraat 22
te Horst door Mevr. Verstraelen te Horst
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Horst, 28 januari 2010.
De burgemeester van Horst aan de Maas,
Ir. C.H.C. van Rooij.

Wet Ruimtelijke
Ordening
Verleende bouwvergunning en ontheffing
ex artikel 3.23 Wro
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas hebben besloten om bouwvergunning te
verlenen en met toepassing van artikel 3.23 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te
verlenen van het bepaalde in:
• het bestemmingsplan “Peelkernen” voor het
vergroten en verbouwen van een woonhuis op
het adres Kranestraat 24, 5961 GZ in Horst,
kadastraal bekend gemeente Horst, sectie D,
nummer 5222.
Belanghebbenden kunnen tegen de verleende
ontheffing en bouwvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank
Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ in Roermond. De termijn voor het
indienen van een beroepschrift vangt aan met
ingang van de dag na die waarop het besluit ter
inzage is gelegd. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op.
Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan gelijktijdig met
het indienen van een beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Op grond van artikel 6:13 van de Algemene wet
bestuursrecht kan geen beroep bij de administratieve rechter worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijze kan
worden verweten dat hij/zij geen zienswijze als
bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Wet
bestuursrecht naar voren heeft gebracht.
De kennisgeving van dit besluit vindt ook plaats
op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl.

Raadsvergadering
Ontheffing artikel 3.23 Wro
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om reguliere bouwvergunning te verlenen en met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in:
• het bestemmingsplan “Peelkernen” voor het
oprichten van een werkplaats / atelier op het
perceel Deurneseweg 2 te Griendtsveen,
kadastraal bekend gemeente Horst, sectie I,
nummer 1032.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning
voldoet aan het bepaalde in artikel 4.1.1, lid 1,
onder f van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) om met toepassing van artikel 3.23 Wro
ontheffing van het bestemmingsplan te kunnen
verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
en bouwvergunning en alle daarop betrekking
hebbende stukken liggen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met
ingang van 29 januari 2010 tot en met 11
maart 2010 voor een ieder ter inzage:
• op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in de
informatiehoek in het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst;
• desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn tegen het ontwerpbesluit tot verlening
van ontheffing en bouwvergunning zienswijzen
kenbaar maken, schriftelijk bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij de afdeling
Vergunningen.
Ontwerp-projectbesluit ex artikel 3.10
van de Wro
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas zijn voornemens om medewerking te verlenen aan een projectbesluit ex
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening en reguliere bouwvergunning te verlenen voor:
• het oprichten van een caravanstalling op het
perceel Hulsweg 6 te Swolgen, kadastraal
bekend gemeente Meerlo-Wanssum, sectie K,
nummer 195.
Het ontwerpbesluit heeft al eerder ter inzage gelegen, de locatie van de caravanstalling is echter
gewijzigd. Het ontwerpbesluit tot verlening van
ontheffing en bouwvergunning en alle daarop
betrekking hebbende stukken liggen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 29 januari tot en
met 11 maart 2010 voor iedereen ter inzage:
• op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in de
informatiehoek in het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst;
• desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn tegen het ontwerpbesluit tot verlening
van ontheffing en bouwvergunning zienswijzen
kenbaar maken, schriftelijk bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij de afdeling
Vergunningen.
Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit kogelvanger ten behoeve
van de schutterij St. Lucia aan de
Venloseweg 98 te Horst
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 een projectbesluit ex artikel 3.10
Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor:
• De bouw van een kogelvanger ten behoeve
van de schutterij St. Lucia op het perceel,
kadastraal bekend gemeente Horst, sectie C,
nummer 4364, plaatselijk bekend Venloseweg
98 in Horst.
Stukken met betrekking tot dit voornemen liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen dit
voornemen zienswijzen worden ingebracht.

We zijn voornemens om dit voornemen
overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht juncto artikel 3.11 Wet ruimtelijke
ordening voor te bereiden. Dan zal een nieuwe
publicatie plaatsvinden waarin ook bekend
wordt gemaakt wanneer en waar het ontwerpprojectbesluit ter inzage ligt, wie daartegen op
welke wijze zienswijzen kan indienen en binnen
welke termijn die zienswijzen ingediend moeten
worden.
Deze kennisgeving wordt tevens op de
gemeentelijke website bekend gemaakt.
(www.horstaandemaas.nl).
Horst, 28 januari 2010.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Bestemmingsplan
Buitengebied deel 3
(gewijzigd		vastgesteld)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken als gevolg
van artikel 3.8 lid 3 van de Wet Ruimtelijke
Ordening en artikel 3.12 van de Algemene Wet
Bestuursrecht bekend dat het op 10 november
2009 door de gemeenteraad gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan
Buitengebied deel 3 ’ met ingang van
woensdag 3 februari 2010 gedurende
zes weken ter inzage ligt.
Toelichting op de planstukken
Het ‘Bestemmingsplan Buitengebied deel
3’ omvat globaal het buitengebied vanaf de
Meerlosebaan rondom de kernen Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum en Grubbenvorst
tot aan de Maas en de A67. Het plan is een beheersplan. Dit houdt in dat de bestaande situatie, tenzij er sprake is van illegale activiteiten,
in dit plan verankerd is.
Ook plannen die vanuit het Rijk en de
Provincie Limburg geïnitieerd zijn worden in
dit plan verwerkt. De wijzigingen die doorgevoerd zijn in dit plan staan in de nota van
wijzigingen en in de nota van zienswijzen.
Ter inzage legging
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt voor
iedereen ter inzage op het gemeentehuis in
Horst, Wilhelminaplein 6. Het vastgestelde
bestemmingsplan en de bijbehorende stukken
zijn ook te raadplegen via de internetsite
www.horstaandemaas.nl.
Tijdens de inzagetermijn van zes weken (tot
en met 17 maart) kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019 in 2500 EA Den Haag. Als
u beroep instelt kunt u verzoeken om een
voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u
aan de Voorzieningenrechter van voornoemde
afdeling.
Het vaststellingsbesluit treedt in werking zes
weken na de terinzagelegging, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend. In dat
geval wordt het besluit opgeschort totdat op
het verzoek is beslist.
Contact
Heeft u vragen over het bestemmingsplan of
over de behandeling van uw eigen verzoek
dan kunt u op vrijdagochtend terecht in het
gemeentehuis in Horst, Wilhelminaplein 6.
Mevrouw Lara Savelkoul is, met uitzondering
van vrijdag 12 februari, in de ochtend tot 12.00
uur beschikbaar voor het beantwoorden van
uw vragen.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris

Op dinsdag 2 februari is er een openbare vergadering van de gemeenteraad in de raadzaal in
Horst. De vergadering begint om 20.00 uur en de
volgende zaken staan op de agenda:
Profielschets nieuwe burgemeester
Door de herindeling en het ontstaan van een
nieuwe gemeente Horst aan de Maas is vanaf 1
januari 2010 de functie van burgemeester van
rechtswege vacant. Voor de sollicitatieprocedure
dient door de raad een profielschets te worden
opgesteld, waaraan de nieuwe burgemeester
dient te voldoen.
Vertrouwenscommissie benoeming nieuwe
burgemeester
De raad dient een commissie in te stellen, die
met de kandidaten voor deze functie gesprekken
houdt en vervolgens een aanbeveling aan de raad
doet.
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie
houden over al of niet op de agenda vermelde
onderwerpen. Personen die van het burgerpodium
gebruik willen maken moeten dit vóór de vergadering melden bij de griffier, de heer R. Poels,
tel.: 077 - 477 97 70 of 06 - 51852891 of email:
griffier@horst.nl.
Spreekrecht raadsleden
De leden van de raad kunnen slechts het woord
voeren over onderwerpen die niet op de agenda
staan. Raadsleden die van het spreekrecht gebruik willen maken moeten dit uiterlijk 24 uur van
te voren melden bij de griffier.
a) Mondelinge beantwoording van de volgende
schriftelijke raadsvragen.
1. Vraag van D66 d.d. 15 januari 2010 inzake
veilige oversteekplaats voor fietsers en
andere zwakke verkeersdeelnemers
Stationsstraat/Gasthuisstraat.
2. Vraag van PvdA d.d. 16 november 2009
inzake GGD onderzoek naar gezondheidseffecten NGB.
b) (Actieve) Informatie vanuit het college.
Ingekomen/ter inzage liggende stukken
Het Presidium stelt de raad voor de ingekomen en
de ter inzage liggende stukken af te doen zoals
per ingekomen stuk afzonderlijk is voorgesteld.
Notulen raadsvergadering van 4 januari 2010
Het presidium stelt de raad voor het verslag vast
te stellen in overeenstemming met het toegezonden concept.
Het presidium stelt voor om geen beraadslaging te houden over de volgende
agendapunten en direct over te gaan tot
besluitvorming.
Notulen raadsvergaderingen Horst aan de
Maas van 10 november 2009, 8 december 2009
en 15 december 2009
Deze notulen zijn niet meer door de oude raad
van Horst aan de Maas vastgesteld. Om die reden
wordt de raad van de fusiegemeente voorgesteld
deze notulen voor kennisgeving aan te nemen.
Notulen raadsvergadering van 7 december
2009 van de gemeente Sevenum
Deze notulen zijn niet meer door de oude raad
van Sevenum vastgesteld. Om die reden wordt
de raad van de fusiegemeente voorgesteld deze
notulen voor kennisgeving aan te nemen.

Voetpad achter basisschool de Doolgaard te
Horst
In het kader van de harmonisatie en eenduidigheid in de eigendomssituatie van het schoolterrein onttrekken aan het openbare verkeer van
het voetpad dat achter tegen de school aan ligt
en dat ’t Veldje verbindt met Slooyerbroek.
Onverhard weggedeelte gelegen op het
terrein van Veiling ZON te Grubbenvorst
Veiling ZON heeft bij de gemeente Venlo
verzocht om de wegen op het veilingterrein die
nog open zijn voor verkeer te onttrekken aan het
openbaar verkeer. Er is één weggedeelte dat wel
op het terrein van de veiling ligt maar dat tot het
grondgebied van Horst aan de Maas behoort.
In het kader van de uniformiteit verzoeken zij
deze gemeente ook dat weggedeelte te onttrekken. Ook de gemeente Venlo verzoekt om
medewerking hieraan te verlenen.
Bezwaar schadevergoeding WRO E.G. van
Kampen, Voorpeelweg 25 te Deurne
Het door de gemeente ingestelde hoger beroep
is door de Raad van State ongegrond verklaard;
het door de heer van Kampen ingestelde hoger
beroep is gegrond verklaard. De raad dient een
nieuwe beslissing op bezwaar te nemen.
Voor de volgende agendapunten geldt geen
voorstel om geen beraadslaging te houden.
Bestemmingsplan Woningbouw, lokatie Van
Lier, Westsingel/Schoolstraat te Horst
Op bovenstaande locatie wil Janssen de Jong
Projectontwikkeling een drietal woningen realiseren. Het initiatief betreft een project op de
kruising van de Schoolstraat met de Westsingel
in Horst, ook bekend als het Van Lier-terrein.
Verordening Wet Inburgering
Door de wijziging van wet- en regelgeving is het
wenselijk om een nieuwe verordening te laten
vaststellen.
Verordening op de raadscommissies
De gemeenteraad wil in zijn nieuwe vergaderstructuur ook gaan werken met raadscommissies. Om die reden wordt voorgesteld twee
commissies in te stellen, de commissie Ruimte
en de commissie Samenleving.
Verordening op het burgerinitiatief
De gemeenteraad wil burgers zoveel mogelijk
bij zijn bestuur betrekken. Een van de
mogelijkheden hiertoe, is het burgerinitiatief.
Burgers kunnen, door een bepaald aantal
handtekeningen te verzamelen, het voor elkaar
krijgen dat een bepaald onderwerp op de raadsagenda wordt geplaatst.
Sluiting
Meer informatie:
Zie www.horstaandemaas.nl. De agenda en
voorstellen met betrekking tot deze vergadering
liggen ook ter inzage in de informatiehoek en
bibliotheek. De gemeenteraad wordt live uitgezonden via internet: www.horstaandemaas.nl.

Zwem ABC voor junioren
(8 t/m 15 jarigen)

Op vrijdagmiddag willen wij een lesgroep starten
speciaal gericht op kinderen van 8 t/m 15 jaar
die nog geen zwemdiploma hebben of nog een
ander zwemdiploma erbij willen halen.
Onze overige zwemlessen voor kinderen zijn
vooral gericht op kinderen van 5 t/m 8 jaar.

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact
opnemen met
Zwembad de Berkel
Kranestraat 14
5961 GZ Horst
Tel: 077 - 477 97 25

Bekendmakingen
Milieu
Wet milieubeheer
bekendmaking besluit milieuvergunning
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. De
ontwerpbeschikking van deze milieuvergunning
heeft al ter inzage gelegen.
Bedrijfsactiviteiten: vleesvarkenshouderij
annex akkerbouwbedrijf
Aanvrager:															 Maatschap Peelen
Adres inrichting:
Holstraat ongenummerd,
Meerlo
Datum aanvraag:
3 februari 2009
Tijdens deze inzage termijn zijn geen zienswijzen binnengekomen. De ontwerpbeschikking is
ongewijzigd omgezet in een definitieve beschikking (lees milieuvergunning).
Ter inzage en nadere informatie (rectificatie)
De eerder aangegeven publicatietermijn blijkt
niet juist. Abusievelijk is een kortere inzagetermijn aangehouden. De termijn is aangepast en
luidt zoals hierna aangegeven.
Ons besluit om de milieuvergunning te verlenen
en andere ter zake doende stukken liggen ter
inzage van 26 januari 2010 tot en met 8
maart 2010.
U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.		Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander
tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met
de heer J.Huijs van de afdeling Vergunningen
via telefoonnummer 077 - 477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen dit
besluit. Een belanghebbende kan geen beroep
instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijzen naar voren
heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De
milieuvergunning treedt in werking na afloop
van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer
iemand in de beroepstermijn beroep instelt en
tevens vraagt om een voorlopige voorziening
te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer u beroep heeft
ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen van
een verzoek om voorlopige voorziening is dat
er “onverwijlde spoed“is. Dit wil zeggen dat de
situatie niet toelaat dat kan worden gewacht op
de definitieve uitspraak op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor verdere informatie hierover kunt u terecht
bij de Raad van State, tel. 070 - 426 42 51,
www.raadvanstate.nl.

Wet milieubeheer
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning
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
zijn voorschriften opgenomen. Het betreft de
volgende ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Champignon teelt en oogst
Aanvrager:															 Prime Champ
Adres inrichting:
Hamweg, Haagweg en
Horsterweg 78-80, Horst
Datum aanvraag:			 16 april 2009
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 2 februari
2010 tot en met 16 maart 2010. U kunt de
betreffende stukken inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.		Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u contact opnemen met de heer J.Huijs van
de afdeling Vergunningen via telefoonnummer
077 - 477 97 77.
Zienswijzen
Iedereen kan gedurende de inzagetermijn
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 kunt
u een afspraak maken via de heer J. Huijs van de
afdeling 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.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders stellen de inrichtinghouder zo nodig in de gelegenheid om te
reageren op de zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.
Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor
belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar
voren heeft gebracht, kan geen beroep instellen.
Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep
kan worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving melding
Voor een aantal soorten bedrijven en bedrijfsactiviteiten is geen vergunning nodig op grond van de
Wet milieubeheer omdat zij vallen onder landelijk

vastgestelde algemene regels. Als een dergelijk
bedrijf of bedrijfsactiviteit wordt gestart of als er
een wijziging plaatsvindt moet dit worden gemeld
bij de gemeente. De gemeente moet deze meldingen bekend maken.
Bij de gemeente zijn meldingen op grond van
Besluit		Landbouw Milieubeheer binnengekomen.
Deze melding zijn:
Ingediend op:						
Betreft:																	

14 december 2009
veranderingen binnen de
inrichting
Aanvrager:											 P.J.J. Jenniskens
Adres inrichting:		 Crommentuijnstraat
46 + 46a, Meterik
Ingediend op:					
Betreft:																	
Aanvrager:												
Adres inrichting:

25 januari 2010
vollegrondtuinbouw
Maatschap Vergeldt
Over de beek 1b, Tienray

Ter inzage en nadere informatie
De stukken die betrekking hebben op deze
bekendmaking liggen ter inzage met ingang van
2 februari 2010 tot en met 1 maart 2010
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
Voor meer informatie of wanneer u de stukken
op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact
opnemen met de afdeling Vergunningen,
tel: 077 - 477 97 77.
Beroepmogelijkheden
Burgemeester en Wethouders hoeven geen besluit
te nemen over deze melding. Zodoende gelden
hiervoor dus ook geen beroepmogelijkheden.
Horst, 28 januari 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Gebruiksvergunning
Burgemeester en Wethouders hebben op
14-01-2010 besloten tot de afgifte van een
gebruiksvergunning ingevolge artikel 2.11.1 van
het Gebruiksbesluit voor de panden ’t Flinterke,
Pastoor Vullinghsstraat 79 te Sevenum.
Het besluit is op 18 december 2009 aan de aanvrager van de vergunning bekend gemaakt.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een betrokken besluit is betrokken kan als gevolg van de
Algemene wet bestuursrecht bij burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift indienen
binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van het betreffende besluit aan de aanvrager.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet. De indiener van een
bezwaarschrift kan tevens de President van de
Arrondissementsrechtbank te Roermond, sector
bestuursrecht Postbus 950, 6040 AZ Roermond
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen

indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist.

Evenementenvergunningen
Aanvragen
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage:
• Stichting OJC Walhalla voor het organiseren
van Prilpop van 2 t/m 5 april 2010 in en nabij
OJC Walhalla, De Donckstraat 24/26, 5975
AC Sevenum.
• Witgoed & van Bontewas voor het organiseren van 8 optredens op 5 t/m 7 maart en 10
t/m 14 maart 2010 in “Herberg de Troost”,
Broekhuizerweg 36 te Broekhuizenvorst.
U kunt de betreffende stukken inzien van 29
januari 2010 t/m 12 februari 2010 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.
Besluit(en)
Evenementenvergunning
• A.C.C. de Paradijsracers, voor het houden
van een autocross op 21 maart 2010 en 18
juli 2010 op een terrein aan het Peeldijkje te
Horst.
Het besluit ligt ter inzage van 29 januari
2010 t/m 12 maart 2010. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de dag
van deze bekendmaking (29 januari) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
zijn ondertekend en tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- dagtekening.
Het moet worden ingediend bij
- de burgemeester voor evenementen- en
exploitatievergunningen en bij
- het College van B&W voor de overige vergunningen / ontheffingen.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Gekke Moandaag Grubbenvorst
In verband met de viering van Gekke Moandaag
in Grubbenvorst op maandag 1 februari
2010 zullen op deze datum tijdens de optocht
tussen 13.00 uur en 16.30 uur de volgende
wegen afgesloten worden: Reuveltweg,
Prof. Linssenlaan, Venloseweg vanaf de
Prof. Linssenlaan, Past. Vullinghsplein,
Kloosterstraat, Wilhelminastraat, Mgr.
Joostenstraat, Lottumseweg, Past.
Vullinghsplein.
Verzoek aan de bewoners langs de
optochtroute om de weg zoveel mogelijk
autovrij te maken.

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Openingstijden alle afdelingen: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is de afdeling burgerzaken ook
maandagmiddag/avond van 14.00 tot 20.00 uur
geopend.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

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

Informatiehoek
Geopend:
Maandag 09.00 - 12.00 en van 14.00 - 19.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van
14.00 tot 17.00 uur.
Op afspraak:
Buiten de openingstijden kunt u tijdens
kantoor-uren terecht na afspraak.
Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,

tel. 077 - 477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
7.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 - 23498249
(16.00 - 7.30 uur en in het weekend).
Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om
regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 - 52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen:
politie, tel. 0900 - 88 44. Postadres:		Afdeling
Veiligheid en handhaving, p.a. gemeente
Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. E-mail:
gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling Veiligheid en
Handhaving.

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke
alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt
u melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Afspraak maken voor aanvragen/
verlengen reisdocumenten
U kunt voor woensdagmiddag tussen 13.30 en
16.15 uur een afspraak maken voor het aanvragen
van een paspoort of ID-kaart/rijbewijs. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077 - 477 97 77)
indienen of via een digitaal formulier.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Even voorstellen

Birgit op de Laak
Door de gemeentelijke herindeling heeft Horst aan de Maas maar liefst
vijf wethouders gekregen. HALLO vind het daarom hoog tijd om de desbetreffende dames en heren aan het woord te laten. Want wat zijn hun verwachtingen en plannen voor de toekomst van onze kersverse fusiegemeente?

Wethouder Birgit op de Laak
Deze week aan het woord Birgit
op de Laak, 48 jaar en getrouwd met
Herman, met wie ze twee dotten van
dochters heeft. Op de Laak zal met
haar portefeuille onder andere verantwoordelijk zijn voor werk, inkomen
en zorg.

”Ik verwacht
moeilijker financiële
tijden”
Wat is de belangrijkste uitdaging
binnen jouw wethouderschap?
Ik wil als bestuurder bouwen aan
een nieuwe gemeente waarbij het
plattelandskarakter van de oude gemeentes behouden blijft. Ik waardeer
de eigenheid en het hoge ‘ons-kentons-gehalte’ in de dorpen waaruit
onze gemeente bestaat. Ik wil een
bestuurder zijn die dicht bij de mensen
staat.
Wat maakt het wethouder zijn nu zo
interessant?
De gemeenteraad kadert en controleert het college, een interessante job
voor mensen die geïnteresseerd zijn
in hun leefomgeving en daar ideeën
over hebben. Als wethouder kan ik die
kaders tot leven brengen en sturing
geven aan de uitvoering, dat is (denk
en merk ik nu) elke dag anders en
zeer interessant.
Als wethouder heeft u officieel geen
fulltime baan, maar u heeft wel de
belangrijkste portefeuille. Hoe
denkt u die tijd te kunnen gaan
verdelen?
Wethouder ben je de hele dag en niet
van negen tot vijf. Ik zal me voor de
volle 100% inzetten voor de gemeente
Horst aan de Maas.
Wat verwacht je van de komende
4 jaar voor Horst aan de Maas?
Moeilijke tijden in financiële zin.
Uitdagingen om de sterke kanten van

de drie samengevoegde gemeenten
vast te houden en via harmonisatie
de maat van de nieuwe gemeente te
realiseren. Fantastische evenementen
met o.a. OLS in 2010 en Floriade in
2012.
Waar mogen mensen van Horst aan
de Maas jou altijd op aanspreken?
Ik wil graag veel in contact met de
mensen van Horst aan de Maas staan.
Daarin wil ik duidelijk zijn en uitleg geven als beslissingen of beleidskeuzes
niet begrepen worden of op weerstand
stuiten. Ik nodig de mensen van Horst
aan de Maas van harte uit hun ideeën,
inzichten en in voorkomende gevallen
kritiek te geven en ben graag bereid
daarover van gedachten te wisselen
en goed te luisteren.

Betalingsachterstand
De gemeente Horst aan de
Maas loopt als gevolg van de
fusie achter met het betalen van
de persoonsgebonden budgetten. De problemen zijn ontstaan
door het samenvoegen van de
oude gemeentelijke bestanden.
Ongeveer honderd inwoners
zullen hierdoor pas medio
februari hun persoonsgebonden
budget voor januari en februari
ontvangen.
De gemeente heeft de
betrokkenen inmiddels per brief
ingelicht. Hierin gaf de gemeente onder andere aan dat mensen
die door de actie in de problemen komen, contact met haar
moeten opnemen. Tot nu toe
heeft er volgens de gemeente
echter nog niemand gereageerd.
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Gemeente
verliest
proces

Ton subsidie voor
Wingerd

Een inwoner van Melderslo
hoeft mogelijk zijn bijdrage van
90.000 euro voor de stallensloop
niet te betalen. De rechter
bepaalde dat vorige week.
Volgens het hof heeft de
gemeente Horst aan de Maas
hierin niet juist gehandeld.

In het kader van het programma ‘Investeren in steden en dorpen’,
waarmee de Provincie impulsen wil geven aan een aantrekkelijke woonen leefomgeving, hebben Gedeputeerde Staten besloten drie ton subsidie
te geven aan drie brede maatschappelijke voorzieningen in Limburg.
Onder deze voorzieningen is ook multifunctioneel centrum De Wingerd in
Sevenum.

De stallensloop valt onder de
‘Ruimte voor Ruimte’- regeling.
Binnen deze landelijke regeling
wordt ervan uitgegaan dat het
slopen van bedrijfspanden op het
platteland de gebiedskwaliteit
verbeterd. Deze regeling is
gebaseerd op de overwaarde van
grond door een functie verandering. Door middel van een landelijke subsidieregeling (Regeling
Beëindiging Veehouderijtakken)
zijn intensieve veehouderijbedrijven in de gelegenheid gesteld om
hun bedrijf te beëindigen. In de
praktijk komt dat op het volgende
neer: een boer verkoopt zijn
mestrechten en sloopt daarna zijn
stallen gesubsidieerd.
Deze sloopsubsidie wordt betaald door de Provincie Limburg. De
provincie heeft hier 70 miljoen euro
voor beschikbaar gesteld. De overheid wil dat dit geld door middel
van extra woningbouw wordt
terugverdiend. Woningen mogen in
het buitengebied gebouwd worden
als per kavel een bedrag van
90.000 euro betaald wordt voor de
stallensloop. In Limburg is inmiddels bijna 700.000 m2 aan stallen
gesloopt.
Ook in Horst aan de Maas
hebben burgers gebruik gemaakt
van de regeling. Een Melderslonaar
bouwde enkele jaren geleden
voor gehandicapten. Daarnaast is de
De provincie ondersteunt de
een huis aan de Jaegerweg. Het
grote zaal te klein. Wethouder Freek
verbouwing en uitbreiding van mulpand werd gebouwd op grond
Seelen: “We zijn blij met de subsidie
tifunctioneel centrum met 100.000
van zijn ouders in het kader van
van de provincie. Dit geeft aan dat
euro. De verbouwing en gedeeltelijde Ruimte-voor-Ruimteregeling.
ke nieuwbouw is noodzakelijk omdat de provincie het belang inziet van
De Melderslonaar betaalde het
de vernieuwende ontwikkeling
het cultureel centrum een aantal
bedrag van 90.000 euro niet.
binnen het wonen-, welzijn- en
welzijnsfuncties zal overnemen
Daarop stapte de gemeente naar
zorgconcept zoals de gemeente
van zorgcentrum Sevenheym. Het
de rechter om hem te dwingen te
Horst aan de Maas Maas dat samen
huidige gebouw vertoont daarnaast
betalen. De rechtbank bepaalde
met de andere twee projectpartners,
tal van gebreken. Zo is de indeling
in augustus vorig jaar dat de
niet functioneel, de geluidsinstallatie De Zorggroep en Wonen Horst, voor
gemeente weliswaar vergunning
slecht en is het gebouw niet geschikt ogen heeft.”
had gegeven voor de bouw van de
woning, maar dat ze daarmee niet
automatisch een bijdrage voor de
sloop van stallen mocht vragen. Dat
was namelijk een compleet ander
doel, vond de rechter. En dus zou
de Melderslonaar het geld in de
portemonnee kunnen houden. De
gemeente Horst aan de Maas gaat
tegen het vonnis in hoger beroep.
Dat zal waarschijnlijk komende
maand dienen.
Wethouder Leon Litjens heeft er
vertrouwen in dat de gemeente de
zaak alsnog zal winnen.
“We hebben met de persoon in
kwestie juiste afspraken gemaakt.”
Hij is ook niet bang dat de
32 andere deelnemers aan de
het maashotel
Cuisine de la Meuse
het maashotel
eerste tranche van de Ruimtede de
la Meuse
De herfst doet de bomen en struikenCuisine
kleuren,
kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
voor-Ruimteregeling hun geld nu
zijn hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
terug kunnen krijgen van de geDe herfsthertegebraad
doet de bomen
envroeg
struiken
kanveranderen
weer aan.
Ook en
ditkleur:
seizoen kent
met een
winterskleuren,
garnituur. de
Ookkachel
de wijnen
van smaak
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
te Frankrijk,
denken van
fazant
meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk
meente. “Dit geval heeft specifieke zijn hoogtepunten.
u culinairOok
verwennen!
hertegebraad met een vroeg winters Laat
garnituur.
de wijnen veranderen van smaak en kleur:
elementen die voor de anderen
diep rood en vol, Veerweg
uit Frankrijk,
Spanje
en
Italië,
een
rijk assortiment vult onze wijnkaart.
niet gelden”, aldus Litjens.
9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
Laat
culinair
verwennen!
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax
+31 u
(0)77
463 28 67
info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl

‘genieten aan de Maas’

Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
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nieuws
verenigingen

Vogelen
voor beginners
Heb je al lang willen weten
welk vogeltje ’s avonds in je tuin
zo prachtig zingt? Dan krijg je nu
de kans! IVN De Maasdorpen
organiseert een vogelcursus voor
beginnende vogelaars. Je hoeft er
geen onitholoog voor te zijn;
belangstelling is wel een vereiste.
Zes keer (13 februari, 6 maart,
27 maart, 10 april, 24 april en 8 mei)
ga je ’s morgens in een klein groepje
op stap met een ervaren vogelaar
die je inwijdt in de geheimen van
het herkennen van vogels op uiterlijk, zang en gedrag.
Voor aanmelding en meer
informatie: Henny Grouls, telefoon
077 398 29 71.
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Succesvol concours
slagwerkers
Grubbenvorst
Op zondag 17 januari hebben John Relouw, Job Vanmaris, Wimco
Veerman, Marc Snijders, Rens van Dooren, Daan Eekers en Rick
Titulaer deelgenomen aan het LBT-slagwerkconcours in Wanssum.

Dienstenveiling Vrienden van de
Harmonie Sevenum

Cursus koemelken en
ijstaart maken
Zaterdag 6 maart wordt door
Vrienden van de Harmonie uit
Sevenum een dienstenveiling georganiseerd. Het lijkt nog ver weg, maar
de organisatie van zo’n dienstenveiling
neemt veel tijd in beslag. Inmiddels
zijn er honderd diensten aangeboden. Diensten kunnen nog tot en met
vrijdag 29 januari worden aangeboden
bij Harry van de Kolk, telefoon 077
467 32 84 of bij Eric Tielen, telefoon
077 467 37 79. Vanaf 30 januari wordt
gestart met het maken van een boekje
waarin alle aangeboden diensten
staan aangegeven.

Aan de aangeboden diensten zal
het zeker niet liggen. Zo heeft schilder
Dirckx als dienst het schilderen van het
kleinste kamertje in huis aangeboden.
Maar ook de dienst van ijsboerderij
De Veldweide mag er zijn. Zij biedt een
cursus koemelken aan, waarna van
de melk een ijstaart wordt gemaakt.
Ook zit er een vliegles van een uur,
aangeboden door Micro Light Airplane
(MLA) Traffic Port Venlo in het aanbod.
De organisatie is uiterst tevreden over
het grote diverse aanbod van diensten
en verwacht dat de dienstenveiling
een spektakelstuk wordt.

Overname
door
Munckhof
Van den Munckhof neemt de
zakenreisactiviteiten van
reisbureau DB Travel Consultancy
over. Het overgenomen bedrijf
uit Den Bosch was op zoek naar
een fusiepartner.
Directeur Tom Roefs van de
Horster vervoerder: “Wij zijn erg
content met de overname en we
zijn in staat om deze bedrijfstak
snel en adequaat over te nemen
binnen ons bedrijf”.
Met de overname is een
omzetgroei van één miljoen euro
gemoeid. Dick Braspenning van DG
Travel Consultancy: “Ik ben ervan
overtuigd in Munckhof een geschikte overnamepartner te hebben
gevonden. Zij hebben net als wij
service, kwaliteit en persoonlijke
dienstverlening hoog in het vaandel staan. Onze klanten zullen ook
in de toekomst perfect geholpen
worden, net zoals ze dat bij ons
gewend waren. Mijn medewerkster
Katrijn Berends verhuist trouwens
ook mee naar Munckhof”.

Luciënne
is derde
Slagwerker in actie op LBT in Wanssum
LBT staat voor ‘Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen’. De zeven
slagwerkers zijn lid van het slagwerkensemble van Harmonie Sint
Joseph uit Grubbenvorst en zij hebben

allemaal een eerste plaats behaald in
hun klasse. Voor Rick Titulaer was er
extra succes. Behalve het behalen van
de eerste prijs was hij ook afdelingswinnaar van de eerste divisie.

Alweer goed nieuws voor
Munckhof Reizen. Luciënne LitjensWeijs, werkzaam bij het Horster
vervoersbedrijf, heeft de derde plaats
in de race voor ’Reisadviseur van het
jaar’ in de wacht gesleept. Zij heeft
deze plek op het erepodium
gekregen tijdens de vakantiebeurs
die afgelopen week in Utrecht plaats
heeft gevonden.
Een dolblije Luciënne: “Ik ben zeer
verheugd met deze uitslag! De hele
avond ben je toch gespannen en dan
is het behalen van de derde plaats
in de landelijke verkiezing een kroon
op het harde werken”. Na een lange
selectieprocedure, waaraan ruim 5.000
deelnemers hebben deelgenomen,
werd Luciënne Litjens-Weijs in november al uitgeroepen tot beste reisadviseur in de provincie Limburg. Om die
titel te behalen diende ze, evenals twee
andere reisadviseurs uit onze provincie,
een offerte te maken voor een cruise.
Daarna werd zij door Solution Trainingen
onderworpen aan een verkoopgesprek,
waarin Luciënne haar kwaliteiten
diende te tonen.
Ze gaf daarbij veel informatie, zoals
tips, bestemmingsadvies, gezondheidsbepalingen en reisdocumenten. Deze
test heeft zij zo goed afgelegd dat ze
uiteindelijk de derde prijs heeft gewonnen in de landelijke verkiezing. “Tijdens
het verkoopgesprek heb ik mijn uiterste
best gedaan om de klant geheel naar
wens een reisaanbod te doen. Nu blijkt
nogmaals dat mijn aanpak succesvol is!”
In het verleden scoorden de reisadviseurs van Munckhof al vaker goed bij
deze verkiezing. In 2004 en 2008 werden
respectievelijk Lucienne Litjens-Weijs
van, destijds, Munckhof Reiswereld Horst
en Bea Crijns van Munckhof Reiswereld
Panningen tot ‘Beste Reisadviseur van
Limburg’ benoemd.
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Bakkerij Derix Horst
Limburgs Beste Echte Bakker
Bakkerij Gommans uit Sevenum derde
Twee bakkers uit de gemeente Horst aan de Maas, te weten Bakkerij
Derix uit Horst en Bakkerij Gommans uit Sevenum, waren genomineerd als
Beste Echte Bakkers van Limburg. Op woensdag 20 januari is de uitslag
bekend gemaakt.

Marc Derix met zijn bekers
Bij Bakkerij Derix uit Horst kan
de vlag uit. Deze Echte Bakker is in
Echt uitgeroepen tot beste bakker van
Limburg. Het is de vierde keer dat
Bakkerij Derix deze titel heeft gewonnen. Marc Derix is erg blij met het
resultaat. Hij vertelt: “Ik ben erg trots
op het team waarmee we dit resultaat
behaald hebben. Na een lang jaar met
veel brood- en vlaaikeuringen, onaangekondigde broodkeuringen door het
Nederlandse Bakkerij Centrum en
vakwedstrijden, werd na de Limburgse
Kampioenendag duidelijk dat we één
van de vijf finalisten waren. Tussen

Sinterklaas en Kerstmis zijn als laatste
test nog vijf, niet van tevoren bekend
gemaakte producten, opgehaald door
de keurmeesters en kritisch beoordeeld. Voor ons was dat natuurlijk een
spannende periode. Zeker ook omdat
de verbouwing van onze bakkerij net
op tijd voltooid was. In december waren we ook nog intensief bezig met de
ontwikkeling van de Horster Florian,
een brood met allemaal ingrediënten
uit de gemeente”. De eerste prijs is
gewonnen met diverse producten uit
het assortiment van Bakkerij Derix. Dat
waren: een witbrood, weinachtstoll,

Derix
Beste Echte Bakker
van Limburg 2010

rozijnenbroodjes, Limburgse kersenvlaai en saucijzenbroodjes.
De concurrentie was dit jaar, net als
bij de vorige kampioenschappen, erg
groot. Marc Derix: “Wanneer je in
ogenschouw neemt, dat de Limburgse
Echte Bakkers al drie jaar achter elkaar
de beste zijn van Nederland, kun je terecht spreken van sterke concurrentie.
Thijs Koolen, drievoudig Nederlands
kampioen, was bijvoorbeeld één van
de finalisten.” Op de vraag hoe Marc
Derix het succes gevierd heeft met
zijn medewerkers, antwoordt hij als
volgt: “Noord-Limburgers zijn over het
algemeen nuchtere, bescheiden en
hardwerkende mensen. We hebben
elkaar de hand gegeven, waarna het
deeg weer alle aandacht kreeg. Maar
we gaan met het hele team heerlijk
samen eten en laten de grote beker
met champagne vullen. Iedereen was
erg blij met het behaalde resultaat.
We beleven ons vak, waardoor iedere
dag als het ware een wedstrijd is. Wij
vinden dat onze klanten iedere dag
het beste verdienen en die klanten
zijn voor ons heilig.” Bakkerij Derix
gaat het behaalde succes ook met
zijn klanten vieren. Marc: “Wie iets te
vieren heeft, trakteert natuurlijk. En
wel op z’n Limburgs, en dat betekent
royaal. Het hele jaar zullen we leuke
acties houden.” Marc Derix is zeer te
spreken over de prestatie van Bas en
Joep Gommans van collega bakker
Bakkerij Gommans uit Sevenum. “De
prestatie van Bas en Joep mag gerust
uniek worden genoemd. Derde bij
de Limburgse Kampioenschappen en
zesde op de Nederlandse ranglijst op
het gebied van kwaliteit. Dat is uniek
voor deze regio. Zij verdienen alle lof
en geven ons de juiste prikkel om het
uiterste uit de kan te halen bij vakwedstrijden. Ik prijs me gelukkig met
zulke fijne collega’s.”

Wij trakteren!
•
•
•
•
•

1 grote Bigshopper met:
1 brood naar keuze
10 witte bolletjes
1 Ontbijtkoek
1 Toscaans Plukbrood:
Onze specialiteit!

• Van € 11,80 voor

€8,95

(Geldig van vrijdag 29 januari t/m
zaterdag 6 februari)

Kerkstraat 14, Horst
Tel: 077-3981085

Starters
in de regio
Brake Design

Bedrijf
Brake Design
Eigenaar Bram Kersten
Adres:
Gentiaan 15
5975 TG Sevenum
Telefoon 06 505 68 792
E-mail
info@brake-design.nl
Website www.brake-design.nl
Sector
ICT
Start
13-05-2009

”Internettoepassingen
op maat”

Joep Gommans

”Noord-Limburgers
zijn over het
algemeen nuchtere,
bescheiden en hardwerkende mensen”
Bakkerij Gommans uit Sevenum
werd tijdens het kampioenschap
derde van Limburg
Ook bij Bakkerij Gommans zijn op
16 december vijf producten opgehaald
voor de keuring. Joep Gommans: “Het
was een erg spannende dag. Je weet
immers niet welke producten er worden opgehaald, dus is het moeilijk om
de focus in de bakkerij op bepaalde
producten te leggen. Je moet dus over
je hele assortiment goed scoren en dat
vergt een enorme inspanning van de
bakkers”.
Joep Gommans over de concurrentie: “Een Echte Bakker is al een
bijzondere bakker met een hogere
kwaliteitsnorm dan een warme bakker. Binnen het Echte Bakkersgilde is
de afdeling Limburg al drie jaar op rij
de beste afdeling van Nederland. Om
binnen die afdeling nog eens met de
beste vijf te strijden om de titel, geeft
een zeer zware concurrentiestrijd. Het
bakkersteam van Gommans, dat een
grote bijdrage heeft geleverd aan het
behaalde resultaat, gaat een weekend
weg op kosten van de zaak. Ook de
klanten kunnen tellen op een lekkere
attentie. Joep: ”In de afgelopen vijf
jaar is er keihard gewerkt om naar
een top drie notering in Limburg
toe te werken en naar een top tien
notering in Nederland. Dat is gelukt.
Landelijk staan we op de zesde plaats
van de 250 Echte Bakkers.” Bas en
Joep Gommans over het resultaat van
bakkerij Derix uit Horst: “Wij willen
bij deze Marc Derix nog eens van
harte feliciteren met het geweldige
resultaat. De nieuwe gemeente Horst
aan de Maas mag zich gelukkig prijzen
met twee topbakkerijen binnen de
gemeente”.

Activiteiten:
Brake Design is een jong
bedrijf dat hoofdzakelijk
internetsites op maat ontwerpt
en ontwikkelt. Daarnaast kan ik
ook uw grafische vormgeving
verzorgd worden. Hierbij kunt u
denken aan visitekaartjes voor
uw bedrijf, maar ook aan
promotiemateriaal voor
evenementen zoals
uitnodigingen, posters, flyers en
entreekaarten.
Doelgroep:
Mijn doelgroep bestaat uit
relatief kleine bedrijven,
starters, verengingen, scholen,
verenigingen en andere
organisaties.
Onderscheidend vermogen:
Mijn werk bestaat
voornamelijk uit het verzorgen
van internettoepassingen op
maat die passen binnen uw
budget. Elke site is anders.
Ik zorg altijd voor een helder,
exclusief ontwerp en zoek een
passende oplossing die precies
aansluit bij uw wensen. Omdat ik
uitsluitend maatwerk internetsites
lever, betaalt u niet voor
onderdelen die u toch nooit
gebruikt.
Door middel van een door
mijzelf ontwikkeld beheersysteem, is het heel eenvoudig
om uw eigen website te beheren.
Dit systeem is erg flexibel,
waardoor ik precies de onderdelen
kan implementeren die u ook
daadwerkelijk gaat gebruiken.
Naast mijn bedrijf volg ik
momenteel een ICT-opleiding in
de richting multimedia.

Wonen in de Risselt in Horst?

AG
OPEN.00D
- 15.00 uur

30 januari 10

Te koop 2 onder 1 kap woning.
Meer weten? Bel 077-3988558
of www.mooiewoning.nl
Kilootje Konsalik?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst
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Rallion in de
Fookhook
Afgaande op hun vooruitgesnelde reputatie belooft het een
fantastische middag te worden als de Schotse formatie Rallion
aanstaande zondag het podium van de Fookhook betreedt. De
juichende recensies van hun albums en vooral hun liveoptredens
hebben van het in 2003 gestarte kwartet tot een veelgevraagde act
gemaakt. Rallion heeft dan ook een aantal ijzersterke troeven in
handen met twee vurige fiddlespelers, een betoverende zangeres en
een virtuoze snarenplukker.
Beide violisten, Fiona Cuthill en
Andrew Lyons, hebben een klassieke opleiding genoten voordat ze
verslingerd raakten aan de Schotse
folkmuziek. Verder hebben ze
gemeen dat ze zeer getalenteerde
componisten zijn.
De van oorsprong Nederlandse
zangeres Marieke McBean heeft
eveneens een klassieke opleiding.
Sinds haar vertrek naar Edinburgh in
2001 heeft ze zich volledig ondergedompeld in de Schotse folkmuziek.
In de levendige muziekcultuur van
die plaats heeft ze Andrew Lyons
ontmoet en is de kiem voor Rallion
gelegd. Marieke heeft zich de
Schotse zang zo eigen gemaakt dat

Expositie in gemeentehuis

L1mburg Helpt
De expositie van ‘L1mburg Helpt’ komt naar de gemeente Horst aan de Maas. De afgelopen tijd deed de
expositiekaravaan al verschillende locaties in onze provincie aan. De expositie bestaat uit vijftien grote fotopanelen
van zeven Limburgers met een passie voor hun projecten in de Derde Wereld. De foto’s zijn de gehele maand
februari te bewonderen in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.

zelfs de Schotten niet in de gaten
hebben dat ze uit Nederland komt.
Stevie Lawrence heeft een
geheel andere achtergrond dan de
andere bandleden. Hij is namelijk
begonnen als elektrisch gitarist in
een rockgroep. Al snel kwam ook
hij in de greep van de traditionele
muziek en heeft hij zich ontwikkeld
tot een van de meest prominente
gitaristen van Schotland. Ook op
andere snaarinstrumenten toont hij
zich een meester.
Hoogste tijd dat Nederland
met ze kennismaakt op zondag
31 januari in “De Sevewaeg” te
Sevenum. Aanvang 16.00 uur; de
toegangsprijs bedraagt 12,50 euro.

De geportretteerde provinciegenoten willen zich niet neerleggen
bij het sociale onrecht dat de derde
wereld teistert. Binnen de verschillende
stichtingen in Limburg vindt men elkaar
en wordt samengespannen voor een
concreet project. Men zet zich in voor
mensen die zijn geraakt door armoede,
gebrek aan gezondheid en onderwijs,
ondervoeding en kindersterfte. De afgelopen tien maanden bracht L1TV zeven
van deze projecten aan het voetlicht.
De aangrijpende documentaires laten
zien, dat duizenden Limburgers hart
hebben voor hun medemens ver weg.
Men probeert met de portretten te laten
zien dat ook kleine stapjes voorwaarts
betekenis hebben en hoop geven.
Filmmaker Marijn Poels uit Swolgen

Jubileumboek
De Baersdonck
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan heeft Creatief Centrum
de Baersdonck in Grubbenvorst een jubileumboek uitgegeven.
Het prachtige naslagwerk kost
14,95 euro en is verkrijgbaar bij
de Baersdonck, Kloosterstraat 76,
in Grubbenvorst.
Te bestellen via telefoon:
077 366 33 23, of per email:

baersdonck@dichterbij.nl.
Het boek is ook te koop bij enkele
plaatselijke ondernemers, te
weten: bakkerij Engels,
de bibliotheek en drogisterij
Schlecker in Grubbenvorst.

reisde in opdracht van Stichting Omroep
Limburg in tien maanden de halve
wereld rond. De Stichting heeft samen
met het Centrum voor Ontwikkeling
Samenwerking Limburg (COS) de
zeven projecten uitgezocht. L1 zond
zeven weekenden lang de films uit.
Ter afsluiting is een tentoonstelling
gemaakt, die in het provinciehuis en
daarna in de zeven gemeenten wordt
ingericht. Horst aan de maas is zoals
gezegd nu aan de beurt.
Directe aanleiding voor de locatie
Horst aan de Maas is de eerste aflevering die werd uitgezonden over het
werk en de passie van Meerlonaar René
Poels, die zich voor de Stichting Sint
Martinus belangeloos inzet voor het lot
van de straatkinderen in Rio de Janeiro.

Veel jonge kinderen vluchten uit de
favela’s door het geweld en de dominerende drugsmaffia die in deze wijken
de wetten stelt. Veel kinderen worden
ingezet als drugskoerier en dienen als
kanonnenvlees voor de drugsbazen.
Ook wordt steun verleend op straat met
straatkinderen én met kinderen uit de
favela’s, zoals krottenwijken in Rio worden genoemd. Sint Martinus richt zich
met name op kleinschalige, overzichtelijke en controleerbare projecten die
direct ten goede komen aan kansloze
kinderen. Daarnaast zijn er foto’s te zien
van het project Helpende Handen van
Venraynaar Bart Veldpaus in Chennai
(India). Dit project wordt met name
gesteund door leerlingen van het
Dendron College in Horst.
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Chris Cacavas on
the road

Chris Cacavas is terug in Horst
“Chris Cacavas is terug” kopte de Volkskrant vorige week al. Zijn nieuwste
album Love’s Been Discontinued oogst namelijk veel lof. Zondag 31 januari
staat deze Amerikaan met zijn band op de planken van Cambrinus in Horst.
Samen met Chuck Prophet maakte
Cacavas deel uit van de legendarische
band ‘Green on Red’. Hij wordt gekend
als organist en auteur van een aantal
knappe nummers. Na Green on Red verloopt zijn solo-loopbaan met wisselend
succes. De afgelopen vier jaar bracht hij
namelijk geen nieuwe albums meer uit.
Zijn nieuwste album Love’s Been
Discontinued is gelukkig een hit, dat
in tegenstelling tot de meeste eerdere
werken van deze in Los Angeles geboren songsmid. Zijn liedjes zijn namelijk
geen doorsnee hits, over het algemeen
moeten de songs meerdere keren
beluisterd worden alvorens ze bekleven.
Maar zijn meest recente werk is vanaf

de allereerste song toegankelijk en
pulseert bij de luisteraar naar binnen.
Met appetijtelijke hightech muziek en
close harmony vocals zet hij meteen de
toon. Moderne kloppende rock
‘n’ roll-pop met samples sluiten naadloos aan bij Cacavas’ inventieve gitaaren keyboardspel.
Het gitaar gedreven ‘Who’s Your
Whore’ en het daarop volgende ‘Follow
Me’ worden in recensies onmiddellijk tot popjuweeltjes verheven. Chris
Cacavas’ nieuwste tour beloofd er
een te worden met veel vindingrijke
progressieve muziek zoals die vandaag
de dag veel te weinig te horen is. Het
optreden begint om vier uur ‘s middags.

Eerste ‘Clash’

Gewassen en gestreken
Clash of
the Titans in Museum De Locht
Maar liefst drie bands uit
Horst aan de Maas doen mee
met de Regionale finale bij het
muziekspektakel ‘Clash of the
coverbands’ 2009 in Weert.
Aankomende zondag (31
januari) zullen ‘Campaign’ en
‘Juezz.com’ uit Horst en ‘Many
More’ uit Grubbenvorst strijden
om de felbegeerde podiumplaats in Paradiso. Deze bands
zijn namelijk al stukken
dichter bij de overwinning dan
de formaties die daags tevoren
in Blok 10 spelen. Daar vindt
een regionale voorronde plaats
voor the Clash of the
Coverbands 2010.
Andere groepen uit de
gemeente Horst aan de Maas,
zoals The Sparks en Pigtail
gingen hen al voor in eerdere
edities van deze landelijk
georganiseerde talentenjacht
voor coverbands. Helaas is het
nog geen van deze bands gelukt
om Paradiso te bereiken. Wie
weet lukt dat dit jaar wel met
een van de Horster bands.
Het festijn zal plaatsvinden in
muziekcentrum ‘De Bosuil’ in
Weert. In totaal zullen negen
Limburgse bands het tegen
elkaar opnemen. In deze RegioFinale zal duidelijk worden
welke coverbands de twee felbegeerde tickets weten te veroveren naar Paradiso. De twee
winnaars, de vakjury en de
publiekswinnaar mogen hun
regio vertegenwoordigen in de
Landelijke Halve Finales in de
Amsterdamse poptempel in
maart.

A Giant
Tribute
Predilection op de planken bij Blok 10
De bands ‘Predilection’ uit
Horst en ‘Stratex’ uit Lottum zullen
zaterdagavond op de planken van
Blok 10 in Horst staan. De coverbands
zullen die avond door de voorrondes
van ‘The Clash of the Cover Bands
2010 contest’ proberen te komen.
Nog twee andere Limburgse bands
doen deze avond een gooi naar de
overwinning. De hoofdprijs van deze
wedstrijd is een avond op het podium

van het Amsterdamse muziekwalhalla
Paradiso. Het programma die avond is
nogal gevarieerd door de uitgebreide
variatie aan bands: van nostalgische
sixties en funky brass, tot rock en
classic rock. Het publiek zal dan ook
zeer gevarieerd zijn: van jong tot oud,
van modern tot nostalgisch. De bands
worden door een professionele jury
beoordeeld. Maar ook het publiek
mag haar oordeel vellen.

Vakkundig uw schaatsen
laten slijpen?

e 8,- per paar
www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

van ’t Groenewolt Tweewielers
Kerkstraat 30
Broekhuizenvorst

Tel: 077-4631323
www.tweewielers.nu
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In de Horster Mèrthal
worden ook dit jaar weer
de ‘Giant Tribute’-feesten
gehouden. De feesten zullen
bestaan uit een Rock- en een
Happy- editie. De organisatie
heeft als doelstelling de
concerten van vorig jaar
“ruim te overtreffen”.
De Happy Edition zal op
27 maart plaatsvinden. Op deze
avond zullen dé dj’s uit de jaren
negentig hun rentree maken.
De Party Animals, The 4-tune
Fairytales, DJ Paul Elstak en
Charly Lownoise, alle grote
namen uit de house-scène,
zullen deze avond de draaitafel
bestieren.
Op 17 april vindt de Rock
Edition plaats. De tributebands
die dit jaar zullen optreden, zijn:
Queen (Duitsland), Guns ’n Roses
(Italië) en The Rolling Stones
(Zweden).
Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Metieske/Sevenum, Hans van
Bree/Venray en Sounds/Venlo.
De kaarten in Horst zullen niet
meer verkrijgbaar zijn bij Mikro

De tentoonstellingscommissie van Museum De Locht is erin geslaagd
een spraakmakende tentoonstelling van historische gebruiksvoorwerpen
samen te stellen. De naam van deze tentoonstelling is ‘Gewassen en
gestreken’. Een weergave over wassen, bleken, mangelen, drogen en
strijken door de jaren heen.

Een beeld van hoe men in het verleden de was deed
De tentoonstelling staat tot en
met 1 april in de speciale ruimte
voor wisseltentoonstellingen in het
museum. Het museum is tot 1 april
geopend op woensdag van 14.00 tot
17.00 uur en op zaterdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur.
Wassen was in vroeger jaren het
werk van de vrouw. Tegenwoordig
hebben volautomatische wasmachines het waswerk overgenomen. In vroeger jaren was dat zwaar
werk. Water sjouwen en verwarmen
met houtvuur. Daarna het wasgoed
in de tobbe doen en roeren, waarna
het natte zware wasgoed eruit
gehaald kon worden. De volgende
stap was het mangelen en te drogen
leggen of hangen van het wasgoed.
Na het drogen kwam het strijken, de
was opvouwen en opbergen.
Al met al kostte dat een volledige
dag per week, meestal de maandag.
De tentoonstelling brengt de ontwikkeling van dit alledaagse werk door
de jaren heen in beeld.

”Wassen was
vroeger zwaar werk”
Vanaf het moment dat mensen
kleren dragen, werd er gewassen, waarbij zeep werd gebruikt.

Een van de oudste bewijzen is een
Soemerisch kleitablet van drieduizend voor Christus, gevonden in
Mesopothanië.

”Zeep wordt al
duizenden jaren
gebruikt”
Vijfduizend jaar later gebruiken
de mensen nog steeds zeep om hun
kleren te reinigen. In essentie is
het wassen dus weinig veranderd.
Door het wasgoed veel te bewegen
en met behulp van water en zeep,
wordt het vuil eruit gehaald. Dat
gebeurde aanvankelijk op stenen
aan de rivier, vervolgens in grote
(houten) wastobbes in combinatie
met diverse ingenieuze instrumenten. Dit alles om het water en het
wasgoed in beweging te krijgen.
Daarna kwamen de wastrommels
die met de hand bediend werden.
Ook werd gebruikgemaakt van de
elektrische ‘langzaamwasser’, in
combinatie met een losse centrifuge.
Uiteindelijk bracht de volautomatische wasmachine met geïntegreerde
centrifuge en stoomstrijkijzers het
wassen en strijken van kleren naar
arbeidsvriendelijker niveau.

Quintella op de planken

Quintella, klaar voor haar eerste concert
A-capellagroep Quintella geeft
op 7 februari in café Cambrinus
haar eerste concert. Vorig jaar is het
gezelschap begonnen en de groep
heeft flink aan een uiteenlopend

repertoire gewerkt. Klassiek, pop,
rock, country, Keltisch: alle genres
passeren de revue, uiteraard zonder
instrumenten, dus alleen vocaal.
Het concert begint om 16.00 uur.
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Arbeidsmigratie en Wonen
Werken, wonen, leven: deze volgorde past bij de integratie van de arbeidsmigranten in onze samenleving.
We schreven hier eerder over. Sinds de jaren negentig zijn Poolse migranten werkzaam in onze gemeente.
Het werken is een zaak tussen werkgever en arbeidsmigrant. Bij het wonen spelen de gemeente en de
woningcorporatie een rol. Bij het onderdeel leven is onze gemeenschap betrokken. Movisie deed onderzoek naar
de sociale aspecten van de instroom van arbeidsmigranten. Op maandag 18 januari stond het wonen centraal op
een door Wonen Limburg georganiseerde bijeenkomst. De bijeenkomst vond natuurlijk plaats in Meterik.

Veranderen II
In deel I van vorige week zagen we dat de meeste veranderingen
vanzelf plaatsvinden; veranderingen overkomen je. Van voorgenomen
veranderingen komt maar een klein gedeelte uit. Er zijn veel veranderingen in je omgeving, dichtbij en veraf. Het bedrijf of de instelling waarbij
je werkt verandert. Je verandert zelf; door het ouder worden, verander je
vaak ongemerkt. Veranderingen binnen bedrijven en instellingen gaat
meestal niet zonder problemen. Verandermanagement wordt steeds
belangrijker, zeker in deze onzekere tijd van recessie.
Veranderen binnen bedrijven en
instellingen kan via vijf kleuren. Elke
kleur geeft een bepaalde methode aan.
Is dit toe te passen op persoonlijke veranderingen? Een bedrijf is immers niet
meer dan een verzameling mensen die
samen een bepaald doel nastreven.

”Elke kleur
geeft een bepaalde
methode aan”

Er blijven nog voldoende vragen over
Wonen Limburg heeft zes
vestigingen in Limburg, waaronder
Wonen Horst, Wonen Venray en Wonen
Helden. Ze beheert 24.000 woningen;
haar taak is het bieden van huisvesting
aan mensen die dat niet goed zelf
kunnen.
In Nederland zien we een instroom
van rond de 200.000 Poolse werknemers. In Noord- en Midden-Limburg
zou het gaan om circa 20.000 personen. Eigenlijk zouden we moeten spreken over MOE’èrs: migranten afkomstig uit de Midden- en Oost-Europese
landen. Het gaat dan om acht à tien
landen. Rond 90% van de migranten is
echter uit Polen afkomstig. Ze werken
hier steeds meer permanent. In het
begin veelal in de agrarische sector,
daarna ook in de bouw en in het transport. De laatste jaren zien we steeds
meer buitenlanders in de dienstverlening, vooral in de horeca. Voornamelijk
nemen ze werk over dat Nederlanders
niet meer (willen) doen. Een uitzondering daarop is de transportsector. Hier
is wel sprake van verdringing.

”Natuurlijk brengt
migratie ook
spanningen met zich
mee”
”We moeten ook kijken naar de
kansen die arbeidsmigratie biedt”, aldus Rudy de Jong, directeur van Wonen
Limburg. ”Het kan een antwoord
zijn op de krimp van de bevolking.

Arbeidsmigratie houdt de dynamiek
in de samenleving. In de geschiedenis zagen we steeds dat plaatsen die
mensen aantrokken zich ontwikkelden.
Mensen hebben daar hun ambities
kunnen realiseren. Natuurlijk brengt
migratie ook spanningen met zich
mee.”
De kwaliteit van de huisvesting voor migranten heeft zich
positief ontwikkeld. In de SKIA, de
Stichting Keurmerk Internationale
Arbeidsbemiddeling, zijn werkgevers,
werknemers en de Vereniging van internationale Arbeidbemiddelaars (VIA)
vertegenwoordigd. “Het doel van de
certificering door SKIA is dat arbeidsmigranten humaan en veilig worden
gehuisvest en niet worden uitgebuit”,
zegt Anneke Miedema, directeur van
de SKIA. “Ondernemingen die gecertificeerd zijn bieden goedgekeurde
huisvesting en onderscheiden zich
daardoor. Alle goedgekeurde locaties
zijn opgenomen op onze site.”
Wonen Limburg en SKIA spraken
door middel van een convenant af dat
de huisvesting die Wonen Limburg
gaat aanbieden, voldoet aan de normen van SKIA.
Burgemeester Kees van Rooij benadrukte dat het in de toekomst toch
vooral moet gaan om het samen doen.
”Onze gemeente voert een actief
beleid ten aanzien van arbeidsmigratie. In de oude gemeente Horst aan de
Maas kenden we zo’n 200 huisvestingslocaties voor migranten. Deze zijn
alle gecontroleerd en het merendeel
voldeed aan de eisen. Op sociaal-cul-

Yogacentrum L’Espoir
U kunt bij ons o.a. terecht voor Ha-Tha yoga
(de zachtere vorm) en Ashtanga yoga (de pittige vorm)
Nog nooit yoga gedaan?
Bij voldoende deelname start er een beginnersgroep
op maandag van 20.15 uur - 21.15 uur o.l.v. Monique Litjens
Voor de eerste 5 lessen  25,Voor meer informatie:
tel. 077-3988482 of 3985136 . Almeweg 11, 5961BD Horst
e-mail: yogalespoirhorst@home.nl . www.yogacentrumlespoir.nl

tureel gebied doen de Stichting ARKA
en de Poolse Parochie uitstekend
werk. De problemen als gevolg van
drankmisbruik hebben we ondervangen door een betere voorlichting over
onze regels. De migranten zullen nodig
blijven, daarom is het belangrijk dat
ze zich welkom voelen”, besluit Kees
van Rooij.

”Het is belangrijk
dat ze zich welkom
voelen”
De sociale aspecten zijn door
Movisie onderzocht. Half maart is het
eindrapport klaar. Matthijs Uyterlinde
besprak enkele voorlopige resultaten.
”Het onderzoek is vooral kwalitatief
en niet kwantitatief. We hebben niet
geteld, maar de mensen laten vertellen.” Movisie sprak met drie betrokken
partijen: allerlei betrokken organisaties
en instellingen, met arbeidsmigranten
en met inwoners.
Veel Polen in ons gebied zijn via
informele netwerken binnengekomen.
Veel van de huidige migranten hadden
hier al familie of kennissen. Contacten
via een uitzendbureau horen bij het
formele netwerk.
Het onderling vertrouwen tussen
Polen is niet groot, behalve binnen
familieverband. Daarom is het begrijpelijk dat ze hier geen vriendschappen opbouwen met Nederlanders.
Ze voelen zich hier niet echt thuis,
maar zijn wel tevreden. Een toenemend deel zal zich blijvend
vestigen in ons gebied. Het werk
verschuift immers van tijdelijk naar
permanent; jonge Poolse gezinnen
gaan minder snel terug. Er ontstaan
huwelijken met Nederlanders.
Tot 24 januari kon u een stem
uitbrengen voor de verkiezing van
’Medewerker van het jaar’.
Hay Soberjé van ’Aardbeienland’
schoof één van zijn Poolse medewerkers naar voren. Hij roemt hem om
zijn inzet en plichtgetrouwheid.
De inleidingen op maandag 18
januari eindigden met de vragen op
bijgaande foto. Daarmee is meteen
duidelijk dat er nog lang geen einde
is aan de discussie.

een bedrijf en je eigen veranderingen?
Waarschijnlijk is er een grote parallel.
Immers, net als de mens heeft een bedrijf een levenscyclus. We zien opgang,
stabilisatie en neergang.
De neergang kan natuurlijk ook bestaan
uit een overname door een ander
bedrijf. In feite gaat het erom welk doel
je voor ogen hebt in je leven. En of je
bereid bent hiervoor offers te brengen.
Immers: ”Wie altijd de wind in de rug
wil hebben, komt nooit thuis.”
Heb je een blauwdruk van je
leven voor ogen en hoe bereik je dit?
Sommigen weten op jonge leeftijd wat
ze willen en bereiken dit ook. Anderen
prijzen hen daarmee gelukkig.
Maar zijn ze dat ook? Vaak is het doel
gericht op materie en uiterlijke schijn.
Het leven zit waarschijnlijk ingewikkelder in elkaar. Er kunnen dagelijks
dingen gebeuren die het bereiken van
het doel onmogelijk maken. Zelf veranderen via de geeldrukmethode lijkt
iets voor een gezinssituatie of een samenlevingssituatie. Samen werken aan
verandering heeft toch meer dimensie
dan alléén veranderen.
Groendrukdenken is veranderen als
gevolg van leerprocessen. Extra kennis
en vaardigheid opdoen en daarmee
zelf komen tot verandering in gedrag is
natuurlijk prima. Natuurlijk moet hierbij
wel voldaan worden aan een bepaalde
behoefte. Leren doe je in feite altijd, als
je er tenminste voor openstaat.
Bij het witdrukdenken ga je na welke veranderingen er in de omgeving
zijn en wat dat voor jou kan betekenen.
Door een inspirerende toespraak ga je
vrijwilligerswerk doen. Je gedrag kan
veranderen door goede voornemens.
De kunst is om dit vol te houden!

Je kunt een blauwdruk, een volledig ingevuld plan van je bedrijf,
ontwerpen en dit realiseren. Voor
een starter is dit een voor de hand
liggende aanpak. Voor veranderingen
binnen bestaande grote bedrijven
wordt blauwdrukdenken lastiger. In
het geeldrukdenken worden belangen
bij elkaar gebracht. Men streeft naar
win-winsituaties en coalities. Het woord
’polderen’ hoort hier bij. Denk aan de
besluitvorming over het rekeningrijden.
Het eindresultaat is niet vooraf bekend.
Deze aanpak zie je met name in de politiek en in grote en maatschappelijke
organisaties.
Het rooddrukdenken komt alleen
in het bedrijfsleven voor. Door een
bepaald personeelsbeleid probeert
men de vastgestelde doelen te verwezenlijken. Denk aan beloningsbeleid,
aandacht voor motivatie, een andere
manier van leidinggeven.
Het groendrukdenken, de vierde
methode, is het aanbrengen van
verandering via leerprocessen. Het gaat
hierbij om lerende organisaties.
Het behalen van het beoogde eindresultaat is niet gegarandeerd. De laatste
en meest open manier van veranderen
is via het witdrukdenken. Deze aanpak
gaat ervan uit dat alles vanzelf verandert en dat je de aard van deze veranderingen moet ontdekken en omschrijven.
Het resultaat is niet voorspelbaar.
In totaal zijn er dus vijf wegen
waarlangs een bedrijf of instelling,
Uiteindelijk gaat het erom dat
klein of groot, veranderd kan worden.
je een leven leidt dat je de meeste
In de praktijk komt het vaak neer op
voldoening geeft. Dit bereik je door
een mix van deze methoden.
zelfbewust en doelgericht te veranderen. Dit zelf ontdekken is al een grote
stap in de juiste richting. Met moed,
geduld en wijsheid kom je een heel
eind. Het vermogen om te veranderen,
is ook de kunst van het loslaten. Is de
kunst van het loslaten ook de kunst van
het leven? Geef uw mening of ervaring
Is dit toepasbaar op je persoonmet veranderen door aan
lijke veranderingen en is er een
redactie@hallohordstaandemaas.nl.
overeenkomst tussen veranderen in

”Is veranderen
de kunst
van het loslaten?”

”Is dit toepasbaar
op je persoonlijke
veranderingen?”

Bamiblok

Van Laan 24x125 gram

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

Bami Oriental

 9,95
 9,95

Van Welten 18x135 gram

voor overige aanbiedingen zie:
www.huubkes.nl
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Valse brandmelding in Sevenheym

Brandweer Horst aan de Maas reageert snel
Vorige week maandag kreeg de brandweer van Horst aan de Maas een
brandmelding vanuit verzorgingshuis Sevenheym in Sevenum. Bewoners
werden uit voorzorg naar het restaurant van het verzorgingshuis gedirigeerd, in afwachting van de komst van de brandweer. Het bleek loos alarm.
Na onderzoek vertrok de brandweer onverrichter zake weer naar de
brandweerkazerne. HALLO vroeg aan brandweercommandant Hans Peters
hoe vaak (automatisch) loos alarm voorkomt in onze gemeente en hoe snel
de brandweer ter plekke kan zijn.

Cactus
Column

Spreken

De eerste raadsvergadering
van de nieuwe gemeente Horst
aan de Maas was natuurlijk
precies wat de overvolle tribune
ervan verwachtte. Die tribune
met trotse schoon-, groot- en
andere ouders was leuk om te
zien. Aangevuld met vrienden,
buren en kennissen waren allen
in hoopvolle verwachting wat of
hun sieraad van de maatschappij
ervan terecht zou brengen.
De installatie op zichzelf was al
een familiefoto waard, het
afleggen van een eed of belofte
doe je immers niet zo maar. Het
voorlezen van de coalitieverklaring vervolgens ,bleek tot
teleurstelling van een aantal
aanwezigen een zeer tam
verhaaltje te zijn. Veel beloften
die uiteindelijk evenzoveel
schulden zullen gaan maken.
De geschiedenis wordt wat dit
betreft, gewoon voortgezet.
De skate baan komt opnieuw aan
de orde evenals de fietspaden
waar in het verleden al zoveel
over te doen is geweest.
Maar bij de start van deze
nieuwe gemeenteraad toch nog
een welgemeend advies aan elke
medespeler. Namelijk het advies
om een cursus Spreken in het
Openbaar te gaan volgen.
Het was triest om te horen
hoe, op zichzelf interessante
opmerkingen en verklaringen
werden afgeraffeld, waarbij de
sprekers niet fier de zaal inkeken,
zo van: hoor je wel hoe ik
daarover denk..... Anderen lazen
hun verklaring voor alsof ze bang
waren dat ze niet serieus werden
genomen. Op de aansprekers
toon van: ligt- de overledene -in de- vóór-of-in-de- achterkamer...
Dus raadsleden en wethouders,
spreek recht voor de raap, kijk de
mensen aan en weet zeker dat jij
alleen gelijk hebt! Een slaapverwekkende vertoning zorgt alleen
voor minder publiek op de
tribune en voor ongeïnteresseerdheid in, soms , belangrijke
items.
Cactus

”Brandmeldingen
nemen we altijd
serieus”
Wanneer Hans Peters terugkijkt,
komt hij op zo’n vijftig automatische
meldingen per jaar. Dit betreft dan wel
de oude gemeente Horst aan de Maas.
“In principe rukt de brandweer altijd
uit. De meldkamer neemt dan wel zo
snel mogelijk contact met ons op wanneer het loos alarm blijkt te zijn.
Landelijk is men een protocol
aan het bedenken om de meldingen
terug te dringen. In Horst aan de
Maas voeren we sinds enige jaren
een sanctiebeleid. Bij herhaaldelijke
nalatigheid krijgt het bedrijf of de
instelling de kosten gepresenteerd
wanneer we steeds voor niets komen
opdraven. We hebben het tenslotte
over gemeenschapsgeld”, zegt Peters.

”Voorkomen is beter
dan genezen”
Vorige week was er de melding
vanuit Sevenheym, waarbij bewoners
naar het restaurant werden gebracht
uit voorzorg. De melding was heel
serieus en er is ook daadwerkelijk
een brandlucht waargenomen.
“Waarschijnlijk had het toch te maken
met de geur die van het dakdekken
kwam en die via de luchtbehandeling
naar binnen werd gezogen. Overigens
waren er wel de nodige voorzorgs-

Bij de brandmelding vanuit Sevenheym was de brandweer zeer snel ter plekke
maatregelen genomen en heeft de
BHV-organisatie (bedrijfshulpverlening) erg goed gereageerd”, aldus
de brandweercommandant.
Vorige week woensdag kwam
de melding dat er een auto te water
was geraakt bij veerpont Broekhuizen
- Arcen.
Daar waren liefst zeven brandweerauto’s, drie politiewagens en een
ambulance ter plekke. De auto was
zonder inzittenden te water geraakt.
Hoe het mogelijk was dat zoveel
hulpverleners tegelijkertijd uitrukten,
is te verklaren, zegt Peters. “Omdat

de zijde van de Maas niet bekend
was, werd aan beide zijden van de
Maas aangereden. Bij een dergelijke
melding komen ook de Officier van
Dienst en een duikploeg aanrijden.”
De uitruktijd van de brandweer
is vrij kort. Zo kennen Lottum en
Sevenum een uitruktijd van rond
vier minuten en Horst van zo’n
vijf minuten. Dit geldt voor zowel
overdag als ’s nachts. Wanneer de
brandweer ter plaatse is, hangt af
van de rijafstand en weersomstandigheden. Naast het actief bestrijden
van branden doet de brandweer ook

aan brandpreventie, bijvoorbeeld
door middel van de rookmelderactie.
Die doet het nog steeds erg goed.
Maandelijks hangt de brandweer ongeveer vijftig melders op. Momenteel
is de actie weer wat nieuw leven
ingeblazen, wat leidt tot reacties uit
Tienray, Swolgen en Meerlo, die nu
ook bij Horst aan de Maas horen.
“We willen Horst aan de Maas zo
brandveilig maken als maar kan en
daar hoort preventie absoluut bij”,
besluit Peters.
Wilt u reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Bespreking Poll week 02

De bestrijding van de gladheid door de gemeente is prima in orde
Naar aanleiding van deze stelling is 46 maal gestemd, meer dan
gemiddeld. Ook zijn er vier schriftelijke reacties binnengekomen. Deze zijn op
de site www.hallohorstaandemaas.nl te lezen. Achttien mensen waren het
eens met de stelling. De overigen konden zich niet in de stelling vinden.
De vier schriftelijke reacties geven enige achtergronden weer. Hier komt
het volgende naar voren. Het tegengaan van gladheid is niet alleen een taak
van de gemeente. Ook inwoners dragen hieraan bij, door hun eigen stoep

en mogelijk die van anderen ijsvrij te houden. Niet iedereen kan dit ook
daadwerkelijk uitvoeren, bijvoorbeeld als gevolg van een beperking. Juist deze
mensen hebben extra behoefte aan een veilige omgeving.
Opmerkelijk is dat het centrum van Horst enkele malen genoemd wordt als
plek waar het best wat beter zou kunnen. Is dit mogelijk een aandachtspunt
voor gemeente en winkeliers? Ook de milieubelasting door strooizout wordt
genoemd. Dit is ook een reden om hier zorgvuldig mee om te gaan.

Automobilisten zouden over moeten schakelen
op elektrisch vervoer
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Meer dan ooit staan duurzaamheid en belasting van de omgeving in de
belangstelling. Door de economische problemen wordt dit bevorderd. Mensen en
ondernemers gaan innovatiever en meer op lange termijn denken. De voorraad
fossiele brandstof is beperkt. Een van de manieren om minder CO2 uit te stoten is
het rijden op elektriciteit. De techniek hiervoor ontwikkelt zich snel. Elk zichzelf
respecterend automerk komt met een door elektriciteit aangedreven auto op
de markt. Voor de kortere afstand is elektrisch vervoer nog het meest geschikt.
Het aantal kilometer per volle accu is beperkt. Niet iedereen is voorstander van
elektrisch rijden. Tegenstanders wijzen erop dat het meeslepen van een zware
accu een beperking is.

Daarnaast moet de elektriciteit natuurlijk wel op een duurzame manier
opgewekt zijn. Het grootste gedeelte van de elektriciteit die we verbruiken,
halen we uit geïmporteerde steenkool. Duurzame bronnen van elektriciteit
zijn zonlicht, wind- en waterkracht. Ook komt duurzame energie uit aardwarmte en uit biomassa. Biomassa dient wel de juiste samenstelling te
hebben.
De vraag is wat u vindt. Graag horen we uw mening over de stelling.
Geef uw mening via de website. Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide
reactie daar weer te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 03) > De verkoop van alcohol door supermarkten moet verboden worden > eens 38% oneens 62%
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Doek valt voor
zanggroep Chapeau
Het doek valt voor zanggroep Chapeau, onderdeel van de Gemengde
Zangvereniging (G.Z.) Egelsheim uit Hegelsom. Chapeau bestaat sinds
2006. Nadat Jeroen Verberkt vorige zomer te kennen gaf te willen
stoppen bij Chapeau, brokkelde het langzaamaan af. Begeleider Geert
Josten haakte enige tijd later ook af, waardoor de groep zonder muzikale
begeleiding zat. Een opvolger was niet te vinden, waardoor het bestuur
van G.Z. Egelsheim half januari heeft besloten zanggroep Chapeau op te
heffen.
Chapeau had twee muzikale
begeleiders: Geert Josten en Jeroen
Verberkt. Geert begeleidde de
zangers van Chapeau met gitaar en
ondersteunde het koor samen met
Jeroen als baszanger. Jeroen was
tekstschrijver en arrangeur en bracht
vaak eigen werken uit, die dan werden uitgevoerd door Chapeau. Hij gaf
al voor de zomervakantie van 2009
aan te willen stoppen. Het bestuur
van G.Z. Egelsheim ging haastig op
zoek naar een vervanger, maar die
was niet te vinden.

”Half jaar zoeken
leverde niets op”
“Alle dirigenten in de regio hebben al één of meerdere koren onder
zich. De intensieve zoektocht leverde
dan ook niets op”, aldus Annie Smitsvan der Werf, secretaris van G.Z.
Egelsheim.
Geert Josten vindt het jammer
dat er een einde komt aan Chapeau.
“Ik hoop echter dat zich in de nabije

Het Kerkbos in America heeft twee weken geleden een kleine metamorfose ondergaan met hulp van leden van
Jong Nederland America.

toekomst toch nog een dirigentbegeleider meldt, zodat Chapeau een
herstart kan maken. Bij de zanggroep waren zo’n twintig personen
vanaf veertien jaar actief. Het is
jammer voor deze jongeren, want
de enige mogelijkheid voor hen is
aansluiting zoeken bij Happy Sound,
een ander koor van G.Z. Egelsheim”,
zegt Josten. Het bestuur van G.Z.
Egelsheim betreurt het ten zeerste
Chapeau op te moeten heffen.
Er blijkt een hopeloos tekort te zijn
aan dirigenten, vooral voor jongerenkoren zoals Chapeau. De meeste
mensen die in aanmerking zouden
komen, hebben al te veel groepen
of konden niet op de avond waarop
Chapeau kon.

”Blijf hopen op een
dirigent begeleider”
Voor het bestuur van G.Z.
Egelsheim zat er weinig anders op
dan de stekker van Chapeau eruit te
trekken.

Einde oefening
voor de leden van Zanggroep Chapeau

Gezamenlijk jeugdbal
Verenigingen bundelen
krachten
Het allereerste ‘Vastenoavend Jeugdtreffe’ van het Plaggerijk
wordt een feit. De Grubbenvorster verenigingen gaan namelijk
gezamenlijk een carnavalsbal voor hun jeugdleden organiseren.
De verschillende carnavalsactiviteiten vinden meestal op
dezelfde dag plaats, één week
voor carnaval. Aangezien de
meeste kinderen bij verschillende
verenigingen zijn, is het voor de
jeugd moeilijk kiezen. Elke
vereniging zag mede hierdoor de
opkomst teruglopen. Vorig jaar is
enkele weken na carnaval met
succes het initiatief genomen om
gezamenlijk een carnavalsbal te
organiseren. Het resultaat is dat
Jeugdclub ’t Groenewoud,
Harmonie St. Jozef, volleybalclub
Aspargos en voetbalvereniging
G.F.C. op zaterdag 6 februari om

Jong Nederland America
snoeit bos

drie uur een carnavalsspektakel
organiseren bij laatstgenoemde
vereniging op sportpark d’n Haspel.
Het feest is voor alle jeugd van
Grubbenvorst, dus iedereen, ook
jongeren van andere verenigingen,
zijn van harte welkom. Tijdens het
feest zal onder de leden de prins,
prinses en adjudanten verkozen
worden.
De plaatselijke carnavalsband
’Pats’ zal optreden, samen met
diverse Grubbenvorster artiesten.
Ook zullen de Toddezek niet
ontbreken en Prins Joep 1 met de
Raad, de jeugdprins met gevolg en
de dansgarde zullen er zijn.

De laatste jaren heeft er vrijwel
geen onderhoud meer plaatsgevonden
in het Kerkbos in America. Hierdoor
kregen woekerplanten vrij spel.
Het bos groeide dicht, waardoor de
paadjes in het bos steeds moeilijker
te bewandelen waren. Door stormschade in het verleden waren vele
bomen omgewaaid of flink beschadigd. Een opschoonbeurt was op zijn
plaats, maar het kerkbestuur van de
RK-kerk in America, eigenaar van het
Kerkbos, had niet genoeg mensen
en middelen om deze klus op korte
termijn te klaren.
Door het project ’America in het
Groen’ van het IKL (stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
in Limburg), dat in samenwerking
met de dorpsraad van America groene
’klusjes’ zocht in America, ontstond
het idee om leden van Jong Nederland
America te vragen te helpen bij de
snoeiwerkzaamheden. Eerst zou het
IKL de door de stormschade beschadigde grote bomen ruimen en daarna
zouden de leden van Jong Nederland
America de onderbegroeiing aanpakken. Het plan werd al snel omarmd
door het kerkbestuur en de omwonenden.

”Vol goede moed,
met beugelzagen,
handzagen en
knipscharen trokken
wij het bos in”
Marco Hesp van Jong Nederland
America: “Als je ’n verzoek krijgt om
aan zo’n klus deel te nemen, dan moet
je dit natuurlijk even intern bespreken.
Maar eigenlijk waren we daar heel
snel uit. Natuurlijk wilden wij graag
het Kerkbos in met onze leden om de
onderbegroeiing te snoeien. Lekker

het bos in, dat doen we natuurlijk wel
vaker om er spellen in te spelen en zo,
maar nu dus om er in te werken. Leuk
en nuttig werk ook nog eens. Want als
we er nu niets aan doen, dan kunnen
we er over een paar jaar niet meer
in, omdat ’t dan helemaal dichtgegroeid is. Leden die graag mee wilden
helpen, konden zich vrijwillig opgeven
voor deze dag”.
Peter Joosten van het IKL begeleidde de dag in het Kerkbos. Peter
begeleidt vaker scholen en jeugdverenigingen in dit soort projecten. Het
begint met een korte uitleg van wat
de bedoeling is die dag, en daarna
krijgen de kinderen uitleg over de
snoeimethoden. Het gaat daarbij met
name om de goede veiligheidsinstructies bij ieder gereedschap.
Marco Hesp: “Het verhaal van
Peter is erg duidelijk en de kinderen zijn meteen geboeid door zijn
enthousiasme en wij trouwens ook.
Je kunt zien dat hij dit vaker doet.
Na de instructies werden er groepjes
gemaakt en zo trokken we, met de
door de Spar en Phicoop gesponsorde
oranje mutsen, het bos in. Vol goede
moed en met de beugelzagen, handzagen en knipscharen in de hand kreeg
ieder groepje een eigen gebied dat ze
mocht beheren. De laatste aanwijzingen werden door Peter gegeven en
toen gingen we aan de slag. Leuk om
te zien hoe gedreven en fanatiek men
te werk ging. Niet alleen kleine, maar
ook al wat grotere bomen gingen,
onder luid geroep van ’van onderen’,
tegen de vlakte. Daarna de kleine
takjes eraf en er een mooie schuthoop
van maken, dierenhotels, zoals Peter
ze noemt”.
Peter Joosten: “De dieren in dit
bos zullen profiteren van ons werk.
Vogeltjes broeden in de schuthopen,
muizen en insecten vinden er hun
voedsel en deze trekken weer andere
dieren aan. Het bos gaat leven. Door

het snoeien van de vuilboom bijvoorbeeld gaat deze plant weer uitslaan en
dat trekt de gele citroenvlinder aan.
Deze paren hierbij en de rupsen leven
hiervan.”
Na de lekkere warme soep, het
broodje knak en de krentenbol beloofde Peter het groepje met de mooiste
en grootste schuthoop van takken een
bijzondere prijs te geven. Dit stimuleert
ze natuurlijk om nog eens hun uiterste
best te doen en al snel ontstonden er
de mooiste creaties. De meeste overigens in de vorm van een hut, waar ze
later vast nog eens gaan spelen.

Hutten bouwen,
sporen zoeken,
indiaantje spelen,
wat is er nog leuker?
“Dat is natuurlijk ook een beetje
de bedoeling van zo’n dag. De kinderen
stimuleren om lekker buiten te gaan
spelen. Hutten bouwen, sporen zoeken,
indiaantje spelen noem maar op. Wat is
er nog leuker?”, aldus Hesp.
Het groepje van Teun van der
Sterren had de mooiste en de beste
schuthoop gemaakt. Hij mocht dan ook
’de berenpoot’ in ontvangst nemen,
een in hout gebrande voetafdruk van
een beer. Besloten werd om deze op te
hangen in Blokhut Ôs Thoês van Jong
Nederland America, ter herinnering aan
deze bijzondere dag. Het was ook een
geslaagde dag en iedereen was erg
tevreden, zeker toen iedereen nog een
snoepzak kreeg van de dorpsraad. Na afloop werd er al voorzichtig een afspraak
gemaakt voor een vervolg op deze dag.
Marco Hesp: “We zijn nog niet
klaar in het Kerkbos en het beviel ons
zo goed. Ik sluit niet uit dat we in het
najaar nog eens gaan snoeien met z’n
allen. We hebben nu de smaak te pakken, dus…”.
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15
VRAGEN
Mies&Flo
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.

Column aan Rob Geraats

School- versus
vakantieboeken!
Schoolboeken, leesboeken,
prentenboeken, stripboeken,
kookboeken, hobbyboeken en
vakantieboeken. In deze
periode is iedereen enthousiast de mooiste zonneparadijsjes aan het zoeken voor
zomervakantie 2010. In plaats
van schoolboeken richten wij
ons nu dus op vakantieboeken.
De mega-irritante GogoXtravel-Beachmaster-spotjes op
tv maken ons toch wel erg
nieuwsgierig naar de zomeraanbiedingen van dit jaar. Middagen
lang kwijlend achter de computer de mooiste stranden, leukste
feesten en lekkerste cocktails
bekijken. De bestemming is wel
altijd een moeilijke kwestie.
Lloret de Mar, Siofok, Blanes,
Marmaris, Albufeira, Chersonissos of Rimini. We kunnen in heel
Europa terecht. Wat wij ons
afvragen, is waarom onze,
blijkbaar impossible, droomvakantie niet wordt aangeboden.
Een trip door Europa waar we
alle hotspots afgaan. Natuurlijk
wel in stijl. Kamers met kingsize
bed en een zee-strand-blauwelucht-uitzicht, minimaal twee
inloopkasten, rijk gevulde
minibar, alle beste clubs en
feesten afgaan, een stad vol met
fashionshops en natuurlijk het
allergrootste zwembad wat wij
maar kunnen bedenken. En dat
allemaal voor maar een klein
prijsje. Ho! Stop! Back to earth!
Onze droomvakantie in combinatie met ons budget gaat helaas
niet lukken. Ons budget past
meer bij een appartement 14hoog, zonder lift, met kapotte
airco, koelkast die blank staat,
bierflesjes onder de bank, vies
beddengoed en een onstabiel en
klein balkon.
Toch zijn wij ervan overtuigd
dat deze, de-wel-bij-ons-budgetpassende-vakantie, onze
onvergetelijke droomvakantie
gaat worden. Wij weten zeker
dat we er één groot feest van
gaan maken, waar we ook
terecht komen: let’s party!
Met onze gedachten zitten
we al bijna tussen de palmbomen; de werkelijkheid is een
stuk harder, net zo hard als de
kaft van onze schoolboeken,
waar wij eerst nog een halfjaar
van mogen ‘genieten’. In plaats
van vakantietassen mogen we
eerst nog heel vaak schooltassen
inpakken. Van onze vakantie
kunnen we de komende tijd dus
alleen nog maar dromen, nog
wel 180 nachtjes!
Mies&Flo

Rob Geraats wil graag een eigen mountainbike speciaalzaak beginnen
Naam:
Rob Geraats
Leeftijd:
20 Jaar
Woonplaats:
Horst
Waar zit je op school?
Ik ben voorlopig klaar met school.
Ik ben bezig om een mountainbike-

speciaalzaak op de rails te zetten.
Een middenstandsdiploma behalen
en me verdiepen in management
zijn daarbij wel mijn toekomstplannen.
Ook wil ik drie sterren halen voor
spinninginstructeur.
Wat is je favoriete muziek?
Eigenlijk te veel om op te noemen
Trance, Rock, Techno, Hardstyle, Top 40.

Wat is je favoriete film?
Ik heb geen favoriete film, wel een
favoriet genre: avontuur en actie.
Waar ik graag nog een keer naar wil
gaan kijken, is Avatar 3D.
Wat wil je later worden?
Eigen baas van een speciaalzaak voor
de echte fietsers!
Wat is je favoriete drankje?
Dan kies ik toch simpel voor een
Warsteiner.
Waar ga je uit?
Eigenlijk ben ik elke vrijdag wel in
Horst te vinden. Blok 10 en de Lange
zijn toch wel favoriet.
Op zaterdag P.M. (discotheek in
Duitsland), of ergens lekker gaan zitten filmpje kijken of even lekker niks
doen.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Meer tijd aan familie besteden, eerder
naar bed en wat geregelder gaan
leven.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
De simpele gezelligheid die je in een
stad niet kan verwachten.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Weinig, ik ben heel erg te spreken
over ons dorp!
Waar gaat jouw droomreis naar toe?
Ik wil heel graag lekker de sneeuw in!
Snowboarden, après ski en dat twee
weken lang.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Ik heb het wel, maar doe er niet veel
mee. De teller staat nu op 155.
Wat is je favoriete eten?
Geef mij maar macaroni, of een goede
steak.
Welke hobby’s heb je?
Toch wel een paar, mountainbiken, het
liefst elke dag! Verder ben ik spinninginstructeur, wat ik ook als hobby
beschouw. Ook uitgaan staat hoog op
het lijstje.
Naam van je favoriete (huis)dier?
We hebben maar één huisdier
en dat is Juulke, onze eigenwijze
beagle.

Sevenum
zoekt
zangtalent
Stapperij de Gaper uit
Sevenum is op zoek naar muzikaal
toptalent. Vanaf nu kunnen
zangers en zangeressen zich
aanmelden om deel te nemen
aan de talentenjacht.
Aanmelden kan bij Bart Reinders
van Horecacentrum de Sevewaeg:
pr@sevewaeg.nl.
Na de aanmelding ontvangt men
een inschrijfformulier en een
overzichtje met de voorwaarden
en spelregels.

De eerste drie
worden genomineerd
voor een Friends for
Music Award
Er worden vijf voorrondes
gespeeld en een finaleronde. Een
deskundige jury geeft haar oordeel
over het talent dat zich tijdens de
voorrondes op het podium van
de Gaper presenteert. De prijzen
liegen er niet om. Tot de prijzen
behoren onder andere studiotijd,
een optreden tijdens de kermis
in Sevenum en een optreden
tijdens het grote promsconcert
op 30 april 2010. De eerste drie
worden automatisch genomineerd
voor een Friends for Music Award.
Tevens winnen zij hiermee een
optreden tijdens het theaterconcert
van Friends for Music 2010 in de
Maaspoort te Venlo. De voorrondes
zijn op zondag 28 februari, 7, 14,
21, 28 maart en de finaleronde is
op 4 april. De aanvang is steeds om
20.00 uur.

Hamsteren!
Voor onze nieuwe locatie Twinburg Noord
zijn we op zoek naar:

Westburg (cherrytomaten) bestaat uit drie
locaties, namelijk:
WB Produktie, 3.6 ha
Twinburg, 3.9 ha
Twinburg Noord, 6.5 ha
De locaties zijn gelegen in het
glastuinbouwgebied Californië. We zijn
gespecialiseerd in de teelt en verwerking van
de rode, gele en pruim cherrytomaten.
De cherrytomaten worden centraal verpakt
in onze verpakkingsloods. Onze tomaatjes
zijn te vinden in de betere supermarkten en
cateringsbedrijven.

Parttimers m/v
Voor de oogst van cherrytomaten
(Minimaal 20 uur beschikbaar per week)
Beloning volgens CAO glastuinbouw en aantrekkelijke
prestatieloonregeling.
Interesse?
Stuur dan je CV en de beschikbare werkuren op naar:
Twinburg Noord
T.a.v. Bas van Leeuwen
Nieuw Erf 4, 5971 PL Grubbenvorst

GUN 16 SWOLGEN
TEL. 0478-691669

Judith mag voor een maximum van 1.000 euro aan prijzen
mee naar huis nemen. Volgende
week zal HALLO u op de hoogte
stellen van wat de jongedame
allemaal in haar winkelmandje
gegrist heeft.

Of per e-mail: bas@cocktailqueen.nl

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!

Vandaag is het dan zover:
de 9-jarige Judith Wijnen uit
Sevenum mag één minuut
gratis winkelen in Intertoys,
dit omdat zij de eerste prijs in
de wacht sleepte van de
jaarlijkse ‘speelboek kleurwedstrijd’.

H
WAGENS
EN VRIES
L
E
O
K
H
SH
RWAGEN
H FRITUU
H
WAGENS
H TOILET
SH
EWAGEN
H
H DOUCH
ILETTEN
ISCHE TO
M
E
H
C
H

Autorijschool Leo Slaats
kleur je leven

wim peeters

Broekhuizenvorst

Ook voor spoedopleidingen!
Voor meer informatie bel:
077-8501818 of 06-28748094
of kijk op www.leoslaats.nl
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SETA slaat zich het
jubileumjaar in

Wandelen
bij volle maan
Aanstaande zaterdag 30 januari is het weer zo ver, volle maan. De zon verlicht de maan compleet. Vanuit de
nachtelijke aarde zien we een ronde maan. Er is sprake van maansverduistering als de maan zich in de schaduw
van de aarde bevindt. Volle maan en weinig of geen bewolking zijn ideale omstandigheden voor een avond- of
nachtwandeling.
Door de Stichting KnopenLopen
wordt een wandeling georganiseerd
met twee startpunten. U kunt starten
bij camping ’t Rouweelse Veld aan
De Hees 44a in Kronenberg. Ook kunt
u beginnen bij Atelier De Stal aan de
Lemmenweg 3a in Sevenum. Doel is
om u een tweetal uren veel wandelplezier te bezorgen.

‘Een goede wedstrijd begint met een goede opslag.’ Met deze gedachte
in het achterhoofd was het dan ook een goede zet van tafeltennisvereniging
SETA uit Sevenum om op maandagavond 18 januari een expert op dit
gebied uit te nodigen. Jonah Kahn verzorgde deze avond onder andere
een serviceclinic. Met een demonstratie en training deden de jongere en
oudere spelers van SETA extra vaardigheid op. Tot slot konden de leden zich
afreageren door een poging te wagen het Nederlandse snelheidsrecord met
de pingpongbal te breken. SETA viert dit jaar haar 50-jarig bestaan.

”De wandelroute is
indrukwekkend”

Een beeld van de wandeling in 2009

Deelnemers kunnen starten
tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Halverwege is gezorgd voor een
rustplaats. Het is verstandig om
een zaklamp mee te nemen en
een reflecterend hesje te dragen.
Er is natuurlijk geen garantie dat
u aan het weerkaatste zonlicht
voldoende heeft.
De wandelroute is indrukwekkend. De vroegere gemeente
Sevenum is immers een van drie
genomineerde gemeenten voor de
titel ‘Wandelgemeente 2010’.

Jonah Kahn retourneert de service
Jonah Kahn, nu 38 jaar oud, speelde jarenlang in de Nederlandse eredivisie tafeltennis. Hij is tweevoudig
nationaal dubbelkampioen. De laatste
zeven jaar verzorgt Jonah, samen
met de huidige bondscoach, Danny
Heister, allerlei demonstraties op het
gebied van tafeltennis. Naast tafeltennisser is Jonah ook een goochelliefhebber. Als je hem bezig ziet, dat
weet je dat hij graag kennis en vooral
vaardigheid overdraagt. Hij wist afgelopen maandag dan ook jong en oud
enthousiast te maken voor een betere
openingsslag. Het doel van de demonstratie was meer aandacht voor
de service te krijgen; het is immers
een slag die in een wedstrijd altijd
voorkomt. Met een beetje ‘backspin‘
zet je de tegenstander mogelijk al op
het verkeerde been.
Als volleerd trainer liet Jonah
eerst zien hoe je moet serveren.
De tegenpartij moest zijn service
terugspelen. Daarna werden de rollen
al gauw omgedraaid en speelden de
leden Jonah aan.
In het tweede deel van de avond

op maandag 18 januari ging het meer
om kracht dan om vaardigheid. In
de tennissport is het snelheidsrecord
bij mannen 249 kilometer per uur.
De dames komen tot een maximum
van 209 kilometer per uur. Dit zijn
wereldrecords. Jonah Kahn registreerde tijdens zijn clinics een maximale
snelheid van 130 kilometer per uur.
Ron van Enckevort kwam maandag tot een mooie 104 kilometer per
uur. Bij de jongens junioren kwam
Jelle Bodelier tot 95 kilometer per uur
en bij de meisjes wist Steffie van de
Riet tot 79 kilometer per uur te komen. Ze zijn allen in de ranglijst van
Jonah Kahn opgenomen; Steffie staat
zelfs op een tweede plaats.
De avond was een perfecte
opmaat voor de jubileumviering van
SETA. Na deze serviceclinic volgt op
zaterdag 1 mei een grote feestavond
in De Wingerd, met buffet en met een
tafeltennisdemonstratie door Danny
Heister en natuurlijk
niemand minder dan…. Jonah Kahn.
Zie ook www.ttvseta.nl en
www.pingpongdemo.nl.

Zwemrecord
verbroken
De derde wedstrijd van de landelijke zwemcompetitie in Horst
heeft Judith van Meijel een mooi succes opgeleverd. Op de 200
meter rugslag verbeterde Van Meijel van HZPC Horst in haar eigen
bad het bijna tien jaar oude Limburgse record met 1,5 seconde.
Het nieuwe record staat nu op 2.18.92.
Bij een andere tak van de
vereniging, waterpolo, ging het
dit weekend ook goed. De Horster
waterpolo’ers versloegen na een
moeizame start SWNZ uit Schijndel
met ruime cijfers (20-3).

De ploeg, onder aanvoering van
Rob Jenniskens, won nog niet
vaak met een dergelijk groot
puntenverschil. Alle spelers, op
doelman Erik Roelofs na, scoorden
minimaal één doelpunt.
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Contract
toptalent
getekend
Afgelopen zaterdag is het
grote geheim waarover in Horst
en omstreken driftig werd
gesproken, dan eindelijk
onthuld. Het grote Wittenhorsttalent dat naar PSV gaat, is
niemand minder dan de boerenbruidegom: Baerke. Onder het
goedkeurende oog van zijn
aanstaande vrouw Truuijke heeft
hij het contract getekend.
De grote transfersom die met
deze overgang is gemoeid, zal door
Wittenhorst zorgvuldig beheerd
worden. Voorzitter Ton Hagens:
“Ook wij kunnen elke euro maar
één keer uitgeven, dus zullen we
vooralsnog geen gekke dingen
doen en dit geld bevriezen”.
In de voetbalwereld is het
gebruikelijk om een voetbalnaam
te gebruiken, uiteraard heeft ook
Baerke zichzelf zo’n pseudoniem
aangemeten. Scout Van der Kuilen:
“Op zijn shirt met nummer 11 zal
komen te staan: Matti vaan Chris
van Herm vaan d’n Ostrik en Annie
vaan Meulenhoes Toen. Aan zo’n
fantastische voetbalnaam kan geen
Braziliaan tippen”, aldus Van der
Kuilen.
De eerste officiële wedstrijd die
het talent zal spelen zal een heuse
topper zijn. Deze zal gespeeld worden
op 16 februari. Ton Hagens: “Voor
deze topwedstrijd hebben we hèt
sportpaleis van Horst afgehuurd en
dat is uiteraard “stadion De Merthal”.
Om 14.11 uur zullen de deuren
geopend worden en is iedereen van
harte welkom om dit spektakelstuk te
komen aanschouwen.
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‘Superweekend’ voor amazone
Aniek Poels uit Swolgen op
Jumping Amsterdam
Aniek Poels heeft afgelopen weekend met haar paard Asteria meegedaan op Jumping Amsterdam. Ze kreeg
een startplaats toegewezen door de bondscoach Rob Ehrens. De hoofdsponsor van Jumping Amsterdam Rabobank
stelt vanuit het Rabo Talentenplan jaarlijks enkele startbewijzen ter beschikking (in samenwerking met de KNHS)
voor de drie grote internationale toernooien Jumping Amsterdam, Indoor Brabant en CHIO Rotterdam.
Wie is Aniek Poels en hoe heeft ze het weekend in Amsterdam ervaren?

”Ik ben heel erg blij
dat ik de kans kreeg
van Rob Ehrens
om mee te doen
met Jumping
Amsterdam”

Aniek in actie met haar favoriete paard Asteria
Aniek Poels is 23 jaar en is al
vroeg gestopt met school, omdat
haar passie in de paardensport
ligt en minder op school. Ze werkt
samen met haar vriend James
Paterson Robinson en haar zus
Willemijn Poels bij haar vader Ger

Poels in het bedrijf. Het bedrijf
van Ger Poels is een handelsstal in
paarden en heet Ger Poels Horses.
Aniek: “Rijden was eerst een
grote hobby van mij. Omdat het
allemaal goed ging en de resultaten
goed waren, heb ik er mijn beroep

van kunnen maken. Het was niet
zo moeilijk, omdat ik thuis met
de paarden ben opgegroeid en
omdat we daar alle mogelijkheden
hebben wat paarden betreft. We
zijn er thuis allemaal dag en nacht
mee bezig.”

Het is hard werken voor Aniek om
mee te doen op internationaal niveau.
Ze gaat graag naar concoursen die
wat verder weg plaatsvinden.
“Ik ben laatst in Oekraïne en Rusland
geweest. Ik vind het leuk om dat
allemaal mee te mogen maken en op
die manier, beetje bij beetje, alles van
de wereld te zien”.
Aniek over de kans die ze kreeg
van Rob Ehrens: “Ik was heel erg blij
dat ik de kans kreeg om mee te doen
met Jumping Amsterdam. Deze plek
heb ik gekregen via het Rabobank
Talentenplan. Ik hoop in de toekomst
nog meer van die mooie startplaatsen
te krijgen.” Haar favoriete paard is
Asteria. “Ik ben met Asteria begonnen
toen ze net zeven was. We zijn de afgelopen tijd naar elkaar toegegroeid,
waardoor we goede prestaties neer
kunnen zetten. Asteria is een paard
met veel bloed en ze is nergens bang
voor. Ik rij graag paarden met veel
bloed”. Aniek hoopt met Asteria heel
ver te komen en nog veel concoursen
samen te rijden en daardoor veel
ervaring op te doen. “Mijn doel is
eigenlijk om mee te doen met de top,
maar dat is niet altijd even makkelijk,
omdat ons bedrijf een handelsstal
is. Maar tot nu toe heeft pap altijd
een paar heel fijne paarden voor mij
gehouden en me altijd alle mogelijkheden gegeven om heel veel te leren.” De paarden worden iedere dag
getraind. Er wordt mee gesprongen,
maar ze krijgen ook gymnastiekoefeningen. Aniek: “Als mijn vader thuis
is, helpt hij mij vaak met trainen.
Ook op concours is hij, samen met
mijn vriend James, aanwezig om te
helpen. Soms, als ik er niet helemaal
uitkom met een paard, vraag ik hem
om op het paard te gaan zitten om
te voelen wat er niet helemaal klopt.
Op die manier komen we er meestal
weer beter uit.”
Jumping Amsterdam is erg
goed verlopen voor Aniek Poels en
haar paard Asteria. Aniek: “Asteria
heeft het erg goed gedaan. Op de
eerste dag had ik een tijdfout en
ben als veertiende geëindigd.
Tijdens de Grote Prijs op zondag
had ik maar één fout”. Niet alleen
Aniek was tevreden over haar resultaat. Ze heeft ook op anderen indruk
gemaakt.
“Ik heb een gesprek gehad
met de bondscoach en ook die was
heel tevreden over het resultaat.
Verder heb ik veel telefoontjes en
andere reacties gekregen. Dat kwam
natuurlijk ook omdat het evenement
op televisie te zien was. Het was
echt een superweekend”, beëindigt
Aniek het gesprek.
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Kerken in Horst aan de Maas

25 Jaar Christelijk
centrum Rehoboth
In 2010 is het 25 jaar geleden dat, vanuit de Stichting Evangelisatie
Limburg, de evangelisatiepost ‘Rehoboth’ is opgericht aan het Cuppenpedje
2a in Horst. Op deze post treffen mensen elkaar, vanuit de protestantse
stroming, die verbonden zijn met het gereformeerde belijden van de
Reformatie. Als evangelist in Horst is Peter van Oerle actief.
Peter van Oerle werkt sinds vier
jaar in Horst en woont in Wijk en
Aalburg, Noord-Brabant. Vanuit bijna
heel Limburg komen mensen naar
de evangelisatiepost voor de evangelisatiediensten op zondag en voor
doordeweekse activiteiten.

”Wij vertegenwoordigen
de Nederlandse
hervormde evangelisatie
op gereformeerde
grondslag met onze
geloofsgemeenschap”
Peter van Oerle: “De meeste mensen komen uit Horst, Venlo, Venray en
Sevenum. Maar er komen ook mensen
uit bijvoorbeeld Brunssum, Maasbracht

Heilige Theresiakerk
Kronenberg
Kerken zijn opvallende gebouwen. Ze hebben een grote historische waarde. In de reeks ‘kerken in Horst aan de
Maas’ wordt de geschiedenis van deze grote, vaak prachtige gebouwen verteld. Deze week de H. Theresiakerk in
Kronenberg.

van zijn hoveniersopleiding voltijd te
gaan studeren voor evangelist. Zijn
toekomstplan is om op termijn door te
stromen naar de universiteit. Hij vindt
het prettig dat de geleerde theorie
meteen ingezet kan worden in de
praktijk. Peter van Oerle vindt het fijn
dat er aandacht wordt geschonken
aan zijn kerkgemeenschap. Peter:
“Iedereen is van harte welkom in de
zondagse evangelisatiediensten en bij
de doordeweekse activiteiten. Voor
vragen of inlichtingen ben ik iedereen
graag van dienst. De naam van ons
gebouw, ‘Rehoboth’, betekent: ‘De
Heere God heeft ruimte gemaakt’. Een
plaats voor de ontmoeting met God,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Een plaats óók voor u en jou”. De
evangelisatiediensten die plaatsvinden in het gebouw Rehoboth, aan het
Cuppenpedje in Horst, staan voortaan
wekelijks vermeld op deze pagina.

De parochie H. Theresia in
Kronenberg werd gesticht in 1930.
De bouw van de kerk, die dezelfde
naam kreeg als de nieuwe parochie,
startte in 1931, naar een ontwerp van
architect H.W. Valk uit Den Bosch.
Op 2 februari 1932 werd de kerk
ingewijd als rectoraat door pastoor
Wismans van Sevenum. Rector Kessels
was de eerste rector. De parochianen
werkten hard mee aan de bouw van
de kerk. Om de jonge parochie financieel te ondersteunen, organiseerde

de gemeenschap vanaf 1932 parochiefeesten. Na 1979 gingen de parochiefeesten over in de stichting Oogstcorso.
Vanaf 2004 heet het evenement
Zomerfeest Kronenberg.
Voorafgaande aan de officiële
inwijding, op 6 september 1936, vond
er een grote kerkelijke manifestatie
plaats in Kronenberg. Dat was het
begin van de parochie Kronenberg en
het einde van het rectoraat.
De parochie heeft relatief weinig last
gehad van de Tweede Wereldoorlog.

De kerk heeft geen directe oorlogsschade opgelopen. Wel vond er op
8 oktober 1944 een dramatische
gebeurtenis plaats. Op deze zondagmorgen omsingelde Duitse soldaten
de kerk en werden alle mannen en
jongens naar Duitsland gedeporteerd
om te werken in de oorlogsindustrie.
Acht gedeporteerden kwamen niet
terug.
In 1943 plaatste orgelbouwer
Verschueren uit Heythuyzen het
huidige orgel in de kerk.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Evangelist Peter van Oerle
en Vortum-Mullem. Wij vertegenwoordigen met onze geloofsgemeenschap
de Nederlandse hervormde evangelisatie op gereformeerde grondslag”. De
geloofsgemeenschap in Horst blijft stabiel wat het aantal leden betreft. Dat
zijn er op dit moment ongeveer 120,
van wie er 60 een vaste kern vormen.
De vaste kern volgt ook door de week
allerlei activiteiten, georganiseerd
voor jong en oud. “Op dit moment zijn
er vanuit het vluchtelingenwerk veel
mensen die zich aanmelden bij onze
gemeenschap. Dat zijn veelal jonge
gezinnen. Hierdoor verwachten we in
de toekomst zelfs een lichte groei”,
vertelt de heer Van Zwienen, bestuurslid van de Stichting Evangelisatie
Limburg. Vooral in de zomer is het
druk in het gebouw Rehoboth. Dan
zijn er veel vakantiegangers, die op
de vakantieparken rondom Horst
verblijven en op zondag de diensten
bijwonen. “Dan hebben we hier wekelijks tot 200 mensen op bezoek”. Peter
van Oerle is naast zijn opleiding tot
zelfstandig hovenier in eerste instantie
gestart met een deeltijdopleiding tot
evangelist. Hij besloot na het afronden

Kerkdiensten
RK Kerken
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst (Lambertus)
Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum
Tienray
Rehobothnieuws
Rehoboth
Cuppenpedje 2a

zaterdag
30 januari
dienst

tijd

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
dienst

zondag
31 januari
dienst
Heilige mis
Heilige mis

Voorstelmis
19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis
19.00
19.15 Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
17.30
Heilige mis
Poolse mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis
18.00
tijd
dienst
Evangelie
Evangelie

tijd
10.00
10.00

maandag
1 febuari
dienst

11.00
10.00
09.30
10.30 Heilige mis

tijd

dinsdag
2 febuari
dienst

tijd

woensdag
3 febuari
dienst

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

tijd

donderdag
4 febuari
dienst
tijd

18.30 Heilige mis
Heilige mis

11.00
10.00
10.30
Heilige mis

tijd

18.30 Heilige mis

tijd

18.30

08.30

Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

08.30

09.00
19.00
09.00
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30
tijd
dienst
10.00
14.30

vrijdag
5 febuari
dienst

dienst

tijd

Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30
Heilige mis
dienst
Bijbelschool
Cathechisatie
Bijbelkring

19.00
tijd
dienst
14.30 Belijdenis
19.15
20.00

tijd
dienst
19.00

tijd
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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: 06 30 33 15 70
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 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
T 077 463 16 75
W www.lottum-broekhuizen.huisartsen.nl
Spoedlijn: 077 463 14 96
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
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
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
zon- en feestdagen 11.00 – 12.00 uur

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America
Five Horizons

vr 29 januari 22.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

Broekhuizenvorst
Zittingsavond

za 30 januari 19.41 uur
Organisatie: CV De Blauwpoet
Locatie: fiësthal Van Leendert

Evertsoord
Peelbal

za 30 januari 21.11 uur
Organisatie: C.V. Kroënekraan
en Piëlhaas
Locatie: De Smelentos

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
29 januari t/m 4 februari
Tandarts Deckers
Sondertseveld 2 Sevenum
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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Receptie Prins

za 30 januari: 21.30 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

zo 31 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Drankparade

Meterik

za 30 januari 22.00 uur
Organisatie: Café De Lange
Locatie: Café De Lange

zo 31 januari 13.11 uur
Organisatie: C.V. Kroënekraan
en Piëlhaas
Locatie: De Smelentos

Griendtsveen

Prins oetkomuh

Lezing honingbij

za 30 januari 21.00 uur
Organisatie: OJC Knorr
Locatie: OJC Knorr

ma 1 februari 20.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske

Sevenum

Klosoverdracht
wo 3 februari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Gasthoês

Kronenberg
Bonte avond

vr 29 januari 20.00 uur
Organisatie: C.V. Kroënekraan
en Piëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Kindermiddag

Lottum

Receptie
Jeugdprinsenpaar
vr 29 januari 19.11 uur
Organisatie: GMV de Peg
Locatie: OJC Canix

Bintjesfest

vr 29 en za 30 januari 20.00 uur
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla

You’ve got brains!
vr 29 januari 22.00 uur
Organisatie: Stapperij de Gaper
en Amstel
Locatie: Stapperij de Gaper

Jeugdbal Ut Ezelskopke
za 30 januari 19.30 uur
Organisatie: Stapperij de Gaper
Locatie: Stapperij de Gaper

Mens Erger Je Niet!
zo 31 januari 15.00 uur
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla

zo 31 januari 14.00 uur
Organisatie: CV De Klotbultjes
Locatie:
Gemeenschapshuis De zaal

Receptie Prins

Fookhook live on stage
Rallion

za 30 januari 20.11 uur
Organisatie: GMV de Peg
Locatie: Harmoniezaal

zo 31 januari 16.00 uur
Organisatie:De Seveweag
Locatie: De Seveweag

Grubbenvorst

Melderslo

Swolgen

vr 29 januari 22.00 uur
Organisatie: Café ’t Stammineeke
Locatie: Café ’t Stammineeke

za 30 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

vr 29 en za 30 januari 19.30 uur
zo 31 januari 17.30 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: D’n Bokkenstal

Receptie Prins

PATS

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

AGENDA

Clash of the Coverbands

Revue

Kindermiddag

WaWa Bal
za 30 januari 20.00 uur
Organisatie: GMV
De Plaggenhouwers
Locatie: Café ’t Stammineke

Gekke Zôndig
zo 31 januari 10.00 uur
Organisatie: GMV
De Plaggenhouwers
Locatie: Parochiekerk

Gekke Maondaag optocht
ma 1 februari 14.30 uur
Organisatie: GMV
De Plaggenhouwers
Locatie: centrum Grubbenvorst

Hegelsom
Paprika Party

za 30 januari 20.30 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix

Receptie Jeugdprins
zo 31 januari 14.11 uur
Organisatie: Stichting
Jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: zaal Debije

Horst

Carnavalslunch

Dit jaar organiseren wij een speciaal lunch-buffet voor alle
carnavalvierders in Noord-Limburg.
Op zondag 14 en maandag 15 februari van 10.00 tot 14.00 uur
kunt u genieten van goed gevulde buffetten.
De juiste start voor een zware dag feest vieren!
Normale prijs: 

19,95 p.p.

Indien u verkleed aan tafel zit betaalt u slechts

15,- p.p. !

Reserveer snel een tafel want vol is vol: 077-4672002

Science Symposium
vr 29 januari 13.00 uur
Organisatie: Dendron College
Locatie: Dendron College

Receptie nieuwe Prins
za 30 januari 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: de Mèrthal
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Basisscholenkampioenschap Tafeltennis van start

Basisscholen De Horizon en Onder de
Wieken voorlopig aan kop
Horst aan de Maas - Zondag werden in Stapvast (Seta) en De Kleinhorst (TTV Armada) de eerste twee voorronden van het Basisscholenkampioenschap Tafeltennis Limburg (BSK) gespeeld. Bijna 70 leerlingen uit groepen 5 tot
en met 8 streden om plaatsing voor de grote finale op 7 maart 2010. Daarnaast werden veel punten verzameld
voor de BSK Scholenprijs, waarbij voorlopig Onder de Wieken (Meterik) en De Horizon (Sevenum) bovenaan staan.
Hierin kan nog verandering komen, want komende zondag zijn de voorronden in Wanssum (Wap-in) en
Grubbenvorst (Zwalocom).
In De Kleinhorst, de tafeltenniszaal
van TTV Armada, werden bijna 50 leerlingen beziggehouden met tafeltenniswedstrijden. Met maar negen tafels
was het voor de toernooiorganisatie
flink werken om het toernooi soepel te
laten verlopen. Hans Hagens, namens
de organisatie van Armada: “Het was
heel erg druk. In de kantine zat het vol

met geïnteresseerde ouders, in de zaal
krioelde het van de kinderen. Het was
zweten”.
Na vele wedstrijden kon de eindstand opgemaakt worden. Hagens:
“Toen de stofwolken opgetrokken
waren, konden we in elke groep twee
finalisten aanwijzen, die op 7 maart
de grote finale mogen spelen. Voor

groep 8 zijn dat Janiek Sneeuw en
Jasper Sanders (beiden De Doolgaard).
Namens groep 7 zijn dat Martijn
Ooijen (‘t Meuleveld) en Bjorn Cuppen
(De Wouter). Voor groep 6 gaan Sven
van Ooijen (‘t Meuleveld) en Cas
Janssen (Onder de Wieken) naar de
finale en voor groep 5 gaan Kaine La
Crois (Onder de Linden) en Jaimy Koek

Wij zoeken een enthousiaste collega voor de functie

Productie Coördinator
met brede kennis van lastechnieken

De functie
Als Productie Coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan een aantal productie afdelingen, in
totaal ca. 20 medewerkers. Omdat ons bedrijf investeert in nieuwe productieprocessen, speel je een belangrijke rol
bij de invoering van nieuwe technieken. Je bent in staat projecten te trekken en veranderingen te sturen. Als eerste
ligt je focus op het implementeren van nieuwe lastechnieken. Aandachtspunten zijn daarbij: certificering en opleiden
van medewerkers. Daarvoor is goede kennis en ervaring met meerdere lastechnieken zoals b.v. aluminiumlassen,
plasma lassen, tig/mig lassen, robotlassen en laserlassen uiteraard onmisbaar.
Je profiel
Voor deze technische en leidinggevende rol heb je minimaal een MBO opleiding in een technische richting. Je hebt
vergelijkbare ervaring in een leidinggevende functie in een technisch toeleveringsbedrijf en bij voorkeur kennis en
ervaring met het bewerken van hoogwaardig industrieel plaatwerk. Als persoon ben je in staat om op overtuigende
en enthousiasmerende wijze veranderingen door te voeren.

(De Wouter). Zij mogen de komende
weken ook gratis komen trainen bij
Armada als voorbereiding op die
finale.”

”Er is een behoorlijke
strijd geleverd”
De zaal van Seta, Stapvast, was
het toneel van een kleine twintig
deelnemers. Op zes tafels werden zij
flink beziggehouden met drie- danwel
vierkampen in de diverse leeftijdsgroepen. Groepen 5 en 6 werden
samengevoegd, evenals groep 7 en 8.
Ying-Fu Li, toernooileider in Sevenum:
“Op die manier kon iedereen toch
lekker veel wedstrijden spelen. Dat
gebeurde gelukkig onder toeziend oog
van vele ouders, die ook menigmaal
hun kind moesten troosten. Na de
eerste poulewedstrijden hebben de
kinderen, onder leiding van jeugdkaderleden onze Gijs Janssen en Jelle
Bodelier, een paar wedstrijdjes ‘rond
de tafel’ gespeeld. Zoals altijd kan dat
op veel enthousiasme van de kinderen
rekenen.”
Hierna werden de vervolgpoules
gespeeld en maakten de diverse deelnemers zich op om te strijden voor die
grote finale. “Er werd een behoorlijke
strijd geleverd en een heel aardige bal
geslagen. Bij groep 8 leverde dat met
Teun Sijbers (De Dobbelsteen) en Jip
Oomen (De Horizon) twee sterke finalisten op. Namens groep 7 gaan Guusje
Oomen (De Horizon) en Daan Vissers
(De Dobbelsteen) naar de finale, voor
groep 6 zijn dat Stan Francken en Marc
Reinders (beiden De Horizon). In groep
5 hebben Jens van de Hulst en Luuk
Reinders (beiden De Horizon) zich
geplaatst voor de finale. Ook zij mogen
de komende weken gratis trainen,
maar dan bij Seta.”
De organisatie is tevreden over
deze eerste voorronde. Ying-Fu Li:
“Vooraf was het een beetje spannend,

Daarnaast zoeken wij ook een nieuwe collega in de rol van

Wat kun je verwachten?
Een afwisselende, dynamische functie in een informele en groeiende organisatie, die deel uitmaakt van een internationaal opererende groep high-tech bedrijven (www.nts-group.nl).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Engels, Productie
Manager. Schriftelijke reacties kunnen gestuurd worden t.a.v. Karin Geurtjens,
afdeling P&O (email: karin.geurtjens@nts-group.nl), Metaalweg 12, 5804 CG Venray.

Met de voorronden in Wanssum
en Grubbenvorst nog voor de boeg
kent de organisatie hoe dan ook
een succesvolle start van het BSK
Tafeltennis Limburg. “Met de mooie
scholenprijs (een tafeltennistafel voor
alle weersomstandigheden) denken
we de scholen toch te prikkelen om
volgend jaar deelname nog meer te
stimuleren. Hierbij is overigens een
woord van dank verschuldigd aan
het Tafeltennisplan Limburg van de
Nederlandse Tafeltennisbond (afdeling Limburg), dat deze prijs mogelijk
maakt. Ook Dynamiek Scholengroep
en Sport3 bedanken we vanaf deze
plaats voor hun steun aan dit initiatief.” Volgend jaar nog grootser?
“Dat is wel de bedoeling. We hebben
inmiddels al contact met verenigingen
uit de buurgemeenten over aansluiting
bij dit BSK en de eerste geluiden zijn
bemoedigend. Zo heeft de vereniging
Summa/Red Stars uit Venray al aangegeven positief te staan tegenover deze
opzet. Hopelijk kunnen we nog meer
gemeenten/verenigingen over de
streep trekken en dit evenement nog
grootser maken.”

www.hallohorstaandemaas.nl

een kruising tussen werkvoorbereider en projectleider

Je profiel
Wij zijn op zoek naar iemand met een HTS-WTB opleiding met ruime ervaring als Werkvoorbereider, bij voorkeur in
een toeleveringsbedrijf. Je kunt werken met een CAD systeem, wij zorgen vervolgens voor een gerichte training op
ons HiCad systeem. Je uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden zorgen ervoor dat je zowel in- als extern
respect afdwingt en het stelt je in staat om voor kleine projecten de regelende en organisatorische taken op je te
nemen en daarbij goed af te stemmen met alle betrokken partijen. Enige ervaring met plaatwerk is een must.

”Volgend jaar
wordt dit toernooi
nog groter”

Meer nieuws?

Technische spin in het web

De uitdaging
Deze functie is zeer veelzijdig. Je bent verantwoordelijk voor de technische én de organisatorische werkvoorbereiding
van zowel nieuwe, als bestaande producten voor zowel grote als kleine opdrachtgevers. Je zorgt dus niet alleen voor
de technische uitwerking van orders, maar je leidt ook het overleg met engineering, productie, klant en leverancier
over de maakbaarheid van onze samengestelde plaatwerkproducten. Op basis van de technische beoordeling van
de klantenaanvragen bepaal je de kostprijzen en ben je verantwoordelijk voor het productiegereed maken van de
orders, zodanig dat de meest efficiënte werkmethode voor het gehele project gewaarborgd is. Op basis van vooren nacalculaties analyseer je de doelmatigheid van de werkmethoden en werkvolgordes en initieer je efficiency – en
kwaliteitsverbeteringen.

hoeveel inschrijvingen we zouden
krijgen. We hadden toch op iets meer
kinderen gerekend. Wat betreft speeldata en een tijdige publiciteitsmachine
zullen we volgend jaar nog efficiënter
moeten zijn. We zijn erg blij, dat de
basisscholen dit jaar onze flyers en
poster verspreid hebben en hopen ook
volgend jaar op deze medewerking.
Helemaal mooi zou zijn als de scholen
ook op de speeldagen zelf eens een
kijkje komen nemen. Al is het alleen
maar om het enthousiasme van hun
leerlingen te zien.”

Van Rooij
toch burgemeester?
Kees van Rooij is op dit moment (nog) niet de definitieve
burgemeester van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas.
Dit omdat de gemeenteraad van de nieuwe gemeente daarover
voor 1 januari nog geen besluit kon nemen.
Inmiddels hebben de fractievoorzitters een profielschets
gemaakt, waarin ze aangegeven
waaraan in hun ogen de nieuwe
burgemeester moet voldoen.
Deze profielschets heeft grote
overeenkomsten met vijf jaar
geleden toen Kees van Rooij
werd uitgekozen als opvolger van
Leon Frissen die naar Maastricht

vertrok. Dit gegeven en het
feit dat er bij de vermelding
in de Staatscourant zo goed als
zeker zal worden aangegeven
dat er al een geschikte kandidaat
is, zal betekenen dat Kees van
Rooij waarschijnlijk de eerste
burgemeester van de fusiegemeente Horst aan de Maas
wordt.

