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Budgetwonen

Budget Wonen XXL Store
Witveldweg 100, 5961 ND Horst,
aan de A73 afslag 11
Tel. 077 - 398 02 43,
info@budgetwonenxxl.nl
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Jori en Joske winnaars
Tiener Vastelaovend Konkoer
Voor een bomvolle, gezellige en zweterige zaal
in Schinnen wonnen Joske Peeters (15) en
Jori Beeren (16) uit Horst afgelopen zaterdag de eerste
editie van het het Tiener Vastelaovend Konkoer (TVK).
Hun, door Cor Kuipers geschreven en
Thijs Kleeven gecomponeerde, nummer ‘Wiedeweg’
viel het beste bij de jury in de smaak.

Het TVK is ontstaan om tieners in
de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar te
laten strijden om een nieuwe Limburgse
titel. Carnavalsliefhebbers in deze leeftijd
waren tot voor kort uitgesloten van de
twee grote liedjeswedstrijden: het LVK
en het KVL. Het Tiener Vastelaovend

Duurzaam verwarmen op het
Klavertje Vier
Uit seismologisch onderzoek is
gebleken dat het mogelijk is om
warm water uit de grond te halen
onder het ‘Klavertje Vier’–gebied.
Het Duitse bedrijf DMT uit Essen heeft
hier de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan. Het verwarmde
water zou kunnen worden gebruikt
voor het opwarmen van de tuinderskassen en bedrijven aldaar.
De onderzoeksresultaten zijn
boven verwachting, omdat de
winning van het water ook nog eens
geen complex proces is, zo blijkt.
De bevindingen zouden kunnen
leiden tot het duurzamer maken van
het industriegebied. Op korte afstand

van het bedrijf Wijnen Paprika’s, die
tevens een van de initiatiefnemers is,
zitten enkele breuklijnen die het graven
makkelijker maken.

In de bodem
zou voldoende water
zitten om
het hele gebied
te verwarmen.
DMT voerde het half miljoen euro
kostende onderzoek uit in opdracht
van de ontwikkelaar van het gebied,
Californië BV en Wijnen Paprika’s.

Zij willen op ongeveer twee kilometer
diepte heet water (70/80 graden
Celsius) uit de grond gaan halen. DMT
bekeek waar de eerste boring voor
een dergelijke warmte-installatie zou
kunnen worden gedaan. De kosten
voor deze installatie bedragen tussen
de zes en acht miljoen euro. Door
de hoge kosten, slechte marktomstandigheden in de tuinbouw en de
mogelijkheid van mislukken is het
niet gemakkelijk om financiering los
te krijgen. Californië verwacht er met
Klavertje Vier NV en de overige deelnemers in het gebied uit te komen.
Als alles mee zit kan er eind dit jaar
met de boring worden begonnen.

Konkoer biedt nu ook deze leeftijdscategorie een prominent podium.
De gezinnen Peeters en Beeren trokken zowat in z’n geheel naar Schinnen
om hun familieleden bij te staan. Samen
met zo’n 500 andere toeschouwers
beleefden ze een fantastische avond.
Het optreden was volgens de
dames hét hoogtepunt van de avond.
Ze schatten hun winkansen in eerste
instantie goed in. “Maar naarmate de
avond vorderde begonnen we toch wel
te twijfelen.” De dames kregen het bijna
te kwaad toen de uitslag bekend werd
gemaakt. “Toen we de nummers twee
en drie hoorden, begonnen we ons zorgen te maken, want die hadden wij niet
op ons lijstje met persoonlijke favorieten
staan.” Een liedje uit Horn werd tweede
en de derde prijs ging naar Doenrade.
Van de zeventien liedjes in de finale
kwamen er liefst drie uit Horst. Twee
hiervan zijn tevens de nummers een en
twee van de jeugdliedjesmiddag van D’n
Dreumel. Dit zijn respectievelijk ‘Doedel
die doedel’ gezongen door Loes Kleeven
en Jole van Berlo (originaliteitsprijs) en
‘Roëd, geel en greun’ gezongen door
Lisanne Haegens en Lotte Roefs. Het
derde liedje uit Horst was ‘Wiedeweg’
van Joske en Jori wat er als klapper op de
vuurpijl met de hoofdprijs vandoor ging.

“We gaan er
een lekker feestje van
maken”
Nu de zege bezonken is staat de
telefoon roodgloeiend. De dames worden namelijk overladen met telefoontjes
voor optredens. “We worden nu zoveel
gevraagd, dat wordt nog schema’s
maken hoor!” Jori en Joske, die op het
Dendron College zitten, hopen dan ook
dat hun leraren een oogje dichtknijpen
tijdens de komende carnavalstijd. “Want
we gaan heel veel optreden en er een
lekker feestje van maken.”
De dames hebben tomeloze ambities, want zij zouden ook wel aan het
grote LVK willen meedoen. “Maar we
mogen er nu al een optreden verzorgen,
omdat we gewonnen hebben, dat is
toch super?” De dames denken erover
om volgend jaar weer mee te doen.
Op de vraag of ze dan weer als duo op
de planken staan zijn de dames zeer
duidelijk: “Natuurlijk.”
De receptie van Joske en Jori vindt
plaats op 12 februari van 17.45 tot
19.11 uur bij Liesbeth’s Grand Café.
De dames verzekerden ons dat er na die
tijd nog een knalfuif gehouden wordt
aldaar.

www.interchalet.nl
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Laminaat
dobbelactie
alléén op koopzondag

*

7 februari op alle laminaat!
Spelregels:
Na het plaatsen van uw order werpt u één keer met de drie dobbelstenen,
het aantal ogen is uw kortingspercentage.
Voorbeeld:
2x6 en 1x5 = 17% korting. Let op! Gooit u 3x6 dan krijgt u 30% korting.

MAANDAG
Op zondag 7 februari
op alle voorraad deuren
van Living Doors incl. glas

T 13.00 UUR!
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HELE KEUKEN NU VOOR HALF GELD!
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25%
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*Niet van toepassing op actie-artikelen en maatwerk.

GOEDKOOPSTE BADKAMER VAN NEDERL AND!
Wastafelpack Miami
incl. kraan en sifon

Wandclosetpack Basic
Douchecombinatie
compleet voor

20m2 wandtegels
5m vloertegels
2

Setprijs totaal

674.45
379.-

25 x 40 cm. mat wit
40 x 40 cm. zwart

159.95
219.-

115.40

1547.

Actieprijs bij aanschaf
van totale set

INTERACTIE

1349.Prijzen zijn excl. evt. verwijderingsbijdrage.
Actie-artikelen zijn geldig -tenzij anders aangegevenvan t/m 13 februari 2010 en zolang de voorraad strekt.
Afbeeldingen kunnen afwijken, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Manhatten

INTERACTIE

LivingDoors
3950.

Complete keuken
incl. 4 Constructa by Siemens apparaten.
Compleet met werkblad en spoelbak.

Van 7900.00 voor

Witveldweg 100, 5961 ND Horst, Tel.: 077-3999333, www.interchalet.nl

Aan de A73

Openingstijden: Ma. t/m do. 9.00 - 20.00 uur Vrijdag 9.00 - 21.00 uur Zaterdag 9.00 - 18.00 uur
BUDGET WONEN
XXL STORE IS GEVESTIGD
BINNEN INTER CHALET

met wel 400
parkeerplaatsen
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Cito-toetsen niet leidend voor scholen

Kijk naar het kind
Afgelopen dinsdag zijn de Cito-toetsen gestart. Hoe gaan scholen in Horst aan de Maas om met de resultaten van
de toets. Wordt er door leerlingen van te voren geoefend op Cito-toetsen op school of thuis? En hoe gaan scholen in
het voortgezet onderwijs om met adviezen van basisscholen en Cito-toetsen? HALLO ging op onderzoek uit.

Architect
claimt drie ton
De gemeente Horst aan de Maas krijgt een claim van 300.000 euro
aan hun broek van architect Theo Vissers uit Wanssum. De architect heeft
hier naar eigen zeggen recht op omdat hij forse vertraging heeft
opgelopen bij de realisatie van vijf twee-onder-een-kap woningen en
vier vrijstaande woningen aan De Soom in Grubbenvorst.
Volgens Vissers zou, door een
aanpassing in het gemeentelijk plan,
enkele woningen last hebben van autoverlichting. Dit zou volgens de architect
zorgen voor een waardedaling.
Een spijtig gegeven, want de architect is
al vier jaar bezig met het project.
De gemeente is overigens helemaal
niet van plan de claim te betalen.
Volgens de gemeente hoort een vertraging bij het bedrijfsrisico van de projectontwikkelaar. De gemeente geeft aan
dat de vertraging is opgelopen doordat

er twee keer geen archeologisch
onderzoek kon worden gedaan. Daarbij
moest er draagvlak gecreëerd worden
voor omwonenden. Met zijn claim staat
Vissers met zijn rug tegen de muur,
want de exploitatieovereenkomst wordt
niet aan hem afgegeven zolang de
claim ingediend is. De gemeente geeft
hem dan ook als advies de claim in te
trekken zodat er verder gesproken kan
worden over het bouwplan.
De architect vindt overigens dat beide
los van elkaar zouden moeten staan.

Elke eerste zondag van de maand

Snuffelmarkt in America

Leerlingen OBS De Weisterbeek bezig met de Eindtoets
Bij basisschool De Kroevert in
Kronenberg zegt de leerkracht van
groep acht dat er geen kinderen
worden bijgespijkerd door privébureaus of privéles krijgen hierin.
“Dit raden wij de ouders van kinderen
ook niet aan. Ze leren op school meer
dan voldoende gedurende de lessen.
Leerlingen krijgen wel op onderdelen
een enkele ‘oefen-Cito-toets’ zodat
ze weten hoe de vraagstelling is. In
november krijgen de leerlingen een
pré-advies en dat wijkt niet af van
het advies na de Cito-toets,” zegt de
onderwijzeres.

”De adviezen gaan al
de deur uit voordat
de Cito-toetsen worden afgenomen”
Ook dezelfde geluiden zijn te horen bij basisschool De Bottel in Lottum,
De Springweide in Grubbenvorst,
De Brink in Melderslo, Megelsheim in
Meerlo en De Weisterbeek in Horst.
Vrijwel al deze basisscholen houden
wel een oefen-Cito-toets maar dat
is meer bedoeld om de leerlingen te
laten wennen aan de vraagstelling.

Jos Gubbels van OBS De Weisterbeek:
“Als leerlingen hoger scoren door
training op een Cito-toets, is dat
slechts schijn. Uiteindelijk beoordeeld
de school het kind en geeft advies. Dit
op basis van prestatie, kindkenmerken
en werkhouding. De adviezen gaan
al de deur uit voordat de Cito-toetsen
worden afgenomen. Alle basisscholen
die HALLO sprak gaven vrijwel unaniem hetzelfde beeld. De adviezen die
de scholen geven aan leerlingen zijn in
verreweg de meeste gevallen al voor
de uitslag van een Cito-toets gegeven. Het klinkt ook logisch omdat de
leerkrachten van een basisschool de
leerlingen door en door kennen.
De specifieke functie van de Citotoets ook wel Eindtoets genoemd,
is het geven van onafhankelijke
informatie voor de keuze van een
brugklastype. De resultaten van de
Eindtoets ondersteunen de leerling, de
ouders en natuurlijk de leerkracht bij
het kiezen van een brugklastype. De
toets levert indirect een meting van
factoren op die van groot belang zijn
voor toekomstig schoolsucces. Denk
daarbij aan intelligentie, leertempo,
nauwkeurigheid, concentratie en doorzettingsvermogen. In principe doen
alle leerlingen in groep 8 mee aan de

afname van de toets. De toets maakt
deel uit van het Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS).
Het Dendron College laat bij
monde van Annette Cox weten
voornamelijk naar het advies van de
basisschool te kijken. “Natuurlijk kijk je
naar beide, maar daarbij is het advies
van de basisschool heel erg belangrijk,
zo niet het belangrijkste. Een Cito-toets
zegt niet alles, het is een momentopname. De onderwijzers in groep 8
weten heel goed wat een leerling wel
of niet kan.”
Marlies Scheres van het CITAVERDE
College zegt: “In principe is een Citotoets ondersteunend samen met het
advies van de basisschool. Wanneer
een leerling zich komt aanmelden
bekijken en overleggen we samen
met de ouders welke leerrichting we
kiezen. Je moet naar ’t kind kijken, dat
is belangrijk en als het goed is heeft
de basisschool dat jaren gedaan.”
De conclusie van dit minionderzoek is duidelijk. Het advies van de
basisscholen is leidend voor de richting
en school die het kind kiest. Het resultaat van de Eindtoets ondersteunend.
En vrijwel alle basisscholen geven hun
advies al voordat de uitslag van de
Eindtoets bekend is.

Vanaf 7 februari organiseert Sunparks de Limburgse Peel in America op
iedere eerste zondag van de maand
een Snuffelmarkt van 11.00 tot 17.00
uur. Op de snuffelmarkt worden tweedehandsspullen aangeboden. De snuffelmarkt bevat ook een braderiegedeel-

te en vindt plaats in het overdekte Parc
Center van bungalowpark Sunparks de
Limburgse Peel (voorheen Center Parcs
Loohorst). Voor kinderen zijn diverse
activiteiten opgezet zoals schminken,
speeltoestellen en er is een Kids Disco.
De toegang is gratis.

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
gu
re lier onderh
24 uur per dagek
7 dagen per we
in heel Europa
vanaf
voorwaarden!

 34,95

(vraag naar de

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Als elke seconde telt
Een van de doelstellingen van de gemeente Horst aan de Maas is het oprichten van een sluitend netwerk van
burgerhulpverlening om zo snel mogelijk hulp te verlenen bij acute hartstilstand. Dit vraagt om voorzieningen,
scholing, voldoende vrijwilligers en een goede organisatie. Per week worden ruim driehonderd Nederlanders
getroffen door stilstand in de bloedsomloop. In de gemeente Horst aan de Maas zou dat neerkomen op veertig
personen per jaar. Door een snelle hulpverlening is veel leed te voorkomen.
Iedereen kent ze wel: de AED’s, de
Automatische Externe Defibrillatoren.
Ze hangen bij bedrijven, in gemeenschapshuizen, in kerken, in horecagelegenheden. De overlevingskans na
een hartstilstand is groter als er snel
hulp geboden wordt. Bij hulp binnen 6
minuten is de kans op herstel van het
hartritme ongeveer 70%. Bij hulp na
12 minuten daalt de kans tot onder de
10%. Ambulances zijn van de benodig-

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

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
Ger Willems
T 06 12 18 36 26
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Sebastiaan Hendriks
T 06 13 80 89 54
E sebastiaan@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Frank Erren
T 077 396 13 56
E frank@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte naamsvermelding
van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

de apparatuur voorzien. Onder andere
door de toenemende verkeersdrukte
kan de benodigde professionele hulp
niet altijd snel genoeg aanwezig zijn.
Vandaar dat een groot aantal
gemeenten in Nederland bezig is met
het opzetten van 6 minutenzones.
Doelstelling is dat door de inzet van
burgers in de omgeving van het
slachtoffer binnen 6 minuten hulp ter
plekke is.
Wat gebeurt er na een 112melding? Als er sprake is van waarschijnlijke stilstand in de bloedsomloop, waarschuwt de meldkamer
niet alleen twee ambulances. Ook
gaan twee soorten sms’jes uit naar
de vrijwilligers die in een cirkel rond
het slachtoffer wonen. Een groepje
vrijwilligers gaat meteen naar het
slachtoffer om met de reanimatie
te starten. Een ander groepje haalt
eerst de AED op. Er worden per groep
natuurlijk meerdere vrijwilligers opgeroepen.
Wat is noodzakelijk om dit alles
mogelijk te maken? Op de eerste
plaats geschoolde en geoefende
vrijwilligers. Een cursus BLS, Basic
Life Support, is noodzakelijk. Voor
het gebruik van de AED is uiteraard
training nodig. Een vrijwilliger kan over
beide certificaten beschikken. Jaarlijks
vinden herhalingsscholingen plaats.

”We streven naar een
dekking van 80%”
De gemeente Sevenum had
al enkele stappen gezet naar een
netwerk van AED’s en voldoende
burgerhulpverleners.

De gemeente Horst aan de Maas
zet deze lijn voort. ”We streven naar
een dekking van 80% in een bepaald gebied; dit hangt ook af van
hoe dicht een gebied bevolkt is”,
zegt Theo Schrijnemaekers. Hij is
opleidingscoördinator van de RAVLN,
de Regionale Ambulance Voorziening
Limburg Noord. Zelf zat hij 28 jaar op
de ambulance.

”We willen
naar een systeem
met echte veiligheid,
geen
schijnveiligheid”
Op dinsdag 26 januari vond in
De Torrekoel in Kronenberg een
bijeenkomst plaats voor huidige en
nieuwe hulpverleners. ”We willen naar
een systeem met echte veiligheid,
geen schijnveiligheid”, zegt Theo.
”Reanimeren is niet niks. Hoe ga je
ermee om als je bekenden moet
reanimeren? Waarom moet je 18 jaar
oud zijn om mee te mogen doen in
het systeem? Wat doe je als iemand
niet gereanimeerd wil worden?”
Dit soort vragen kwam aan de
orde. Als je in het systeem zit als
reanimeerder, bediener van een AED of
beiden, dan heb je kans één à tweemaal per jaar opgeroepen te worden.
De kans om een mensenleven te
redden, is voor velen de reden om zich
bij deze vorm van burgerhulpverlening
aan te sluiten.
Zie ook: www.6minuten.nl.

“ Goed luisteren biedt altijd
uitzicht op de oplossing.”
mr. Christianne Gommans

Scholenfusie
wordt heroverwogen
De Dynamiek Scholengroep gaat het besluit om haar fusieschool in
Grubbenvorst op de locatie van de Springweide te vestigen
heroverwegen. Het gezamenlijke bestuur is tot die conclusie gekomen
door kritiek van ouders. Zij vonden dat ze te weinig gehoord zijn in het
beslissingsproces.
Het is de bedoeling dat
basisschool ’t Reuvelt en de
Springweide per augustus dit
jaar een feit is. Het vinden van
een nieuwe locatie van de school
kent al een lange geschiedenis,
verschillende plekken zijn de revue
al gepasseerd.
Uiteindelijk bleven de huidige
locaties van ’t Reufelt en de
Springweide over als enige
geschikte locatie. Het bestuur koos
uiteindelijk voor de Springweide.
Een groot gedeelte van de
ouders bleek het hier tijdens de
ouderavond niet mee eens te zijn.
De verkeersveiligheid rond de

Zwaar geschut
tegen overvallers
Noord-Limburg wordt geteisterd
door een golf van gewelddadige
roofovervallen. De politie heeft hier
schoon genoeg van en zet zwaar
geschut in. Vorige week is er voor
de eerste keer preventief met een
helikopter gevlogen. Op die manier
hoopt het corps snel te kunnen
ingrijpen als er weer een overval
wordt gepleegd. Afgelopen zaterdag
leidde de inzet van de helikopter tot
de aanhouding van een man die in
Grubbenvorst een vrouw beroofde

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

kies voor couNselliNg!
Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

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

Zondaag 7 fib.
Jônge klaore
Um viéf oor
Kefee ut Centrum
Duizend gram doktersromans?
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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

Schoolstraat baart hun namelijk
zorgen. Daarnaast zijn ze van
mening dat ze niet betrokken
zijn bij de locatiekeuze voor de
fusieschool.
Het bestuur van Dynamiek heeft
daarom besloten om haar besluit te
heroverwegen. De voor en nadelen
van de beide locaties zullen worden
geïnventariseerd, een bureau zal
de verkeersveiligheid bekijken en
de kosten voor een nieuwe school
worden bekeken.
Het bestuur hoopt dat ze nog
voor de zomervakantie een besluit
kan nemen over de locatie van de
fusieschool.

Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst
Zaoterdaag 6 fib.
Jan en alleman bál
Kefee ut Centrum

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

nadat deze geld gepind had. De
politie heeft ook toenadering gezocht
tot beveiligingsbedrijven. Het voorstel
is om een generaal sms-alert naar
de bedrijven in kwestie te sturen als
er een overval is gepleegd. Dertig
bedrijven hebben al toegestemd.
”Hiermee wordt het aantal ogen en
oren in de strijd tegen de overvallen
uitgebreid”, zo zegt de politie
Limburg-Noord. Sinds begin december
zijn ongeveer dertig gewapende
overvallen in deze regio gepleegd.

Studieverkorting
voor
CITAVERDE
leerlingen
Het CITAVERDE College in
Horst gaat studenten die na
een Greenport Business
Opleiding (MBO) door
stromen naar een vervolgopleiding Food en Flower
Management aan de Fontys
Hogeschool (HBO) een half
jaar eerder laten afstuderen.
Het lesprogramma van de
Greenport Business Opleiding in
Hegelsom is zodanig aangepast
dat deze beter bij de opleiding
van Fontys aansluit. Zo hoeven
de studenten van het Citaverde
die door willen stromen naar
de Fontys geen stage te lopen
in hun derde jaar.
Daarnaast heeft de school
de overlap tussen beide
opleidingen uit het pakket
gehaald.
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Gekke Maondaag Grubbenvorst
Afgelopen maandag trok de Gekke Maondaagsoptocht door de straten van Grubbenvorst. Het thema van
Gekke Maondaags Vereniging (GMV) de Plaggenhouwers was dit jaar ‘doa gaon we!’ De optocht, die diverse
natte sneeuwbuien moest trotseren, zag er verzorgd uit en stond voor een groot deel in het teken van het
OLS dat dit jaar in Grubbenvorst plaatsvindt. Verschillende groepen, van groot tot klein, trokken uitgedost als
schutters of andere aan het OLS gerelateerde onderwerpen voorbij. Een groep militairen vroeg zich af waar
de brug over het spoor moet komen te liggen tijdens het OLS. Het ontbrak de optocht niet aan muziekgezelschappen, prinsenwagens en het boerenbruiloftgezelschap. Ondanks het minder fraaie weer stonden er veel
toeschouwers langs de weg.
Kijk voor meer foto’s op onze website www.hallohorstaandemaas.nl/gekke-maondaag-grubbenvorst

Judith Wijnen uit Sevenum mocht twee minuten gratis winkelen

Ik wist niet wat ik moest pakken
Donderdagavond 28 januari was
het dan zover. Judith Wijnen (9) uit
Sevenum mocht bij Intertoys in Horst
twee minuten lang gratis winkelen.
Onder het toeziend oog van familie en
bekenden, stoof Judith de winkel door
op zoek naar speelgoed. Na twee
minuten ‘freeshoppen’ had de jeugdige Sevenumse voor ruim duizend
euro bij elkaar gewinkeld.
Wanneer HALLO met Judith
terugkijkt zegt ze: “Ik had ongeveer
13 cadeaus, maar wel hele dure.
Het was ook best moeilijk want ik
wist op een gegeven moment niet
meer wat ik wilde pakken.” Judith
was samen met haar ouders een paar
dagen voor het ‘gratis winkelen’ gaan
kijken bij Intertoys in Horst. Daar kon
ze zich een beeld vormen van wat ze
graag wilde hebben en waar alles lag.

De bedrijfsleider van de speelgoedwinkel legde de artikelen apart om
te voorkomen dat ze verkocht zouden
zijn als Judith aan haar ‘winkelen’
begon.
En toen was het donderdagavond
dan eindelijk zover. Het startsein werd
gegeven en de race tegen de klok
begon. Telkens wanneer zij een mand
vol spullen bij elkaar had gezocht
moest ze daarmee naar de kassa
waar alle spullen gescand werden.
Na twee minuten shoppen had zij
voor 1.103 euro aan speelgoed bij
elkaar weten te sprokkelen.

”Kleurstiften en een
legpuzzelmat ben ik
vergeten”

Ondanks het feit dat de waarde
daarvan meer was dan 1.000 euro,
mocht ze alle cadeautjes mee naar
huis nemen.
“Het leukste cadeau is de Wii en
het wavebord. Ik heb goed gekeken
waar dit stond zodat ik die zeker niet
zou missen. Alleen kleurstiften en een
legpuzzelmat ben ik vergeten mee te
nemen maar die krijg ik met mijn verjaardag. Eigenlijk zou ik dit wel vaker
willen doen”, zegt Judith een beetje
verlegen.

”Dit wil ik best wel
vaker doen”
Judith werd tijdens het freeshoppen aangemoedigd door haar ouders,
opa en oma, peetoom en peettante,
buren en klasgenootjes.

Weer hennep-arrestaties
in Sevenum en Tienray
Dinsdagmiddag heeft de politie vier mannen aangehouden bij een hennepkwekerij in Sevenum. De politie
trof bij een bedrijf aan de Deckersgoedtweg maar liefst 800 wietplanten en 200 stekken aan. Alle spullen zijn
door de politie in beslag genomen.
Vorige week donderdag
werden er in Tienray ook vier
mannen aangehouden in
De Groene Lantaarn.
Na een tip ging de politie kijken
en trof de mannen in het café

aan. Deze heren werden na verhoor,
diezelfde middag weer vrijgelaten.
Zij zouden toestemming hebben
gehad om spullen uit het gebouw
te halen.
De politie onderzoekt de zaak

nog om te kijken of de mannen
iets te maken hebben met de
hennepkwekerijen die afgelopen
januari in het café zijn ontdekt.
Hier werden toen twee mannen
voor aangehouden.
Judith shopt er op los en wordt aangemoedigd door klasgenootjes
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Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Eerste steenlegging plan
Douven in Horst

VRIJdag 5 FEBR
WEEkEnd kIck-OFF
kInkOBRa
dJ gIJS
ZaTERdag 6 FEBR
”FLaVOUR”
SaM O nEaLL
canTa & MISS nycOLE
dJ HULk
SanJO
dInSdag En WOEnSdag
dagHap MEnU
14,50
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

BEDRIJFSFITNESS

Wethouder Litjens van de gemeente Horst aan de Maas heeft op woensdag 27 januari het officiële
startsein voor de bouw van plan Douven aan de Americaanseweg in Horst gegeven. Op het voormalig terrein
van de machinefabriek van de Gebroeders Douven aan de Americaanseweg worden 35 woningen
gerealiseerd. Het is de bedoeling dat er vier starterswoningen, zes tussenwoningen en 25 levensloopbestendige patiowoningen komen. De hoofdontsluiting van dit plan is aan de Westsingel. Hierdoor krijgt het
plan de uitstraling en sfeer van een hofje en een rustgevend karakter. In het plan is rekening gehouden met
een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte zoals een speelveld en een 30 kilometer zone.
De bebouwing in dit plan is voorzien van een onderhoudsvriendelijke architectuur, waarbij nadrukkelijk is
gekeken naar de wensen van de doelgroep.

Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl

Drie winnaars voorleeswedstrijd
Luc Schrijnwerkers van basisschool De Doolgaard uit Horst, Pleun Driessen van basisschool De Brink uit
Melderslo en Carmen Achten van basisschool Onder de Wieken uit Meterik hebben afgelopen zaterdag de lokale
ronde van de Voorleeswedstrijd in Grubbenvorst gewonnen. De drie winnaars zullen tegen elkaar gaan strijden in
de regionale ronde op 6 maart in BiblioNu te Horst.
Alle negen basisschoolleerlingen
die deelnamen wisten de jury aan
hun lippen te laten hangen. Helaas
mochten er maar drie de winnaar zijn.

ontspannen sfeer te creëren werd de
hulp van Mayke en Luc Verschueren
ingeroepen, zij zorgden voor de muzikale begeleiding.

De jury werd geleid door Marion ter
Brake, directrice van BiblioNu Horst.
De middag werd aan elkaar gepraat
door presentator Jan Schatorie. Om een

Hemelrijk Horst vlagt
multicultureel

ONS R ESTAu R A N T
IS zEv EN dAGEN
PER w EEK
GEOPEN d
(ook tijdens carnaval)

John Clevers Security

is voornemens om tijdens het OLS een
actie aan te bieden ter voorkoming van
inbraak in woonhuizen bij afwezigheid
en het bevorderen van de algemene
veiligheid in de wijk.
Hierbij wordt gelet op
het afgesloten zijn van ramen en deuren.
Ook zullen verdachte omstandigheden in de
wijk en de directe omgeving van de woning
tijdens deze controle gesignaleerd worden en
doorgegeven aan de politie.
Bent u ook geïnteresseerd in deze preventieve
controle, neemt u dan vrijblijvend contact op
met John Clevers Security.
Per e-mail: info@john-clevers-security.nl
Telefoon: 077 - 366 31 65
Mobiel: 06 - 21 49 07 10.
Wij maken dan een afspraak waarbij u uw
wensen kenbaar kunt maken.
Sluitingsdatum van deze actie is 1 mei 2010.
Preventief toezicht leidt tot integrale Veiligheid!

N I Ë N S HOR E C A
Restaurant
Baarlosestraat 4 Maasbree
t 077 465 2219 www.nienshoreca.nl

John Clevers
Security
uw betrouwbare partner in Beveiliging!

Het Hemelrijk in Horst vlagt voor meerdere carnavalsverenigingen
Mensen die zich door het
Hemelrijk in Horst begeven, vragen
zich sinds enige tijd af waar ze nu
eigenlijk precies zijn. Op Hemelrijk
15 woont Wiel Custers, prins van de
Katholieke Bond Ouderen (K.B.O.) in
Melderslo.

Zoals bij vele prinsen is ook zijn
huis versierd en pronkt er een vlag
van de carnavalsvereniging De Vlaskop
uit Melderslo. Een deur verder woont
buurman Roel Backus, hij zwaait de
vlag van D’n Tuutekop uit Hegelsom
terwijl zijn buren weer de vlag van

D’n Dreumel uit Horst aan de gevel
hebben hangen. Eigenlijk een uiting
hoe carnaval gevierd dient te worden: een verbroederingsfeest met
behoud van ieders eigen identiteit
en afkomst. Vandaar natuurlijk de
straatnaam Hemelrijk.
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HALLO Grubbenvorst

Vergulde Orde
van Verdiensten
Piet Hermans

De nieuwe gemeente Horst aan de Maas bestaat uit zestien kernen. Al deze dorpen hebben hun eigen
geschiedenis en cultuur, die wellicht niet bekend is bij inwoners van andere kernen van de nieuwe gemeente.
Deze week duikt de HALLO verslaggever in de geschiedenis van Grubbenvorst.

Tijdens de seniorenmiddag van CV D’n Tuutekop uit Hegelsom heeft
Piet Hermans de Vergulde Orde van Verdiensten ontvangen uit handen
van Prins John III.

Piet Hermans onderscheiden met de Vergulde Orde van Verdiensten
Piet Hermans is al ruim 32
jaar lid van volleybalclub HVC en
medeoprichter van het jaarlijkse HVC
Buitentoernooi. Jarenlang was hij
speler en trainer van HVC Heren 1 en
later Heren Recreanten 1. Met enkele
andere leden van de club verzorgt
hij viermaal per jaar het clubblad
Time-Out.
Ook is Piet altijd een grote
gangmaker geweest bij de boerenbruiloften die door HVC werden
georganiseerd. Op 11 december
1997 kwam de ommekeer in zijn
leven, waarmee hij het jarenlang
erg moeilijk heeft gehad. Door
een noodlottig ongeluk moest

hij stoppen als volleyballer maar
ook als mede-eigenaar van zijn
bedrijf. Desondanks verzorgde hij
nog hand en spandiensten zoals
tekeningen maken op de computer.
Tegenwoordig vult hij zijn dagen met
fysiotherapie.
Zijn vrouw en dochter staan dag
en nacht voor hem klaar, wat niet
altijd gemakkelijk is. Piet trekt nog
steeds op met zijn teamgenoten van
HVC ondanks alle beperkingen. Piet
Hermans heeft enorm veel gegeven
aan de volleybalclub, en dat heeft er
toe bijgedragen dat HVC nog steeds
een bloeiende vereniging is binnen
’t Tuuteriek.

Mongoolse
onderscheiding uitgereikt
Afgelopen vrijdag heeft Theo
Rongen in Horst een heuse
Mongoolse onderscheiding in
ontvangst mogen nemen. De oudburgemeester van Thorn kreeg het
Mongoolse militaire grootkruis uit
handen van Prins Dschero Khan

voor zijn inzet voor de oorlogsveteranen. De naar eigen zeggen
laatste Mongoolse Prins woont al
ruim dertig jaar in Horst. Hij zou
een direct bloedverwant van de
roemruchte 13e eeuwse veroveraar Dhengis Khan zijn.

Te koop

goed onderhouden
langgevel boerderij
Op een uitstekende en vrije locatie nabij A 73 en A 67 in Horst.
Deze grote boerderij, gelegen op
een perceel van 3671 m2, biedt
ongekend veel mogelijkheden
bv. voor werken aan huis, voor
extra opslag of voor een ZZP’er.

Voor meer informatie
www.heikevastgoed.nl
Of bel: 06-55 12 69 96

De naam Grubbenvorst is
opgebouwd uit twee woorden.
‘Grubben’ of ‘Gribben’ was de naam
van het kasteel waarvan nu alleen
nog de ruïne het ‘Gebroken Slot’ is
overgebleven. Het woord Vorst was
de naam van het vroegere dorp en
wijst op de aanwezigheid van veel
bos in de omgeving.
Het dorp kent een lange
geschiedenis. Uit archeologische
vondsten blijkt dat er al duizenden
jaren voor Christus mensen hebben
gewoond aan de hoge maasoevers.
Aan de zuidzijde van Grubbenvorst,
op het Molenveld, zijn belangrijke vondsten gedaan die wijzen op
agrarische bebouwing in de brons- en
ijzertijd en tijdens de Romeinse tijd.
In de 14e eeuw is de heerlijkheid met
de parochie Vorst in tweeën gedeeld.
De ene helft was in handen van de
heer Van de Baersdonk en de andere
helft was in de handen van de heer
Van Gribben.
In 1755 worden de twee delen
weer samengevoegd en kwam de
heerlijkheid als een geheel in handen
van de heer van Gribben. Een opvallend gebouw in Grubbenvorst is het
klooster. Het kloosterleven bestaat al
ongeveer 300 jaar in het dorp. Een
ander opvallend gebouw is de toenmalige dorpsherberg ‘De Zwaan’, die
stamt uit 1796. De eerste burgemeester van Grubbenvorst was Johannes
(P.J.) Bos, van 1808 tot 1825. De
laatste was Mw. dr. Joke (J.K.) Kersten
van 1994 tot 2000. In het begin van
de vorige eeuw had Grubbenvorst
weinig aanzien als dorp. De 31 woningen en boerderijen, waar 220 mensen
woonden, lagen verspreid over in de
kern van het dorp.
Rond 1920 kocht de gemeente
de boerderij van de heer Zanders,
die midden in Grubbenvorst lag.
De gemeente had het idee opgepakt
om een plein aan te leggen op de
betreffende plek. Aan dat plein, dat
de naam Pastoor Vullinghsplein kreeg
en dat in 1927 werd aangelegd,
bouwde de gemeente in 1938 het
gemeentehuis.
Op het wapen van Grubbenvorst
staat St. Jan centraal, met rechts
het wapen van Willem van Millen,
de oudst bekende bezitter van het
slot van Gribben en links de symbolen van het geslacht van Van
Baersdonck. Grubbenvorst staat
bekend om zijn ‘witte goud’. Sinds

1940 kent Grubbenvorst aspergeteelt. In de periode 1950-1960 telde
Grubbenvorst ongeveer 75 aspergetelers die samen tussen de 125 en
150 hectare bebouwden. Op dit
moment is er nog een tiental asperge-

telers actief, met naar schatting 30 tot
35 hectare asperges. Een traditie in
Grubbenvorst zijn de jaarlijkse aspergefeesten op eerste pinksterdag.
Op dit moment wonen er ongeveer 5000 mensen in Grubbenvorst.

Maasbreeseweg
Sevenum

Door de wisselende weersomstandigheden in de voorgaande
week konden werkzaamheden aan
de Maasbreeseweg niet altijd doorgaan. Het tijdelijke wegdek is weer
weggehaald, om verder te kunnen
werken aan vervanging van de riolering. Wanneer deze werkzaamheden
zijn voltooid, wordt het wegdek
definitief vernieuwd. De aanblik zal
daarna fraaier zijn en de verkeersveiligheid wordt beter. De route van de
carnavalsoptocht van `Dun Ezelskop`
op maandag 15 februari is verlegd.
Op de website van Dun Ezelskop
staat het volgende: ”Weej verzeuke
de diëlneamers um vanaaf kwart oaver ien op te stelle in de Schoutstraot
en op de Luttelseweag. Dordet de

Britseweag dur oet ligt trekken we
now angersum. De optocht begint
um hallef dreij. De roete van de
optocht is as volgt: Schoutstraot,
Den Eigen, Roadhoesstraot, Mert,
Donkstraot, Dorperweide, Pestoer
Vullingsstraot en ut Plein.

”Dordet de
Britseweag dur oet
ligt trekken we now
angersum”
Weej verzeuke de aanwoenende
um op mandig gen auto’s langs de
weag te parkere.” Het is maar dat u
het weet. Zie ook: www.ezelskop.nl.

Gebr. Hermans B.V.
Loon-, grond- en spuitbedrijf

Uw totaalpartner van zaai tot oogst

2 1/2 kg friet

• NIEUW! Diepspitten tot 1,10 meter

7 mm Lutosa

• Leveren en aanwenden van alle
soorten drijfmest voor bouw- en
weiland, met Veenhuistank
in hondengang

96 stuks
Habek



Minisnacks

2,50

10,95 schoonmaak
40 frikadellen
nieuwbouw
 10,95


à 100 gram

• Diverse methode
asperge opslepen
(opfrezen)
• Diverse GPS-gestuurde
werkzaamheden

Meer informatie?
Neem gerust contact op:

Oude Heldenseweg 8c, Maasbree • T 077 - 465 1772
www.hermansloonbedrijf.nl

Bikfrik
Van Lieshout

Aanbiedingen zijn geldig vanaf zaterdag 6 t/m vrijdag 12 februari.

www.huubkes.nl

Elke week nieuwe aanbiedingen!

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

08

nieuws

04
02

Sevenheym in het middelpunt
Het project ’Kasteel Sevenheym’ in Sevenum kent een lange voorbereiding. Deze ambitieuze titel gaf de plannen aan voor de veranderingen in de
zorgdriehoek in het centrum van Sevenum. Deze zorgdriehoek omvat het
gemeenschapshuis De Wingerd, de bejaardenwoningen van ’t Valdere en
het verzorgingshuis Sevenheym. In mei zullen de bouwactiviteiten starten.
Het restaurant van Sevenheym is al aangepast. De belangrijkste reden voor
dit project is de verwachte vergrijzing van de bevolking.
Gemeenschapshuis De Wingerd gaat
fors uitbreiden. De KBO Sevenum krijgt
een eigen ruimte en kan daarnaast ruimten bijhuren voor bijzondere activiteiten.
Verenigingen maken afspraken met de
beheerder. Deze heeft weer een overeenkomst met de gemeente, die eigenaar
van het gebouw is. In het gebouw is
niet alleen volop plaats voor gemeenschapsactiviteiten; het kan ook voor een
gedeelte commercieel gebruikt worden.
Ook Theo Smits, teamleider facilitair
bedrijf Sevenheym, vindt het belangrijk
dat zijn ruimten goed bezet zijn met

allerlei activiteiten. ”Er vindt in en rond
het restaurant van alles plaats. Dat gaat
van bakken, kienen, breien tot het vieren
van de heilige mis.” De bakgroep is bijvoorbeeld de tweede en de vierde maandag van de maand actief. Dit gebeurt
onder het motto: ’Beleef de dag’, een
vervanging van de vroegere dagopvang.
’Beleef de dag’ is een samenwerkingsverband tussen Zorggroep Noord-Limburg,
welzijnsinstelling Synthese, de KBO en de
gemeente. Om de activiteiten mogelijk
te maken, zijn veel vrijwilligers noodzakelijk. Het restaurant is natuurlijk in

In ’t Trefpunt wordt een model van de nieuwe woningen gebouwd

Campaign in de herkansing

Horster band derde in Weert
Alleen de Horster band
Campaign is nog kanshebber voor
een plaats in de halve finale van
‘The Clash of the Coverbands’.
Zij dwongen deze plek af door
derde te worden afgelopen zondag
tijdens de Limburgse halve finale
in Weert. Horst aan de Maas was
sterk vertegenwoordigd, helaas
moesten twee van de drie bands
uit onze gemeente afscheid nemen
die middag: Blues, soul, funk
coverband Juezz.com uit Horst en
Classic Rock coverband Many More
uit Grubbenvorst.

SAMENWERKING in mestdistributie
tussen de loonbedrijven Gebr. van Enckevort en Gebr. Peeters te Sevenum.
Samen verzorgen wij voor u een compleet programma in mestdistributie, zoals:
- Mest uitrijden met hondengang tank of driewielige zelfrijder;
hierdoor is insporing minimaal zowel op bouwland als op grasland.
- Transport met volumetanks tot 36m3, dus lagere minaskosten per m3.
- Levering van mest volgens minasnorm inclusief transport en uitrijden.
- Transport van vast mest met GPS.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onderstaande telefoonnummers.

Gebr. Peeters
Steeghoek 10
5975 NR Sevenum
info@peetersmols.nl
077-4671522

Gebr. van Enckevort
Dorperdijk 20
5975 PV Sevenum
gebrvanenckevort@hetnet.nl
077-4671413

de eerste plaats bedoeld voor de zestig
bewoners van het verzorgingshuis.
Er zijn echter ook andere doelgroepen.
Uit de directe omgeving van Sevenheym,
nuttigen ruim tien senioren hier hun
dagelijkse warme maaltijd. Daarnaast
wordt op ongeveer twintig adressen de
warme maaltijd thuis bezorgd.
Met de aanpassing en de uitbreiding
van het restaurant is de eerste stap in
de uitvoering van het project ’Kasteel
Sevenheym’ gezet. In het nieuwe restaurantgedeelte zijn nu alle activiteiten
ondergebracht die eerder in ’t Trefpunt
plaatsvonden. ’t Trefpunt is van oorsprong de kapel van het verzorgingshuis.
Tot nu toe was dit de gemeenschappelijke ruimte.
Op het terrein van de Sevenumse
zorgdriehoek is nieuwbouw gepland.
Tussen en achter verzorgingshuis
Sevenheym en de bejaardenwoningen
van ’t Valdere wil men 28 psychogeriatrische cliënten kunnen huisvesten
en verzorgen. Mensen met psychogeriatrische klachten kunnen dan in
Sevenum blijven wonen. In totaal zullen
vier eenheden elk voor zeven cliënten
gebouwd worden. Er is een open binnenruimte gepland, zodat de privacy gewaarborgd is. Het bijzondere aan het project
is dat er twaalf appartementen gepland
zijn boven de groepswoningen van de
cliënten. Deze laatste bevinden zich op
de begane grond. In de twaalf appartementen kunnen bijvoorbeeld partners van
de cliënten wonen, zodat men dicht bij
elkaar in de buurt blijft.
”Deze opzet is waarschijnlijk uniek
in Nederland”, zegt Paul Smits. ”Mensen
uit Sevenum kunnen hier terecht en ze
blijven dan zoveel mogelijk binnen hun
vertrouwde omgeving. Vanaf de eerste
verdieping kan men via een beschutte
verbinding naar de bejaardenwoningen
van ’t Valdere. Zo is er echt sprake van
een zorgcomplex.”
In de voormalige ontmoetingsruimte
’t Trefpunt wordt nu een woning als model gebouwd. Geïnteresseerden kunnen
hier zien, met een schaal van één op één,
hoe de groepseenheid eruit gaat zien.
Naast de zeven slaapwoonkamers is er
een gemeenschappelijke ruimte.
Het gewone leven wordt zo veel mogelijk
nagebootst. De verzorging is bijvoorbeeld
niet door personeel in uniform, maar door
personeel in eigen kleding. De cliënten in
de zorgdriehoek blijven in het middelpunt
staan. Binnen de gegeven persoonlijke
omstandigheden kan men zo goed mogelijk wonen, zeker binnen een kasteel.
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Functieprofiel nieuwe
burgemeester Horst aan de Maas
vastgesteld
De kans is groot dat C.H.C. (Kees) van Rooij eind maart benoemd zal worden als burgemeester van
de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft dinsdagavond
unaniem besloten Van Rooij voor te dragen als nieuwe burgemeester. Van Rooij was ruim 4 jaar
burgemeester van de oude gemeente Horst aan de Maas en sinds 1 januari is hij waarnemend burgemeester in de nieuwe gemeente.
Van Rooij heeft veel respect
en draagvlak bij de raad, zegt
Rudy Tegels (CDA-fractievoorzitter), die namens de gehele raad
sprak. Het functieprofiel van de
nieuwe burgemeester, die de
raad gisteravond vaststelde, past
volgens de gemeenteraadsleden
precies bij Van Rooij.
In de Staatscourant van
10 februari wordt de vacature

voor de burgemeesterspost van
Horst aan de Maas gepubliceerd.
Daarbij wordt aangegeven dat er
een ‘meest gerede kandidaat’ voor
de functie beschikbaar is.
Kees van Rooij kan dan eind
maart als nieuwe burgemeester
geïnstalleerd worden.
Kees van Rooij (Gemert, 3
november 1959) is sinds 1 oktober
2005 burgemeester van de

gemeente Horst aan de Maas.
Hij is de tweede en laatste
burgemeester van Horst aan de
Maas in haar oude vorm en sinds
de herindeling op 1 januari 2010
waarnemend burgemeester.
Van Rooij volgde als burgemeester Léon Frissen op die per 1 juli
2005 benoemd was tot
Commissaris van de Koningin in
Limburg.

Interview met Brandweercommandant Peters

‘Ruig werk’

Hans Peters is Commandant van de Brandweer in Horst aan de Maas. HALLO trok hem afgelopen week eens
even aan zijn brandweerjas en vroeg hem of hij even een tipje van de sluier zou kunnen oplichten over het
brandweerwerk.

Wat zijn de taken van de
brandweer?
De brandweer heeft als hoofdtaak
brandbestrijding en hulpverlening (denk hierbij aan verkeersongevallen).
Maar wij toetsen ook bouw- en
milieuvergunningen. Het afgeven en controleren van gebruiksvergunningen valt onder ons
taakgebied. Maar wij komen
natuurlijk ook nog gewoon katjes uit
bomen halen.
Wat is de grootste brand die de
Horster brandweer ooit heeft
moeten blussen?
Ik denk dat de brand van Keijsers
op het Melderslose industrieterrein
een van de grootste branden is die
wij hebben moeten bestrijden. Maar
vele kleinere branden zijn vaak net
zo spannend.
Daarbij is het blussen van een
kleine brand bevredigender omdat
je daar veel verdere schade en persoonlijk leed mee kunt voorkomen
of beperken.

Hoeveel mensen werken er
binnen uw korps?
“ De brandweer Horst aan de Maas
bestaat in de nieuwe gemeente
uit de posten Horst, Lottum en
Sevenum. Bij deze posten zijn 75
vrijwilligers actief. We hebben ook
een afdeling beroepsondersteuning,
hier zijn negen medewerkers actief
die zich bezig houden met preventie en preparatie, de zogenoemde
‘koude taken’.
Vooralsnog wordt de kazerne in
Meerlo door de Venrayse brandweer
aangestuurd. Misschien komt Meerlo
onder ons district te vallen, maar dat
wordt pas dit voorjaar besloten.
Dat zou betekenen dat ons korps flink
uitgebreid zal worden.
Door wie wordt de brandweer
betaald?
Uitvoering van brandweerzorg wordt
door de gemeente gefinancierd.
Werken jullie veel samen met andere
brandweerkorpsen in de regio?
Momenteel wordt er gewerkt aan een
gezamenlijk brandweerbeleidsplan

met de nieuwe gemeente Peel en
Maas. Dit moet in de loop van dit jaar
leiden tot de oprichting van een groot
brandweerdistrict ‘PeelHorst’ geheten. We zijn nu aan ’t kijken hoe we
diverse posten kunnen samenvoegen.

“Kleine branden
zijn vaak
net zo spannend
om te blussen”
Waarom gaat iemand bij de
brandweer?
Diep in je hart zit je bij de brandweer
om de medemens te dienen. Je staat
24 uur per dag / 365 dagen in de
week voor hen klaar!!! Maar ik zal niet
onder stoelen of banken steken dat ik
het ook wel ruig en spannend vind om
bij de brandweer te zitten.
Wij zijn trouwens nog op zoek
naar nieuwe vrijwilligers, dus ben
je geïnteresseerd: neem dan gerust
contact op.

nieuws 09

Fotowedstrijd: doe mee en win!

Uw mooiste carnavalsfoto´s
In alle kernen van Horst aan de Maas zijn de voorbereidingen voor
carnaval in volle gang. Nog ruim een week te gaan en dan barst het
volksfeest weer los.
Carnaval levert altijd prachtige
beelden op van feeën, duivels, clowns,
prinsen en prinsessen.
Stuur uw leukste, ontroerendste
en mooiste carnavalsfoto per mail naar
info@hallohorstaandemaas.nl
(maximaal 2 foto´s per persoon).
De mooiste foto’s worden na
beoordeling van de redactie vanaf
maandag 15 februari op de site
www.hallohorstaandemaas.nl gezet en
kan heel Horst aan de Maas meegenieten van uw beelden. Van alle
inzendingen zullen we de vijf beste
foto’s uitzoeken. De inzenders hiervan
krijgen de ingezonden foto, afgedrukt
op een canvas doek van 80 x 80 cm!
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Provinciaal startschot Hoedebal Lottum:
opstapje naar Gekke Maondaag
Carnaval 2010
Op maandag 8 februari gaan
vertegenwoordigingen van
carnavalsverenigingen uit onze
gemeente naar het gouvernement
in Maastricht. Prins Geert II, zijn
adjudanten en een delegatie van
het bestuur van de Kronenbergse
Kroeënekrane en Pieëlhaze zijn
samen met een groot aantal
andere carnavalsvierders in
Maastricht om de Limburgse
carnaval in te luiden. Ook carnavalsvereniging D`n Dreumel uit
Horst is vertegenwoordigd.
Het College van Gedeputeerde
Staten huldigt op die dag een
groot aantal winnaars en kampioenen. Het gaat om de winnaars
van Het Limburgs Kampioenschap
Zaate Hermeniekes, de winnaar
van het KVL: het Kinger Vastelaoves Leedjesfestival en de
winnaar van het LVK: het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer.

Daarnaast worden de Limburgse
buutkampioen en de jeugdbuutkampioen in het zonnetje gezet.
Ook de “Blauw Sjuut” uit
Heerlen is aanwezig. De bemanning hiervan is benoemd tot
ambassadeur van de Limburgse
Vastelaovend. Prins Geert ll van
Kronenberg en Evertsoord zal die
middag de carnavalsmedaille van
de provincie Limburg ontvangen
uit handen van gedeputeerde
Odile Wolfs. Een groot aantal
leden van de BCL, de Bond van
Carnavalsverenigingen in Limburg,
en de SLV, de Samenwerkende
Limburgse Vastelaovendvereiniginge, zijn aanwezig. Het
belooft een kleurrijke bijeenkomst
te worden. Alle carnavalisten zijn
uiteraard in vol ornaat. TVLimburg
verzorgt een rechtstreekse
uitzending op maandag 8 februari
vanaf 15.30 uur.

Zondag 7 februari vindt het
Hoedebal plaats in OJC Canix te
Lottum. Er is een liveoptreden van
S.T.O.E.R. (Stoere Patsers Tribute).
De zaal is open vanaf 13.00 uur.
Het Hoedebal begint om 17.00 uur.
Een hoofddeksel is verplicht.
Tijdens het Hoedebal wordt de
jaarlijkse ‘Peg(ch)vogel’ uitgereikt.
Verder maken prins Jac II, jeugdprins
Yme, jeugdprinses Jelske en de
Lottumse senioren dansgarde hun
opwachting. Het jaarlijks terugkerende festijn Hoedebal wordt gehouden
op de dag voor Gekke Maondaag.
Bijna half Lottum brengt dan een
bezoekje aan het Hoedebal, oftewel
‘carnaval op zijn Canix’. De muziek
komt dit jaar van de Stoere Patsers
tribute band ‘S.T.O.E.R.’.
Tijdens de pauzes nemen Canix’
huis-dj’s het muzikale gedeelte van
S.T.O.E.R. over.

Hoofddeksel verplicht tijdens
het Hoedebal in Lottum (archieffoto)

Carnaval bij café De Lange in Horst
HALLO bezorgster
jeugdprinses Tienray Ook voor de kleine girafjes
Op zaterdag 23 januari is het 43ste jeugdprinsenpaar van CV de Geiten
uit Tienray uitgekomen. Dit jaar wordt het paar gevormd door jeugdprins
Mike I (Derks) en Jeugdprinses Cheyenne I (Klok).

is het feest
Carnaval komt er weer aan. Bij
Dreumelresidentie De Lange in Horst
gaan deze dagen niet zomaar voorbij.
Zaterdag 6 februari staat de zaal
geheel in het teken van de nieuwe
prins van de Lange. Prins René I heeft
een jaar lang waardig aan het hoofd
van de giraffen mogen staan. Nu is
het tijd voor nieuw bloed binnen de
prinselijke gelederen van De Lange.
Het prinsenbal start om 22.00 uur en

geprogrammeerd en op de maandag is
er een optreden W-Dreej.
Aan de allerkleinsten is ook
gedacht. Carnavalsmaandag en
dinsdag kunnen deze vanaf 12.00
uur terecht in de kindertempel van
Horst. Op maandag staat er een te gek
luchtkussen en op dinsdag kunnen
de kids een flinke duik nemen in
de ballenbak. De entree voor alle
activiteiten is gratis.

aansluitend zal tevens de receptie
plaats gaan vinden van de nieuwe,
kersverse heerser.
Een week later is het dan zover,
de drie dolle dagen van carnaval gaan
dan beginnen. Bij De Lange zijn het
echter geen drie dagen, maar vijf!
Vanaf de vrijdag vóór carnaval tot en
met de dinsdag is het continue rood,
geel en groen in hartje Horst.
Op alle dagen staan de beste dj’s

Grote keuze in

carnavalskleding

en accessoires voor groot en klein
met veel aanbiedingen!
tijdens onze verbouwingsopruiming speciale aanbiedingen!

nu de gehele wintercollectie:

10,- 15,- 25,-

Jeugdprinses Cheyenne en jeugdprins Mike (Foto: Aerts Foto Leunen)
Behalve jeugdprinses is Cheyenne
Klok uit Tienray een van de vele
jeugdigen die wekelijks de HALLO
rondbrengen. Naast deze baan en
vrijwilligerswerk bij jongerensoos
Geallus en bij voetbalclub TOP 27 uit
Tienray, heeft Cheyenne uit Tienray

toch nog tijd gevonden om jeugdprinses te worden van carnavalsvereniging De Geiten. Cheyenne is
veertien jaar en zit op het Dendron
College in Horst. Ze is de dochter van
Pauline Vervoort en Leon Klok en is de
grote zus van Wyatt.

*

*

*tenzij anders aangegeven

*

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Gratis parkeren voor de deur!
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Receptie jeugdprinsenpaar Swolgen
Op zondag 7 februari vindt de receptie plaats van jeugdprins Johan en
Jeugdprinses Jikke van CV D’n Bok uit Swolgen. De receptie begint om 14.00
uur in Café Zaal Wilhelmina. Naast Johan en Jikke, jeugdvorstin Janine en
jeugdnar Tom, is ook de jeugdraad aanwezig.

Wedstrijd vindt plaats in Stadion de Mèrthal

Wittenhorst treft PSV
in de beker
Eindelijk mocht Wittenhorst speler Matti Winkelmolen bekend maken dat er interesse voor hem was van PSV
zijde. Winkelmolen is voetballer van het zesde elftal van Wittenhorst. Het was een verschrikkelijk spannende tijd.
Op 16 januari werd in De Lange Matti Winkelmolen gepresenteerd als nieuwe spits van PSV. Matti was in eerste
instantie ontzettend zenuwachtig, maar ging uiteindelijk helemaal los. Het was een fantastisch, geweldig feest.
Ook namens vriendin Sandra dankte hij dan ook iedereen voor de massale opkomst bij de contractondertekening.
Voorzitter van de club ‘Teuntje’:
“Wittenhorst heeft nog niet definitief
afscheid genomen van Matti. Want
zoals iedereen op het verlovingsbal
heeft kunnen vernemen, speelt
Wittenhorst tegen niemand minder
dan PSV in de alternatieve halve
finale voor de beker.” Dit wordt dan
ook tevens de laatste wedstrijd van
Matti voor zijn oude club. Hier kan
Matti laten zien dat hij dé man is
waarop PSV zit te wachten.

”Veld Wittenhorst
afgekeurd door KNVB”

Voor jeugdprinsenpaar Swolgen mag de carnaval beginnen
Prins Johan (van Mierlo) is een
echte Bok, hij houdt van Swolgen en
wil daar nooit meer weg. Zijn hobby’s
zijn voetballen en drummen bij de
fanfare. Zijn lievelingseten is rode
kool met een heel grote gehaktbal.
Spruitjes lust hij niet. Johan is elke
week op het voetbalveld te vinden
om zijn broers bij ‘Ut Derd’ aan te
moedigen. Ook de ‘grote prins’ van
Swolgen, Prins John I, kan iedere week
op zijn support rekenen. Prinses Jikke
(van Gerven) is een pittige tante.

Haar hobby’s zijn voetbal bij de E1
van Swolgense Boys en ponyrijden,
oftewel ‘knolstoeken’, zoals ze dat bij
haar thuis noemen. Verder doet Jikke
regelmatig aan waveborden. Ze houdt
van chocoladevlaai met slagroom, wat
ze elke maandag krijgt bij ‘tweede
moeder’ Ria Christians. Haar favoriete
huisdieren zijn de hond Bertus en
hond(je) Okkie. Het motto van het
jeugdprinsenpaar en de jeugdraad is:
‘Wej zien mar mit en paar, mar make
de zaal helemaol gaar’.

Gelukkig voor Wittenhorst mogen
de Limburgers thuis spelen. Er is echter een groot nadeel, want de wedstrijd moet gespeeld worden op carnavalsdinsdag 16 februari. “Er is van
alles geprobeerd door het Wittenhorst
bestuur om deze wedstrijd naar een
andere datum te verzetten, maar

de KNVB was onverbiddelijk,” aldus
Teuntje. Een bijkomend probleem is dat
het veld waarop deze kraker gespeeld
zou moeten worden ook is afgekeurd.
Hoofdaccommodatie verantwoordelijke
‘Graad’ heeft na veel inspanningen toch
een geschikte locatie gevonden om de
wedstrijd te spelen.

”Verbouwing Mèrthal
tot stadion”
Teuntje: “Met man en macht
wordt op dit moment gewerkt aan de
Mèrthal, deze wordt omgebouwd tot
een volwaardig voetbalstadion. Hier zal
de historische wedstrijd plaatsvinden.”
Kaarten voor deze titanenstrijd zijn
verkrijgbaar bij de bekende voorverkoopadressen van Wittenhorst. Mocht
de wedstrijd uitverkocht zijn, kom dan
toch gerust naar Stadion de Mèrthal.
Suppoosten laten iedereen
dan stiekem binnen, want men wil

toch zoveel mogelijk supporters
voor Wittenhorst binnen hebben.
Voorzitter Teuntje roept dan ook
de hele Horster gemeenschap op
om Wittenhorst te komen steunen.
Deze kraker is tevens de afscheidswedstrijd van Matti alias ‘Matti ván
Chris ván d’n Ostrik en Annie ván
Meulenhoês Toën’,vriend van ‘Sandra
ván Peter ván Piet ván Weijs-Lei en
Truus ván Slitjes Jeu oët de Miëterik’.
Sterspeler Matti verheugt zich
ontzettend op dit spektakel. Ook zijn
vriendin Sandra is ontzettend trots
op haar toekomstige echtgenoot. Zij
hoopt echter dat er geen verlenging
komt, want zij heeft die middag nog
andere plannen. Bij de vraag wat
zij hiermee bedoelt, deed zij nogal
geheimzinnig. Supporters zullen nog
even geduld moeten hebben tot carnavalsdinsdag. De wedstrijd begint
om 14.11 uur. Stadion de Mèrthal is
open vanaf 14.00 uur.

Carnavalsoptocht De Wouter in America
Op vrijdag 12 februari trekt er
vanaf 13.00 uur een kleurrijke
optocht door de straten van
America. Het thema van de
carnavalsoptocht is ‘Tussen Kunst
en Kleur’. Deze optocht wordt

Jeugdprinsenpaar
Broekhuizenvorst

verzorgd door leerlingen en
leerkrachten van basisschool De
Wouter en wordt muzikaal ondersteund door leden van muziekvereniging St. Caecilia, Mekkeluk
Zat en andere muzikanten.

Het startpunt is bij school en de
stoet trekt via de Gerard
Smuldersstraat, Kabroekstraat,
Schiksedijk, Nusseleinstraat en
Pastoor Jeukenstraat naar de
Bondszaal.
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Jeugdprins Luuk (Loonen) en jeugdprinses Fenna
(van Tankeren) van d’n Blauwpoët (foto: Thijs Janssen)
maken hofdame Dian en nar Ryan en
de rest van het carnavalsgezelschap
het geheel compleet. Prins Luuk en
prinses Fenna houden receptie op
carnavalsmaandag 15 februari van
14.30 tot 15.00 uur in zaal ‘t Dörp,
waarna het Kruumelkesbal volgt.

Hom

erb

Horsterdijk

erg

erw
eg

Bonenkampstraat

De jeugd van Broekhuizenvorst
wordt dit jaar tijdens de carnavalsdagen voorgegaan door prins Luuk
(Loonen) en prinses Fenna (van
Tankeren). Het jeugdprinsenpaar
wordt bijgestaan door vorst Joep, adjudanten Martijn en Niels. Daarnaast

Voor de voorwaarden zie www.prachtigewoningen.nl of informeer bij de makelaar
T 077 - 398 90 90
E horst@intermakelaars.com
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Freek Selen wil niet langer wachten

Scholenoptocht
Vervroegde verkiezing bruid
door bruidegom in Kronenberg Sevenum
Wethouder en boerenbruidegom Freek Selen van De Kroëenekraan en Pieëlhaas uit Kronenberg is op zoek naar
een bruid. De afgelopen weken ging Selen zowel met Esther als met Anne-Marie een dagje op stap. Hoogste tijd
om in alle rust elkaar beter te leren kennen.

Op 12 februari organiseren
basisscholen de Dobbelsteen,
de Horizon en de Krullevaar een
optocht door het centrum van
Sevenum. De optocht start om
13.00 uur bij basisschool de
Dobbelsteen en trekt vervolgens
via de Pastoor Vullinghsstraat,
Raadhuisstraat, Den Eigen
(Horizon en Krullevaar sluiten
vanuit Mgr. Evertsstraat aan),
Weverstraat, Schoutstraat en een
stukje Van Vlattenstraat en

Mgr. Verstraelenstraat. De Horizon
en Krullevaar willen de
Wilhelminastraat en de parkeerplaats naast De Stapakker
gebruiken als opstelplek. De straat
wordt dan met verkeersregelaars
voor al het verkeer afgesloten van
13.00 tot 13.30 uur. De parkeerplaats wordt ‘s morgens al met
lint afgezet. De bewoners aan de
af te leggen route worden
verzocht hun auto niet op straat te
parkeren.

’Mar iëne kier’
De eerste editie plaats van het Americaans Liedjes Festival (ALF) dat
zondag plaatsvond, is een groot succes geworden. In een volle Bondszaal
ging de winst naar Yvonne Vervoort & Marion Steeghs met het nummer
’Mar iëne kier’. Zij werden door de jury gekozen boven Marion Steeghs &
Pieter Deters met ’Pak mej vast’ en Willem Driessen & Karlijn van Dinther
met ’Weg van carnaval’ op respectievelijk de tweede en derde plaats.

Freek Selen samen met Esther aan de picknicktafel ter kennismaking
Het uitje van Freek en Esther begon met een bezoekje aan Toverland
en daarna moest Freek eraan geloven;
een tochtje op de motor met zijspan.
Esther was meteen enthousiast.
Maar motorrijden had Freek nog niet
onder de knie. Daarom eerst een
uitgebreide uitleg van een ervaren
motorrijder. Helemaal relaxed zat
Freek niet meteen. Maar na een paar
proefritjes durfde hij het toch wel
aan. Esther checkte voor de zekerheid
even waar de rem zat en stapte toen
vol vertrouwen in het zijspan. Daar
gingen ze voor een toertochtje door
ons prachtige landschap, op naar een
romantische picknickplek.
Na het motortochtje, dat met wat
horten en stoten verliep, maakten ze
een stop op een mooi picknickplekje.
De boerenbruidegom-zoekt-vrouwtafel was al voor ze gedekt zodat ze
hun handen meteen konden warmen
aan een mok koffie. Na alle drukte
van Toverland en lawaai van de motor
eindelijk een rustig moment voor een
goed gesprek. Dat gesprek verliep zo

geanimeerd dat ze na de koffie een
meer beschut plekje opzochten.
Daar hieven ze een glaasje champagne
op een geslaagd dagje uit.
Een paar dagen later vond het
uitje van Anne-Marie en Freek plaats.
Na het hachelijke avontuur op de
motor was onze boerenbruidegom
maar al te blij met het vervoermiddel
waar hij en Anne-Marie deze dag in
mochten rijden. Geen tractor of paard
en wagen, nee een snelle, hippe
cabrio was er voor het stel geregeld!
Daarin voelde Freek zich duidelijk
beter op z’n gemak!
Het dagje uit van Freek en AnneMarie stond in het teken van luxe en
wellness. Na een bezoek aan de sauna
en een heerlijke hot stone massage
was het tijd om een frisse neus te halen. In de prachtige bosrijke omgeving
van het hotel maakte het stel een
flinke wandeling. Lopen en praten gaat
altijd goed samen. Ze zijn dus vast een
heleboel meer over elkaar te weten
gekomen. Daarna wachtte hen in het
hotel nog een heerlijk diner. Freek

liet zich natuurlijk van zijn galante
kant zien en gedroeg zich als een
echte gentleman. Alle ingrediënten
aanwezig om de dag romantisch af te
sluiten.

”Vervroegde
verkiezing bruid vanwege druk media”
De kennismakingsdagjes van
Freek zitten erop en hebben in de
richting van de uiteindelijke keuze veel
meer duidelijkheid gebracht. Zoveel
zelfs dat Freek én beide dames niet
willen wachten tot 14 februari met
het keuzemoment. Ook de mediadruk neemt dusdanige vormen aan
dat nog een week langer uitstellen
niet verantwoord lijkt. Daarom werd
besloten het keuzemoment een week
te vervroegen naar zondagmiddag
7 februari. In café Ummenthun gaat
het er rond 15.30 uur om spannen en
zal Freek zijn definitieve keuze bekend
maken.

Aan de eerste editie van het
festival namen zeven artiesten met
hun nieuwe nummers deel. Naast
de genoemde artiesten waren dat
zanggroep 4-you, Ruud van Bommel,
De jeugdraad en Hert & Germien. Zij
werden net als de winnaars door de

ALF-band bijgestaan bij de vertolking
van hun nummers. Het ALF was een
samenwerking van onder andere de
carnavalsvereniging, het boerenbruiloftscomité en het jeugdcomité. Het
is de bedoeling om er een jaarlijks
terugkerend evenement van te maken.

Mökkebal beej café
Kleuskens Meterik

Vrijdagavond vindt het aantreden
van een nieuwe mök plaats bij café Kleuskens in Meterik

Ook in onze verzorgingshuizen gaat carnaval niet ongemerkt voorbij.
De bloemschikvereniging in verzorgingshuis Berkele Heem in Horst
maakte een aantal bloemstukken. Het thema was natuurlijk carnaval.
Ook de ouderen in onze gemeenten doen daarna mee. Een van de
deelnemers schreef bij het bloemstuk de volgende tekst:

”muziek dae gut beginne
ik bin d’r wer án toe
’t jubelt deep van binne
vastelaovend, a laaf you”
(tekst gedicht: Jack Poels)

Vriedaag dun twellufde februari
is het wer zowiet in de Miëterik.
Dan zal de neeju muk wer aantreije.
Ma vurdaat din oetkumt slachte
we ierst ozze alde mök Davy dun
ierste en dat zal um nag teagevalle.
Um unne neeje mök te vinge
veel vur de mökkekommissie nag ni
mej. Na flink ligge zeuke vonge ze
dur enne in het café op de plee.
Zo zaat as en schup.
Ut is waal ni zonne groave as
dat biëst va vurrig joar, ma wal enne
kleine hendigge, dus komma kieke.
De mökkecommissie um iere dor het

fiest gans in ut teiken van de plee te
doon. Zoe as ge wet is het fiest allien
vur kels, dus megjes woag ut maa
neet um te kome want daa zudde
dur va luste. Vur het invulle vaan dun
oavend kriege weej en optreije van
unne echte schlager zenger din de
tent richtig op de kop ka zette. Ok zal
de buutkampioen van dit joar Harold
Schroijen present zien. Mökke die
op tied zien kunne profitere van half
nege tot half tien van enne schappelikke beerpries. Avang um 20.30 oor
beej café Kleuskens in de Miëterik.
Tot daa wa!
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Loting OLS-volgorde in Grubbenvorst
Op dinsdag 9 februari 2010 vindt
in Café ’t Stammineke in Grubbenvorst
de loting plaats voor het bepalen van
de volgorde van de optocht tijdens
het Oud Limburgs Schuttersfeest, dat
plaatsvindt op zondag 4 juli 2010.
Ruim 160 schutterijen uit Belgisch
en Nederlands Limburg zijn uitgenodigd om aan het OLS deel te
nemen. De loting is in handen van
het OLS-federatiebestuur, in nauwe

samenwerking met de Stichting OLS
Grubbenvorst 2010.
De loting bepaalt de plek van de
schutterijen in de optocht. Voor de
schutterijen is de plek in de optocht
van belang om zich goed te kunnen presenteren. Een plek helemaal
vooraan of achteraan is niet ideaal.
De schutterijen loten jaarlijks bij
toerbeurt in blokken van 1 tot 40,
van 41 tot 80, van 81 tot 120

en van 121 tot - naar de organisatie
hoopt - wel 160.
De loting bepaalt ook wie er op
het OLS het eerst moet schieten.
Als je als schutterszestal moet beginnen als de zon hoog aan de hemel
staat of moet schieten op het einde
van de dag, kan dat van invloed zijn
op het resultaat.
Verder zal op deze avond ook
bekend worden gemaakt welke

schutterijen de optocht zullen openen
en welke schutterijen namens de
verschillende schuttersbonden deel
gaan nemen aan de officiële opening
van het OLS 2010. Er zijn nog vijf
maanden te gaan voor het OLS 2010
van start gaat.
Na de loting op 9 februari kennen
de schutterijen de volgorde van hun
activiteiten en kunnen ze zich hierop
gaan voorbereiden.

Ine Daniëls-van der Coelen

Ouderen prins CV de
Orde van Verdinste
Vlaskop Melderslo
d’n Turftreiër
De Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, is door Carnavalsvereniging
de Turftreiërs uit America toegekend aan Ine Daniëls-van der Coelen.
Ine ontvangt deze onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor de
Americaanse dorpsgemeenschap.

(foto: Pieternel Clabbers)

Wiel Custers is uitgeroepen tot
ouderen prins van CV de Vlaskop in
Melderslo. Hij wordt bijgestaan door
de adjudanten Mart Verheijen (l) en
Thei Rutten (r).

De lijfspreuk van prins Wiel is:
“Aal ziede Vlaskop, Dreumel,
Ezel of Geit,
Mit carnaval giet ’t toch allien ma
um de lol en gezelligheid”.

Zo is ze actief voor de diverse koren
zoals bij het kinderkoor, waar ze al 31
jaar secretaris/penningmeester van is.
Ook was ze twintig jaar secretaris van
het jongerenkoor. Daarnaast is ze in diverse werkgroepen voor de kerk actief.
Zoals de werkgroep gezinsmissen en de
avondwake groep.
Ook is ze betrokken bij de voorbereiding van kinderen op de Eerste
Communie en het Vormsel. Ook is
ze de laatste jaren als vrijwilligster
werkzaam bij het servicepunt America
van de bibliotheek. Al deze activiteiten
van Ine zijn voor carnavalsvereniging
de Turftreiërs reden om de Orde van
Verdinste d’n Turftreiër dit jaar aan haar
uit te reiken. De uitreiking vindt plaats
op vrijdag 5 februari tijdens de eerste
zittingsavond van de Turftreiërs in de
Bondszaal. Aanvang 19.45 uur.

CARNAVAL
Wimpers
Funhoeden
Schminck
Vlaggen
Petten
Broches
Sieraden
Pruiken
Pruiken
Oogmaskers

Handschoenen Brillen
Serpetines
Haarspray
Beenwarmers
Bretels
Ballonnen
Oogmaskers
Boa’s
Haarspray
Sjaals
Hoeden
Tasjes
Maskers
EN NOG VEEL MEER

Camping Centrale

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

600M² kleding, accessoires en versieringen

Aanmelding
vrijwilligers
Informatieavond OLS
2010
Stichting OLS Grubbenvorst
2010 heeft een werkgroep
personeel opgezet, die ervoor
moet zorgen dat het evenement
wordt voorzien van vrijwilligers
die het vele werk gaan verzetten
tijdens het feest op 4 juli en
10 juli. Deze werkgroep houdt op
vrijdag 26 februari een bijeenkomst voor alle verenigingen uit
de gemeente Horst aan de Maas
die zich in willen laten schrijven
voor vrijwilligerswerk. Tijdens de
informatieavond worden de
verschillende werkzaamheden
toegelicht. Verder wordt de
aanmeldprocedure voor de
vrijwilligers besproken, wordt
uitleg gegeven over de urenregistratie en wordt er besproken wat
de tegenprestatie in gaat houden.
De organisatie van het OLS vraagt
verenigingen die geïnteresseerd
zijn zich uiterlijk 14 februari aan
te melden. Ook wordt de verenigingen gevraagd aan te geven of
ze op 26 februari aanwezig zullen
zijn. Verder vraagt de organisatie
maximaal twee personen per
vereniging af te vaardingen voor
de bijeenkomst. Aanmeldingen
kunnen doorgegeven worden via
e-mail: personeel@ols2010.com
of telefonisch op 06 10 67 96 63.
De bijeenkomst op 26 februari
vindt plaats in café de Vonkel aan
de Venloseweg 11, 5971 CG in
Grubbenvorst, en start om
20.00 uur.

zaoterdâg 6 fibrewari is ut 14
d

e

Jan en alleman bál
in ut klenste kefee vá Hôrs

mit optreeje vá:

Joske en Jori
Kris en Huub
de wagebouwers
A-musicaal
altied noeit te laat
Bromtol en co
De Oetslovers

as ge kómt kriede enne Brand beer bling-bling medaali.
(zó lang as d’r ziën.)
We beginne um 11 óver 8
en ge môg vur niks binne.
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Even voorstellen

Wethouder Freek
Seelen
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? Deze week aan het woord Freek Selen, 29 jaar en studeerde
politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Selen zal in zijn
portefeuille onder andere verantwoordelijk zijn voor economische zaken.

Wethouder Freek Selen
Hoe waren je eerste weken als
wethouder van Horst aan de Maas?
De eerste weken zijn altijd even
wennen voor iedereen. Door de fusie
en verhuizing moet alles toch weer
opnieuw opgestart worden. Inmiddels
zijn de eerste gesprekken en vergaderingen geweest en begint alles weer
‘te lopen’. De agenda begint dan ook
weer lekker vol te lopen en dat is ook
goed: we zijn weer aan de slag!
Wat is jouw belangrijkste uitdaging
in het wethouderschap?
De belangrijkste uitdaging in het wethouderschap deze periode wordt het
blijven investeren in de maatschappij
bijvoorbeeld door het realiseren
van de verschillende projecten en
daarnaast ook zorgen voor gezonde
financiën.
Horst is zoveel groter dan Sevenum,
je bent dus veel meer tijd kwijt dan
tot nu toe. Hoe ga je hier mee om?
De nieuwe gemeente Horst aan de
Maas is inderdaad groter dan de voormalige gemeente Sevenum, maar het
wethouderschap is sowieso een 24 uur
per dag functie. Dat was in Sevenum
en dat is het in Horst aan de Maas ook.
Als wethouder is het dan belangrijk
om je bezig te houden met de hoofdlijnen en niet zo zeer met details.
Wat maakt wethouder zijn interessant of leuk?
Wethouder zijn is een erg interessante
baan omdat je daadwerkelijk dingen
kunt veranderen. Je bent bezig met
het zoeken naar oplossingen voor problemen die spelen in de maatschappij. Zo ben ik in de afgelopen periode
bezig geweest met het aanpakken van
verkeersonveilige situaties. Aan de collegetafel komen zaken aan de orde die

met alle facetten van de gemeente te
maken hebben, je krijgt hierdoor een
erg brede scope. Het fijne is ook dat je
niet alleen bezig bent met het maken
van nieuw beleid maar ook met concrete en complexe projecten zoals de
centrumontwikkeling in Sevenum of
Sportpark Zuid.
Verder is het wethouderschap leuk
omdat je als wethouder allerlei unieke
mensen en bedrijven leert kennen uit
de hele gemeente.
Wat verwacht je van de komende
4 jaar voor Horst aan de Maas?
We kunnen als college, raad en organisatie de komende jaren flink aan de
bak! Ik verwacht dan ook een actieve,
ondernemende gemeente waar
nieuwe initiatieven worden genomen
en projecten worden gerealiseerd.
En een gemeente die zijn mannetje
staat in de regio.
Je hebt nogal wat posten onder je
staan. Hoe ga je je tijd hierin
verdelen?
Het is niet zo dat ik een urenverdeling
maak over de verschillende posten.
Elke maandag komen in ieder geval
alle posten aan de orde tijdens overleggen op het gemeentehuis. Hiermee
blijf ik op de hoogte van de actualiteit
en kan ik de voortgang van projecten
en beleidsontwikkeling volgen en sturen. Sommige portefeuilleonderdelen
vragen om meer regionale afstemming en bij andere onderdelen heb ik
weer meer contacten met bewoners.
Waar mogen mensen van Horst aan
de Maas jou altijd op aanspreken?
Als er zaken spelen waar ik verantwoordelijk voor ben dan mogen
mensen mij daar sowieso altijd op
aanspreken!

Oproep
dorpsraad
Horst
Met ingang van 2010 heeft
de dorpsraad Horst zich als doel
gesteld om beter samen te
werken met de inwoners van
Horst. Dit om de leefbaarheid
van het dorp te vergroten.
De raad gaat in de toekomst op
een andere manier en intensiever samenwerken met de
wijkraden en contactpersonen.
De dorpsraden willen namelijk
veel meer initiatieven in de
breedste zin gaan ondersteunen.
Deze acties komen doorgaans
van bewoners zelf en zijn vóór
de gemeenschap. De bewoners
zetten zich dan voor een onderwerp in en de dorpsraad ondersteund waar nodig/wenselijk.
De gemeente onderschrijft
het belang van de dorpsraad en
actief burgerschap (burgerparticipatie) en zij ondersteunt de nieuwe werkwijze van de dorpsraad
dan ook. Om de nieuwe werkwijze gestalte te geven wordt de
dorpsraad de komende maanden
gecoacht door Synthese en de
Veerkrachtgroep. De nieuwe
werkwijze wordt gezien als een
proef, die bij succes mogelijk ook
binnen andere dorpsraden wordt
ingevoerd.
Ook u kunt zich inzetten voor een
idee waar de gemeenschap profijt
van heeft. Leden van de dorpsraad willen samen met u bekijken
welke acties er ondernomen
kunnen worden om een en ander
te bewerkstelligen, mits het niet
gaat botsen met voorschriften
of plannen van de overheden.
Heeft u ook iets waar u zich sterk
voor zou willen maken om de
leefbaarheid van uw buurt/wijk
te verbeteren, maak het dan
kenbaar bij de dorpsraad.
U kunt ook altijd een vergadering
bezoeken of contact opnemen per
mail info@dorpsraadhorst.nl. Op de
website www.dorpsraadhorst.nl
staan de vergaderdata en meer
informatie over de nieuwe werkwijze van de dorpsraad Horst.

SP eist overbruggingsregeling PGB‘ers
De gemeente Horst aan de Maas heeft de afgelopen maand
ongeveer honderd mensen met een persoonsgebonden budget
geen geld gegeven. HALLO berichtte hier vorige week al over, maar
nu heeft ook de politiek het opgepakt. SP raadslid Linda Hogema
was tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering ‘not amused’,
en stelde vragen.
Met een persoonsgebonden
budget (PGB) kunnen mensen zelf
zorgverleners inhuren voor de
zorg die zij nodig hebben.
Het budget is ook bedoeld om zelf
voorzieningen te realiseren of
hulpmiddelen aan te schaffen.
De betalingsproblemen zijn
ontstaan door het samenvoegen

Riet Greweldinger
erelid CDA
Woensdag 27 januari is Riet Greweldinger-Beudeker benoemd tot erelid
van het CDA Horst aan de Maas. De benoeming vond plaats tijdens de
algemene ledenvergadering van het CDA Horst aan de Maas in Lottum.
Zij werd voor haar uitzonderlijke inzet tijdens de bijeenkomst in het
Rozendorp gehuldigd.

Riet Greweldinger-Beudeker
ontving de erespeld van Romé Fasol
Interim-voorzitter Romé Fasol
reikte de bijbehorende CDA-speld uit
en sprak lovende woorden. Riet was
erg verrast en natuurlijk ook trots.

dennis
goede smaak
is een

t/m 28 februari 2010:

vorm van liefde

Normaal 4-gangen
verrassingsmenu voor e 25,-

Nu 5-gangen
verrassingsmenu
voor e 25,Vooraf reserveren gewenst.

van de oude gemeentelijke
bestanden.
De SP heeft bij het college
voorgesteld een overbruggingsregeling in te stellen. “Het is
onacceptabel als mensen hun zorg
niet kunnen betalen omdat ze een
maand geen geld hebben
gekregen”, aldus Hogema.

Jacob Merlostraat 6
5961 AB Horst
t 077 374 41 94
e info@chitaniedennis.nl
w www.chitaniedennis.nl

Ze bedankte iedereen in haar toespraak voor de prettige samenwerking.
Daarnaast stelde ze zich meteen
weer beschikbaar: “Waar mogelijk,
blijf ik helpen.” Riet Greweldinger
was vanaf het begin nauw betrokken
bij CDA Horst aan de Maas en stond
binnen de partij borg voor de letter
‘C’, die staat voor Christen. Ze was
onder andere voorzitter van KVP/CDAafdeling Horst van 1977 tot 1994.
Daarnaast was ze Statenlid van 1982
tot 1997, fractievoorzitster van het
CDA in de Provinciale Staten van 1990
tot 1992. Ook was zij gedeputeerde in
de periode van 1992 tot 1995. Naast
haar politieke functies is Riet oprichter
en voorzitter van de gezamenlijke
dorps- en wijkraden in de regio Horst
en Sevenum. Daarnaast is ze oprichter
van de Katholieke Oudervereniging
Norbertus Parochie. Vanwege deze
geweldige staat van dienst is zij
benoemd tot erelid van het CDA.
Tijdens de algemene ledenvergadering in Lottum werd het nieuwe
bestuur van CDA Horst aan de Maas
geïnstalleerd. Met Willy Valckx aan
het roer is de vereniging klaar voor de
toekomst.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
4 februari 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Wandelroute Sevenum
positief beoordeeld!

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
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 en 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)

Op 27 januari jl. heeft de verslaggever van
de wandelkrant van Nederland “Te Voet”
kennis gemaakt met KnopenLopen in
Sevenum. Horst aan de Maas is genomineerd voor de titel wandelgemeente van
Nederland 2010. Dit dankzij de aanmelding
van de voormalige gemeente Sevenum.
De verkiezing is dit jaar voor het eerst in
het leven geroepen door “Te Voet”.
Positieve beoordeling
“Sevenum heeft meer dan een goede indruk
achtergelaten”, aldus Frank Hamdorff, hoofdredacteur van de wandelkrant “Te Voet” en
tevens beoordelaar. Volgens hem zag alles er
goed verzorgd uit; duidelijke bewegwijzering,
informatie onderweg en een afwisselende
omgeving. Zeer enthousiast was Frank
Hamdorff over de samenwerking tussen de
gemeente en de Stichting KnopenLopen.
Het feit dat deze stichting het onderhoud verzorgd van het hele wandelroutenetwerk van
KnopenLopen was voor hem een positieve
ontwikkeling.
Ook de themaroutes vielen in de smaak.
Zeker omdat deze ook ontstaan door een
goede samenwerking tussen de verschillende
stichtingen, verenigingen en de gemeente.
Voordat de hoofdredacteur annex fervente
wandelaar aan de route begon werd hij ge-

Centrumontwikkelingen
Sevenum op website
Op 22 december 2009 heeft in De Wingerd in
Sevenum een openbare informatieavond plaatsgevonden over een tweetal centrumontwikkelingen in Sevenum:
• de verplaatsing van basisschool
De Dobbelsteen naar het voormalige
gemeentehuis in Sevenum en
• de herontwikkeling van de vrijkomende schoollocatie aan het Pastoor Vullinghsplein.
De beide presentaties over de centrumontwikkelingen Sevenum en het verslag van
deze informatieavond kunt u raadplegen via
www.horstaandemaas.nl (Gemeentehuis Projecten - Centrumplan Sevenum).
Hier kunt u de presentaties downloaden.
In verband met de bestandsgrootte kan dit iets
langer duren.

informeerd door wethouder Freek Selen en
Jan van der Vight van de Stichting KnopenLopen over de wandelmogelijkheden in Horst
aan de Maas.
i-Punt
Verder had hij ook aandacht voor het i-Punt
in de Sevewaeg. Een nieuw fenomeen op
toeristisch gebied. Via de i-Punten kan een
wandelaar of toerist zelf via een computer
met aanraakscherm een wandel- of fietsroute
ter plekke uitprinten of zelfs sms’en naar
een mobiele telefoon. Daarnaast bevat de
computer naast wandel- en fietsroutes ook
informatie over eten en drinken, overnachten,
evenementen en andere informatie uit de
streek. De i-Punten zijn te herkennen aan het
blauwe Tourist I-logo aan de gevel. In totaal
komen binnen de gemeente Horst aan de
Maas 13 i-Punten. Op dit moment zijn er al 11
in gebruik.
Meer informatie over i-punten en overige toeristische informatie is te vinden op de speciale
website www.liefdevoorhorstaandemaas.nl;
een initiatief van het Toeristisch Platform Horst
aan de Maas.
Uitslag
Naast Sevenum zijn ook Winterswijk en
Oirschot genomineerd. Begin maart wordt duidelijk welke gemeente zich wandelgemeente
van Nederland 2010 mag noemen!

Sluiting gemeentehuis tijdens Carnaval
In verband met Carnaval zijn het gemeentehuis
en de afdeling Gemeentewerken gesloten op
maandag 15 en dinsdag 16 februari 2010.
Burgerlijke stand is beide dagen tussen 10.30
en 11.30 uur bereikbaar onder telefoonnummer
06 - 53355973, uitsluitend voor het maken van
afspraken voor het doen van geboorte- en/of
overlijdensaangiften.

Maandag 8 februari
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling textiel Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Horst
Dinsdag 9 februari
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik
Woensdag 10 februari
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum
• Inzameling textiel America, Griendtsveen,
Grubbenvorst, Hegelsom, Lottum, Melderslo en
Meterik
Donderdag 11 februari
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 12 februari
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling textiel Meerlo, Swolgen en Tienray
Zaterdag 13 februari
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord
(i.p.v. 15 februari Carnaval)

• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg en Melderslo
• Inzameling oude metalen Melderslo
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.

Foto: Brendan van den Beuken

Foto
van de
week!

Tuinafvalkorven
De tuinafvalkorven zijn bedoeld voor fijn
tuinafval (maximaal circa 50 centimeter).
De korven zijn niet bedoeld voor konijnen-,
paarden- of ander mest. Dit in verband met
stankoverlast en ongedierte.
Wij rekenen op uw medewerking!

Sneeuw als confetti op
Gekke maondaag in Grubbenvorst

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Verleende vergunningen
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende vergunningen
zijn verleend:
Lichte bouwvergunning
• Het uitbreiden van een aanbouw en berging
op het perceel gelegen aan de Heerstraat 3 te
Sevenum, door A. Schreurs te Sevenum
• Het oprichten van een overkapping op het
perceel gelegen aan de Helenaveenseweg
39 te Evertsoord, door H. van Horen te
Evertsoord
• Het veranderen van een voorgevel en het
uitbreiden van een berging op het perceel gelegen aan de Kuilveld 40 te Grubbenvorst,
door dhr. M.J.P.L. Kepser te Grubbenvorst
Bovengenoemde bouwvergunning zijn
verstuurd op 4 februari 2010
Reguliere bouwvergunning
• Het vergroten van een winkelruimte op
het perceel gelegen aan de Kerkstraat 4 te
Horst, door Plus Lucassen te Horst
• Het renoveren van winkel- en appartementencomplex (De Zumpel) op het perceel gelegen aan de Kloosterstraat 60, 62 en 64 en 14
t/m 58 te Grubbenvorst, door Suyderland
Vastgoed BV te Doenrade
• Het vergroten van een rundveestal en het
realiseren van een voerplaat en mestsleuf op
het perceel gelegen aan de Americaanseweg
54 te Sevenum, door Mts. Van der Sterrenv.d. Munckhof te Sevenum
• Het plaatsen van een loods op het perceel
gelegen aan Over de Beek 1B te Tienray,
door Mts. Vergeldt te Tienray
• Het vergroten/verbouwen van een woonhuis
op het perceel gelegen aan de Baron van
Aerdtlaan 15 te Lottum, door dhr. B. van
Lin te Lottum
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 4 februari 2010
Verleende sloopvergunning
• Het slopen van een asbesthoudend dakbeschot van de woning gelegen op het perceel
aan de Vliesstraat 22 te Horst, door mevr.
J. Verstraelen te Horst
• Het slopen van 2 houten stallen op het
perceel gelegen aan de Wouterstraat 9 te
America, door mevr. A.P.H. Kleuskens
Coppus te America
Deze sloopvergunningen zijn verstuurd
op 4 februari 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 bouwvergunningen 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 lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een carport op het perceel gelegen aan de Hoefnagelsplein 4 te
Griendtsveen, door dhr. J.G.A.M. van der
Heijden te Griendtsveen
• Het veranderen van een raam in een deur op
het perceel gelegen aan de Nachtegaallaan 4 te
Melderslo, door mevr. J.M.M. Lith-Hoogland
te Melderslo

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn 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.
12 dagen regeling
Melding incidentele festiviteit door Café
Babouche, Schoolstraat 9 te Horst voor zondag
14 februari 2010.
Horst, 4 februari 2010

Aanvraag bouwvergunningen Fase II
• Het oprichten van een woning op het perceel gelegen aan de hoek Gasthuisstraat/
Bemmelstraat te Horst, door fam. HermansTrepels te Horst

De burgemeester van Horst aan de Maas,
Ir. C.H.C. van Rooij.

Aanvraag reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een woning op het perceel
gelegen aan De Hees 3 te Sevenum, door dhr.
M. Peeters te Venlo
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Blauwververstraat 35 te Horst,
door dhr. W.R. Gierveld te Horst
• Het veranderen van de voor- en zijgevel
van het kantoorpand op het perceel gelegen aan de Schoolstraat 4 te Horst, door
Accountantskantoor Verstraelen te Horst
• Het vernieuwen van een woonhuis op het perceel gelegen aan de Horsterdijk 97 te Lottum,
door dhr. Buiskool te Lottum
• Het oprichten van een garage met overdekt
terras op het perceel gelegen aan De Drink 3 te
Horst, door dhr. R.W.G. Hellegers te Horst
• Het oprichten van een varkensstal en een loods
op het perceel gelegen aan de Reindonkerweg
11 te Horst, door dhr. J. Gooren te Horst

Bestemmingsplan “De Krouwel”
vastgesteld
Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Horst aan de Maas maakt
ingevolge artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad
van Sevenum bij besluit van 7 december 2009
het bestemmingsplan “De Krouwel” gewijzigd
heeft vastgesteld. In verband met een gemeentelijke herindeling is de gemeente Sevenum per
1-1-2010 samengegaan met de gemeente Horst
aan de Maas en de dorpen Meerlo, Swolgen en
Tienray, waardoor de nieuwe gemeente Horst
aan de Maas is ontstaan.

Aanvraag sloopvergunning
• Het gedeeltelijk slopen van een woonhuis op
het perceel gelegen aan de Horsterdijk 97 te
Lottum, door dhr. J. Buiskool te Lottum
• Het slopen van een varkensstal op het perceel
gelegen aan de Reindonkerweg 11 te Horst,
door dhr. J. Gooren 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.

Evenementenvergunning
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage:
• Wedstrijd Vereniging Nederland voor het houden van de Nationale Motorcrosswedstrijden
op 17 en 18 april 2010 op crosscircuit “de
Reulsberg” te Horst.
• Melderslose KennedyMars voor het houden
van vlooienmarkt – open podium en wandelen fietstochten op 20, 21 en 22 augustus 2010
in Melderslo en regio.
U kunt de betreffende stukken inzien van
6 februari 2010 t/m 20 februari 2010
tijdens de openingstijden 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)
Kapvergunning
Kapvergunning voor het kappen van 1 eikenboom nabij hoogspanningskabel in Plangebied
Californië in verband met aanleg aansluiting
Vinkenpeelweg op de Horsterweg.
Het besluit ligt ter inzage van 6 februari t/m
20 maart 2010.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes
weken na de dag van deze bekendmaking
(6 februari 2010) een bezwaarschrift indienen.

Bestemmingsplannen

Het plan De Krouwel behelst de bouw van
Ruimte voor Ruimtewoningen in een gebied,
globaal begrenst door de Krouwelstraat, de Van
Vlattenstraat en de Klassenweg te Sevenum.
Bij de vaststelling zijn in hoofdlijnen de volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter
inzage heeft gelegen:
Toelichting
• De afbeeldingen met betrekking tot de verkaveling in hoofdstuk 4.1. zijn geactualiseerd.
• Paragraaf 4.2. is aangevuld met een passage
waarin vermeld staat dat de woningen die gelegen zijn binnen de milieucirkel van een agrarisch bedrijf niet rechtstreeks bestemd zullen
worden, maar met een wijzigingsbevoegdheid.
• Paragraaf 5.1.3. is aangevuld met de resultaten van de geluidsonderzoeken van HMB
inzake de aanwezigheid en gevolgen van de
geluidszone van een agrarisch bedrijf over het
plangebied.
• De paragraaf met betrekking tot luchtkwaliteit (5.1.4.) is geactualiseerd naar aanleiding
van de inwerkingtreding van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL).
• Paragraaf 6.3.2. is aangevuld met een passage
over de wijzigingsbevoegdheid voor de bouwvlakken gelegen binnen de milieuzone van een
agrarisch bedrijf.
Regels
Aan artikel 7. “Wonen” is een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd (lid 7.5.).
Verbeelding
• De bouwvlakken zijn aangepast conform de
laatste verkaveling.
• De aanduiding voor de calamiteitenroute is
naar het noorden verplaatst.
• De ontwateringssloot naast het woonperceel
Van Vlattenstraat 97 en kavel 35 is vervallen.
• Voor een deel van het plangebied zijn de
bouwvlakken vervallen en is een wijzigingsgebied opgenomen.
• In verband met de ter plaatse aanwezige bomen is de groenstrook ten westen van perceel
10 vergroot en is het bouwvlak van de percelen
10 en 11 opgeschoven.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van vrijdag
5 februari 2010 gedurende zes weken (tot

en met 18 maart 2010) voor iedereen ter
inzage in de informatiehoek van de gemeente
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn van maandag 09.00–12.00 uur en
van 14.00–19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag
van 09.00–12.00 uur en van 14.00–17.00 uur.
Daarnaast wordt het bestemmingsplan gepubliceerd op www.horstaandemaas.nl.
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend, dan wel die kunnen aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest
om tijdig een zienswijze in te dienen bij de
gemeenteraad kunnen binnen de genoemde
termijn tegen het besluit omtrent vaststelling
beroep instellen. Daarnaast kan iedereen tegen
de door de raad aangebrachte wijzigingen
beroep instellen.
Het beroepschrift moet schriftelijk worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA te Den Haag. Het beroepschrift moet
worden ondertekend en tenminste bevatten:
naam en adres van de indiener, dagtekening,
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.
Het bestemmingsplan treedt in werking daags
na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State worden ingediend. In
dit geval treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Horst, 4 februari 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
Ir. C.H.C. van Rooij, wnd. Burgemeester.
Mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.
Rectificatie vastgesteld bestemmingsplan “Bouw woning Donkstraat te
Swolgen”
In de publicatie van 21 januari 2010 is een
verkeerde datum voor de beroepstermijn
genoemd. Daarom volgt hier nogmaals die
publicatie met de juiste data.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat de gemeenteraad van de voormalige gemeente MeerloWanssum op 7 december 2009 het bestemmingsplan “Bouw woning Donkstraat te
Swolgen” gewijzigd heeft vastgesteld. Het
plan heeft betrekking op de bouw van één
woning op een perceel aan de Donkstraat te
Swolgen, het perceel is kadastraal bekend
gemeente Meerlo, sectie B, nummer 4692.
De gewijzigde vaststelling ziet op de toevoeging aan de bouwregels dat eerst een
archeologisch onderzoek door middel van
karterende megaboringen moet worden
uitgevoerd voordat bouwvergunning verleend
zal worden.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt op
grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening met ingang van vrijdag
22 januari 2010 gedurende een periode
van zes weken voor iedereen ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis
van Horst aan de Maas (Wilhelminaplein 6
in Horst) tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis en desgevraagd na telefonische
afspraak op een ander tijdstip. Daarnaast
wordt het bestemmingsplan gepubliceerd op
www.horstaandemaas.nl.
Gedurende de beroepstermijn van zes weken,
met ingang van vrijdag 22 januari 2010
tot 5 maart 2010, kan tegen het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan
beroep worden ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State
door:
- een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
- een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Winterweer
gevolgen voor
werkzaamheden
Een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Dit betekent dat het besluit van de
gemeenteraad in werking treedt met ingang
van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt. Wie tijdig beroep tegen het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan heeft
ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State
ook verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Indien dit verzoek binnen de
beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de
werking van het bestemmingsplan op totdat op
het verzoek is beslist.
Een beroepschrift dient te worden gezonden
naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Een verzoek om voorlopige
voorziening dient te worden gezonden naar de
voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde
adres.
Horst, 4 februari 2010.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Verkeersmaatregelen
Verkeersbesluit gehandicapten
parkeerplaats op kenteken
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat besloten is tot het realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken. Deze zijn
gelegen aan de:
• Frans Halsstraat te Horst op de parkeerplaats Frans Halsstraat/van Goghstraat;
• Burg. van Kempenstraat te Grubbenvorst
tegenover nummer 33;
• Dorpsstraat te Grubbenvorst bij nummer 6;
• Slooyerbroek te Horst tegenover nummer 5.
Het besluit, een situatieschets en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen vanaf
28 januari 2010, gedurende zes weken,
elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur en op elke maandag van
16.00 tot 19.00 uur ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis van Horst.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden,
binnen zes weken na de dag waarop het besluit
is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd
en ondertekend, sturen naar het college van
burgemeester en wethouders, voorzien van een
kopie van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Aan deze procedure zijn kosten verbonden.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester,
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris
Horst, 4 februari 2010
Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat besloten is tot:
1. Het instellen van een 60 km/uur-regime op
alle wegen in het buitengebied “Sevenum
Zuid” begrensd door de Kleefsedijk, de
gemeentegrens met Peel en Maas en Venlo,
de Venloseweg en de bebouwde komgrens
van Sevenum;
2. Het opheffen van de voorrangsweg
Maasbreeseweg tussen de bebouwde komgrens en de gemeentegrens met Sevenum;
3. De maximaal toegestane snelheid aan te
duiden door het plaatsen van de verkeersborden A0160zb en A0160ze zoals opgenomen in bijlage I behorende bij het reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Het besluit en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen vanaf 8 februari 2009, elke

werkdag gedurende zes weken ter inzage in
de informatiehoek van het gemeentehuis van
Horst.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden,
binnen zes weken na de dag waarop het besluit
is verzonden, een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar het college
van burgemeester en wethouders, voorzien
van een kopie van het besluit waartegen uw
bezwaarschrift is gericht.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Aan deze procedure zijn kosten verbonden.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester,
A.P.M. Ter Voert, secretaris.
Horst, 4 februari 2010
Maatregelen tegen vorstschade wegen
Door de aanhoudende vorst en de bijbehorende
strooimaatregelen, hebben de wegen in Horst
aan de Maas behoorlijk wat schade opgelopen. Gaten en scheuren in de weg of in het
fietspad zorgen voor gevaarlijke situaties voor
de weggebruikers. Bij fiets- en voetpaden met
tegelverharding kan het voorkomen dat door de
vorst tegels los komen te liggen of zelfs rechtop
gaan staan.
Reparaties
Spoedreparaties aan asfaltverharding worden
direct uitgevoerd door reparatie-asfalt aan te
brengen. Dit is een tijdelijke oplossing, om de
situatie veilig te maken. Omdat de vorst nog
aanhoudt, is het moeilijk om met warm asfalt
de schade te repareren.
De definitieve reparaties vinden op een later
tijdstip plaats, afhankelijk van het weer en de
omvang van de schade. Tijdens de reparatiewerkzaamheden probeert de gemeente de
hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk
te beperken. Maar er kan overlast ontstaan,
hiervoor vraagt de gemeente begrip.
Inspecties
De gemeente heeft inspectieronden ingelast
om de schade aan de wegen en fietspaden in
kaart te brengen. Vanaf februari t/m maart
worden de hoofdwegen en de wijk- en buurtwegen, inclusief de trottoirs geïnspecteerd op
schade.
Schade melden
Inwoners van Horst aan de Maas kunnen
alléén ernstige schade aan wegen, die een
direct gevaar opleveren voor de weggebruikers,
melden via het team integraal beheer openbare
ruimte (gemeentewerken) tel: 077 - 477 95 10.

Mandaatregeling Horst
aan de Maas
Het college van burgemeester en wethouders
c.q. de burgemeester hebben op 2 februari 2010
de Mandaatregeling Horst aan de Maas met bijbehorend mandaatregister vastgesteld.
In de regeling en het register is opgenomen welke bevoegdheden van het college en van de burgemeester door ambtelijk medewerkers en door
niet tot de ambtelijke organisatie behorende
functionarissen, namens het college of namens
de burgemeester kunnen worden afgedaan.

Het winterweer heeft gevolgen voor de planning van een aantal werkzaamheden. Door de
aanhoudende winter met veel sneeuw en vorst
zijn een aantal werkzaamheden later klaar en
andere projecten starten later. Hieronder informeren wij u over de gevolgen van de winter op
diverse projecten.
Reconstructie Stationsstraat fase 2: rotonde Westsingel-rotonde Venloseweg
Wegvak 1 (gedeelte rotonde WestsingelExpeditiestraat) is voor de winter opengesteld
voor verkeer, ondanks het feit dat er nog een
aantal werkzaamheden uitgevoerd moet worden. Deze werkzaamheden bestaan uit bestratingswerkzaamheden aan het fietspad, trottoir
en goten en bebordingswerkzaamheden.
Omdat er de nodige opbreekwerkzaamheden
bij komen kijken worden deze werkzaamheden
opgepakt zodra de weersomstandigheden het
toelaten.
Wegvak 2 (gedeelte tussen Expeditiestraat en
rotonde Venloseweg) zal later starten.
De voorlopige startdatum is vastgesteld op
maandag 22 februari, indien de weersomstandigheden het toelaten.

Rotonde Stationsstraat - Past. Debijestraat/
Handelsstraat te Hegelsom
De voorbereidende werkzaamheden - bestaande uit het verleggen van kabels en leidingen
- kunnen niet uitgevoerd worden bij vorst. Zodra
de temperaturen het toelaten wordt er gestart
met de verleggingswerkzaamheden. De latere
start van de verleggingswerkzaamheden heeft
vooralsnog geen consequenties voor de start
van de werkzaamheden aan de rotonde zelf, die
medio maart 2010 gepland is.
Reconstructie Lindweg
Het is de aannemer gelukt om net voor de feestdagen een laag asfalt aan te brengen zodat de
bewoners weer bij hun woning kunnen komen
en het kruispunt Gebrs. Van Doornelaan Lindweg weer open kon. Ook waren er al enkele
lantarenpalen geplaatst die licht geven.
Zodra de weersomstandigheden het toelaten
worden de nog resterende werkzaamheden
zoals de aanleg van het fietspad uitgevoerd.

Werkzaamheden verbetering
Cultuurhistorische waarden
Kasteelpark ter Horst
Tussen 8 februari en 15 maart 2010 voert de
gemeente Horst aan de Maas werkzaamheden
uit in het Kasteelpark ter Horst. In totaal wordt
35 hectare bos uitgedund, zodat cultuurhistorische elementen zoals lanen en oude bomen
in het kasteelpark zichtbaarder worden. In
samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland
geeft de gemeente Horst aan de Maas een
nadere toelichting tijdens een excursie in het
Kasteelpark ter Horst op 8 februari 2010.
Dunnen
Dunnen is het verwijderen van bomen zodat andere bomen de ruimte krijgen verder te groeien.
De dunning moet er voor zorgen dat cultuurhistorische elementen zoals lanen en oude bomen
in het kasteelpark zichtbaarder worden. Dunnen
zorgt er verder voor dat meer boomsoorten de
kans krijgen het kronendak te bereiken en de
struiklaag van het bos zich beter kan ontwikkelen.
Dit is goed voor de soortenrijkdom en zorgt er
tevens voor dat het bos er aantrekkelijker uit komt
te zien.
De werkzaamheden vinden plaats voor 15 maart
2010 in verband met het broedseizoen.
De uitvoering van de werkzaamheden wordt begeleid door Bosgroep Zuid Nederland. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de heer
F. Hesen, Gemeente Horst aan de Maas,
tel: 077 - 477 95 04.
Excursie
De gemeente Horst aan de Maas zal 8 februari
2010 om 15.30 uur in samenwerking met
Bosgroep Zuid Nederland de geplande werkzaamheden nader toelichten tijdens een excursie

in het kasteelpark. De excursie duurt ca. 1 uur en
start vanaf de grote parkeerplaats Wittenhorst.
Kasteelpark ter Horst
In Kasteelpark ter Horst zijn meerdere oude
lanen en solitaire bomen te vinden. Een solitaire
boom is een boom die is opgegroeid zonder
andere bomen om zich heen. Hierdoor heeft de
boom een brede kroon gekregen. Vaak zijn deze
bomen aangeplant als oriëntatiepunt of grensafscheiding.
Door de bomen naast de historische boselementen te verwijderen wordt er meer ruimte
gecreëerd voor de boomkronen van de lanen en
de solitaire bomen. De cultuurhistorie van het
kasteelpark wordt zo zichtbaarder en er wordt
tevens voor gezorgd dat de bomen vitaal blijven.
In de bosvakken van het kasteelpark wordt ook
gedund. De vitale bomen met potentie om oud
te worden blijven staan en de concurrenten van
deze bomen worden verwijderd. Door de dunning
zal er meer licht op de bodem komen wat een
positieve invloed heeft op de ondergroei van het
bos. Met name de moelbaer (bosbes) zal hiervan
profiteren.
Na de werkzaamheden zal het Kasteelpark ter
Horst zich verder kunnen ontwikkelen tot een bos
met waardevolle cultuurhistorische elementen
die zichtbaar zijn gemaakt voor de recreant. Door
het open karakter van delen van het kasteelpark
heeft er zich een goed ontwikkelde ondergroei
kunnen vestigen.
Dit heeft niet alleen een positief effect op de
natuurwaarden, maar zal er ook voor zorgen dat
het bos er aantrekkelijker uit komt te zien.

Felicitatieboeketten opening
nieuwe winkels
Volgens goed gebruik wordt aan
ondernemers die een nieuw pand betrekken
door de gemeente Horst aan de Maas een
felicitatieboeket aangeboden. Dat waren
deze week twee ondernemers.

Onlangs opende kledingzaak MAN haar nieuwe winkel (Kerkstraat 10) in Horst-Centrum.
Ook muziekwinkel Musicas, gevestigd op de
Herstraat 44 in Horst, ontving uit handen van
wethouder Litjens een bloemetje.

Opening muziekwinkel Musicas

Opening kledingzaak MAN

De mandaatregeling en het mandaatregister
liggen met ingang van 4 februari 2010 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst.
Horst, 4 februari 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Rookmelders redden
levens
De leden van de brandweer zijn ervan overtuigd
dat wanneer elke woning in onze gemeente van
één of meer rookmelders is voorzien, dit een
grote bijdrage aan de brandveiligheid oplevert.
Vooral in de nachtelijke uren kan de aanwezigheid van rookmelders door een snelle detectie
van brand en het alarmeren van (slapende)
bewoners mensenlevens redden. U wordt dan
immers uit uw slaap gewekt en bent vervolgens
in de gelegenheid om veilig uw huis te verlaten
en de brandweer te alarmeren.
Ook voor de brandweer is het belangrijk om zo
snel mogelijk na het ontstaan van een brand
ter plaatse te zijn. De kans op slachtoffers is
dan het kleinst en materiële schade kan tot
een minimum worden beperkt. Naast de snelle
alarmering, waar we eerder over spraken, is de
opkomsttijd van de brandweer in dit verband
ook belangrijk. U zult begrijpen dat woningen
in de buurt van een brandweerkazerne sneller
worden bereikt dan woningen die verderaf liggen. Voor de verderaf gelegen woningen is een
snelle alarmering extra belangrijk.
Vanuit die gedachte is twee jaar geleden door
de brandweer besloten, alles in het werk te stellen om inwoners van onze gemeente te motiveren de woningen van een rookmelder te voorzien. Zo zijn eerst de dorpen die het verst van
de brandweerkazerne liggen - Broekhuizenvorst,
Griendtsveen en America - huis-aan-huis bezocht door leden van de brandweer Horst aan
de Maas.
De actie wordt verder uitgebreid. Zo zet de
brandweer de actie voort in alle 16 kernen van
de nieuwe gemeente Horst aan de Maas.
Om deze grote ‘klus’ te klaren is een stappenplan gemaakt en worden inwoners van onze

overige kerkdorpen persoonlijk benaderd.
Gestart wordt met de inwoners uit Hegelsom.
Alle huishoudens van Hegelsom ontvangen
hierover een brief en kunnen zich vervolgens
aanmelden voor een rookmelder. Daarna maakt
de brandweer een planning wanneer de leden
van brandweer Horst aan de Maas de rookmelders komen afleveren en ophangen.
Om de werkdruk bij de leden van de brandweer niet te groot te maken gaan zij één avond
per maand op pad om deze ‘klus’ te klaren.
De hele actie vraagt veel tijd, waardoor een
wachtlijst kan ontstaan. Wij gaan ervan uit dat
u hiervoor begrip hebt en rekening houdt met
een wachttijd.
Zo hoopt brandweer Horst aan de Maas haar
doel te bereiken: “een grote rookmelderdichtheid
in de gemeente Horst aan de Maas en hiermee
de brandveiligheid in woningen optimaliseren”.
Rookmelderactie
Daarnaast loopt de structurele rookmelderactie gewoon door en kunnen alle inwoners uit
Horst aan de Maas zich vrijblijvend aanmelden
voor een rookmelder! Aanmelden gaat heel
gemakkelijk:
Ga naar de website www.horstaandemaas.nl
g rookmelderactie: hier kunt u zich aanmelden.
De aanvragen komen automatisch bij de brandweer binnen en worden verwerkt. Hebt u geen
internet? Dan kunt u zich telefonisch aanmelden
via tel: 077 - 477 95 39. Aanmelden via internet
heeft, om administratieve redenen, de voorkeur.
De rookmelder kost € 18,- en een batterij
vervangen is niet meer nodig. Het ophangen is
gratis!
Houdt u rekening met een wachtlijst!

Brandweertips!
Laat brand uw carnaval niet bederven

Over een paar weken is het weer zover:
carnaval. De tijd van lol en plezier. De voorbereidingen zijn in volle gang. Denk bij die
voorbereidingen ook eens aan onderstaande
adviezen. Het kan u veel ellende besparen en
houdt carnaval leuk!
Kleding
Veel carnavalskleding bestaat vaak uit synthetische materialen zoals nylon en polyester. Ook
wordt vaak foam, veren en andere erg brandbare materialen gebruikt. Materialen die snel
vlam vatten en smelten. Met ernstige brandwonden als gevolg!
Draag daarom in ieder geval goede onderkleding van wol of katoen. Dit voorkomt de kans op
brandwonden.

Optocht
Zorg voor een goedgekeurde brandblusser aan
‘boord’ van een carnavalswagen. Voor de kleine
wagen volstaat een autoblusser.
Neem voor grote wagens een brandblusser
van minimaal 6 kg. Plaats geen brandbare
materialen of constructie elementen in de
buurt van warmte bronnen (o.a. uitlaat en motor).
Tips op een rijtje
• kies zoveel mogelijk moeilijk brandbare kleding;
• draag ondergoed van wol of katoen;
• koel brandwonden direct met water;
• plaats een blusapparaat op de optochtwagen.
De brandweer wenst u een gezellige en
vooral veilige carnaval toe!

Bekendmakingen
Milieu
Wet milieubeheer
Bekendmaking besluit milieuvergunning
Bij Burgemeester en wethouders zijn aanvragen om milieuvergunningen binnengekomen.
De ontwerpbeschikking van deze milieuvergunningen heeft al ter inzage gelegen.
Bedrijfsactiviteiten: varkens- en legkippen
houderij
Aanvrager:
Dhr. H. Rasing
Adres inrichting:
Lorbaan 19, America
Datum aanvraag: 15 juni 2009
Bedrijfsactiviteiten: paardenhouderij en
akkerbouw
Aanvrager:
Maatschap Boveevan Dijk
Adres inrichting
Horsterweg 16 a,
Broekhuizen
Datum aanvraag: 10 augustus 2009
Tijdens deze inzage termijn zijn geen
zienswijzen binnengekomen. De ontwerpbeschikkingen zijn ongewijzigd omgezet in
een definitieve beschikking (lees milieuvergunning).
Ter inzage en nadere informatie
Ons besluit om de milieuvergunningen te
verlenen en andere terzake doende stukken
liggen ter inzage van 9 februari 2010 tot
en met 22 maart 2010.
U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan
het Wilhelminaplein 6 in Horst, tijdens de
openingstijden 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, afdeling
Vergunningen via telefoonnummer
077 - 477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzagetermijn 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.
Horst, 4 februari 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.
Wet milieubeheer
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet (meer) vereist. Voor deze
inrichtingen gelden algemene regels, die
nodig zijn ter bescherming van het milieu.
Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om
hun activiteiten te melden. Deze melding
dient Burgemeester en wethouders bekend te

maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen
is binnengekomen:
Een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit (algemene regels) milieubeheer. Deze melding is:
Ingediend op:
21 Januari 2010
Betreft:
afbreken van romneyloods
Aanvrager:
Dofra stalinrichting B.V.
Adres Inrichting: Nijverheidsstraat 11,
Horst
Een melding in het kader van het Besluit
Glastuinbouw . Deze melding is:
Ingediend op:
7 september 2009
Betreft:
Glastuinbouwbedrijf
Aanvrager:
Wijnen Products B.V.
Adres inrichting: Vinkenpeelweg 10,
Grubbenvorst
Een melding op grond van Besluit Landbouw
binnengekomen. Deze melding is:
Ingediend op:
16 december 2008
Betreft:
melkrundveehouderij
Aanvrager:
Mts van de Sterren v.d. Munckhof
Adres inrichting: Americaanseweg 54 /
Snipweg 3, Kronenberg
Ter inzage en nadere informatie
De stukken die betrekking hebben op deze
bekendmaking liggen ter inzage van 9 februari 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
openingstijden 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 via
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, 4 februari 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.
Bekendmaking besluit
intrekking milieuvergunning
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om intrekking van de oude milieuvergunning binnengekomen. De ontwerpbeschikking heeft al ter inzage gelegen.
Bedrijfsactiviteiten: vleesvarkenshouderij
Aanvrager:
Maatschap Bovee-van
Dijk
Adres Inrichting:
Horsterweg 16a,
Broekhuizen
Datum aanvraag:
2 februari 2010
Ter inzage en nadere informatie
Ons besluit om de milieuvergunning in te
trekken en andere terzake doende stukken
liggen ter inzage van 9 februari 2010 tot
en met 22 maart 2010.
U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan
het Wilhelminaplein 6 in Horst, tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis.
Voor meer informatie kunt u conctact opnemen met de afdeling Vergunningen via tel:
077 - 477 97 77.
Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzagetermijn 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.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Zwembad
de Berkel
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
Raad van State, tel: 070 – 426 42 51,
www.raadvanstate.nl.
Horst, 4 februari 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke
ordening
Projectbesluit ex art. 3.10 Wro en
verleende reguliere bouwvergunning
bedrijfsruimte De Hanenberg 9 Lottum
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat zij reguliere bouwvergunning hebben verleend en op grond van
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening een
projectbesluit hebben vastgesteld voor:
• De bouw van een bedrijfsruimte voor Ruud
Vosbeek Holding BV, op de percelen kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie
H, nummers 78 en 81, plaatselijk bekend De
Hanenberg 9 in Lottum.
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpprojectbesluit en het ontwerpbesluit tot
verlenen van reguliere bouwvergunning (tijdig)
zienswijzen hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij met betrekking tot het
ontwerpprojectbesluit en het ontwerpbesluit
tot het verlenen van reguliere bouwvergunning
geen dan wel niet tijdig een zienswijze hebben
ingebracht, kunnen tegen dit projectbesluit
en de reguliere bouwvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank
Roermond, sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond. De termijn voor het
indienen van een beroepschrift is zes weken
en deze termijn start met ingang van de dag na
die waarop het projectbesluit en de verleende
reguliere bouwvergunning ter inzage is gelegd
(artikel 6:8, lid 4 Awb).
Het indienen van een beroepschrift schort de
werking van het projectbesluit en de bouwvergunning niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan
gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Roermond, Postbus 960,
6040 AZ Roermond.
Het besluit tot vaststelling van het projectbesluit en verlening van de reguliere bouwvergunning wordt openbaar bekend gemaakt.
De kennisgeving van het projectbesluit wordt
overeenkomstig artikel 3.11, lid 2 Wro, juncto
artikel 3.8, lid 3 Wro geplaatst in het gemeen-

telijk huis-aan-huis blad, in de Staatscourant
en op de gemeentelijke website.

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

Het projectbesluit en de reguliere bouwvergunning met bijbehorende stukken liggen met
ingang van 5 februari 2010 tot en met 18
maart 2010 ter inzage in de informatiehoek
van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in
Horst.
Het projectbesluit en de bouwvergunning
treden overeenkomstig artikel 3.8, lid 5 Wro in
werking met ingang van de dag na afloop van
de beroepstermijn. De bouwvergunning is pas
onherroepelijk als er na het verstrijken van de
beroepstermijn van zes weken geen beroep is
ingesteld.
Horst, 4 februari 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas,

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

Beide Baden
Recreatiebad
Zwangerschapszwemmen

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

Beide Baden (goedkoop tarief)
Recreatiebad

Tarieven: € 4,20
(3 t/m 12 jaar € 3,20, kinderen t/m 2 jaar gratis).

Zaterdag

Gehele dag gesloten

Zondag

Gehele dag gesloten

Tip: als u een 10 badenkaart of 25 badenkaart
koopt bent u aanmerkelijk goedkoper uit.
Zie www.horstaandemaas.nl.

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

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.

Vrouwenzwemmen
Beide baden (goedkoop tarief)
Trimzwemmen
Beide baden

Meer informatie:
www.horstaandemaas.nl
of Lokale Omroep Reindonk
teletextpagina 215.

Vrijdag
12:00-13:30
18:30-21:30

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

ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.
Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluiten
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 uitbreiding van het bedrijfsgebouw van
Hotraco B.V. op de Stationsstraat 142 te
Hegelsom, perceel kadastraal bekend Horst,
sectie M, nummer 931.
• De bouw van een woning op de locatie
Molenstraat ongenummerd (tussen nr. 22 en
24) te Swolgen, perceel kadastraal bekend
Meerlo, sectie B, nummer 4679.
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.

Bad

Dinsdag
09:15-10:15
12:00-13:30
13:30-14:15
18:30-20:00

Hydro-riding

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

Beide baden (goedkoop tarief)
Aqua-varia
Beide baden

Doel
• verbeteren van het uithoudingsvermogen;
• spierversteviging;
• hoge calorieverbranding.
Wij bieden
• Een gevarieerd aanbod van fiets- en bewegingsvormen door professionele instructeurs.
• Elke cursus nieuwe oefeningen op andere
muziek.
• Een les van ¾ uur waarvan de eerste 5
minuten de fietsen worden geplaatst en
afgesteld, 35 minuten les en de laatste 5
minuten zijn om de fietsen weer uit het water
te halen.
Voor meer informatie kunt u altijd langskomen
of bellen: 077 - 477 97 25.

Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt. (www.
horstaandemaas.nl).
Horst, 4 februari 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas,
Ir. C.H.C. van Rooij, wnd. Burgemeester.
Mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

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
07.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 - 23498249
(16.00 - 07.30 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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Paardenmelkerij ’t Vöske bestaat 10 jaar
Als extra attractie biedt Sef excursies
aan, waarbij hij uitlegt hoe het proces
van het paardenmelken verloopt.
Een andere activiteit van ’t Vöske is
het aanbieden van huifkartochten.
De meest makke Haflingerpaarden
worden voor een verwarmde huifkar
gespannen. Sef Vervoort zoekt
hiervoor de meest geschikte paarden
uit. Hij leidt de paarden zelf op om
ingespannen te staan voor de huifkar.
Het is heel belangrijk dat de paarden
verkeersmak zijn, maar ook dat ze
niet schrikken als er muziek gemaakt
wordt. Pas als het veulen drie jaar oud
is, kan de opleiding beginnen. Er wordt
dan dagelijks een uur mee getraind
gedurende ongeveer zes weken. Sef:
“Op dit moment maken we ongeveer
100 tochten per jaar. Dat kan voor een
vriendengroep zijn of met carnaval.
De meeste tochten maken we met

Sef Vervoort tussen zijn Haflinger veulens
De meeste paarden in Nederland worden bereden en niet gemolken.
Bij paardenmelkerij ’t Vöske in Meterik is het melken van paarden al tien
jaar een dagelijkse bezigheid. Behalve dat de paarden gemolken worden,
staan ze ook voor de huifkar en maken ze tochten door de omgeving, met
eigenaar Sef Vervoort op de bok.
Van huis uit is Sef Vervoort tuinder.
Hij heeft vele jaren een tuindersbedrijf
gehad in America, dat hij verkocht op
het moment dat het goed ging in de
tuinbouw. Sinds 2000 heeft hij van zijn
hobby zijn beroep gemaakt.
Sef Vervoort: “Ik heb altijd al pony’s en
paarden gehad en ik wilde graag iets
gaan doen met paarden. De boerderij
waar we nu het bedrijf hebben, was
te koop. We hebben verschillende
oude varkensstallen afgebroken en de
- toen net gebouwde - varkensstallen
ingericht voor de Haflingerpaarden die
we nu hebben”.
Sef heeft ongeveer twintig
Haflingerpaarden rondlopen op zijn
bedrijf. Het aantal is afhankelijk van
het aantal veulens dat ieder jaar
geboren wordt en van de verkoop van
de veulens. Het melken van paarden is
iets wat in de regio niet veel voorkomt. In Nederland zijn 25 bedrijven
die zich hiermee bezighouden, waarvan er twee leven van het melken van
de dieren. Alle anderen hebben naast
het melken nog andere activiteiten.
In Limburg zijn er op dit moment drie.
De Haflingerpaarden die Sef gebruikt,
komen oorspronkelijk uit Oostenrijk en
zijn vanaf 1961 in Nederland. In eerste
instantie waren het echte werkpaarden, kleiner en ronder. Nu zijn ze
groter en slanker. De schofthoogte van
de paarden ligt tussen de 1.45 en de

ERA MAKELAARDIJ STERK DOOR SERVICE
BLITTERSWIJCK
VAN LYNDENSTRAAT 4

GRUBBENVORST
DE PLAGGENHOUWER 20

HORST
METERIKSEWEG 102

HORST
BROEKWEG 15

1.50 meter. Sef heeft gekozen voor
dit type paard omdat ze erg mak zijn
en omdat ze er geen probleem mee
hebben gemolken te worden.
De paarden worden iedere dag gemolken, anders stopt de melkproductie.

”In totaal
geeft de merrie
ongeveer vijftien liter
melk per dag”
Sef: “Om zeven uur ’s morgens
gaan de veulens van de merries af.
Om elf uur starten we met melken
en doen dat om de drie uur. Per
melkbeurt levert de merrie een tot
anderhalve liter melk. In totaal geeft
de merrie ongeveer vijftien liter melk
per dag. Dat is inclusief de melk die
’s nachts gedronken wordt door de
veulens. De merrie kan vanaf zes
weken na de geboorte van het veulen
tot ongeveer acht maanden na de
geboorte gemolken worden”.
Sef Vervoort verkoopt de melk
aan particulieren. “De mensen die de
paardenmelk drinken of op de huid
smeren, verminderen hiermee hun
klachten. De paardenmelk is gezond
en lijkt wat samenstelling betreft op
moedermelk”, vertelt Sef over de
het gebruik van het natuurproduct.

Horecamunt niet
duurder
Goed nieuws voor de carnavallisten. Het Horster Horeca Collectief
heeft besloten om de consumptiemunten niet duurder te maken.
De afgelopen weken deed het
gerucht de ronde dat het
betaalmiddel flink duurder zou
worden, van 1,80 naar 2,00 euro.
Dit tot ontzetting van de aankomende feestgangers, die zich de
aankomende weken onderdompelen in het Horster carnavalsgeweld. Niek Geurts van Café de
Lange liet weten dat hij van zijn
collega’s binnen het collectief

mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Het allermooiste wat je
hun kunt bieden, is het vasthouden van
de leidsels op de bok”. De tochten varieren van anderhalf tot drie uur. De plek
waar Sef woont, is ideaal. “De meeste
tochten houden we binnen een straal
van 20 kilometer. We liggen hier mooi
centraal tussen de dorpen. We maken
bijvoorbeeld tochten naar de speeltuin
van Roeffen Mart in Grubbenvorst of
naar Griendtsveen en Helenaveen.”
Op dit moment is Sef bezig met de
opbouw van een vierwielige wagen
waar een laag hooi op komt te liggen,
waar mensen met een lichamelijke of
geestelijke beperking op kunnen gaan
liggen. “De groepen mensen met een
beperking komen hier vanuit het hele
land. Met de nieuwe wagen kunnen
we weer wat speciaals bieden”, rondt
Sef het gesprek af.

geen signalen heeft opgevangen
dat ze de prijs willen verhogen.
Dit wordt bevestigd door Charles
Oortman van Blok 10. Ook deze
horecaondernemer geeft aan dat
de horecamunt voorlopig op 1,80
euro blijft staan.
Wie het gerucht van duurdere
consumptiemunten de wereld in
heeft geholpen is vooralsnog
onbekend.

Vrijstaande woning met vrijstaande garage en
carport. Diepe achtertuin, fraai aangelegd.
Perceeloppervlakte 427 m2.
Inhoud ca. 335 m3.

Ruime halfvrijstaande woning met inpandige garage. Vaste trap naar zolder met 4e
slaapkamer.

Vrijstaande woning met garage. Zeer ruime
tuin met vrij uitzicht over de landerijen.
Een woning met veel mogelijkheden.

Vrijstaande levensloopbestendige woning
op korte afstand van centrum. Per direct
aanvaardbaar.

Perceeloppervlakte 225 m2.
Inhoud ca. 430 m3.

Perceeloppervlakte 835 m2.
Inhoud ca. 320 m3.

Perceeloppervlakte 659 m2.
Inhoud ca. 650 m3.

VRAAGPRIJS  189.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  199.999,- K.K.

VRAAGPRIJS  295.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  298.000,- K.K.

SWOLGEN
GEN. DEMPSYSTRAAT 10

HORST
HELMESSTRAAT 28

HORST
OP DE VLIS 9

HORST
PAULUS POTTERSTRAAT 11

Op hoek gelegen vrijst. levensloopbestendige
bungalow met vrijst.dubbele garage.

Ruim appartement met 3 slaapkamers,
garagebox en parkeerplaats. Zonnebalkon op
zuiden en dakterras.

Luxe afgewerkte levensloopbest. woning met
inp. garage.
Slaap- en badkamer op begane grond.

Vrijstaande patio bungalow met garage en
carport gelegen op ruim perceel. Alle voorzieningen op één woonlaag.

Woonoppervlakte 145 m2.
Inhoud ca. 465 m3.

Perceeloppervlakte 230 m2.
Inhoud ca. 550 m3.

Perceeloppervlakte 1271 m2.
Inhoud ca. 425 m3.

Perceeloppervlakte 670 m2.
Inhoud ca. 625 m3.

VRAAGPRIJS  345.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  349.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  369.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  369.000,- K.K.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
HEGELSOM
PASTOOR DEBIJESTRAAT 60

SWOLGEN
DONKSTRAAT 7

Vrijstaande levensloopbest. bungalow met
ruime tuin en veel privacy! 5 slaapkamers en
2 badkamers!!

Rustig en landelijk gelegen vrijst. woning op
ruim perceel. Garage/hobbyruimte, fraaie tuin
met veel privacy.

Uniek en rustig gelegen vrijstaande woning
op zeer royale kavel. Geheel omsloten tuin
v.v. zwembad.

Vrijstaand levensloopbestendig landhuis
met inpandige garage en vrijstaand tuinhuis.
Ruime tuin met veel privacy. 5 slaapkamers.
Instapklaar!

Perceeloppervlakte 1834 m2.
Inhoud ca. 485 m3.

Perceeloppervlakte 1725 m2.
Inhoud ca. 633 m3.

Perceeloppervlakte 2820 m2.
Inhoud ca. 500 m3.

Perceeloppervlakte 1390 m2.
Inhoud ca. 945 m3.

VRAAGPRIJS  385.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  399.000,- K.K.

MEERLO
PESCHWEG 10

VRAAGPRIJS  449.000,- K.K.

MELDERSLO
MATH. CLAASSENSSTRAAT 43

KOOPSOM  166.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  495.000,- K.K.

HORST
HERSTRAAT 6

NIEUW!!!

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor
een vaste niet onderhandelbare prijs (koopsom) van  166.000,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon (vergoeding voor gebruik van de grond) bedraagt circa  234,67.
Bij aankoop met eigen grond bedraagt de
vraagprijs  225.000,- k.k.

SEVENUM
PEPERSTRAAT 44

NIEUW!!!

VOORHEEN CAREL FIJEN MAKELAARDIJ
POSTSTRAAT 9, 5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60 F 084 711 46 63
TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor
een vaste niet onderhandelbare prijs (koopsom) van  225.000,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon (vergoeding voor gebruik van de grond) bedraagt circa  396,00.
Bij aankoop met eigen grond bedraagt de
vraagprijs  329.500,- k.k.

KOOPSOM  225.000,- K.K.
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Zeven pups geboren bij Fawlty & Jones in America

Hondenliefhebbers voor het leven

Starters
in de regio

Op 7 januari bracht ‘Heaven’, een Ierse Setter uit America, zeven pups ter wereld, drie reuen en vier teven. De eigenaren van de Ierse Setter kennel
Fawlty & Jones zijn Ruud en Rob Roefs-Wijnen. Zij fokken Ierse Setters puur uit hobby en liefde voor dit hondenras. Een hobby die hun dagelijkse ritme
bepaalt. HALLO toog naar America en bracht een bezoek aan Fawlty & Jones.

Bedrijf

Fawlty & Jones is een Ierse Setter
kennel in America. De eigenaren
Ruud en Rob hebben een groep Ierse
Setters in hun huis die gebruik kunnen
maken van hun tuin en speelweide
van ruim 20.000 vierkante meter.
Op dit moment hebben beiden
acht volwassen honden. Ze fokken
gemiddeld één nest per jaar. Ze
houden zelf een pup om daarmee
verder te fokken. De overige pups
krijgen een plek bij leuke mensen.

Een Ierse Setter is over het
algemeen energiek, intelligent,
levendig, schrander, aanhankelijk,
lief en heel erg trouw. Eigenaren
dienen wel voldoende tijd vrij te
maken voor de hond. Bezitters van
Ierse Setters zullen er veel mee
moeten wandelen en knuffelen. Een
Ierse Setter wil eigenlijk liever bij zijn
baasje op de bank liggen dan in zijn
mand. De hond dient wel geregeld
geborsteld en getrimd te worden, wat
vrij gemakkelijk zelf te doen is. Het
houden van een Ierse Setter hoeft
niet duur te zijn. Kostenbepalend is
onder meer welk voer men de hond
geeft. Ook hoe men omgaat met
inentingen en of men z’n hond laat
trimmen in een trimsalon, of dat zelf
doet, is bepalend.

”Met de pups naar
Horst om indrukken
op te doen”
“Wij vinden het geweldig om
andere mensen de gelegenheid te geven te genieten van een Ierse Setter.
En dan gaat het niet om zomaar een
nest fokken. Wij houden ons acht tot
negen weken zeer intensief bezig met
het nest. De pups groeien op bij ons in
de woonkamer. We doen erg veel aan
socialisatie om open en spontane Ierse
Setters te krijgen, die nergens bang
voor zijn. Zodra de pups hun eerste
enting hebben gehad, gaan we zelfs
met het hele nest op pad. Met zijn
allen in de auto op naar Horst, naar
het winkelcentrum. Nieuwe indrukken
opdoen”, zegt Ruud. Het houden van
Ierse Setters is puur een liefhebberij
voor beiden. De Ierse Setter Kennel
Fawlty & Jones is bij hen in en aan
huis, op Vossenheuvel 6 in America.

”Wachtlijst om een
pup te krijgen”
Reclame maken doen ze niet,
want ze hebben een prima website

”Eerst een kijkje
nemen in een kennel
is waardevol”

die gemakkelijk gevonden wordt door
mensen die op zoek zijn naar een
Ierse Setter pup. Er staan altijd ruim
voldoende gezinnen of stellen op hun
wachtlijst voor zo’n pup.
Ruud en Rob zijn altijd al
hondenliefhebbers geweest. Van hun
prille jeugdjaren liepen er al honden
in huis. Vanaf begin jaren 90 namen
ze jachthonden in huis. Eind jaren 90

kregen ze hun eerste Ierse Setter.
De eerste jachthond die ze kregen
heette Basil en hij is bijna 16 jaar oud.
Hij leeft nog steeds. Hun tweede hond
heette Indy. Basil Fawlty, (gespeeld
door John Cleese), speelt de rol van
hoteleigenaar in de Engelse serie
Fawlty Towers. Indy komt van Indiana
Jones. Vandaar de naam van de
kennel Fawlty & Jones.

Op de vraag of ze nog algemene
tips hebben voor toekomstige hondenbezitters, zegt Ruud: “Let bij het in
huis nemen van een rashond vooral
op gezondheid en karaktereigenschappen. Zie erop toe dat de fokker
geen inteelt toepast. Men denkt dat
men daarmee heel mooie honden
fokt, maar het brengt veel medische
problemen met zich mee. Ga van
tevoren bij een kennel kijken. Je krijgt
dan een zuiver beeld van hoe de fokker met zijn honden omgaat. Want als
je pas gaat kijken als er een nest ligt,
ben je zonder meer verkocht!
Als je er een goed gevoel bij hebt,
ga er dan voor.” Meer info zie:
www.fawltyandjones.com

Prijzenregen voor
Het Maashotel
grote partij
dekbedovertrekken
nu alles

50% KORTING!

Jacob Merlostraat 23 in horst
T (077) 399 81 10
www.herraetsslapen.nl

Zaoterdaag 6 fib.
Jan en alleman bál
Kefee ut Centrum
Tien ons thrillers?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst
Zondaag 7 fib.
Jônge klaore
Um viéf oor
Kefee ut Centrum
Aandacht voor je lichaam.
In februari met korting.
May Proosten 077 - 398 61 14
www.hetstiltehuis.nl
Met carnaval gewoon open.

De medewerkers van Het Maashotel scoorden goed in Maastricht
Het Maashotel, Cuisine de la
Meuse, uit Broekhuizen heeft maar
liefst vijf prijzen op de Maastrichtse
´Europa Culinair´ in de wacht weten
te slepen. Onder leiding van chef-kok
Jan Cremers (u kent ‘m ook wel van
de kookrubriek) en maître Sylvie
Bexkens haalde het team maar liefst

drie gouden en twee bronzen plakken.
De ‘Europa Culinair’ wordt elk jaar
gehouden tijdens de BBB-horecabeurs
in Maastricht. Tijdens deze internationale wedstrijden gaan vele teams uit
restaurants, vakscholen en instellingen
met elkaar in competitie. De deelnemers uit de keuken, Luuk Hillekens

(Belfeld), Hans Machura (Hegelsom)
en Jeroen Kok (Cuijck) wonnen met
hun dessert de eerste prijs. De dame
en heer in de bediening, Jaymie van
der Ree (Sint Anthonis) en Geert
Lommen (Grubbenvorst) wonnen
goud voor hun wijn/spijs-combinatie en voor hun presentatie aan de
showtafel. In het algemeen klassement eindigden zij als derde. Laurens
Tielen (America), ook een leerling in
het Maashotel, won met zijn schoolklas de ‘Runner-Up’ prijs.
Patrôn Jules Peeters: “Voor het
bedrijf is het natuurlijk fantastisch
dat we gewonnen hebben, maar de
versterking van het teamverband is
eigenlijk een mooiere zege”.
Het geeft Peeters dan ook een goed
gevoel zijn leerlingen zo gepassioneerd met hun vak om te zien
gaan. “Jongeren hebben immers de
toekomst. Ik denk dat mijn leerlingen
zeer zeker een stel goede ambassadeurs zijn voor de toekomstige
culinaire top.”

Teun Gommans
Teun Gommans
Feestborden
Eigenaar Teun Gommans
Adres
Maasbreeseweg 27
Sevenum
Telefoon 06 13 17 74 58
E-mail
feestborden@live.nl
Website www.feestbord.tk
Sector
Geboorteborden en
borden bij feestelijke
gelegenheden
Start
1 oktober 2009

”Het bord in de tuin
is daardoor een
weergave van de
persoonlijke wensen
van de bewoners”
Activiteit:
Het vervaardigen van borden
voor allerlei feestelijke gelegenheden. Het meest voor de hand
liggend zijn geboorteborden,
maar ook borden voor het
opsieren van de tuin vanwege
een huwelijk of voor verjaardagen worden verhuurd of
verkocht. De borden worden met
de hand gemaakt. De klant kan
een eigen ontwerp indienen,
waardoor iedereen zijn of haar
eigen unieke bord kan bestellen.
Het gewenste figuur wordt
opgetekend, uitgezaagd,
gegrond en afgewerkt. Er kan
gekozen worden uit verschillende
materialen. Hierdoor is er een
ruime keuze en kan de klant voor
een groot deel zelf bepalen
hoeveel het bord gaat kosten.
Doelgroep:
Koppels die in verwachting
zijn en iedereen die een reden
heeft om een feestje te geven
en dit met vrienden, bekenden
en onbekenden wil delen.
Onderscheidend vermogen:
Elk bord is uniek en wordt op
een zeer zorgvuldige en persoonlijke manier handmatig gemaakt.
Hierdoor is de kwaliteit van het
eindproduct zeer hoog. Het bord
is te krijgen in allerlei afmetingen, onafhankelijk van het gewenste ontwerp. Doordat de
klant de mogelijkheid heeft om
zelf een ontwerp in te sturen,
heeft ieder bord iets persoonlijks.
Het bord in de tuin is daardoor
een weergave van de persoonlijke wensen van de bewoners.
Ik bied de mogelijkheid om het
bord te bewerken met magneetverf, waardoor het bord na
gebruik in de tuin als memobord
te gebruiken is. Een andere
mogelijkheid is om gedeeltes
met krijtverf te beschilderen,
waardoor het achteraf te
gebruiken is als krijtbord.
Op deze manier is het bord een
blijvende herinnering aan de
mooie gebeurtenis waarvoor het
in de tuin heeft gestaan.
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Broekhuizen

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Het draait om u
Rabobank Maashorst verbetert dienstverlening

Wat verandert er voor u als zakelijke klant?

Rabobank Maashorst is voortdurend bezig met de ontwikkeling
van haar dienstverlening. Om u nog beter en sneller van dienst
te kunnen zijn, zijn wij vanaf 1 februari 2010 voor particuliere en
zakelijke klanten bereikbaar op twee verschillende telefoonnummers.
Onze eigen medewerkers van Rabobank Maashorst blijven u te woord
staan. Zo houden wij het persoonlijk. Buiten onze openingstijden en
tijdens piekmomenten wordt u doorgeschakeld naar ons landelijk Klant
Contact Centrum. Welke gevolgen bovenstaande verandering voor u
als klant heeft leest u in dit artikel.

Als zakelijke klant regelt u uw dagelijkse bankzaken via www.rabobank.nl/direct
of via (077) 397 93 33. Via dit telefoonnummer regelt u vrijwel al uw dagelijkse
bankzaken gemakkelijk, snel en in één keer goed.
Mailen kan natuurlijk ook, naar bedrijven@maashorst.rabobank.nl. Onze
deskundige adviseurs helpen u graag! Heeft u een speciﬁeke vraag, dan wordt in
overleg met u gekeken of we uw accountmanager, uw adviseur of een specialist
inschakelen.

Wat betekent deze verandering voor u als particuliere klant
Als particuliere klant regelt u uw dagelijkse bankzaken via www.rabobank.nl/direct
of via (077) 397 92 22. Via dit telefoonnummer regelt u vrijwel al uw dagelijkse
bankzaken gemakkelijk, snel en in één keer goed.
Mailen kan natuurlijk ook, naar particulieren@maashorst.rabobank.nl.
Onze deskundige adviseurs helpen u graag!

Teammanager Particulieren

Adviseur Particulieren

Adviseur Particulieren

Adviseur Particulieren

Hans Bartels

Ivonne de Beer

Nandy BreukersKeltjens

Petra op het BroekTitulaer

Adviseur Particulieren

Adviseur Particulieren

Adviseur Particulieren

Adviseur Particulieren

Jeanette CraenmehrCamps

Ria Dinghs-Schatorie

Mariëlle Hermkens

Ivonne HesenHoltackers

Teammanager Bedrijven

Adviseur Bedrijven

Adviseur Bedrijven

Adviseur Bedrijven

Ria Bouten-Vermeer

Mathieu Geurts

Harriët Geurtsvan Helden

Petra HoeijmakersHilhorst

Adviseur Bedrijven

Adviseur Bedrijven

Adviseur Bedrijven

Adviseur Bedrijven

Wil Huijs-Roeffen

Ydwine JanssenZuiderveld

Angela van Leuvenvan de Rijdt

Truus Smets-Mestrom

Adviseur Bedrijven

Adviseur Bedrijven

Tiny Sturme-Raedts

Joyce Thijssen

U heeft een vraag over uw privé bankzaken?
Wij kunnen u het snelst van dienst zijn als u het nummer voor particuliere klanten belt,
(077) 397 92 22.
Mailen kan natuurlijk ook, naar particulieren@maashorst.rabobank.nl.

Adviseur Particulieren

Adviseur Particulieren

Adviseur Particulieren

Adviseur Particulieren

Ellen Jacobs-Vervoort

Judith Pouwels-Engels

Hanny Rijs-Haenen

Anjo Verbong-Linders

Adviseur Particulieren

Adviseur Particulieren

Adviseur Particulieren

Adviseur Particulieren

Angelique Verstappenvan den Beuken

Marion Vullings-Dinghs

Christel Wagemans

Yvonne Wanten

Benieuwd op welke wijze u uw bankzaken kunt regelen?
In de brochure “Bankieren vanuit uw stoel” die als bijlage aan deze HALLO is
toegevoegd vindt u een overzicht van de wijze waarop u als particuliere klant uw
bankzaken veilig, gemakkelijk en snel vanuit thuis kunt regelen.
Bewaar deze brochure bij uw nuttige telefoonnummers.

Benieuwd op welke wijze u uw bankzaken kunt regelen?
Ga naar www.rabobank.nl/direct en bekijk de brochure “Bankieren vanaf uw
werkplek”. Hierin kunt u lezen hoe u uw bankzaken veilig, gemakkelijk en snel vanaf
uw werkplek kunt regelen. Bewaar deze brochure bij uw nuttige telefoonnummers.

Rabobank Maashorst voor al uw vragen:
Particulieren (077) 397 92 22
Bedrijven
(077) 397 93 33
www.rabobank.nl/maashorst

particulieren@maashorst.rabobank.nl
bedrijven@maashorst.rabobank.nl

Openingstijden van de kantoren van Rabobank Maashorst
Centraal kantoor Horst

Spoorweg 2

ma t/m vr

08.30-17.00 uur

Grubbenvorst

Kloosterstraat 72

ma
di t/m do
vr

13.30-17.00 uur
09.00-12.00 uur
13.30-17.00 uur

Lottum

Mgr. Schravenlaan 1 di
do

09.00-12.00 uur
13.30-17.00 uur

Horst

Steenstraat 3

ma
di t/m vr

13.00-17.00 uur
09.00-17.00 uur

Sevenum

De Donckstraat 1

ma t/m vr

13.30-17.00 uur

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray

Bij alle kantoren
(behalve kantoor
Spoorweg) is een
geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn
er geldautomaten in
America, Broekhuizenvorst, Hegelsom,
Melderslo, Meterik en
Swolgen.
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Truujen Swolgen
Wie heeft
vieren eerste lustrum ‘The
Z-Factor’?
met High Tea

cultuur 23

Demonstratie glas in lood
maken bij De Locht

Wie in Horst heeft de
Z-factor? In café De Beurs, die
voor de gelegenheid is
omgebouwd tot poptempel,
zal dat duidelijk worden.
Op vrijdag 12 februari wordt
namelijk voor de achtste keer
deze talentenjacht gehouden.
Alle deelnemers zullen op deze
alternatieve liedjesavond hun
nummers live ten gehore
brengen. Als extra een optreden van iemand die zeer
overtuigend de B-factor heeft,
namelijk Big Benny.
De Oppertruujen van de afgelopen vijf jaar
De Truujen uit Swolgen hebben vanwege hun eerste lustrum een High
Tea georganiseerd, waarbij de eerste vijf Oppertruujen aanwezig waren.
Sharon de Winter en Willie
Alaerds startten vijf jaar geleden met
een nieuwe opzet voor de jaarlijkse
Truujenavond in Swolgen . Dit gebruik
werd 30 jaar geleden geïntroduceerd.
Na enkele jaren nam de belangstelling af en verdween deze carnavalstraditie uit Swolgen. Willie: “Samen
met Sharon de Winter hebben we de
Truujenavond zes jaar geleden weer
nieuw leven ingeblazen. Het begon
allemaal met een bezoekje aan de
Truujenavond van Meerlo. Dat vonden
we zo gezellig dat we bij onszelf dachten: dat kunnen wij ook in Swolgen.”
In 2005 zijn de dames in Swolgen
weer begonnen met de Truujenavond.
Willie: ”Onze eerste Oppertruuj was
Tonnie van Mierlo, de kasteleinsvrouw
van Café Zaal Wilhelmina, waar we
de avond ook houden. Het toeval
wilde dat zij op de dag van de eerste
Truujenavond, op 4 februari 2005, jarig
was en ook nog eens 50 werd. Dat
leek ons een goede reden om haar
als eerste Oppertruuj te benoemen”.
De rol van Oppertruuj omschrijft Willie
als volgt: “De rol van de Oppertruuj
is redelijk bescheiden. Op de avond
zelf staat ze in het middelpunt van de
belangstelling. Ze krijgt een scepter
en een onderscheiding in de vorm
van een garde en houten lepel en
zingt met ons het zelfgecomponeerde
Truujenlied.
Op carnavalsmaandags doet
ze mee met de optocht waar alle
Oppertruujen van de afgelopen jaren
meelopen.” Er mogen tot 24.00 uur
geen mannen komen op de Truujenavond. Willie: “Elk jaar sluipen er toch
een of meer mannen naar binnen.
Dat zijn dan bijvoorbeeld de prins en
zijn adjudanten, helemaal verkleed als

vrouw”. Ieder jaar komen er tussen
de 70 en 80 Truujen naar Café Zaal
Wilhelmina.

”Dat zijn dan
bijvoorbeeld de prins
en zijn adjudanten,
helemaal verkleed
als vrouw”
Er komen ook buitendorpse
Truujen uit America, Meerlo, Sevenum,
Horst, Venray en Ysselsteyn. Er is
zoals bij de meeste carnavalsavonden
een programma. Om 20.00 uur is
de Truujenontvangst met koffie en
vlaai. Iedere bezoekster zet dan haar
naam met een watervaste stift op de
‘receptie-emmer’. Die emmer met de
handtekeningen is dan meteen het
cadeau voor de nieuwe Oppertruuj.
Rond 21.30 uur is het uitkomen van de
nieuwe Oppertruuj.
Willie: “We zingen dan een lied en
hangen allerlei attributen, die met de
nieuwe Oppertruuj te maken hebben,
aan een fleurige paraplu. Op het eind
van het lied lopen we met die paraplu
naar de nieuwe Oppertruuj, die zich
dan nog tussen het publiek bevindt.
De nieuwe Oppertruuj weet uiteraard
wel dat ze het gaat worden. Dan krijgt
ze de ‘onderscheiding en scepter’ en
gaat ze voorop in de polonaise. Daarna
zingen we samen het Truujenlied,
barst het feest helemaal los en gaan
we door tot in de late uurtjes”.
De Truujenavond in Swolgen vindt
dit jaar plaats op vrijdag 5 februari.
Dan zal de kersverse Oppertruuj van
2010 bekend worden gemaakt.

Sam ’o Neall
bij Flavour in Blok 10
Zaterdag 6 februari vindt de
tweede editie plaats van Flavour.
Er staan deze avond weer deejays in
Blok 10 achter de knoppen om hun
kunsten te vertonen.
De avond begint met dj Sanjo, hij
is één van de huis-dj’s van Blok 10.

Daarna volgen Canta & Miss Nycole,
zij staan vaker op de grotere dancefeesten in de Zenith en waren al eerder te gast. Dj Hulk laat vervolgens
zien waartoe hij in staat is achter
de draaitafel. Sam ’o Neall sluit de
avond af. Aanvang: 22.00 uur.

De liedjes zijn reeds opgenomen op de pret-cd en is nu al te
verkrijgen bij café De Beurs.
Het zijn maar liefst elf
optredens van duo’s, trio’s en
een kwartet, die bij hun liedjes
zelf een leuke en ludieke
carnavalstekst hebben gemaakt.
De spraakmakende artiesten
zijn: De Blauwe Diamanten,
De Sanjo’s, Mooderkook, Oh nee,
hedde die wer, De Zoore Proeme,
De Twee Pullen, De Strepsils,
De Breurs, Fleske en Kletske,
The Happy Jordans en ss,ierA &
ss,ynneH.
Niet alleen de Z-factor
artiesten mogen schitteren,
maar ook het publiek zelf.
Het verkleedthema van deze
vrijdagavond is namelijk ‘Flower
Power’. Hier kan iedereen z’n
wildste ideeën en improvisatietalenten op botvieren. Of men
nu komt als hippie of provo, in
hotpants of als bloemstuk, als de
Beatles of stoned als een
garnaal, het maakt niet uit.
Díegene van de feestgangers,
die het meest in stijl en origineel
verkleed is, wint de titel ‘prins of
prinses Woodstock 1960-2010’
en ontvangt een leuke prijs.
De nieuwe zomerprins van
De Beurs, Prins Ollie den Eerste,
die maandagavond 25 januari in
een bomvol café uitkwam, zal
samen met zijn adjudanten
Rubie en Toet, de prijs hoogstpersoonlijk komen uitreiken.

Glas in lood maken blijft fascinerend
Zondag 7 februari staat museum
De Locht in Melderslo voor een deel
in het teken van het naderende
carnaval. Kinderen kunnen die dag
carnavalsmaskers maken onder
begeleiding van deskundige en
creatieve vrijwilligers. Daarnaast is er
voor volwassenen een demonstratie
hoeden maken en kan men zien hoe
mandjes en korven gevlochten worden. Ook een zadelmaker laat zijn

Nieuw in Horst:

Hengstenbal bij
De Buun
Woensdag 10 februari wordt bij
muziekcafé De Buun het eerste
Horster Hengstenbal gehouden.
Dit als tegenhanger van de
‘Truujenavond’ bij Café De Beurs.
Het Hengstenbal begint om 20.00
uur en is alleen toegankelijk voor
mannen. De entree is gratis.

Carnavalsconcert in
’t Gasthoês
Op woensdag 10 februari
wordt het traditionele carnavalsconcert gegeven in ’t Gasthoês in
Horst. Het concert wordt
uitgevoerd door het HarmonieOrkest Noord-Limburg.
De muzikale voorstelling wordt
onder andere bijgewoond door
Prins Sjaak I en zijn gevolg.
Verder verlenen de Drie
Do-Noren ook hun medewerking
en uit de grote toverhoed komen
nog enkele verrassingen
tevoorschijn. Het programma
begint om 20.11 uur.

vaardigheden zien. Speciale aandacht
is er voor een demonstratie glas in
lood maken. Wat de kunstschilder
kan met penseel en doek, kan deze
artiest met glas in vele kleuren en
lood.
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. De demonstaties beginnen om 13.00 uur.

Lola Lee verzorgt een optreden
tijdens het eerste Horster Hengstenbal

Te koop gevraagd
woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.
Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Tel. 06 55 12 69 96

Het Hengstenbal wordt voor de
eerste maal gehouden in Horst.
“Als dames op deze woensdag mogen
genieten van een ‘alleen-damesavond’ onder de noemer ’Truujenbal’,
willen wij heren ook van een ‘alleenheren-avond’ genieten”, zegt een
woordvoerder van De Buun.
“De enige dame die deze avond
bij ons naar binnen mag, is de
wonderschone Lola Lee, een showgirl,
comédienne en presentatrice.
Zij is een sexy verschijning met
betoverende benen en een zwoele
stem. Met veel overgave brengt
zij Limburgse, Nederlandse en
Engelstalige songs voor jong en
oud. Lola Lee zal niet schromen om
het publiek bij haar optreden te
betrekken.”
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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.

Angelica Jeurissen
Koken met
Jan Cremers

In Horst op het Rubensplein woont prins Sjaak I (Jeurissen) van
carnavalsvereniging D’n Dreumel. Niet de prins zélf, maar zijn echtgenote,
Angelica (Jeurissen-van Helden), wordt deze week ‘Geplukt’.

”Een dag
niet gelachen, is een
dag niet geleefd”

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.

De meeste mensen in Horst
kennen Angelica van broodjeszaak
Bufkes, waar ze werkt. Contact met
mensen vindt ze erg belangrijk.
Haar grootste hobby’s zijn wandelen
en het lezen van goede thrillers.
“Maar ik hou ook van lekker feesten
en lachen. Een dag niet gelachen, is
een dag niet geleefd”, is haar motto.
Angelica is een spontane vrouw die
van het leven geniet. Zich ergeren
aan bepaalde zaken is niet aan haar
besteed. “Je moet de dag nemen zoals
die komt en er proberen het beste van
te maken. Dat doe ik dagelijks en het
bevalt me prima”, lacht ze.

Parade van
voorgerechten
Benodigdheden: (4 personen)
4 mooie grote shiitakes
4 grote champignons
100 gram cantharellen
100 gram oesterzwammen
200 gram gaar gemaakte linzen
4 loempiavellen (12,5 x 12,5 cm)
200 gram Beemsterkaas
1 eigeel
Verschillende slasoorten
Olijfolie, appelstroop, gehakte
sjalotjes, thijm en Aceto
Balsamico azijn

Wanneer ik Angelica (39) ontmoet,
is ze enigszins verrast dat niet manlief
Sjaak maar zij ‘Geplukt’ wordt.
“Sjaak staat de laatste weken
voortdurend in de schijnwerpers, maar
dat komt omdat hij prins is van
D’n Dreumel. Hij en ook ik hebben nu
een paar drukke weken voor de boeg,

maar dat vind ik niet erg. Ik hou van
gezelligheid en daar is carnaval een
essentieel onderdeel van.”

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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KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl
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Op de vraag welke twee dingen ze
absoluut zou meenemen naar een onbewoond eiland, begint ze te lachen.
“Alleen op een eiland? Zo’n zonnig
warm eiland met wit strand en zo?
Als eerste neem ik sowieso mijn
Sjaak mee; ik kan hem echt niet
missen. Als tweede ding een flesje
zonnebrand tegen het verbranden”,
besluit de vrolijke dame.

Klazien oêt Zalk’s stroatnaam giët ni doar,
Raakte in Mieldere en geveulige snoar.
Ma gauw efkes zeure,
En da mot ’t toch gebeure,
Want Klazien zui-j zegge: dá’s zonnekloar!

”Wij wonen
in een hartstikke
fijne buurt”

8

”Ik kan mijn Sjaak
niet missen”

HALLO van afgelopen week: Straat genoemd naar Klazien uut Zalk

PUZZEL
9

Eigenlijk was het een schot voor
open doel toen ze de vraag kreeg wat
haar favoriete tv-programma’s zijn.
“Funniest Home Video vind ik geweldig. Ik schater het soms uit wanneer
er weer van die blöde filmpjes te
zien zijn. Maar ik kijk ook graag naar
een spannende film. Daarnaast kijk ik
iedere morgen naar het nieuws op
RTL 4 voordat ik naar mijn werk ga.
Ik zal zeker niet naar oorlogsfilms
kijken of naar programma’s waarin
medische ingrepen gedaan worden.”
Angelica is iemand die graag weet
wat er leeft en speelt in Horst. Als er
iets te doen is in Horst, probeert ze dat
bij te houden. Maar haar midden in
de nacht ergens voor wakker maken,
ziet ze niet zitten. “Laat mij maar
slapen”, gniffelt ze. “Horst is een fijne
plaats om in te wonen met een mooi
opgeknapt centrum. Je zult me er dan
ook regelmatig tegenkomen. Ook onze
buurt is super. Een mooi opgeknapt
plein dat onderhouden wordt door de
buurt.”

RIX LIMERICK

Angelica en haar prins Sjaak wonen supergraag in Horst

Bereidingswijze
• maak de paddenstoelen
schoon, snij van de cantharellen een klein beetje in kleine
blokjes;
• was de slasoorten en laat ze
goed uitlekken;
• strijk de randen van de
loempiavellen in met eigeel;
• leg een stukje Beemsterkaas
erin met wat blokjes paddenstoelen en een paar druppels
Aceto Balsamico;
• rol de loempia op en zorg dat
de zijkanten goed dicht zijn
• gaar de linzen en voeg er
peper en zout aan toe;
• bak de paddenstoelen op een
middelgroot vuur met olie en
boter, als ze bijna gaar zijn,
wat sjalotjes en thijm toevoegen. Laat de paddenstoelen
uitlekken op een zeef en leg ze
op een stukje keukenpapier;
• roer in de warme pan wat
appelstroop en olijfolie door
elkaar met een paar druppels
Aceto Balsamico azijn.
• pak een groot warm rond bord,
maak met behulp van lepels
een mooi canel van linzen;
• dresseer de paddenstoeltjes;
• frituur de loempia 2 min. op
170 graden en snijd deze
diagonaal door. Zet deze
rechtop bij de paddenstoeltjes.
• dresseer de sla;
• doe met behulp van een lepel
de dressing over de sla;
• nazouten met grof zeezout.

Angelica Jeurissen-van Helden
is in oktober vijftien jaar getrouwd
met Sjaak. Het echtpaar heeft geen
kinderen en woont eveneens vijftien
jaar in Horst. Ze is in het centrum van
Horst geboren, op Steenstraat 4.
Ook heeft ze nog een tijdje met haar
ouders in Hegelsom gewoond.
Ze is super tevreden over het
Rubensplein, waar ze nu woont.
“We wonen hier echt in een
hartstikke leuke buurt. Vorig jaar nog
hebben we met z’n allen het plein
opgeknapt onder de projectnaam ‘Het
Rubensplein op de schop’. Afgelopen
zomer zaten we dan weleens met een
borrel in ons ‘Rubenshouse’, het is er
dan kei-gezellig.”

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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Probleemjongeren in Horst
In Horst aan de Maas hangen negen groepen probleemjongeren rond.
Dat blijkt uit een inventarisatie van de Politie Limburg-Noord.
Uit het onderzoek bleek tevens dat overlast een van de grootste
veroorzakers is van onveiligheidsgevoelens binnen de samenleving.
In de regio Limburg-Noord zijn 75 jeugdgroepen geteld die als problematisch bestempeld worden.

Cactus
Column

Steekspel

Dat wordt toch nog lachen,
in mei volgend jaar. De grote,
historische slag om en bij de
Kasteelruïne zal veel oud-politici
op de been brengen. Zo zullen
Jan Peter Balkenende en Wouter
Bos ongetwijfeld worden
gevraagd om de rol van Karel de
Stoute en de Hertog van Gelre te
gaan spelen.
Die hebben daar tegen die
tijd alle gelegenheid voor omdat
het kabinet dan allang in de
geschiedenisboekjes is bijgeschreven. Het is overigens de
vraag of beide hoofdrolspelers
nog wel voldoende manschappen
uit eigen partij achter zich
kunnen krijgen, dezen hebben de
bui al jaren zien hangen! Voor de
rol van Ridder van de Droevige
Figuur werd even gedacht aan
Gerd Leers maar dan zou
Maastricht massaal naar Horst
zijn opgerukt en derhalve het
middel erger dan de kwaal zijn
geweest.
Maar er komt aanwas in de
vorm van Duitsers, Polen,
Engelsen en zelfs Belgen die hun
grote held Urbanus mee brengen!
En als het niet anders kan zal het
hele college van Horst aan de
Maas zich in historische kledij
steken. Even leuk spelen en de
schijngevechten met de SP
vergeten is ook heel wat waard!
Het is echter te hopen dat Thijs
Coppus niet voortijdig het licht
uitdraait want dan worden de
verkeerde strijders het slachtoffer. De grote winst van het
steekspel is misschien dat de
Kasteelruïne er na de slag weer
bij ligt als in het verleden, een
échte ruïne en geen gepimpte
bouwval! Hoe de veldslag ook
wordt gespeeld, het is nu al zeker
dat er maar één echte winnaar is
en dat is Hertog Jan. Vooral als
het bier in ouderwetse kroezen
wordt geschonken zullen de
florijnen binnenstromen en kan
de Hertog zich weer gerust
terugtrekken aan de overzijde
van de Maas!
Cactus

De politie geeft niet aan in hoeverre de jeugdgroepen in Horst aan de
Maas voor overlast zorgen. Ze geeft
wel aan dat van de 75 jeugdgroepen
er 26 aanvaardbare, 39 hinderlijke en
negen overlastgevende jeugdgroepen
en één criminele jeugdgroep is.
De gemeente Venray telt de enige
criminele jeugdgroep. De politie heeft
deze groep al langer in beeld en werkt
aan de aanpak hiervan.

”In 29% van de
jeugdgroepen drinkt
iedereen”
Het blijkt dat de meeste groepen
uit jongeren bestaan waarvan het merendeel naar school gaat en een klein
deel werkt. Bij meer dan de helft is er
nauwelijks sprake van spijbelgedrag.
Alcoholgebruik komt niet of nauwelijks
voor bij de helft van de jeugdgroepen.
In 29% van de jeugdgroepen drinkt
(bijna) iedereen alcohol, wat een iets
hoger percentage is dan vorig jaar
(21%). Opvallend is dat er dit jaar ook
meer groepen zijn met jongeren die
weinig tot geen alcohol gebruiken.

Dit betreft nu 31% van de jeugdgroepen, terwijl dit vorig jaar 19%
betrof. Het aantal groepen waarin
softdrugs worden gebruikt is iets groter dan het aantal met alcoholgebruik.
Harddrugs wordt in veel mindere
mate gebruikt. Als het gaat om lichte
criminaliteit, komen hinderlijk gedrag
en drugsbezit het meest voor. Van het
plegen van lichte vermogensdelicten
en geweld is nauwelijks sprake.
Het merendeel van de jeugdgroepen
(67%) heeft zelden of nooit conflicten met het openbaar gezag. Van
het plegen van zware criminaliteit is
binnen de jeugdgroepen nauwelijks
sprake. Geen enkele groep wordt in
verband gebracht met zedendelicten.

Het plegen van verkeersdelicten komt
het meeste voor; iets meer dan een
derde van de jeugdgroepen begaat regelmatig of heel vaak een overtreding.
Uit het onderzoek van de politie
is verder naar voren gekomen dat
bewoners met name hinder en
geluidsoverlast ondervinden van de
groepen in hun wijk; bijna 70% van de
groepen veroorzaakt hinder, waarvan
65% geluidsoverlast. De overlastgevende groepen veroorzaken bijna
allemaal onveiligheidsgevoelens bij
bewoners: zij voelen zich bedreigd of
geïntimideerd door de jongeren.
Van rechts-extremistische of racistische
uitingen is nauwelijks sprake bij de
groepen.

Gekke moandig aanbiedingen:
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Bespreking Poll week 03

De verkoop van alcohol door supermarkten moet verboden worden
Met deze stelling was 38% het eens; 62% was het ermee oneens. Het doel
van een maatregel door de overheid moet natuurlijk duidelijk zijn. In dit geval
is dat het terugdringen van het alcoholgebruik, met name door de jeugd.
De schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik zijn voldoende bekend.
Uit onderzoek van de GGD in Zuid-Holland blijkt dat 90% van de brugklassers
al eens alcohol heeft gedronken. Zelfs van de basisschoolleerlingen heeft de
helft alcohol gedronken. De helft van de 14-jarigen geeft aan al eens dronken
te zijn geweest. De risico’s op korte termijn van overmatig alcoholgebruik
zijn: black-out, alcoholvergiftiging, ongelukken, ruzies en vandalisme. Voor

jongeren is alcohol extra schadelijk omdat hersenen en lever nog niet volgroeid
zijn. Risico’s op langere termijn zijn geheugenstoornissen, verhoogde kans op
kanker, het optreden van het syndroom van Korsakov, epilepsie en verlaagde
weerstand. Het comadrinken door jeugdigen is ook iets van de laatste jaren.
Alcohol dient onverminderd de aandacht te hebben van de overheid.
De overheid moet hierin niet alleen staan. Ouders zijn ook verantwoordelijk
voor het gedrag van hun kinderen op dit gebied. Zien drinken doet drinken.
Daarnaast kunnen scholen en verenigingen bijdragen aan een gezond (anti-)
alcoholbeleid.

In de gemeente Horst aan de Maas is men aardig
voor elkaar
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Vanaf dinsdag 19 januari heeft SIRE, de Stichting Ideële Reclame,
de campagne: ’Aardige mensen. Hoe gaan we er mee om?’
Hoe aardig is Nederland? Naar die vraag liet SIRE een representatief
onderzoek uitvoeren onder Nederlanders van 18 tot 65 jaar. Daaruit komt naar
voren dat 78% van de Nederlanders vindt dat we aardiger voor elkaar zouden
moeten zijn. Tegelijkertijd blijkt echter dat ruim twee miljoen Nederlanders er
niet goed raad mee weet als een onbekende een aardig gebaar maakt.
De helft daarvan is zelfs achterdochtig als een onbekende aardig doet.
Terwijl we aardig gedrag eigenlijk zouden moeten aanmoedigen in plaats van
ontmoedigen. Immers, een aardiger Nederland begint met je openstellen voor
de vriendelijkheid van anderen. Dat is namelijk wel zo aardig.

Reden voor SIRE om aardige mensen een hart onder de riem te steken.
Dit onder het motto ’Aardige mensen. Hoe gaan we ermee om?’ Kijk voor de
gebruiksaanwijzing op www.pasopaardig.nl, aldus de website van SIRE.
Het is de 101e campagne van SIRE sinds haar oprichting in 1967. SIRE is een
onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt maatschappelijke onderwerpen
bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen.
De vraag is wat u van de bovenstaande stelling vindt. Graag horen we uw
mening hierover. 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 04) > Automobilisten zouden over moeten schakelen op elektrisch vervoer > eens 50% oneens 50%
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Drumband Jong Nederland
boordevol activiteiten
Drumband Jong Nederland Horst start binnenkort weer met de activiteit speel met muziek. Deze activiteit is
bedoeld voor zowel jongens als meisjes vanaf groep 4, die geïnteresseerd zijn in het spelenderwijs leren van
muziek, met als doel ritmische instrumenten te leren bespelen. Denk aan trom, tamboerijn, bongo’s, koebellen
enzovoorts.

Voorleeswedstrijd
Grubbenvorst
Op zaterdag 30 januari heeft de lokale ronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd plaatsgevonden in Grubbenvorst. De wedstrijd vond
plaats in Theaterzaal De Baersdonck. De presentatie was in handen van
Jan Schatorie.

De negen kandidaten met presentator Jan Schatorie
Jong Nederland Horst start weer tal van activiteiten
De Drumband verzorgt optredens
zoals de carnavalsoptocht, communiemissen, Sint Maarten, festivals, muziektoernooien en serenades.
Om de twee jaar wordt het inmiddels in Horst en omgeving bekende
Drumpop georganiseerd. Zo werd er in
november afgelopen jaar een fantastisch programma neergezet waar met
veel lof over werd gesproken.
De drumband geeft al haar muzikanten
een interne opleiding volgens richtlijnen van de tamboerbonden. Dit is de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen

(LBT) en de Federatie van Katholieke
Muziekbonden (FKM) waar Hans
Simons vaste beroepskracht is. Zo kan
men opgaan voor oorkonde A tot en
met E tijdens de jaarlijkse voorspeelmiddag. Dit als voorbereiding op het
behalen van de diverse diploma’s,
zowel op percussie als melodisch. Naast
het muzikale gedeelte wordt het programma op de groepsavond afgewisseld met sport, spel en creativiteit.
De jongens en meisjes die aan deze
activiteiten, waaronder zwemmen, bowlen en een kampweekend, deelnemen

vormen de groep ‘de Notenkrakers’.
Het hoofddoel is om jongens en
meisjes spelenderwijs op te leiden
tot muzikant en op te nemen in de
Drumband van Jong Nederland Horst.
De groepsbijeenkomsten zijn wekelijks
op maandagavond van 18.30 tot 20.00
uur in de blokhut van Jong Nederland.
De groep wordt begeleid door een staf
welke zich hierin gespecialiseerd heeft.
De repetitie van de drumband (gevorderden muzikanten) vindt plaats vanaf
20.15 uur. Voor meer info: Bart van der
Sterren telefoon 077 398 55 02.

Band Battle OJC Knor
Muziekliefhebbers opgelet.
Men kan zich aanmelden voor de
Band Battle in OJC Knor. Dit kan
door een mailtje te sturen naar
basvanrengs@hotmail.com tot en
met 10 februari met daarin: een

korte biografie, je internetadres
en/of myspace en een demo, dan
wel youtube filmpje indien
voorhanden. Battle vindt elke
zondag plaats vanaf 28 februari tot
en met 14 maart. Elke avond wordt

door de jury een winnaar uitgekozen. De drie winnaars mogen dan
op zaterdag 27 maart gaan
strijden om de titel met als prijs
een cheque van 500 euro te
besteden bij een muziekwinkel.

De Nationale Voorleeswedstrijd is
een initiatief van de Stichting Lezen
in samenwerking met de Stichting
CPNB (Collectieve Propaganda
van het Nederlandse Boek) en
de Vereniging van Openbare
Bibliotheken.
De kwartfinales, halve finales en provinciale finales worden
georganiseerd door medewerkers
van de openbare bibliotheken en de
Provinciale Service Organisatie.
In Grubbenvorst hebben kandidaten van negen scholen meegedaan
aan deze competitie. De negen
kandidaten zijn afgevaardigd door
hun school, waar ze in onderlinge

competitie eerste zijn geworden.
De kandidaten die streden om een
plek naar de volgende ronde waren:
Eefje Theeuwen (de Wouter),
Sari Segers (’t Reuvelt), Karlijn van
den Hombergh (de Springweide),
Haye Frings (Meulenveld), Luc
Schrijnwerkers (Doolgaard), Job Geurts
(Weisterbeek), Evi Vorstermans (de
Bottel), Pleun Driessen (de Brink) en
Carmen Achten (Onder de Wieken).
De jury, die bestond uit Marion
Ter Brake, Jan van Hegelsom en
Petra Thijssen, vonden Luc, Pleun
en Carmen de besten. Dit drietal
gaat daarom door naar de regionale
ronde.

Many More uitgeschakeld

Gitarist krijgt eervolle
vermelding
Na twee rondes te zijn verkozen tot ‘public’s favourite’ is de
Grubbenvorster/Horster classic rockcoverband Many More gestrand in de
Limburgse regiofinale van de Clash of the Coverbands.

Eervolle vermelding voor Many More gitarist Bart Lommen
De finale werd gekenmerkt door
negen bands van zeer hoog niveau
en vond plaats in de compleet
uitverkochte Bosuil in Weert. Hoewel
Many More geen ticket kreeg voor
Paradiso, waren de complimenten niet
van de lucht.

Gitarist Bart Lommen (19) kreeg
zelfs van organisator John van de
Borne een eervolle vermelding als
beste gitarist van Limburg. Het jonge
talent grijpt daarbij net naast Paradiso,
waar de awards voor beste instrumentalisten worden vergeven.
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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 Sanne Kemmelings
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Door weer en wind
Iedere week valt er op maar liefst 17.000 adressen in Horst aan de
Maas de HALLO op de deurmat. Ons eigen bezorgersteam klaart deze
omvangrijke klus elke donderdag weer opnieuw. Het team bestaat uit
75, voor het leeuwendeel naar school gaande jongeren, uit de gemeente
Horst aan de Maas.

Carnavalsvoorbereidingen
Piraat, prinses, cowboy,
serveerster, stewardess, soldaat
of heel cliché clown. Met
carnaval kan alles! Een hele
speciale week voor ons, nu
kunnen wij namelijk zo gek
doen als we willen, zonder dat
we rare blikken ontvangen.
Carnaval, daar kijken wij het
hele jaar naar uit. Iets minder
aan dit zuipfestijn is dat het
voor ons altijd grote dilemma’s
oplevert. Wij willen namelijk
met de meest originele carnavals-outfit voor de dag komen.
Om dit jaar weer de blits te
maken, gingen wij enthousiast
op carnavals-outfit-safari. Na
veel speurwerk wisten we het!
Dit jaar worden wij Disco-Diva’s!
Met veel bling-bling-nepdiamanten, een jurkje met glitterkillerheels en een hoop creativiteit waren wij van plan de show
te stelen. De stress ontstond al
snel toen wij ons realiseerden
hoeveel diamanten we wel niet
nodig hadden voor ons Discojurkje. Oké, dit is een onmogelijke carnavals-outfit. Op naar
plan B. De onmogelijke hoeveelheid diamanten vervangen we
gewoon door grotere stukken
spiegel, die we op ons jurkje
plakken. Van Disco-Diva naar
Spiegeltje. Zo kan iedereen de
hele carnaval bij ons komen
checken of alle schmink nog op
z’n plaats zit. Toen we vol goede
moed op spiegeltjes-jacht
gingen, liepen we heel toevallig
tegen het “wij-maken-dit-jaarmet-carnaval-de-blits”-idee
aan. Mega-grote-nepvlinders,
kleine lieveheersbeestjes,
bloemetjes in alle kleuren en
maten en een gevlochten lint
van gras, wat we heel goed als
hoofdversiering kunnen
gebruiken. Deze geweldigekitsch-spulletjes in combinatie
met een groen jurkje en een
gouden legging wordt volgens
ons dé-Mies&Flo-carnavalsoutfit-2010. Wij worden bosprinsesjes! Gelukkig, ons carnaval2010-dilemma is opgelost! Maar
als echte perfectionista’s zitten
wij natuurlijk meteen weer bij
het volgende probleem: haar &
make-up. Dit moet namelijk
mooi en bijpassend tegelijk zijn.
Krullen of stijl haar, roze of rode
lippen, bloemen en groene
struikjes op de wang of ultralange-fake-wimpers. Gelukkig
hebben we nog even de tijd
hierover te speculeren. Deze
crisis overleven we vast ook
wel!
Alaaf! Mies&Flo

Sanne met de jongste aanwinst: Betsie
Naam:
Sanne Kemmelings
Leeftijd:
17 jaar
Woonplaats:
Hegelsom
Waar zit je op school?
Ik volg de koksopleiding in Eindhoven
op De Rooipannen.
Wat is je favoriete muziek?
Ik luister veel naar rockmuziek en
muziek van deze tijd. Hiphop vind ik
niet leuk.
Wat is je favoriete film?
Mijn favoriete film is toch wel Bridget
Jones. Je kunt goed lachen bij die film.
Wat wil je later worden?
Ik wil later kok worden, ik weet alleen
nog niet in wat voor soort bedrijf ik wil
gaan werken. Dat moet ik nog even
voor mezelf op een rijtje zetten.
Wat is je favoriete drankje?
Ik drink eigenlijk altijd bier, maar bij
het eten vind ik wijn ook wel lekker.
Waar ga je uit?
Dat is altijd verschillend, we komen in
de keet bij elkaar en dan kijken we op
het allerlaatste moment nog waar we
heen gaan. We gaan meestal wel naar
De Lange in Horst, maar soms gaan we
ook naar De Koets in Deurne. Ik ben
ook vaak in America te vinden.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Eigenlijk helemaal niets, ik ben blij
met mezelf.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Ik woon in een klein dorpje, dus als er
iets georganiseerd wordt, bijvoorbeeld
in de soos, is het altijd erg druk en
gezellig.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Dat er een frietkraam komt en weer
een supermarkt.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Het maakt me niet zo veel uit naar
welk land, als het maar warm is en de
zon er schijnt.

Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Op dit moment heb ik 296 vrienden
op hyves.
Wat is je favoriete eten?
Ik eet heel graag spaghetti. We eten
ook heel veel kalfsvlees thuis, erg luxe
maar wel erg lekker.
Ik hou ècht niet van varkensvlees!
Welke hobby’s heb je?
Koken natuurlijk, en ik ben trainster
van de jeugdgarde in Hegelsom.
Verder ben ik ook nog leidster bij
Jong Nederland, nu voor het tweede
jaar.
Naam van je favoriete (huis)dier?
We hebben net een nieuw hondje en
ze heet Betsie. We hebben ook nog
twee grote honden, Tommy en Witte,
die zitten altijd buiten.

Door de bezorgers van de HALLO
zelf aan te sturen waarborgen wij
een constante kwaliteit. Daarnaast
hoeven we zo ook geen dure externe
distributeur aan te trekken waardoor
wij onze, nog driftig studerende,
werknemers wat extra kunnen betalen. Van de 17.000 bezorgadressen
krijgen wij wekelijks gemiddeld 35
klachten, dat komt neer op zo’n 0,2
procent, een ongekend laag percentage. Toch blijven wij scherp op onze
distributie dus klachten en suggesties
nemen wij ook in de toekomst graag
van u aan.
De 14-jarige Femke Derks uit
Horst is bezorgster van de HALLO.
Door weer en wind trekt zij er
samen met haar vriendin Joyce op
uit om uw wekelijkse nieuwsblad
in de Melderslose brievenbussen te
stoppen. “Mijn route is redelijk lang,
want veel huizen waar ik bezorg liggen buitenaf.” Veel vriendinnen van
Femke brengen ook de HALLO rond.
“Ik vind het rondbrengen van de
krant gewoon erg gezellig, maar dat
komt natuurlijk omdat Joyce en ik ’t
met z’n tweeën doen.”

”We hebben wel
eens met de auto
de krant
rondgebracht”
Femke en haar kompaan brengen op zo’n 210 adressen de krant
rond en doen daar gemiddeld twee
uur over. De vriendinnen spelen wel
eens vals met bezorgen wanneer het
te slecht weer is. “We hebben wel
eens met de auto de krant rondgebracht.” Omdat de dames hoofdzakelijk in het buitengebied rondbrengen
is het af en toe wat stil. “We komen
maar weinig mensen tegen. Maar
soms komen we wel eens iemand
tegen die ons naar de HALLO vraagt.”
Problemen met de brievenbussen
ondervinden de dames eigenlijk niet.
“Soms zit er wel een eentje erg vol,
maar dan prop ik gewoon door.”
Femke is ook wel eens een adres
vergeten tijdens het rondbrengen in
het Melderslose buitengebied.
“We kregen direct een mailtje, wij
zijn ’t daarna niet meer vergeten.”

De ramp in Haïti heeft velen aangegrepen. Er zijn veel spontane acties op gang gekomen. Leerlingen van
groep 5 en groep 8 van basisschool de Weisterbeek in Horst verzamelden lege flessen. Met het petje van de
basisschool op, ging groep 5 langs de deur om lege flessen op te halen. Leerlingen uit groep 8 vroegen hun
medeleerlingen om flessen mee naar school te brengen. De actie leverde volle karren met lege flessen op.
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HZPC

Max Hermans Nederlands
kampioen junioren
In Heerenveen hebben afgelopen
weekend de Nederlandse Junioren
Kampioenschappen (NJK) plaatsgevonden. Voor HZPC verschenen aan
de start Sem en Max Hermans en
Manon Koster. Max mocht tien maal
starten op dit kampioenschap.
Hij behaalde op de 200 meter rugslag

een gouden medaille en dus de
Nederlandse titel. Verder waren er nog
vijf zilveren plakken op andere afstanden. Max’ broer Sem, mocht vijf maal
starten op dit NJK. Sem behaalde driemaal een zesde plaats op de diverse
zwemonderdelen en een tiende plaats
op de 200 meter wisselslag.

De derde deelneemster van HZPC aan
dit toernooi was Manon Koster. Manon
mocht viermaal starten, haar beste
resultaat was een 15e plaats op de
200 meter vrije- en rugslag.
HZPC behaalde als ploeg een 19e
plaats in de totale puntentelling van
de 109 deelnemende verenigingen.

Coach Liesbeth, en trainer Ralf in het gezelschap van Manon Koster, Sem en Max Hermans

Sevenum in de race
voor beste
wandelgemeente
De voormalige gemeente Sevenum heeft al een zekere naamsbekendheid om haar kwaliteit als wandelgemeente. Landelijk blijft dit
niet onopgemerkt. Het blad ’te voet’ heeft gemeenten gevraagd zich
kandidaat te stellen voor de titel ’Wandelgemeente van het jaar’.
Uit de vijftig aanmeldingen zijn drie gemeenten genomineerd.
Naast Sevenum zijn dit de gemeenten Oirschot en Winterswijk.
De procedure van de redactie
van ’te voet’ is als volgt. Binnen elk
gemeente wordt een route van 10
à 15 kilometer uitgezet. In Sevenum
is dit gebeurd door de Stichting
KnopenLopen. Namens de redactie
van ’te voet’ heeft Frank Hamdorff
in de afgelopen week de route
gelopen. Hij toonde zich na afloop
enthousiast over de route en de omgeving. Ook waardeerde hij de goede
samenwerking tussen de stichting
en de gemeente. Het i-Punt, het
geautomatiseerde informatiepunt,
viel bij hem erg in de smaak. In onze
gemeente komen 13 i-Punten. Er zijn
er nu 11 in gebruik. Meer informatie
hierover is te vinden op
www.liefdevoorhorstaandemaas.nl.
Een beschrijving van de uitgezette route is te vinden in het maartnummer van ’te voet’. Eind februari
verschijnt dit. Daarna bent u aan zet.
Via het blad of via www.wandelge-

meentevanhetjaar.nl kunt u uw stem
uitbrengen. Rond de zomer wordt de
winnaar bekendgemaakt.
Oirschot kenmerkt zich op wandelgebied door routes langs veel monumenten. Deze zijn in de historische
kern van Oirschot en in de overige
dorpskernen te vinden. Winterswijk is
één Nationaal Landschap, het buitengebied kent veel mooie plekken. Er
zijn eeuwenoude landgoederen met
statige boerderijen en watermolens.
De stichting KnopenLopen
beheert een netwerk van wandelroutes in de voormalige gemeente
Sevenum met meer dan tachtig
knooppunten. De wandelaar kan een
geheel eigen wandeling samenstellen. De totale lengte aan wandelpaden is 100 kilometer. De routes zijn
in twee richtingen bewegwijzerd.
We houden u op de hoogte van
het vervolg.
Zie ook: www.knopenlopen.nl.

Horst aan de Maas doet het
goed in de ruitersport
In het weekend van 23 en 24
januari werden in Helden de Limburgse
kampioenschappen dressuur voor pony’s
verreden. Na de diverse selectierondes
voor deze kampioenschappen, streden
de geselecteerde ruiters en amazones
in verschillende klassen om de hoogste
eer. Liset Jenneskens, lid van ponyclub
Wittenhorst uit Horst wist met haar pony
Passion de kampioenstitel in haar klasse
te veroveren.
Binnen de gemeente Horst aan de
Maas werden door onze amazones nog
diverse prijzen mee naar huis genomen.
Van ponyclub Wittenhorst waren er prijzen voor Kim Peeters, derde prijs, Silke
van Schaaik, derde prijs en Iris Lenssen

een vierde prijs. Van rijvereniging Rijdt
met Beleid uit Meerlo wist Natascha
Poels een derde prijs te veroveren.
Ook gingen er twee prijzen naar Lottum,
Liz Bouten behaalde een tweede en
Loes Opbroek een derde prijs. Van
de afdeling Sevenum wist Roxanne
Hermans de tweede prijs te behalen en
Maud Hoeijmakers werd tweede. Judith
Smedts van ponyclub St. Joris uit Meterik
eindigde op een vierde plek.
In het weekend van 30 en
31 januari, werden de Limburgse
kampioenschappen dressuur voor paarden gehouden in Beek. Ook hier werden
goede resultaten behaald. In de hoogste
klasse wist de sterk rijdende Marie-

Louise Philipsen met haar paard Rex net
niet de kampioenstitel te veroveren.
Marie-Louise, lid van ruiterclub
Wittenhorst, eindigde met minimaal
verschil op een tweede plek. In dezelfde
klasse behaalde Lia van Stiphout uit
Horst een zesde prijs. Ook andere combinaties binnen onze gemeente behaalden net niet het goud. Trudi Houwen
van rijvereniging Rijdt met Beleid uit
Meerlo behaalde een tweede plek,
voor Fieke Houwen was er een bronzen medaille. Marie-Louise Philipsen
behaalde nog een vijfde prijs met een
ander paard. Lena Erlandsen ook lid van
Ruiterclub Wittenhorst, behaalde twee
keer een vierde prijs met haar paarden.

De route van KnopenLopen over het Groot Veld

Limburgse Sprint
en Estafette kampioenWij zijn op zoek naar versterkingen
zwemmen
Dutch Pet Products BV is een snelgroeiende onderneming in Horst. Het bedrijf houdt schappen
zich bezig met
binnen onze productie afdeling.
Dutch Pet Products BV is een snelgroeiende onderneming in Horst.
Het bedrijf houdt zich bezig met het verpakken van huisdiervoeders
voor supermarkt, tuincentra en dierenspeciaalzaken in binnen- en
buitenland.

het verpakken van huisdiervoeders voor supermarkt,tuincentra en dierenspeciaalzaken in binnen- en
In het weekend van 6 en 7
Welke energieke jongeman/vrouw
buitenland.

gaat deze uitdaging aan?

Wij zijn op zoek naar versterkingen binnen onze productie afdeling

Wij bieden een leuke afwisselende baan in een prettige werkomgeving.
Informatie kun je opvragen bij
John van Helden/ Yolanda van Dooren: 077-4640000

Horst
Welke energieke jongeman /vrouw wil
deze uitdaging
aan
tel. 077-4640000 fax. 077 4642525
www.dutchpet.nl

Wij bieden een leuke afwisselende baan in een prettige werkomgeving
Informatie kun je opvragen bij John van Helden/ Yolanda van Dooren: 077-4640000

februari organiseert de Horster
Zwem & Polo Club (HZPC) de
Limburgse Sprint en Estafette
kampioenschappen in Horst.
De wedstrijden vinden plaats in
zwembad de Berkel te Horst. Aan
deze wedstrijden nemen de beste
12 estafette teams van Limburg

deel. Ook de 12 beste individuele
zwemmers van Limburg in de
diverse leeftijdscategorieën
verschijnen aan de start op alle
50 meter nummers. Een uitzondering hierop is de 100m
wisselslag. Aanvang wedstrijden
op zaterdag om 15.00 uur en op
zondag om 13.00 uur.
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De beste groenlingen zitten in Horst

Leon van Gemert heeft
vier kampioenen
Met vier identieke groenlingen is vogelliefhebber Leon van Gemert uit Horst Nederlands Kampioen geworden in
Apeldoorn. Erik Renkens, eveneens uit Horst, behaalde brons met een halsbandparkiet. De wedstrijden in de
Amerikahallen in Apeldoorn werden van 14 tot en met 17 januari gehouden.
Leon van Gemert is lid van
vogelvereniging ‘Ons Genoegen’ in
Horst. Deze vereniging is opgericht in
1952 en viert in 2012 haar 60-jarig
jubileum. Van Gemert hield zich als
kleine jongen van acht jaar oud reeds
bezig met vogels. Sinds 1990 staat
hij als lid bij de vogelvereniging in
Horst ingeschreven. De vereniging telt
momenteel 68 leden en is aangesloten bij de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.
Het is voor het eerst dat Leon van
Gemert zo’n succes heeft weten te
behalen met zijn groenlingen.
“Met de kweek van groenlingen,
met name het kweken van mutanten (diverse kleurslagen), ben ik al
vanaf 1992 bezig. Jaren zat ik bij de
top vijf van Nederland en behaalde
in het verleden diverse Limburgse
Kampioenschappen. Goud zat er niet
in, maar nu dus Nederlands Kampioen
met een stam agaat groenlingen. Een
stam wil zeggen dat het in dit geval
vier identieke vogels zijn.”
De groenlingen worden onderworpen aan verschillende criteria.
Een jury beoordeelt de vogels onder
andere op vorm en grootte. Ook de
kleur moet juist zijn en de bevedering
dient perfect te zijn. De vogels dienen
over een uitstekende conditie te
beschikken.

”Eigenlijk is het een
vierling”
De vogelliefhebber vervolgt:
“Het is lastig om vier identieke vogels
te kweken, zeg maar een vierling.
Altijd is er wel wat. Dan is de grootte
niet gelijk, dan is het weer de kleur
die afwijkt. Ook moeten de vogels van
hetzelfde geslacht zijn. Op wedstrijden
mogen zowel mannetjes als vrouwtjes meedoen, waarbij de vogels niet
ouder mogen zijn dan twee jaar”.
Een groenling is een vogel die
ook bij ons in de vrije natuur leeft.
De vogels die Leon kweekt, zijn in
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RKSV Melderslo

Gé Ummenthun
wordt nieuwe trainer
De uit Hout-Blerick afkomstige
trainer Gé Ummenthun wordt met
ingang van het komend seizoen
de nieuwe trainer van vijfdeklasser RKSV Melderslo. Gé
Ummenthun is op dit moment
trainer van TOP ’27 in Tienray.
Voor Ummenthun is dat het eerste
seizoen in Tienray. Reden voor zijn
vertrek is de fusie die het komend
seizoen zal plaatsvinden tussen
TOP ’27 en de Swolgense Boys.

De vertrekkende trainer in
Melderslo is Leon van Rengs, die
daar twee seizoenen actief is
geweest. De hoofdtrainer van de
fusieclub TOP ’27 en Swolgense
Boys wordt Henk de Bijl.
De keuze voor de fusieclub was
niet eenvoudig. TOP ‘27 is erg
tevreden over trainer Ummenthun,
die door de aanstelling bij RKSV
Melderslo komend seizoen weer
aan de slag kan.

Nieuwe shirts
voor Seta Sevenum
Op woensdag 27 januari ontvingen de leden van tafeltennisvereniging
Seta uit Sevenum hun nieuwe sportkleding. Vanaf komend weekend zijn
alle leden van Seta in het nieuw gestoken met donkerblauwe shirts en
shorts of rokjes. Net als de afgelopen 4 jaar prijkt de firma Verhaag als
sponsor op alle shirts en trainingsjacks. Voor deze speciale gelegenheid
werd een nieuwe sponsorovereenkomst getekend.

Leon van Gemert geniet; een vogelliefhebber in hart en nieren
gevangenschap groot gebracht en zijn
voorzien van een gesloten voetring
met een bepaalde diameter.
Dit is een vereiste om mee te
mogen spelen op de wedstrijden.
De vaste ringen zijn het bewijs dat het
gaat om vogels die gekweekt zijn in
gevangenschap en dat deze niet zijn
onttrokken aan de vrije natuur. De
vogel beschikt over een groene kleur
met een bruine waas. De mannetjes
vertonen in de vleugelpennen een
mooie gele kleur. Natuurlijke vijanden
van groenlingen zijn kleinere roofvogels. In gevangenschap kunnen groenlingen tien jaar oud worden. Dit in
tegenstelling tot de vogels in de vrije
natuur, die worden hooguit vijf jaar.
De vogelliefhebber uit Horst
besteedt minimaal een uur per dag
aan zijn gevleugelde vrienden. Tijdens
het kweekseizoen, dat van april tot

augustus loopt, loopt dit op naar twee
à drie uur per dag. De groenlingen
krijgen een speciaal zaadmengsel
dat helemaal aangepast is aan deze
vogels. Daarnaast krijgen ze eivoer
toegediend. Al met al steekt Leon
er de nodige tijd in. Zijn echtgenote
heeft daar geen moeite mee en Leon
kan altijd een beroep op haar doen
wanneer dit nodig mocht zijn.

”Zonder steun thuisfront gaat het niet”
“Enige steun van het thuisfront
heb je gewoon nodig, anders wordt
het moeilijk om een kampioenschap
binnen te halen. Het kampioenschap
heb ik dan ook niet alleen verdiend,
ook mijn vrouw heeft haar steentje
daartoe bijgedragen”, besluit Leon van
Gemert.

Jeugdleden van Seta kijken toe
bij de ondertekening van de sponsorovereenkomst
De nieuwe kleding vormt een
hoogtepunt in het nog prille jubileumjaar van Seta. Eerder werden de
tafeltennistafels al vervangen door
mooie Andro Magnum-SC-tafels.
De nieuwe speelveldomheiningen

worden binnenkort geleverd. Met de
nieuwe kledin g heeft Seta de randvoorwaarden geschapen om er sportief
gezien tegenaan te gaan. Voorzitter
Hans Cloostermans: “Het mooie is dat
de vereniging dat doet met Verhaag
als shirtsponsor. Verhaag heeft een
jarenlange band met Seta. Een van de
oprichters van Seta was Joost Verhaag”.
Henk Lucassen was met zijn vrouw
Chantal Lucassen-Verhaag aanwezig
om de nieuwe sponsorovereenkomst
te tekenen. Ze werden daarbij gadegeslagen door de jeugdleden van Seta.
De nieuwe sportkleding van Seta
kent naast de shirtsponsor nog een
andere opdruk. Stefan Janssen, speler
van Seta 1 ontwierp een nieuw logo
voor Seta. Sinds december vorig jaar is
het logo al her en der geïntroduceerd,
maar is nu officieel. Het logo prijkt
inmiddels prominent op de website
van Seta. De komende tijd worden
nog een nieuwe verenigingsfolder en
een affiche gemaakt, waar het nieuwe
logo ook op komt te staan.
Dit jaar viert Seta haar gouden
jubileum. Op 1 mei vindt een grootse
feestavond plaats. Deze avond wordt
voorafgegaan door een tafeltennisdemonstratie van Danny Heister en
Jonah Kahn.
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Kerken in Horst aan de Maas

Heilige Blasius Heilige Barbarakerk
Op zaterdag 6 februari, na de H. Mis van 19.15 uur, zal de Blasiuszegen gegeven worden in de kerk van de Heilige Naam Jezus in
Broekhuizenvorst. Het komt steeds minder voor dat de Blasiuszegen
gegeven wordt. In Broekhuizenvorst gebeurt dat nog wel. Waar staat de
Blasiuszegen voor?

Begin vierde eeuw was Blasius
bisschop van Sebaste in Armenië en
maakte hij naam als geneeskundige.
Door zijn geloof belandde hij in 316
in de gevangenis. Onder het bewind
van keizer Licinius werd hij vreselijk
gemarteld en in 316 in Cappadocië
onthoofd.

Blasius,
de patroonheilige
tegen keelpijn
en keelziekten
In de westerse kerk wordt Blasius
sinds de negende eeuw beschouwd
als beschermheilige tegen keelpijn omdat hij een jongen, die een
visgraat in zijn keel had, van de
verstikkingsdood zou hebben gered.
Daardoor is Blasius van oudsher de

patroonheilige tegen keelpijn en
keelziekten. Op 3 februari werd het
Blasiusbrood gewijd en kon men
terecht voor de Blasiuszegen. De hals
werd aangeraakt met twee kaarsen
die in de vorm van een andreaskruis aan elkaar waren gebonden.
Gelovigen legden een verband
tussen de naam van de heilige en
het blazen van de wind en maakten
van de heilige ook de schutspatroon
van de storm. Blasius is verder de
patroon van muzikanten met een
blaasinstrument en de patroon tegen
‘de blazen’, waarmee zweren en
huidontstekingen worden bedoeld.
Ook is hij de patroon van de wolkammers en de wevers. Blasius wordt
afgebeeld als bisschop met twee gekruiste kaarsen. In enkele parochies
wordt de Blasiuszegen nog gegeven,
zo ook in de parochie van de Heilige
Naam Jezus in Broekhuizenvorst.

Griendtsveen

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. Barbarakerk in
Griendtsveen.

Kantoor

WAGEMANS
Persoonlijke, gedegen advisering
en begeleiding
voor uw totale onderneming!

Het dorp Griendtsveen werd in
1885 gesticht door Jozef en Eduard van
der Griendt. In 1895 gaf Eduard van
der Griendt opdracht om een kerk te
bouwen in Griendtsveen.
Voor die tijd behoorde de parochie van
Griendtsveen tot het rectoraat HorstAmerica. Voordat de kerk er stond,
verzorgde de rector van Horst-America
op zondag de kerkdienst in

Voor het verzorgen van:
• Financiële administraties
• Samenstellen jaarrekeningen en publicatiestukken
• Samenstellen aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting
• Salarisadministraties
• Begeleiding van startende ondernemers
Vraag vrijblijvend informatie
De Cocq van Haeftenstraat 13, 5864 BA Meerlo
Telefoon: 0478-692197 Fax: 0478-691901
E-mail: info@kantoorwagemans.nl
Internet: www.kantoorwagemans.nl

een winkellokaal. Dit lokaal werd
’s morgens gebruikt door de katholieken en ’s middags door de protestanten. De kerk, een ontwerp van Jac.
van Groenendael jr., werd toegewijd
aan de H. Barbara. Vanaf dat moment
was de H. Barbara behalve patrones
van de mijnwerkers ook patrones van
de turfstekers. In 1944 vond er een
hevig gevecht plaats tussen de Duitse

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Kerkdiensten
RK Kerken
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst (Lambertus)

zaterdag
6 februari
dienst

tijd

Heilige mis

19.15

Heilige mis

19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis

zondag
7 februari
dienst
Heilige mis
Heilige mis

Horst (Norbertus)
Heilige mis 19.00
Kronenberg
Heilige mis 19.15
oor Wagemans is
gelieerd aan Administratiekantoren Van de Mortel & Partners B.V.
Lottum
Heilige mis
ekadres:
Tel.: 0478 - 692 197
Meerlo
Heilige mis
ocq van Haeftenstraat
13
Fax: 0478 - 691 901
4 BA Meerlo
E-mail: info@kantoorwagemans.nl
Melderslo
Heilige mis 17.30
Meterik
Heilige mis
Poolse mis
Swolgen
Heilige mis
Sevenum
Heilige mis 18.00 Heilige mis
Tienray
Rehobothnieuws
Rehoboth
Cuppenpedje 2a

Heilige mis
dienst

18.00
tijd
dienst
Evangelie
Evangelie

tijd
10.00
10.00

maandag
8 februari
dienst

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

tijd

dinsdag
9 februari
dienst

tijd

woensdag
10 februari
dienst
tijd

donderdag
11 februari
dienst
tijd

vrijdag
12 februari
dienst
tijd

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
Twee pondjes pockets?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst
Kennismaken met massage
Kilootje Konsalik?

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

18.30 Heilige mis
Heilige mis

10.00
ING: 67.08.99.089
10.30
K.v.K. Eindhoven: 17100939
BTW nr.: 8128.71.911.B.01
Heilige mis 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

bezetters en de geallieerden aan het
Deurnense kanaal, waar Griendtsveen
aan ligt. Het dorp raakte flink beschadigd. Door die gevechten liep ook de
kerk behoorlijke schade op, maar deze
kwam er, vergeleken met de andere
gebouwen in Griendtsveen, nog goed
van af. Behalve door oorlogsschade
is er veel van de inventaris verloren
gegaan door roof en plundering.

tijd

dienst

tijd

18.30 Heilige mis

18.30

Zaoterdaag 6 fib.
Jan en alleman bál
Kefee ut Centrum

08.30

Wie wil op onze kinderen passen?
Iedere donderdag na school, 1,5 uur
in Hegelsom. Tel. 077 - 398 73 28

Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis 19.00
dienst
tijd
dienst
Bijbelschool 14.30 Belijdenis

tijd
dienst
19.00

Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst

18.00
18.30
tijd

Zondaag 7 fib.
Jônge klaore
Um viéf oor
Kefee ut Centrum
BOUWKAVEL gevraagd:
te koop gevraagd: particuliere
bouwkavel, evt. met bouwvergunning
of woning in aanbouw.
venvast@hotmail.com of 0618606189
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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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America
Hengstenbal

do 4 februari 20.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

Broekhuizen
Buutavond

za 6 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Brouwershuis

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

Grubbenvorst

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

Hegelsom

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

Horst

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
5 t/m 11 februari
Kies Mondzondzorg
Margrietstraat 3 Velden
T 077 472 24 86

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

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

AGENDA
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Gekke Maondig

Receptie Prins

ma 8 februari 14.00 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Centrum

zo 7 februari 13.11 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC de Meulenwiek

Melderslo

Sevenum

Receptie
Jeugdprinsenpaar

Prinse receptie

za 6 februari 20.11 uur
Organisatie: CV ut Eazelskop
Locatie: de Wingerd

zo 7 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Receptie Jeugdprins
zo 7 februari 15.11 uur
Organisatie: CV ut Eazelskopke
Locatie: de Wingerd

Meterik

Zittingsavonden
vr 5 februari 20.00 uur
za 6 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC de Meulenwiek

Optreden Pats

za 6 februari 15.30 uur
Organisatie: Sportpark D’n Haspel
Locatie: Sportpark D’n Haspel

Zittingsavonden
vr 5 februari 19.00 uur
za 6 februari 19.00 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

Expositie Loe-Sei
vanaf heden t/m 27 maart
onder openingstijden
Organisatie: Galerie Derikx
Locatie: Galerie Derikx

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

50% KORTING
OP ALLES*

OP=OP!
* uitgezonderd Lotto en service artikelen!

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

Horst a/d Massive
vr 5 februari 20.30 uur
Organisatie: OJC Niks
Locatie: OJC Niks

Weekend Kick-OFF
vr 5 februari 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Flavour
za 6 februari 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Wie?
Za 6 februari 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

Receptie Jeugdprins
zo 7 februari 13.11 uur
Organisatie:
Jeugdcarnaval D’n Dreumel
Locatie: JC De Vlies

Carnavalsconcert
wo 10 februari 20.00 uur
Organisatie:
Harmonie Orkest Noord-Limburg
Locatie: ’t Gasthoês

Lottum

Boorebrulluf
za 6 februari 14.30 uur optocht
18.00 uur programma binnen
Organisatie:
Buurtvereniging De Veerhook
Locatie: Harmoniezaal

Hoedebal
zo 7 februari 17.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Uitzendgroep Sun-Power BV is een regionaal opererend uitzendbureau
gevestigd in Grubbenvorst dat zich kenmerkt door kwaliteit en
betrouwbaarheid. Sinds 2000 timmeren wij succesvol aan de weg van
het uitzenden en detacheren van tijdelijke arbeidskrachten.

Ben jij ervaren genoeg om bij onze klanten te werken?
Wij zijn o.a. op zoek naar:

Medewerker pluimveehouderij
Ben jij op zoek naar een afwisselende baan in de agrarische sector.
Wij zoeken voor een pluimveehouderij in de regio een gemotiveerde
medewerker. Je wordt ingezet voor alle voorkomende werkzaamheden. Het werk is voor lange tijd, met mogelijkheden op een vaste
aanstelling.

Allround medewerker
Heb jij groene vingers, ben jij fysiek fit en energiek, en ben jij niet
bang om je handen uit je mouwen te steken? Voor een hovenier in de
regio van Venray zijn wij op zoek naar een kandidaat. Je wordt voornamelijk ingezet ter ondersteuning van een vakkracht. Er wordt van je
verwacht dat je flexibel bent m.b.t. werktijden.

Enthousiaste verkoper
Voor een bedrijf in de regio zijn wij op zoek naar een ambulante
verkoper. Het is de bedoeling om de tuin en decoratieartikelen van dit
bedrijf in de markt te zetten. Dit werk is voor lange tijd.
Ben je geïnteresseerd in een van deze vacatures, stuur dan een cv
met motivatiebrief naar:

Uitzendgroep Sun-Power
t.a.v. Liesbeth de Jong-Poot
E-mail: liesbeth@sun-power.nl of bel: 077-4720199
Of kijk voor onze andere vacatures op onze vernieuwde website:

www.sun-power.nl

Uw unieke partner in flexwerk.
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Overvaller gepakt
De politie heeft zaterdagochtend een 30-jarige man uit
Eindhoven aangehouden die ervan wordt verdacht een 56-jarige
vrouw uit Grubbenvorst te hebben bedreigd. De bedreiging vond
’s ochtends plaats bij de pinautomaat aan de Kloosterstraat.
Nadat zij de pincode had
ingetoetst duwde de verdachte
haar aan de kant en nam de
transactie over. Hij bedreigde
haar daarbij met een mes.
De vrouw liep hierbij geen
verwondingen op. De verdachte
ging er vervolgens met een nog
onbekend geldbedrag per fiets
vandoor. Een oplettende getuige
volgde de verdachte en

waarschuwde de politie. Door
de inzet van SMS Alert en een
aantal surveillance-eenheden
waaronder de politiehelikopter
kon de verdachte kort daarop
worden aangehouden in het
bosgebied nabij de Kievitsweg
aan de A73. Dit gebeurde rond
tien over tien. De verdachte is
inmiddels ingesloten voor verder
onderzoek.

Wel of geen
pinautomaat in
Kronenberg?
De Rabobank heeft eind 2007
positief gereageerd op een verzoek
om een pinautomaat in Kronenberg.
Echter waar je tot voor enkele jaren
terug bij de bank kon pinnen, kun je
nu bij veel winkels bijpinnen. Hierdoor
worden pinautomaten steeds minder
gebruikt. De Rabobank stelt een
aanmerkelijk bedrag in het vooruitzicht als Kronenberg besluit af te
zien van een pinautomaat. Met dat
bedrag kunnen er in de nieuwe Brede
Maatschappelijke Voorziening (BMV)
diverse extra leefbaarheidswensen
worden gerealiseerd. Een verbeterd
gemeenschapshuis is volgens de

dorpsraad beter voor Kronenberg dan
een pinautomaat. Op de komende
dorpsraadvergadering van 10 februari
wordt een definitief standpunt bepaald
en de dorpsraad vraagt om de mening
van de inwoners van Kronenberg.
U kunt reageren per mail naar
kronenbergdorpsraad@home.nl of per
brief en deze deponeren in de brievenbus bij De Torrekoel. Alle stemmen
tellen mee in de besluitvorming.
Het bijwonen van de vergadering is
mogelijk, maar wel graag aanmelden
via 077 467 13 14.
Meer info zie www.kronenberginfo.nl
onder dorpsnieuws.

Budget

Woon&SlaapTips

299

3 + 2 zitsbank “Anquilla”. Uitgevoerd
in stof Tennesse. Leverbaar in diverse
stoffen en kleuren.

139
99

Eetkamerfauteuil Pocotella
Uitgevoerd met parketwielen in de stof
Silky donkerbruin.

149

Barkruk “Plumb”
80 cm, van 99 voor

69

499

7 februari
Open r
7.00 uu

van 11.00-1

Eetkamerfauteuil Floor
Uitgevoerd met parketwielen in de stof
Sily donkerbruin.

Royale 2-zitsbank met longchair “Tiesto”
Uitgevoerd in stof Sunrise. Leverbaar in diverse stoffen en
kleuren. Van 799 nu

2-zitsbank met chaise longue “Sable”
Uitgevoerd in de stof North Structure. Excl. sierkussens. Van 599 nu

Afgelopen zaterdag hebben Jolanda Vermeulen en haar dochter
Kimberly de tweede plaats gewonnen tijdens de eerste internationale
duo rolstoeldanswedstrijd in Wijchen.
Een uitzonderlijke prestatie als je nagaat dat Kimberly nog maar
zeven jaar oud is en zes keer getraind heeft.
Tevens was er nog een boodschap waar alle rolstoeldansers van
Roll For Fun en alle leden van Stichting BES Meerlo blij mee zijn.
De Freestylewedstrijd op 29 mei aanstaande zal namelijk plaats
vinden in Meerlo.

Bijzettafel “Nancy”. Voorzien van glazen
blad en verchroomde voet. Keuze uit
diverse modellen. 55 cm hoog.

899

Fauteuil Callas
Uitgevoerd in de stof Tristan. Leverbaar
in diverse kleuren en stoffen.

Roll For Fun
in de prijzen

49

599

2,5 + 2 zitsbank “Casper”
In bruin of zwart leer.
Van 1199 nu

999

Hoekbank “Lotto”
Royale 3-zitsbank met longchair in stof Domo Fox.
Leverbaar met de longchair zowel links als rechts.
Leverbaar in diverse stoffen en kleuren.

799

Budget Wonen XXL Store
Witveldweg 100, 5961 ND Horst,
aan de A73 afslag 11
Tel. 077 - 398 02 43,
info@budgetwonenxxl.nl
Budget Wonen XXL Store
is gevestigd binnen
Inter Chalet

