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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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Storm teistert Limburg
De gemeente Horst aan de Maas is aan de (storm)dans ontsprongen afgelopen zondag.
Het KNMI waarschuwde net voor de middag voor extreem zware windstoten in Oost Brabant en
Limburg. In het zuiden van Limburg moest de brandweer meer dan 2.000 keer in actie komen.
In Noord-Limburg kwamen ‘slechts’ 160 meldingen van stormschade binnen. De brandweer van
Horst aan de Maas moest zes keer uitrukken in de meeste gevallen voor afgebroken takken en
in een enkel geval voor een omgewaaide boom.

Actie opschoondag zwerfvuil

Dorpsraad Lottum
laat uitvoering over aan
Basisschool De Bottel
De dorpsraad van Lottum heeft besloten niet de organisatie voor de
landelijke opschoondag in Lottum op 20 maart op zich te nemen.
In principe zou de dorpsraad de
actie wel willen uitvoeren. Echter
bleek tijdens de voorbereidingen
met basisschool De Bottel, dat ook
de basisschool een uitnodiging had
ontvangen. De basisschool wil op
woensdag 17 maart de opschoondag
zwerfvuil houden. Reden voor de
dorpsraad om af te zien van de actie
enkele dagen later op 20 maart.
De dorpsraad wilde de actie samen

met jongere inwoners van Lottum
opzetten om zo het zwerfvuil in
Lottum op te ruimen. Om deze actie
tweemaal te uit te voeren in zo’n
kort tijdsbestek, leek de leden van
de dorpsraad te veel van het goede.
Het zou volgens de dorpsraad
handiger geweest zijn als één
organisatie per kern aangeschreven
zou zijn, dit ter voorkoming van
dubbele acties.

Peter Kleuskens van de Horster
brandweer: “De brandweer van
Sevenum is tweemaal uitgerukt en
heeft daarbij op vier adressen
boomtakken verwijderd.
Op de Maasbreeseweg werd een
omgewaaide boom verwijderd, deze
lag over de weg en had bovendien het
wegdek enigszins beschadigd.

We hebben gewoon
geluk gehad
De Horster brandweer is ook twee keer
uitgerukt en heeft hulp geboden op
acht adressen. Onze collega’s uit
Lottum zijn op twee plaatsen geweest
om afgebroken takken op te ruimen.
Voor zover mij bekend hebben we
twee omgewaaide bomen en één
boom bij basisschool De Peelhorst
geruimd. Bij de school dreigde de
boom tegen het gebouw te vallen,

daarom hebben we hem uit voorzorg
geruimd. Maar mij hoor je niet
mopperen hoor. Ik ben allang blij dat
zich geen persoonlijk ongelukken
hebben voorgedaan,” aldus de Horster
brandweerman.
De brandweer van Meerlo kreeg
ook een aantal meldingen binnen van
afgebroken boomtakken.
Zij kwamen daarop twee keer in
actie in Swolgen en Meerlo. Volgens
brandweerman Sraar Theeuwen viel de
schade reuze mee. Zo ook in en rond
Venray, waar het relatief rustig bleef.
“We hebben geluk gehad. Als je ziet
wat voor ellende de storm elders heeft
aangericht mogen we niet mopperen.
Het is in vergelijking met elk ander
weekend niet veel drukker geweest.
Het enige verschil met een normaal
weekend was, dat we nu alleen maar
voor het verwijderen van afgebroken
boomtakken onderweg waren.
God zij dank zou ik willen zeggen,
want dat kunnen ze niet overal zeggen
na dit weekend,” aldus Theeuwen.
Het zwaarste windveld van de
storm deed zich voor in Zuid-Limburg
met uitschieters van windsnelheden
tot meer dan 110 kilometer per uur.
Hier is dan ook de grootste schade

aangericht. Verder naar het noorden
toe nam de wind in kracht af en
daarmee ook de schade.
De stormschadegrens lijkt tot aan de
lijn Venlo – Helden te zijn gekomen,
boven die lijn viel het eigenlijk best
mee. Het mag in Noord-Limburg
dan zijn meegevallen, over de hele
provincie gezien, wordt de schade
geraamd op meer dan 20 miljoen euro.

Schade
is beperkt gebleven
in onze regio
Verantwoordelijk voor deze
stormachtige zondag was ‘Xynthia’,
een diepe stormdepressie die
haar naam dankt aan de Deutsche
Wetterdienst. Daags voordat ze in
onze omgeving aankwam had Xynthia
al huisgehouden in Portugal, Spanje
en Frankrijk, waarbij meer dan 60
mensen het leven lieten. Met name
het oostelijk deel van België werd
ook zondagmiddag zwaar gegeseld
door zeer zware rukwinden en veel
regen. Maandagavond lag de storm in
de omgeving van Scandinavië en was
daarbij sterk afgezwakt.
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Verbouwing Brouwershuis
weer mogelijk
De verbouwing van gemeenschapshuis ’t Brouwershuis kan doorgang vinden. Een verbouwing was eerder nog
niet mogelijk omdat de vorige beheerder van het pannenkoekenrestaurant dat niet toestond.
Stichting ’t Brouwershuis bezit het
gebouw en wil de zalen in het complex
opknappen. De vorige exploitant,
Gerben Wertenbroek, stemde daar echter niet mee in en hield de verbouwing
tegen. Zijn huurcontract werd daarop
niet verlengd en liep 1 januari jongstleden af. Daarmee kwam er ook een
einde aan het Pannenkoekenbos wat in
het gebouw gevestigd was.
Met de nieuwe beheerders, het
Drentse echtpaar Doornkamp, zijn
goede afspraken gemaakt. Zij gaan

door waar het 1 januari ophield en gaan
weer verder met het pannenkoekenrestaurant. De zalen zijn in het nieuwe
contract nu echter losgekoppeld van
het restaurant, wat een verbouwing
mogelijk maakt.
De zalen krijgen ook een duidelijke
functie. In het accommodatieplan
voor de dorpen Broekhuizenvorst en
Broekhuizen is namelijk vastgelegd dat
de culturele activiteiten in beide plaatsen in ’t Brouwershuis plaatsvinden.
De activiteiten gericht op kinderen

zouden dan in de basisschool in
Broekhuizenvorst gehouden worden.
De verbouwing zal voorlopig echter
nog niet plaatsvinden.
Stichting ‘t Brouwershuis wacht nog
met het opknappen tot de basisschool
in Broekhuizenvorst is aangepast. Dat
geeft de stichting meer tijd om plannen
te maken voor de verbouwing en de
financiering ervan rond te krijgen.Het
echtpaar Doornkamp verwacht het pannenkoekenrestaurant binnen een paar
weken te openen voor gasten.

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.

Informatieavond
De Wingerd
De definitieve bouwtekeningen van De Wingerd zijn klaar.
Deze worden gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst op
woensdag 10 maart van 20.00 tot 22.00 uur in c.c. De Wingerd aan
de Maasbreeseweg 2 te Sevenum. U bent van harte uitgenodigd om
bij deze informatieavond aanwezig te zijn.
Tijdens deze avond worden de
definitieve ontwikkelingen met
betrekking tot c.c. De Wingerd
gepresenteerd. Daarnaast worden
ook de plannen rondom verzorgingshuis Sevenheym en de bouw
van de groepswoningen en
appartementen nog eens toegelicht door respectievelijk De
Zorggroep en Wonen Horst.
Aansluitend bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Vorig jaar is het startsein
gegeven voor het wonen, welzijn
en zorgconcept in Sevenum onder
het motto: Sevenum verandert,
verbouwt, verbetert, vooruit!
Dit houdt in: de verbouwing van
verzorgingshuis Sevenheym, de

bouw van vier groepswoningen
met daarbovenop twaalf appartementen en de ver- en nieuwbouw
van cultureel centrum De Wingerd.
De verbouwing van verzorgingshuis Sevenheym is klaar.
Het nieuwe restaurant is al volop
in gebruik.
Als alles volgens planning
verloopt start de aannemer nog
voor de bouwvakvakantie met de
bouw van de groepswoningen en
de appartementen. Ook de
plannen voor de ver- en nieuwbouw van c.c. De Wingerd
beginnen vorm te krijgen. Op de
informatie bijeenkomst hopen de
betrokken partijen u voldoende te
kunnen informeren.

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

Theater Kleinkunst
helpt slachtoffers Haïti
Vier generaties op één bank

Samen 168 jaar oud

Het blijft leuk om te zien, enkele generaties samen op een foto. Op deze
foto zien we vier generaties, beginnende bij overgrootmoeder Nely RaedtsWijnen, 86 jaar en wonend in Sevenum. Grootmoeder Mien Duijkers-Raedts
is 53 jaar en woont in America. Moeder Anja Clabbers-Duijkers is 29 jaar en
woont in Horst. Haar dochtertje Lize is geboren op 20 november 2009.

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

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05

Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Dakplataan v.a. € 59,50. Ook leiplataan,
sierpeer, sierappel, liquidambar enz.
Grote coniferen v.a. € 3,50, taxus v.a.
€ 1,65, laurier v.a. € 0,80, buxus, vaste
pl, grassen, Hortensia’s (125 srt.).
Info: www.veld-tuinplanten.nl
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur

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.

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50 % KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Gevraagd: Enthousiaste poetshulp
voor 3 à 4 uur per week.
We wonen in het centrum van Horst.
Heb je interesse bel gerust even.
Graag na 18.00 uur op 06-50211619
OPEN DAG ‘t Deco Huuske
zaterdag 13 maart van 11.00-16.00 u
Zelf decoraties leren maken
Venrayseweg 32 Horst
www.hetdecohuuske.nl

Gevonden bij het Schuitwater in
Broekhuizen: Zwart stoffen zakje
met als inhoud: Binnenband van mountainbike, een beetje kleingeld
en schakels van een fietsenketting.
Af te halen bij mevr. Verbeek in
Broekhuizen, 06-25408333
Wie heeft per ongeluk mijn zwarte
dames houtjes-touwtjes jas
meegenomen? Dit is vermoedelijk op
24 januari in het Gasthoes gebeurd. Tel.
077-398 26 99.
Pootaardappelen en zaden
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Bloemschik workshop
Geef u nu op in de winkel!
Bloemsierkunst De Kogeldistel,
Kogelstraat 62, Hegelsom. Tel 077-398
76 65. Op maandag gesloten

Op 24 februari hebben heeft
theater Kleinkunst van Dichterbij de
voorstelling: ´You´re special´ gespeeld
voor de slachtoffers van Haïti. Het
plan was om geld op te halen en zo
mee te helpen aan de wederopbouw
van het land. Alle inkomsten van
de kaartverkoop en een deel van
de verkoop van drank is ten goede
gekomen aan de slachtoffers. Theater
Kleinkunst is een professionele

theatergroep die voorstellingen maakt
met acteurs met een verstandelijke
beperking.
Na de voorstelling is het geld
geteld. Er is er een bedrag van maar
liefst 485 euro opgehaald, wat
vervolgens is gestort op Giro 555.
Het theater wil iedereen bedanken
die vrijwillig mee heeft geholpen om
deze avond te realiseren en natuurlijk
iedereen die is komen kijken.

Van Lipzig Tuinderijen in Grubbenvorst is op zoek naar:

SCHOLIEREN (minimum leeftijd 15 jaar)
Het betreft allerlei werkzaamheden die voorkomen op
het bedrijf o.a. inpakwerk en oogsten van komkommers.
De werkzaamheden vinden plaats op zaterdagmorgen.
In overleg is het ook mogelijk op zondagmorgen te
werken en in de vakanties
Heb je interesse?
Mail dan je naam, leeftijd naar tlpg@yahoo.com of bel
dinsdag/ woensdag ochtend 06-21253358

Van Lipzig Tuinderijen - Nieuw Erf 3, Grubbenvorst

Geslaagd!
ing. Nick Maessen
(Kabels)
HBO Werktuigbouwkunde

Proficiat, Mam & Jos

“ Het gaat er in een procedure
niet om of u gelijk heeft,
maar of u gelijk krijgt.”
mr. Edward Plass

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Techniek voor de basisschool
Een van de doelstellingen van de Industriële Club Horst aan de Maas (ICHaaM) is het bevorderen van de
technische vorming van leerlingen. Dit draagt bij aan een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. De ICHadM heeft
dan ook een commissie onderwijs. Op maandag 1 maart overhandigde Gerbert Vissers een cheque van 4.000 euro
aan Jos van den Borne, directeur van basisschool Onder de Linde in Hegelsom. Dit was een belangrijke bijdrage
voor de aanschaf van drie Techniek Torens.

Rozijnen bollen
Lekker! En dat
blijven ze ook
heel heel lang!

HORST • MAASBREE

Kunstgebit Zorgcentrum
HORST

VOORLICHTINGSDAG
op zaterdag 6 maart

Leren en amuseren met een van de 80 lessen techniek
De commissie onderwijs heeft regelmatig overleg met vertegenwoordigers van Dendron en van basisscholen
uit Horst aan de Maas. “We kwamen
tot het inzicht dat op basisscholen al
aandacht aan techniek besteed zou
moeten worden, zowel voor jongens
als voor meisjes”, zegt Jos van den
Borne. “Mede dankzij deze gift hebben
we de Techniek Torens aan kunnen
schaffen”.
Het gaat om drie torens, voor
onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In de middeleeuwse kasteeltorens zijn allerlei materialen, leskisten
en lesbeschrijvingen opgeborgen.
Het gaat om 80 lessen techniek.
De kennismaking met techniek bestaat

vooral uit het zelf doen. Alle kerndoelen voor het vak techniek op basisscholen worden in een keer gedekt
met deze lesmethode.
Gerbert Vissers, directeur van
Vissers Olie, is lid van de commissie
onderwijs. Hij is blij dat de Industriële
Club deze gift kan doen. “Bedrijven
in Horst aan de Maas hebben grote
behoefte aan technisch geschoold
personeel. Dat ondersteunen we op
deze manier.”
Leerlingen met interesse in techniek ontdekken met denken en doen
hun talent. Op de basisschool hebben
de leerlingen daar de juiste leeftijd
voor. Afgelopen maandag bleek
dit ook. Jongens en meisjes waren

geconcentreerd in groepjes bezig met
allerlei lessen uit de torens. Dit werd
onderbroken door de overhandiging
van de cheque en enkele korte
toespraken.

Loop vrijblijvend binnen tussen
10.00 en 16.00 uur voor de
demonstraties en vraag naar
de mogelijkheden.

ATBIAS
GR
KJE
H
T ESE

R
PRO
ZOEKE
LKE BE
t
VOOR E de voorraad strek
zolang

Tel. (077) 398 88 45 Venrayseweg 14, 5961 AG Horst

Mede dankzij deze
gift hebben we de
Techniek Torens aan
kunnen schaffen
De bovenbouwers werden
gecomplimenteerd met hun gedrag,
niet alleen omdat het toevallig ook
complimentendag was.
Zie ook: www.industrieleclub.nl.

Uw aangifte over het jaar 2009
‘Leuker kunnen we ‘t niet maken, wel makkelijker’. Met dit motto probeert de belastingdienst u klantvriendelijk te benaderen. Er is nog ruim een maand te gaan voordat uw aangifte weg moet zijn.
Als u uw aangifte voor 1 april indient, heeft u voor 1 juni bericht terug. Op de eerste plaats is het natuurlijk van
belang dat u uw inkomsten op een rij zet.
Mogelijk bent u al bezig om
voorbereidingen te treffen voor de
aangifte. Met enig zelfvertrouwen
kunt u dit zelf. Echter besteden velen
het uit of vullen de formulieren
samen met een deskundige in.
Op de eerste plaats dient u
een overzicht te hebben van alle
inkomsten over het jaar 2009.
Jaaropgaven van uzelf en eventueel
ook die van uw partner, zijn daarvoor
het uitgangspunt. Op de jaaropgave
staat ook de ingehouden loonheffing en de ingehouden bijdrage aan
de Zvw, de Zorgverzekeringswet,
vermeld. Als er sprake is geweest
van arbeid, is ook de hoogte van
de arbeidskorting aangegeven.
Deze heffingskorting betekent een
verlaging van de uiteindelijk te
betalen inkomstenbelasting, omdat u
arbeid verrichtte. Als u in de leeftijd

bent van 57 jaar en jonger betekent
dit bijvoorbeeld een arbeidskorting
van 1.504 euro. Een hogere leeftijd
betekent een hogere arbeidskorting.
De arbeidskorting is niet van toepassing in combinatie met een uitkering.
Wel zal dan de loonheffing en de
bijdrage aan de Zvw aangegeven zijn.
Daarnaast kunt u allerlei bijverdiensten
gehad hebben. Uw opdrachtgever
heeft hier vaak al opgave van gedaan
bij de belastingdienst.

Leuker kunnen we
‘t niet maken,
wel makkelijker
U krijgt te maken met omzetbelasting als u, bijvoorbeeld als zzp’er,
diensten bij anderen in rekening
gebracht heeft. Voor de belasting-

dienst bent u dan ondernemer.
Mogelijk krijgt u te maken met de
kleine ondernemersregeling.
Hier kunt u vooraf al rekening
mee houden. In het belastingjaar
zelf kunt u beslissingen nemen
die u voordeel opleveren. Het is
verstandig om hierover advies in te
winnen. Het gaat dan bijvoorbeeld
om de juiste afspraken rond een
huisaankoop of -verkoop en rond
een hypotheek. Het is bijvoorbeeld
aan te bevelen om, indien mogelijk,
een schuld van minder dan 30.000
euro af te lossen. De belasting in
box III over uw vermogen wordt dan
lager en u betaalt geen belasting
over het eigenwoningforfait. Maar
dat zijn zaken die nu niet meer
kunnen. Voor de aangifte over 2010
kunt u het nog wel leuker maken.
Zie ook: www.belastingdienst.nl.

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier 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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Opleiden voor
een baan in Greenport

Inbrekers in America
aangehouden
De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag vier
mannen aangehouden op verdenking van inbraak. Uit een winkel
op de Pastoor Jeukenstraat in America werd die nacht tussen twee
en drie uur ingebroken. Daarbij werd een onbekend geldbedrag
buit gemaakt.

Greenport Venlo wordt langzamerhand een begrip in de regio. In de toekomst moeten projecten als Klavertje 4,
Floriade en Venlo GreenPark aan tienduizenden mensen werkgelegenheid bieden. Tenminste, dat is in het
vooruitzicht gesteld. Het is logisch dat onderwijsinstellingen hierop inspringen. CITAVERDE uit Horst zette haar
opleidingen Commercieel Ondernemen en Plantenteelt om naar de Greenport Businessopleidingen. Binnen deze
drie- of vierjarige opleidingen kan de leerling zich toeleggen op retail, productie of logistiek. Na de vierjarige
opleiding is een verkorte vervolgstudie mogelijk aan Fontys in Venlo.
Het agrarisch mbo heeft haar
onderwijsaanbod verdeeld in
negen werelden. ‘Big Business’ is
de overkoepelende naam voor de
opleidingen die met commercie te
maken hebben. Andere namen zijn
onder andere: Good Food, Outdoor
Life en Animal Friends, zie de site van
CITAVERDE. Deze namen zijn bedacht
om zo goed mogelijk aan te sluiten bij
de belevingswereld van de leerlingen.
Vanuit die gedachte zijn ook
de leerplannen voor de opleidingen geschreven. Op de vraag naar
hun voorkeur, het klaslokaal of
de praktijk, kiezen de aanwezige
potentiële leerlingen unaniem voor
de praktijk. Ze nemen deel aan een
try-out bijeenkomst, georganiseerd
door het CITAVERDE College. Hun
doel is een kennismaking met de
Greenportopleidingen, die het voormalige AOC te bieden heeft.

We bieden zelfs
een baangarantie,
zodat je na de
opleiding altijd aan
de slag kunt
Iets laten zien van Greenport kan
natuurlijk nergens beter dan in het
Greenporthuis in Venlo. Hier zijn de
plannen voor het gebied zichtbaar

Een getuige kon de politie
vertellen welke auto de
verdachten bij zich hadden.
Terwijl de politie op de terugweg
was van een andere melding,
zagen de agenten de bewuste
auto rijden richting
Medegebroekweg. De agenten
lieten de auto stoppen.
Vier mannen uit Roermond (32
jaar) en Venlo (19 en 21 jaar)
en een man waarvan de

Geen gewonden,
wel veel schade

Relatiebeheerder Harm van Raaij
licht het toekomstperspectief toe.
gemaakt. Zelf doen is het uitgangspunt
bij de opleidingen. De presentatie had
gedaan moeten worden door leerlingen van de huidige opleiding. Deze
waren echter elders met een opdracht
voor een bedrijf bezig. Docent Mathieu
Tacken maakt wel gebruik van de door
hen gemaakte presentatie, natuurlijk
in powerpoint. “We bieden zelfs een
baangarantie, zodat je na de opleiding
altijd aan de slag kunt. Met hbo Fontys
is een afspraak gemaakt voor een
doorlopende leerweg van 7,5 jaar”,
zegt hij.
Dit is echter toekomstmuziek.
Rob Vervoort uit America is een van
de geslaagden van de eerste groep
in de opleiding Greenport Retail. We

treffen hem bij Fleura, een van de vijf
groothandelsbedrijven onder de naam
FloraZON.
Hier is Harm van Raaij relatiemanager. “Er is veel perspectief in dit
gebied, zorg dat je breed opgeleid
wordt. Weet wat er om je heen
gebeurt”, zo luidt zijn boodschap aan
de acht belangstellenden voor de
Greenportopleiding. Ze zijn afkomstig uit diverse sectoren en volgden
de try-out met interesse. Bij het
merendeel bleek de interesse bij de
productiekant te liggen. Zij zullen voor
de basis in Greenport gaan zorgen.
Zonder productie is er immers geen
retail en geen logistiek.
Zie ook: www.CITAVERDE.nl.

De enorm krachtige aardbeving in Chili heeft ook een van de projecten
van SOS Meerlo-Wanssum getroffen. Het betreft het kindertehuis Hogar
Esperanza in Chillán, een stadje vlakbij het epicentrum van de aardbeving.
SOS Meerlo-Wanssum heeft dit tehuis van de Belgische zuster Lucienne
Hardy gesteund in de periode 2002 tot en met 2005. Uit de eerste berichten
uit Chili blijkt dat er geen gewonden zijn gevallen in het tehuis, maar dat
de schade groot is.
In de vroege ochtend van zaterdag
27 februari begon de aarde in Chili te
trillen en daarna heftig te schudden.
Vooral het gebied rondom de havenstad Concepcion is zwaar getroffen.
Het stadje Chillán ligt daar nog geen
honderd kilometer vandaan. In de drie
huizen van zuster Lucienne wonen 60
weeskinderen, enkele leiders en de
zuster. Die werden plotseling wakker.
Een half uur lang werd Chili geteis-

Love is in the air

Korting

sterilisatie kat
castratie kat
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Cuisine de la Meuse
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de de
la Meuse
De herfst doet de bomen en struikenCuisine
kleuren,
kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
zijn hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
De herfsthertegebraad
doet de bomen
envroeg
struiken
kanveranderen
weer aan.
Ook en
ditkleur:
seizoen kent
met een
winterskleuren,
garnituur. de
Ookkachel
de wijnen
van smaak
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
zijn hoogtepunten.
te Frankrijk,
denken van
fazant
meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk
u culinairOok
verwennen!
hertegebraad met een vroeg winters Laat
garnituur.
de wijnen veranderen van smaak en kleur:

‘genieten aan de Maas’

diep rood en vol, Veerweg
uit Frankrijk,
Spanje en Italië, een rijk assortiment vult onze wijnkaart.
9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
Laat
culinair
verwennen!
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax
+31 u
(0)77
463 28 67
info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl

VA
C
z

Konijnen
vaccinatiemiddagen
Woensdagmiddag
17, 24 en 31 maart

Complete enting
1e konijn 12,50
elk volgende 10

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

on

AT
U
w

ze

eb

sit

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de
hartverwarmende reacties tijdens ons 20-jarig jubileum!
- JeanineWij hebben op sommige dagdelen nog plaatsen vrij!

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

personalia niet bekend zijn,
zijn daarop aangehouden. In de
auto trof de politie inbrekerswerktuig aan.
De politie onderzoekt of het
viertal ook te maken heeft met
een woninginbraak in Evertsoord
die nacht.
Daar werd ingebroken in een
woning aan de Kerkkuilenweg,
waarbij geld en pinpasjes zijn
meegenomen.

RE

e!

Dierenkliniek Horst e.o.

         Dierenkliniek Blerick
         Dierenkliniek de Oude Melkfabriek
         T 077 ‐ 398 21 69 www.vooralledierenhetbeste.nl

terd door moeder Aarde. De paniek
was groot. Schilderijen vielen van de
muur, de ruiten sneuvelden, kasten
en stoelen vielen om en lampen
schommelden wild op en neer.
De elektriciteit viel uit en af en toe
hoorden de bewoners van Hogar
Esperanza harde knallen.
Na ruim een half uur kon voor het
eerst de balans worden opgemaakt:
niemand raakte gewond. De drie
huizen, die aardbevingsbestendig
gebouwd zijn, staan nog fier overeind.
Maar de chaos binnen is enorm en hier
en daar zijn muren gescheurd. Ook een
grote nieuwe zonneboiler die recentelijk was geplaatst op een van de daken is met grof geweld naar beneden
gedenderd. Een tweede boiler stond
klaar om geplaatst te worden. Die
heeft geen schade geleden. De stenen
afscheidingsmuren rondom het project
zijn verwoest. De totale omvang van
de schade is vooralsnog onbekend.
SOS Meerlo-Wanssum heeft dit
project van 2002 tot en met 2005
gesteund met onder meer de aanschaf
van een personenbusje, de inrichting van een klasje en aanschaf van
studiemateriaal. Vertegenwoordigers
van SOS hebben het project destijds
bezocht en enkele Meerlo-Wanssumse
studenten hebben bij dit project stage
gelopen. SOS Meerlo-Wanssum heeft
nog steeds goede contacten met de
zuster in Chillán.
Voor dit project hebben velen in
Meerlo-Wanssum en daarbuiten zich
destijds ingezet. Onder andere de
opbrengst van de Wielervierdaagse
in Venray en de opbrengst van een
pelgrimstocht van het echtpaar Jan en
Jana Bexkens uit Tienray naar Santiago
de Compastella is ten goede gekomen
aan het tehuis.
Voor meer informatie neemt u
contact op met René Poels, voorzitter SOS Meerlo-Wanssum of kijkt u op
www.sos-meerlowanssum.nl
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Vrijdag 5 en zaterdag 6 maart

Primula

Open dagen basisschool
de Krullevaar Sevenum
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart zet basisschool de Krullevaar haar deuren open. De open dagen in de
Sevenumse school zijn met name bedoeld voor ouders waarvan hun kind of kinderen voor het eerst naar de
Krullevaar gaan. Uiteraard zijn ouders die de basisschool al kennen ook welkom.

Ouders kunnen ook een kijkje komen nemen in de klas

Aanmelden leerlingen groep 1
basisschool De Schakel
Ouders van nieuwe leerlingen voor basisschool De Schakel in Broekhuizen en Broekhuizenvorst kunnen hun
kind op dinsdag 16 maart aanmelden. Het aanmelden van groep 1 voor het schooljaar 2010 – 2011 is van 16.00
tot 17.00 uur, op basisschool De Schakel.
Een kind dat vóór 1 juni 2011 de
leeftijd van 4 jaar bereikt, kan voor
groep 1 ingeschreven worden.
Plaatsing gebeurt als volgt: op
de eerste woensdag na hun vierde
verjaardag kunnen de kinderen
naar school. Deze dag kan soms
iets verschuiven in verband met
schoolvakanties of activiteiten.
Kinderen van 4 jaar mogen naar de
basisschool, vanaf 5 jaar is een kind
leerplichtig.

Bij de aanmelding van een kind
voor het komende schooljaar is het
verplicht een kopie van de brief van
de belastingsdienst met het sofinummer van het kind mee te nemen. Een
kopie van de zorgpas van uw kind is
eveneens geldig, omdat daar ook het
sofinummer op vermeld staat.
Aanmeldformulieren zijn vanaf nu
verkrijgbaar op de school en kunnen
thuis al zoveel mogelijk ingevuld worden. Naast het gezamenlijk doorne-

men van het aanmeldingsformulier
is er op 16 maart gelegenheid om
kennis te maken met enkele leden
van de ouderraad en leerkrachten.
Zij lopen desgewenst met ouders
en kind door het schoolgebouw en
beantwoorden daarbij eventuele vragen. Tevens ontvangen alle ouders
die een kind komen aanmelden een
informatieboekje.
Meer info: telefoon 077 463 19 07
of info@bsdeschakel.nu

Potmaat 10,5 cm.

Nu van 0,99 voor

0,69

11-03
Geldig van 04-03
t/m 10-03.
17-03. OP=OP
OP=OP

Op vrijdag kan men van 08.30 tot
14.45 uur binnenlopen en ervaren op
welke manier de kinderen leren, werken en spelen. Directeur Marie-Louise
Vanmulken en teamleidster Angelique
Kluitmans geven een gerichte rondleiding door de school. Er zijn tevens
ouders aanwezig in de Krullevaar om
de ‘nieuwe’ ouders te ontvangen.
Zaterdags is de school geopend van
10.00 tot 12.00 uur. Alle groepsleerkrachten zijn dan aanwezig om met
ouders in gesprek te gaan over hoe de
werkwijze met de kinderen is en vanuit
welke visie zij het onderwijs vormgeven. Op een podium bij de speelzaal
laat de school zien hoe zij een schoolweek start en eindigt. Basisschool
de Krullevaar is gelegen aan de
Wilhelminastraat 3a in Sevenum.
Telefoon 077 467 20 65. Meer informatie over de school is te vinden op
www.krullevaar-akkoord-po.nl

Primula Acaulis

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

VRijDAG 5 MRT
”DiRTY fRiDAY”
Dj HULK & SANjO
ZAT 6 MRT
LiVE ON STAGE
”bONES”
ZAT 13 MRT
LiVE iN CONCERT
”LAbERiNTO”
”RiPSAw”
ZAT 20 MRT
TRibUTE TO
”MONSTERS Of
HEAVY METAL”
MOTORHEAD bY
SNAGGLETOOTH
iRON MAiDEN bY
POwERSLAVE
METALLiCA bY
SANiTARiUM
PANTERA bY COwbOYS
fROM HELL

Vrijdagavond 26 februari vond in America een feestelijke bijeenkomst van de supportersclub van Racing Team
Driessen plaats. De bijeenkomst werd gehouden in Station America. Naast de supportersclub namen ook sponsoren
deel aan dit treffen. Volgend jaar bestaat de supportersclub van Racing Team Driessen tien jaar.

Zondag 11 april verschijnt Racing Team Driessen
aan de start in Posterholt

Racing Team Driessen bestaat
uit drie coureurs; André Vogelzangs
uit Nieuw Bergen, Ralph Verberkt
uit Horst en Stephan Driessen uit
Meterik. Alle drie de coureurs komen
uit in de Formule Toyota klasse.
Tijdens de winterstop worden
er geen wedstrijden verreden en
kunnen de coureurs zich voorbereiden
op het nieuwe seizoen.
Zondag 11 april vindt de eerste
racewedstrijd plaats in Posterholt.
Voor het zover is, praatten coureurs,
supporters en sponsoren elkaar
vorige week vrijdag bij in Station
America. De avond werd bijgewoond
door zo’n honderd autosportliefhebbers.

Maak kennis met endermologie,
de Rolls Royce onder de body
contour behandelingen!

NU 10+1 gratis
Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

ZAT 3 APRiL
LiVE iN CONCERT
U2NL
www.U2NL.COM
KEUKENHULP GEVRAAGD
fLExibELE wERKTijDEN
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Supportersavond Racing Team
Driessen

Wil je ook van die ontsierende
cellulitis of vetophopingen
af kortom je contouren
aanzienlijk verbeteren?

Kleurrijk Wonen
Mgr. Aertsstraat 37, Swolgen
Scheperstraat 8, Sevenum

www.swartwit.info
swartwit@home.nl
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Koninklijke onderscheiding
11e Truckrun
zondag 11 april
voor Joop Kamps
Met de truck
door Horst

Goed nieuws voor de liefhebber van grote vrachtwagens.
Op 11 april vindt in Horst weer de
Truckrun plaats. Tijdens de run
maken mensen met een functiebeperking (gehandicapten),
samen met een chauffeur een
ritje door diverse plaatsen in
Horst aan de Maas en omstreken.
Aanmelden voor het festival kan
tot en met 7 maart.
Het evenement wordt dit jaar
voor de elfde keer gehouden.
De route begint vanaf 12.45 uur
op Industrieterrein Hoogveld en
zal rond 16.00 op diezelfde plaats
eindigen. Tijdens de rit zullen o.a. de
Boem Box Band en een joekskapel
optreden. Kijk voor het complete
programma op www.truckrun.nl
Deelnemers kunnen zich tussen
19.00 uur en 22.00 uur telefonisch
aanmelden bij Annie van Rengs
(077 398 28 82). Indien u zich als
groep laat inschrijven, wilt u dan
alle namen van de deelnemende
personen doorgeven?
Wees er snel bij, want vol is vol.

Weerbaarheidcursus
Op zaterdag 27 maart start een
weerbaarheidcursus voor kinderen
van groep 3 en 4. Dinsdagavond
16 maart is er een informatie avond
voor belangstellende ouders van
19.30 tot 20.30 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.weerbaarheidnoordlimburg.nl
of bel Petra van Dongen 077 366 32 89.

Word collectant
Bel 070 - 315 55 39
www.hartstichting.nl

GEZOND AFSLANKEN
MET POWERSLIM
WAAROM HET DEZE KEER
WEL LUKT:
• Intensieve persoonlijke
begeleiding
• Snel en doeltreffend 6 tot 9 kg
gewichtsverlies in 1 maand
• Duurzaam behoud van je gewicht
• Geen hongergevoel
• Medisch onderbouwd
• Behoud van spiermassa
• Gemakkelijk en comfortabel

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

Meerlonaar Joop Kamps heeft uit
handen van burgemeester Kees van
Rooij een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen. Kamps werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De uitreiking van de Koninklijke
Onderscheiding aan Joop Kamps (56)
vond plaats tijdens de jaarvergadering

van de Imkervereniging Regio Venray
in Leunen. Tijdens deze bijeenkomst
nam de heer Kamps afscheid als voorzitter van de vereniging.
Joop Kamps is vanaf 1985 actief in
de bijenhouderij. Zo is hij vanaf 1985
voorzitter van de Imkervereniging
Regio Venray en actief betrokken

bij het organiseren van lezingen en
contactavonden binnen de imkervereniging. Ook geeft Kamps externe
voorlichting over de belang van
het houden van bijen. Dit doet hij
voornamelijk in dierenpark Zoo Parc
Overloon. In de botanische tuin van
dit park staat een voorlichtingsbijenstal. Verder is Kamps lid van
de Nederlandse Commissie voor
Bijenproducten. Een commissie die
zich onder andere ten doel heeft
gesteld voorlichting te geven over
honing en andere bijenproducten.
Ook wil de commissie de Nederlandse
honingkwaliteit verbeteren, organiseert cursussen en zet zich in voor een
uniforme keuringsnorm binnen de
aangesloten organisaties. De cursus
honingkeurmeester maakt daar onderdeel van uit.
De benoeming van Joop Kamps
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau,
vloeit voort uit bovengenoemde verdiensten en zijn voorliefde voor bijen.

The Clash of the Cover Bands
In een volgepakt Muziekcafé Blok
10 in Horst heeft afgelopen zaterdag
de selectieronde plaatsgevonden van
‘The Clash of the Cover Bands, The
only road to Paradiso’ voor de regio
Limburg. Vier coverbands zorgden voor
een spannende en uitbundige avond
vol live muziek van hoog niveau en
grote diversiteit. Tienmans Schlager
coverband Die Powerhosen uit Venlo
werd door de vakjury tot beste coverband uitgeroepen en het publiek
stemde massaal op de 5-mans Rock
coverband 30 Past 7 uit Horst. Beide
bands plaatsten zich hiermee voor de
regionale halve finales die in oktober
plaatsvinden in MC De Bosuil in Weert.

IJsvak 2010

IJssalon
Clevers
succesvol
Joris Stappers en Jolanda
Relouw van IJssalon Clevers zijn
afgelopen maandag in de prijzen
gevallen tijdens de IJsvak 2010.
Zij werden gisteravond in het
Amsterdam RAI respectievelijk
tweede en derde in de categorie
Gouden IJscreatie.
Stappers (Overloon) en Relouw
(Grubbenvorst) werken in verschillende filialen van de ijssalon van
Grubbenvorstenaar Theo Clevers.
Horst aan de Maas is sowieso succesvol op ijsgebied, vorig jaar won de
Horsterse ijssalon Passi al de Gouden
IJsspatel. Deze prijs werd dit jaar,
samen met de Gouden IJscreatie,
gewonnen door Bert van Wanningen
van Van der Poel IJs in Enschede.

C.V. D’n Tuutekop

Tentoonstelling

Zondag 7 maart wordt in
Hegelsom weer de jaarlijks fototentoonstelling van C.V. D’n Tuutekop
georganiseerd. De foto’s die gemaakt
zijn tijdens alle carnavalsactiviteiten
van het afgelopen seizoen worden
hier aan het publiek getoond.
Heb je mee gedaan aan bijvoorbeeld
de liedjesavond, het themabal of de
optocht? Dan sta je er zeker gekleurd
op! Tevens wordt de dvd van de
optocht vertoond en deze kan uiteraard ook besteld worden. Kom kijken
en bestellen tussen 14.30 en 17.30
uur in zaal Debije.
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Golde Waerbörstel
Het Zevende Gebod voor MA-RUN Grubbenvorst
Toneelvereniging Mariposa Grubbenvorst

Toneelvereniging Mariposa speelt vanaf 20 maart ‘Het Zevende
Gebod, steel wat minder’ van de Italiaanse toneelauteur Dario Fo.
De uitvoeringen vinden plaats in theater de Baersdonck in Grubbenvorst.
De kaartverkoop vindt plaats op 2 en 4 maart in ’t Haeren in
Grubbenvorst.
Met deze vijfde productie zet
toneelvereniging Mariposa de
traditie voort om ieder seizoen iets
volkomen anders op de planken te
brengen dan in de voorgaande jaren.
De succesvolle Italiaanse toneelauteur Dario Fo schreef het stuk
in de woelige zeventiger jaren als
aanklacht tegen corruptie en witte
boordencriminaliteit, onderwerpen
die ook heden ten dage nog volop
aan de orde zijn. Volkstoneel was
zijn grote passie en in dit stuk laat
hij, platte taal bezigende arbeiders,
dieven en hoeren opdraven die strijden tegen de corruptie en hebzucht
van de hoge heren. In Het Zevende
Gebod legt Dario Fo met spetterende humor en bizarre kronkels, in
een aaneenschakeling van absurde
situaties, de wortels van het kwaad

drank. Haar mannelijke collega’s
pesten haar en dichten haar de eigenschap toe dat ze met de doden kan
spreken. Goedgelovig als ze is, denkt
ze dat dat ook zo is.
Op een dag komt er een nette
heer die haar een bizar voorstel doet.
Met tegenzin geeft ze eraan toe maar
het loopt helemaal uit de hand, de
heer legt het loodje. Ze wil uit het
doodgraverleven en sluit vriendschap
met een van de dames van lichte
zeden van de overkant die even binnenkomt om te telefoneren. Als ze
een staaltje van haar ’spreken met de
doden’ laat zien brengt ze bij toeval
de corruptheid van de directeur van
het kerkhof aan het licht.
Enea laat zich overhalen om
belastende papieren te stelen die
verstopt liggen in een klooster dat nu

Half maart krijgt het bestuur van de Maria Auxiliatrix Run (MA-RUN) de Golde Waerbörstel uitgereikt in café
Sur Meuse in Blerick. Elk jaar wordt de Golde Waerbörstel tijdens halfvasten uitgereikt aan een persoon, vereniging
of stichting die zich op een positieve, sociale en soms ook tegendraadse wijze inzet voor de maatschappij. Dit jaar
krijgt de organisatie van de MA-RUN de Golde Waerbörstel uitgereikt. Zondagmiddag 14 maart vanaf 15.00 uur
vindt de officiële uitreiking plaats in café Sur Meuse, waarna gelegenheid is tot feliciteren.

De Golde Waerbörstel is een erkenning voor alle vrijwilligers van de MA-RUN
De MA-RUN is een toertocht van
motoren met zijspan met daarin mensen met een verstandelijke beperking.

Grote waardering
voor alle vrijwilligers
Elke derde zaterdag van september vindt de MA-RUN plaats. De
Grubbenvorster organisatie is blij

verrast met de onderscheiding.
Voorzitter MA-bestuur Hans van den
Brandt: “Dit is een geweldige erkenning voor alle vrijwilligers van de
MA-RUN. Het is een waardering die we
namens alle 400 vrijwilligers met dank
in ontvangst zullen nemen.” Eerder
al mochten oud-burgemeester Van
Graafeiland uit Venlo, Tweede Kamerlid
Frans Wolters, voetballer Willem van

ZijActief Broekhuizenvorst

Open cosmetica avond
Van 8 tot en met 14 maart vindt ‘De week van ZijActief’ plaats
met activiteiten voor leden en niet-leden. De ZijActief afdeling in
Broekhuizenvorst houdt op woensdag 10 maart een open cosmetica avond voor leden en niet-leden. Aanvang 20.00 uur en de
entree is gratis. De open cosmetica avond wordt gehouden in het
Koetshuis aan de Kerkstraat.

bloot om tenslotte het recht te laten
geschieden. De regie is in handen
van Frans Geurts.
Ook deze keer koos Mariposa
voor een stuk waar alle leden, 16
in totaal, in mee kunnen spelen. Het
hoge aantal benodigde personages
vereist zelfs enkele dubbelrollen.
In de oorspronkelijke versie uit 1970
zaten ook diverse liederen. Twee
ervan worden door de spelers uitgevoerd tijdens de voorstelling. De andere liederen worden, voor aanvang
en in de pauze ten gehore gebracht
door twee enthousiaste muzikanten
die ook voor de begeleiding zorgen.
Gespeeld in het ingenieus doordachte
verwisselbare decor, wordt het gegarandeerd een amusante voorstelling
voor een heerlijk avondje uit.
Inhoud van het stuk
De hoofdpersoon Enea is een
naïeve, makkelijk te manipuleren
jonge vrouw die haar overleden
vader is opgevolgd als doodgraver.
Ze werkt op het kerkhof dat gelegen
is tegenover het plaatselijke bordeel.
Ze is niet tevreden met haar leven
en probeert dit te verdoezelen met

dienst doet als gekkenhuis. Verkleed
als non dringt ze het kantoor binnen
en betrapt een dief die op hetzelfde
uit is. De dienstdoende zusters zien
haar aan voor de nieuwe moeder
overste. Ze laat ze in de waan en laat
zich meetronen naar de zaal met
patiënten waar een ijverige professor
werkzaam is. Dan dient zich de echte
moeder overste aan. De verwarring
die ontstaat wordt nog groter door
de komst van de politiecommissaris,
de burgemeester en de rechter. Als
ook nog de minister in hoogsteigen
persoon komt opdraven is de chaos
compleet en kun je met recht spreken
van een ’gekkenhuis’.
Speeldata en speeltijden
Zaterdag 20 maart om 20.00 uur
Zondag 21 maart om 14.00 uur
Vrijdag 26 maart om 20.00 uur
Zaterdag 27 maart om 20.00 uur
De kaarten kosten 7,50 euro in
de voorverkoop, aan de kassa kosten
deze 8,50 euro. U kunt reserveren via
het telefoonnummer 06 13 66 92 95
of via het e-mailadres b_hoveling@
hotmail.com. Voor meer informatie
www.mariposa-grubbenvorst.nl

Samen met Juuls Kruidenhoekje uit Gennep verzorgt
Plante System de informatieavond.
Het doel van de bijeenkomst is
om mensen te laten realiseren dat
de huid meer is dan alleen een
omhulsel. Met een geavanceerde
huidcomputer wordt de huid

geanalyseerd. Ook komen
huidproblemen aan bod zoals
psoriasis en eczeem. Bezoekers
worden daarnaast in de
gelegenheid gesteld om een
persoonlijke huidanalyse te
laten maken. De koffie is deze
avond gratis.

Heeft u het ook zo gehad met het koude weer?

Wij warmen u op met onze acties!
★ Hotstone massage incl. gehele dag gebruik wellness

 25,-

★ Shiatsu drukpunten gelaatsmassage incl. gehele dag gebruik wellness  25,★ Totale lichaamspeeling

 35,-

★ Gehele dag gebruik van onze wellness, bij een kappersbehandeling.
★ Sieraden 50% op=op
7 dagen per week staan wij van Allura Beauty&Spa voor u klaar!
De prijslijsten van onze overige behandelingen zijn te vinden op www.allura.eu
Loop gerust een keertje bij ons binnen, u bent van harte welkom.
Allura: Kapsalon, Schoonheidssalon, Massages, Manicure,
Pedicure, Make-up, Workshops, Bruidsarrangementen ect.

Allura Beauty&Spa
(gevestigd in Parkhotel Horst)

Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst . T (077) 397 60 06
E info@allura.eu I www.allura.eu

*Acties geldig tot 31-03-2010

De Italiaanse toneelauteur
Dario Fo schreef het beroemde ‘ Zevende Gebod’

Hanegem en wethouder Thei Stroeken
uit Venlo de onderscheiding in ontvangst nemen.
Stamtaofel de Waerbörstel zal de
Grubbenvorster delegatie om 14.00 uur
officieel afhalen bij café Alt Blierick. In
een open oldtimer en onder begeleiding van een joekskapel vertrekt
het gezelschap naar café Sur Meuse.
Tijdens de rit daarnaartoe geven diverse motoren met zijspan plus agenten
op motoren acte de présence.

Blerickse
onderscheiding naar
Grubbenvorst
De Golde Waerbörstel is een
onderscheiding van Stamtaofel de
Waerbörstels. Deze is opgericht
in 1969 door onder anderen Ben
Simon, Karel Vriens en Wiel Berden.
Laatstgenoemde is nog steeds lid van
de stamtafel en is ‘voorzitter voor het
leven’. Een waerbörstel is een plukje
haar, meestal op de kruin, dat ondanks
gel en vroeger zelfs Brylcreme, altijd
de verkeerde kant op wijst en dus tegendraads. Stamtaofel de Waerbörstels
bestaat uit tien personen en zij komen
elke donderdagavond bij elkaar in café
Sur Meuse in Blerick.
In het verleden verzorgde de stamtafel
diverse zieken- en bejaardenzittingen
in de carnavalstijd. In de loop der jaren
zijn deze activiteiten overgenomen
door de plaatselijke carnavalsverenigingen. In 1977 introduceerden de
Waerbörstels in Blerick het inschieten
van de carnaval, een activiteit die in
de loop der jaren door veel carnavalsverenigingen is overgenomen. In
Blerick schieten de Waerbörstels nog
elk jaar op 11 november carnaval in.
Zij lieten hiervoor een houwitser kanon
op schaal nabouwen.
Een hoogtepunt in het bestaan
van de stamtafel was in 1989. In dat
jaar organiseerden zij een wedstrijd
touwtrekken over de Maas. Hiervoor
werd op eerste pinksterdag door
Rijkswaterstaat het scheepvaartverkeer
van 11.00 tot 16.00 uur stilgelegd om
dit evenement mogelijk te maken.
Zo’n 20.000 toeschouwers kwamen
een kijkje nemen naar de touwtrekwedstrijd.
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Witveldweg Grubbenvorst
Starters
Nieuw
De Vrije Akker in ontwikkeling in de regio
directieteam
ACB-groep
in Horst
De heer Jack Reijnders,
een van de beide directeuren
van ACB, gaat afscheid nemen
en daardoor wordt een nieuw
directieteam gevormd voor de
toekomst. Ralph Wijnands wordt
benoemd tot financieel directeur. Ralph heeft uitgebreide
ervaring in de accountancy en
was toe aan een nieuwe
uitdaging in het bedrijfsleven.
Per 1 april treedt het nieuwe
directieteam aan om ACB verder
uit te bouwen en de marktpositie te verstevigen.
Met ingang van 1 april treedt
de heer Jack Reijnders terug, op
zoek naar een nieuwe uitdaging.
Hij heeft zestien jaar binnen ACB
gewerkt. “Er is in goed overleg
besloten afscheid van elkaar te
nemen, wij wensen hem daarbij
ook al het goede toe”, meldt
de Albert Vermeulen, de andere
directeur, die samen met Jack
Reijnders de tweekoppige directie
van ACB vormt.
“We zijn Jack zeer erkentelijk
voor zijn waardevolle bijdragen
aan ACB. Ik heb een opvolger
gevonden in een nieuw directieteam voor ACB en ik heb er alle
vertrouwen in hiermee de nieuwe
match te hebben gevonden voor
ons unieke bedrijf”, aldus de heer
Vermeulen.

Een grotere tegenstelling is nauwelijks denkbaar. Aan de Witveldweg
in Grubbenvorst is een landbouwontwikkelingsgebied gepland. De eerste
vestigingen van intensieve veehouderij zijn gerealiseerd of in aanbouw.
Op een andere plek aan de Witveldweg gaan Maaike Kruijt en Moniek van
Hirtum hun activiteiten ontplooien. Op bijna een hectare gaan ze voorzien
in de dagelijkse behoefte aan groenten van enkele tientallen afnemers.
De teelt is op biologische basis. De afnemers gaan hun eigen producten
oogsten. Alles gebeurt op basis van afspraken met de afnemers en op basis
van een goed doordacht plan.

De eerste voorbereidingen worden getroffen
Het is geen vereniging, maar
het moet wel een hechte groep
worden. De ‘oogstleden’ van De
Vrije Akker kunnen in de toekomst
dagelijks terecht op het perceel aan
de Witveldweg, om daar te voorzien in hun dagelijkse behoefte aan

Vrachtwagenchauffeur (oproepkracht)
Wij zoeken een vrachtwagen Chauffeur die flexibel ingezet kan
worden om producten in de regio te bezorgen en behulpzaam
kan zijn en zal zijn bij het laden en lossen. Met de benodigde
hulpmiddelen natuurlijk. Dit voor ongeveer 16 uur per week.

Verder
professionaliseren
Maurice Peters wordt benoemd
tot algemeen directeur. Maurice
brengt een brede ervaring met
zich mee, heeft een bedrijfskundige achtergrond en is sinds 2005
werkzaam binnen ACB in diverse
functies. Albert Vermeulen blijft
in zijn functie van commercieel
directeur verantwoordelijk om de
verkoop naar een nog hoger niveau
te brengen en zal de marketingen salesstrategie verder ontwikkelen en vormgeven. Het nieuwe
team wil met ambitieuze plannen
de uitdaging aan gaan om de
organisatie verder te professionaliseren en voor te bereiden op de
toekomst.

Voor te bereiden
op de
toekomst
De ACB groep uit Horst
produceert transportbanden, transportbandinstallaties tot complete
turnkey lijnen en heeft een
technische groothandel. Daarnaast
detacheert het bedrijf technisch
personeel. De klantenkring bestaat
uit de voedingsmiddelenindustrie,
recyclingsector en de warehousingsector.

verse groenten, bloemen, kruiden, en
kleinfruit. Maaike en Moniek hebben
hun passie vertaald in een praktische
opzet van het bedrijf. Ze werkten een
periode samen op de biologische
zelfoogsttuin ‘In ’t volle leven’ in
Vortum-Mullem.

Daar ontstond het plan om samen iets
soortgelijks op te zetten.
Door het pachten van bijna een
hectare grond van een biologisch
bedrijf kan direct biologisch geproduceerd worden. Anders zou een
overgangsperiode van enkele jaren
noodzakelijk zijn. Het teeltplan is
klaar. Maaike en Moniek gaan uit van
het groeimodel. “De afgelopen week
hielden we een aantal informatiebijeenkomsten. Het aantal oogstleden
is nu 31, een mooi aantal om mee te
beginnen. In de toekomst willen we
naar ongeveer honderd leden. Het
overschot aan groenten verkopen we
als voorjaarspakketten en leveren we
op de markt”.
Er zijn volop plannen voor de
toekomst. Zo wordt er gedacht aan de
productie van groter fruit, komen er
lesprogramma`s en mogelijk ook schapen op het bedrijf. Ook is het plan om
als zorgboerderij te gaan fungeren. Nu
is dit nog allemaal toekomstmuziek.
Uit het enthousiasme en de deskundigheid van Maaike en Moniek is af te
leiden dat deze voornemens realiteit
worden.
De komende weken wordt gezaaid
en geplant op De Vrije Akker. Op zondag 18 april is de feestelijke opening.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn leden
en andere belangstellenden van harte
welkom. Zie ook: www.devrijeakker.nl.

Interieur verzorgster
Christiaens Construction
B.V. maakt onderdeel uit
van de Christiaens Group
en is een internationaal
opererend bouw bedrijf
welke werkzaam is in
de champignonteelt
en afvalverwerking.
Wij zijn op zoek naar:

Wij zoeken een interieur verzorgster voor een aantal uren in
de week voor het schoonhouden van de kantoren op de locatie
Witveldweg 104. Uren en de invulling ervan kunnen in onderling overleg bepaald worden.

Tuinman
Wij zijn ook opzoek naar een man die de tuin kan bij houden
en ook enige werkzaamheden kan uitvoeren om het terrein
schoon te houden. Uren en de invulling ervan kunnen in
onderling overleg bepaald worden en afhankelijk van het
jaargetijde ongeveer 8 uur per week.

Geïnteresseerd:
Informatie over bovenstaande vacature kan verkregen
worden bij Dhr. H.G.W. Vousten telefoon: 077 3999 540.
Uw Sollicitatie kunt u binnen 8 dagen richten aan:
Christiaens Construction B.V., Witveldweg 104, 5961 ND
Horst T.n.v. H.G.W. Vousten of hvo@christiaens.com

Bedrijf
Voetreflex Ireen Weijs
Eigenaar Ireen Weijs
Adres
Ellenberg 42,
Broekhuizen
Telefoon 077 463 19 22
ireen.weijs@hotmail.com
E-mail
Website Sector
Gezondheidszorg,
alternatieve
geneeskunde
Start
maart 2009

Activiteiten
Masseren van de voeten.
De behandeling kan uiteenlopen
van een ontspanningsmassage
tot de zogenaamde voetreflexzone massage. Op de voet is het
lichaam geprojecteerd, de
zogenaamde reflexzones. Door
deze reflexzones te masseren,
stimuleert men onder anderen
organen, spieren, hormonen
enzovoorts. Doel van de behandeling is om blokkades in je
lichaam op te heffen, afvalstoffen te verwijderen, doorbloeding
te stimuleren en de energiestroom op gang te brengen.
Centraal in de behandeling staat
dat je het lichaam ondersteunt
om zichzelf te genezen.
De behandeling voor iedere cliënt
begint met het maken van een
individueel behandelingsplan.
Mensen die ik behandel, hebben
vaak klachten met betrekking tot
spijsvertering, bloedvaten,
urinewegen, hormoonhuishouding, spieren en gewrichten en
psychische klachten.
Doelgroep?
Vanuit mijn dagelijkse werk,
werk ik veel met mensen met
een verstandelijke beperking.
Hier richt ik de behandeling met
name op ontspanning en
individuele aandacht. Vanuit
mijn praktijk richt ik me op
kinderen en volwassenen met
een veelvoud van klachten.
Je kunt hier denken aan obstipatie, rugklachten, onrustige benen,
overgangsklachten etcetera.
Onderscheidend vermogen?
Ik heb een driejarige hboopleiding gevolgd tot gecertificeerd therapeut en ben aangesloten bij de beroepsvereniging de
Federatie voor Additief
Geneeskundig Therapeuten (FAGT)
en hbo geregistreerd bij de RBNG
(Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg). Een behandeling valt
onder de vergoeding alternatieve
geneeswijze van de zorgverzekering. Mijn opleiding richtte zich op
de westerse theorie en momenteel ben ik me bij aan het scholen
in de Chinese geneeswijze. Door
deze geneeswijzen binnen mijn
behandeling zo veel mogelijk te
combineren, ervaar ik sneller
resultaat. Een behandeling kan
plaatsvinden in mijn praktijk of bij
de cliënt thuis. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van
mensen met een verstandelijke
beperking en werk voor verschillende instellingen in de regio.
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Dagvoorziening
De Zwingel bestaat
één jaar

Machinefabriek van den Munckhof

Een koninklijke bestemming

Op 3 maart bestaat de dagvoorziening voor senioren in multifunctioneel centrum (MFC) De Zwingel te Melderslo precies één jaar. Dit wordt
gevierd met een open dag van de dagvoorziening op zondag 7 maart
van 10.30 tot 12.30 uur. Belangstellenden kunnen een kijkje komen
nemen, een praatje maken en een kopje koffie drinken.
De dagvoorziening begon in
maart 2009 met dagbesteding.
Al vanaf het begin wisten de senioren de weg naar de dagbesteding te
vinden en al snel had de dagvoorziening zo’n zes deelnemers op de
dinsdag en de donderdag. Dit is na
verloop van tijd gegroeid naar zo’n
tien deelnemers per dagdeel.
Activiteitenbegeleidster Gertie
Jacobs: “De start vorig jaar was erg
spannend. Het gebouw was nieuw,
met nieuwe deelnemers, medewerkers en vrijwilligers. Men kan
stellen dat het eerste jaar succesvol
is verlopen. De deelnemers vinden
het fijn en de meeste deelnemers
komen twee dagen per week, op

dinsdag en donderdag. Bij voldoende
belangstelling wordt dit uitgebreid
naar meerdere dagen.”
Dagvoorziening De Zwingel heeft
het afgelopen jaar een gevarieerd
activiteitenaanbod gecreëerd. Van
schilderen en handwerken tot wandelen en samen kaarten. Wat deelnemers vooral aanspreekt binnen de
dagvoorziening, is het samenzijn met
anderen en het samen eten. De dagvoorziening wordt aangeboden door
Proteion Thuis, in samenwerking
met welzijnsinstelling Synthese uit
Horst. Voor meer informatie kan men
terecht bij Proteion Thuis, telefoon
088 850 00 00.

Jan van den Munckhof reikt de cheques uit
Machinefabriek van den Munckhof aan de Meterikseweg in Horst is al
125 jaar ‘still going strong’. Op vrijdag 27 november 2009 kreeg het bedrijf
uit handen van gouverneur Frissen het predicaat ‘Bij Koninklijke
Beschikking Hofleverancier’ uitgereikt. Daar horen natuurlijk een receptie
en een feest bij. De opbrengst van de receptie was bestemd voor enkele
goede doelen. Beide doelen hebben een extra dimensie, omdat personeelsleden van het bedrijf er persoonlijk bij betrokken zijn. Afgelopen woensdag, 24 februari, werden cadeaucheques overhandigd aan Zenit uit Venray
en aan Pluryn uit Horst.
‘Maatschappelijk verantwoord
ondernemen?’, die term is hier niet
zo bekend, maar we doen er wel aan,
zegt Thijs van den Munckhof. “We
waren op zoek naar een passende
bestemming voor de opbrengst van de
receptie ter gelegenheid van ons 125jarig bestaan. We vonden die dicht bij
huis.”
Vertegenwoordigers van het
centrum voor terminale zorg Zenit in
Venray namen een cheque van 2.000
euro in ontvangst. Mensen brengen
in Zenit hun laatste levensdagen door.
Verpleegkundigen en vrijwilligers bieden ondersteuning. Familie en naasten
kunnen altijd terecht voor gezelschap,
hulp en zorg.
De tweede bestemming is wel

bekend in Horst, maar minder onder
de naam ‘Pluryn’. In Horst vielen de 5
woningen met elk vier jongeren met
een beperking onder ‘De Wendel’; nu
vallen ze onder ‘Pluryn’. Zorginstelling
Pluryn heeft vestigingen in Gelderland,
Noord- en Midden-Limburg en
Noordoost-Brabant. De Horster vesti-

ging kreeg ook een cheque van 2.000
euro overhandigd.
Machinefabriek van den Munckhof
is bekend in de fruitteelt, de groenteteelt en de gewasbescherming.
De behoefte vanuit de praktijk wordt
vertaald en omgezet in mechanisatieproducten. Dit alles gebeurt onder het
motto ‘Innovatie in techniek’. Van den
Munckhof levert over de hele wereld.
Om voor het koninklijke predicaat
in aanmerking te komen, moet een
bedrijf aan hoge eisen voldoen. Het
bedrijf dient minimaal 100 jaar te bestaan en een vooraanstaande plaats in
de markt in te nemen. Machinefabriek
van den Munckhof is het eerste bedrijf
uit Horst dat dit predicaat mag dragen.

Mediterrane
plantenpresentatie
bij FloraHolland Venlo

Sterilisatie en castratie van katten

Actie ‘Love is in the air’
Klagelijk huilende katers op zoek naar een gewillige poes kunnen de nachtrust van menigeen verstoren.
Met de komst van de lente neemt ook de het krolse geluid van katers toe. Reden voor de dierenklinieken in Horst
om de kortingsactie ‘Love is in the air’ te houden. Een actie waarbij korting gegeven wordt op de sterilisatie en
castratie van katten.

In maart actie voor het steriliseren en castreren van katten
Met de actie wil Dierenkliniek
Horst benadrukken hoe belangrijk
het is dat katteneigenaren er tijdig
voor kiezen hun dier te laten helpen.
Alleen zo kunnen de gevolgen van

een kortstondige liefde tussen dieren
vermeden worden en komen er minder ongewenste jonge dieren en nog
minder (wilde) katten. Kattenbezitters
krijgen tien euro korting op het sterili-

seren van hun poes en vijf euro korting
op de castratie van een kater.
Sterilisatie en castratie zijn voor de
katten nauwelijks belastend. Castratie
is een eenvoudige routineoperatie.
Sterilisatie is weliswaar een buikoperatie, maar ook hiervan herstelt de kat
snel en meestal loopt ze al snel na de
operatie gewoon weer rond. Met de
huidige technieken is het mogelijk de
kat zodanig te hechten dat de hechtingen niet meer verwijderd hoeven te
worden.
Het kan wel voorkomen dat het
karakter van de kat wat verandert.
Dit is niet helemaal voorspelbaar en
gebeurt meestal pas wat langere tijd
na de operatie. Het zijn over het algemeen geen ingrijpende karakterveranderingen. Meestal vertoont de kat een
wat rustiger gedrag.
Meer informatie: Dierenkliniek
Horst, telefoon: 077 398 21 69, of
www.vooralledierenhetbeste.nl.

Vanaf 15 maart mediterrane planten te bezichtigen bij FloraHolland
Van maandag 15 tot en met
vrijdag 19 maart is bij bloemenveiling FloraHolland vestiging Venlo een
mediterrane plantenpresentatie te
bewonderen. De veiling showt een
aantrekkelijk assortiment aan mediterrane planten, dat zij het komend
seizoen op de regionale vestigingen
biedt. Het gaat om een grote variatie

in onder meer verschillende soorten
palmen, olijven, camelia’s en citrussen uit landen als Spanje, Italië en
Portugal. De producten, beschikbaar
gesteld door aanvoerders van de
regionale vestigingen, komen
dagelijks voor de klok. De productpresentatie bij Venlo is te zien in de
ontmoetingsruimte Roos.
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Riddle en Dirtbag
De Locht
zoekt hulp samen in d’n Toerstop

S.T.O.E.R.
Tribute band S.T.O.E.R. geeft
vrijdag 5 maart een live optreden
in Café de Beurs in Horst.
S.T.O.E.R. speelt muziek van
de uit Lottum afkomstige Stoere
Patsers die in 2008 gestopt zijn met
muziek maken. Het optreden in
Café de Beurs begint om 22.00 uur.

Hits van weleer,
in een strak jasje
De Horster rock-/metalband brengt
de hits van weleer, maar in een strak
jasje. Met de ruime ervaring die de

Op zondag 7 maart treedt de JPK Band uit Veghel op bij Muziekcafé
De Buun in Horst. JPK staat voor Jan Pieter Kuijten. De aanvang van het
concert is om 18.00 uur en de entree is gratis.

vijf bandleden hebben opgebouwd,
staat Dirtbag garant voor een avondje
stevige Rockmuziek.
De avond wordt vervolgd met een
optreden de rockband Riddle.
De formatie speelt een keur aan
gevarieerde rocknummers, zowel covers
als eigen werk. De live optredens van
Riddle kenmerken zich door het vele
speelplezier van de bandleden. Voor de
nummers heeft Riddle zich dan ook niet
laten leiden door bepaalde trends of
zogenaamde adviezen.

JPK Band treedt zondag op in De Buun
In 2000 heeft Jan Pieter Kuijten
zijn eigen band opgericht. Een driemansformatie van stevige Rhythm &
Blues en beukende Rock.
Vrij snel veroverden ze vele kroegen
en festivals en maakten ze faam met
hun eigen werk. In mei 2002 brachten
ze hun eerste cd, ‘Knife & Gun’, uit
met acht eigen nummers. Sindsdien
zijn meer dat veertig eigen nummers
geschreven en uitgebracht. Met hun
enthousiaste en energieke podiumpresentatie weten ze het publiek te
vermaken. Met bassist Maurice van
den Nobelen en drummer Jan Keuter

heeft Jan Pieter een vaste basis gevonden met muziek en performance
vol drive en passie.

Een uniek
bluesrocktrio met
een onmiskenbaar
eigen geluid
De JPK Band bestaat uit: Jan
Pieter Kuijten, gitaar en zang,
Maurice van den Nobelen, bas en Jan
Keuter, drums.

De Horster formatie Dirtbag

Kantoor

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

PaasBrunch in de Plaggenhut-Smelentos.
Voorafgaand een wandeling in de Maria Peel,
voor de kinderen eieren schilderen

Voor het verzorgen van:
• Financiële administraties
• Samenstellen jaarrekeningen en publicatiestukken
• Samenstellen aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting
• Salarisadministraties
• Begeleiding van startende ondernemers

Reserveren gewenst.
Tevens uw lokatie voor bruiloften en partijen.

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

Frank en Maria nne van Lamoen
0493-529596
www.deplaggenhut.nl

HORST
Goed onderhouden langgevel boerderij
op een uitstekende en vrije locatie nabij
A73 en A67 in Horst. Deze grote
boerderij, gelegen op een perceel van
3671 m2, biedt ongekend veel mogelijkheden bv. voor werken aan huis, voor
extra opslagruimte of voor een zzp’er.

TE KOOP

Café de Beurs

De bandleden van Dirtbag zullen
de spits afbijten deze avond.
De heren zetten met hun ervaring,
expertise en vooral enthousiasme
elke kroeg, tent, zaal en festivalterrein op z’n kop.

TE KOOP

Want wie denkt dat massale
emigratie vanuit Noord-Limburg
alleen plaats vond kort na de
Tweede Wereldoorlog heeft het
mis. Al anderhalve eeuw
geleden stond Limburg aan de
vooravond van een emigratiegolf
naar de USA die misschien nog
wel veel groter was dan die 60
jaar geleden.
Het vertrek van een
Brabantse missionaris en enkele
landarbeiders circa 1850 zorgde
in het laatste kwart van de 19e
eeuw voor een ware kettingreactie van emigranten uit onze
streek naar de Verenigde Staten
die pas rond 1920 tot stilstand
kwam. Achtergebleven familieleden in Nederland werden
aangestoken door succesverhalen
en vertrokken op hun beurt ook.
Velen uit onze regio kwamen
terecht in ‘DePere’, een plaatsje
in de staat Wisconsin aan Lake
Michigan ongeveer 300 km ten
noorden van Chicago. Veel is er
niet meer van onze cultuur terug
te vinden. Maar nog altijd prijken
veel van oorsprong (soms
verbasterde) Noord-Limburgse
namen op gevels van winkels en
bedrijven. Een bewijs dat veel
inwoners van DePere nog
afstammen van de emigranten.
De reden van vertrek, de
lange reis naar Amerika, de
opvang ter plekke en de verdere
gang van zaken wordt met
beeldmateriaal, maquettes,
brieven en voorwerpen uitgebeeld in een tentoonstelling in
de Locht die in het najaar van
2010 zal plaatsvinden.
Mocht u zelf over gegevens
beschikken of iemand kennen
die ons verder kan helpen,
wilt u dan contact opnemen met
Museum de Locht, telefoon:
077 398 73 20 of Arnold van
Bergen, telefoon: 077 472 32 41
of Birgitte Verstegen, telefoon:
077 467 40 34 of Sjoerd van Erp,
telefoon: 077 307 81 15
U kunt ook een e-mail sturen
via info@museumdelocht.nl

Zaterdag 6 maart staan de bands Dirtbag en Riddle op het podium
in d’n Toerstop in Melderslo. Het concert begint om 22.00 uur en de entree
is gratis.

TE KOOP

Museum de Locht is voor
een expositie op zoek naar
gegevens over personen en
families uit Noord-Limburg die
ongeveer tussen 1870 en 1930
naar de Verenigde Staten zijn
geëmigreerd. U kunt daarbij
denken aan foto’s, brieven,
kaarten, verhalen , familiestamboom enzovoort.

JPK Band treedt op
in De Buun

TIENRAY
Mooie, ruime, zo goed als nieuwe
semi-bungalow (bwj. 2007) op een
rustige locatie in Tienray.
Deze ruime woning, met een garage
voorzien van vliering +/- 50 m2 en een
nokhoogte van 6.45 meter, biedt veel
mogelijkheden.

GRUBBENVORST
Mooie, ruime tussenwoning in
Grubbenvorst, vanaf 2005 nagenoeg
geheel gerenoveerd en van boven tot
onder geheel bruikbaar.
Deze woning is met recht instapklaar
te noemen. Het enige wat u moet doen
is uw eigen spullen erin te zetten.

’t Heike
Vastgoed B.V.
www.heikevastgoed.nl
Tel. 06 55 12 69 96
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Danny Vera
in Cambrinus

cultuur 11

Marlon Penn niet op Pinkpop,
wel in Cambrinus

Woensdag 10 maart staat Danny Vera en zijn band in Cambrinus in
Horst. Velen zullen hem iedere week op TV aan het werk zien als de
vaste huisband van het sport-programma Voetbal International.
En wie niet van sport houdt heeft
onwillekeurig wel eens meegeneuried met de Chris Isaak-achtige
song bij de Royal Club-commercial
over de liftende tuinkabouter, waarvoor het nummer ‘Headin’ for the
City’ van deze artiest als soundtrack
dient. Danny Vera is de Nederlandse
kruising tussen Chris Isaak en Roy
Orbison, die in zijn repertoire met
gemak schakelt tussen genres
als country, pop en rockabilly. Zijn

eerste solosingle ‘My Confession’
behaalt in 2003 de eerste plaats
in de Turkse hitparade. Danny Vera
schrijft gemakkelijk en vertolkt zijn
werk met zijn typerende fluwelen
stemgeluid, waardoor het gaat aanvoelen als persoonlijk, intiem
en meeslepend. Sterke composities
daar draait het om bij Danny Vera.
Het concert begint om 20.30 uur.
Voor info en reserveringen:
www.cambrinusconcerten.nl

Zondag 7 maart staat met Marlon Penn een opvallende onconventionele
muzikant op het podium van Cambrinus in Horst. Live zet Marlon Penn met
zijn Vlaams-Nederlandse gezelschap The Modern Underground menige toko
in lichterlaaie, zwabberend tussen punkriffs, discobeats en ambiente sferen,
om vervolgens weer om te schakelen naar een intiem akoestisch liedje.
Niet alleen zijn uiterlijk, maar
ook zijn stem doet bij vlagen denken
aan Ben Harper. Eclectische potpourripop met vele knipogen naar andere
genres. Vergelijkingen met Radiohead,
Beck en Jeff Buckley werden reeds

Halfvastenbal 2010 Horst
Zaterdag 13 maart vindt het Halfvastenbal plaats in café De Lange in
Horst. Een keur aan Limburgse carnavalstoppers passeren deze avond de
revue. De carnavalsvierder kan daarom ook niet ontbreken op deze
knallende afsluiting van de Limburgse vastenaovend!

getrokken door de vaderlandse muziekpers. Als songwriter, componist,
zanger, multi-instrumentalist, dj en
producer werkte de muzikale duizendpoot zich de afgelopen jaren omhoog
en eind 2008 bestijgt Marlon Penn

Bijzondere
expositie bij IROK
Zondag 7 maart opent IROK galerie te Horst een groepsexpositie
met dertien kunstenaars waaronder drie bijzondere kunstschilders
uit Krakow, Polen.

Beppie Kraft: één van de artiesten
op Halfvastenbal 2010 Horst
Vanaf klokslag 20.00 uur gaan de
deuren open, waarna alle feestvierders, al dan niet verkleed, de zaal
kunnen betreden. Met optredens
van Frans Theunisz, Aaltied Noeit te
Laat, Bram & Ruud (‘De Kriebels’,
‘Optochleed’ en ‘Hallekiedallekiedeej’),
De Horster Liedjesartiesten en Beppie
Kraft belooft het een knallend festijn
te worden!
Presentator annex DJ Hay Vissers
zorgt er voor dat alles vlekkeloos
verloopt en het publiek ook tussen

de optredens door kunnen genieten
van de beste carnavalsplaten van het
afgelopen jaar!
Dit alles vindt plaats bij Café
De Lange, gelegen aan het
Wilhelminaplein 9 in Horst. De kaartverkoop heeft inmiddels een vliegende start gemaakt. Voor iedereen
die nog een kaartje wil bemachtigen,
kan dit verkrijgen bij de Lange in Horst
of Kwalitaria café ’t Hukske in Meterik.
Voor meer informatie, kijk ook op
www.delangehorst.nl.

Aan de expositie zullen acht
beeldhouwers en vijf kunstschilders deelnemen. De beeldentuin
en galerie worden ingericht met
een grote verscheidenheid aan
beelden van; staal, brons, rvs,
glas, keramiek en gecombineerde
materialen. In de galerie treft u
een combinatie van figuratieve
schilderkunst aan. In 2008 had
galerie IROK voor het eerst
rechtstreeks contact met een
Poolse kunstenares naar aanleiding van een bijzonder schilderij
dat via een kunstagent eerder in
de collectie van IROK terecht was
gekomen. Een aanvankelijk
voorzichtig mailcontact resulteerde
in de totstandkoming van een
expositie met werken van de
betreffende kunstenares; Alicja
Urbaniak – Slabon, maar ook met
werken van haar man Maciej en
zoon Roch. Allen studeerden zij af
aan de gerenommeerde kunstacademie van Krakow. De kunstenaars
zullen zelf aanwezig zijn op de
openingsmiddag, zondag 7 maart
van 13.00 tot 17.00 uur.
De Nederlandse kunstenaars:
Arthur Bernard, maakt figuratieve

schilderijen in een warm kleurenpalet; Janet Timmerije staat
bekend om haar vrolijke en
losgeschilderde interpretaties van
dieren. Deze twee bijzondere
kunstenaars zijn eveneens
uitgenodigd als exposant.
In de beeldentuin en galerie,
loopt gelijktijdig een tweede
expositie van 3-dimensionale
kunst. Deelnemende kunstenaars
zijn: Ans Bakker (glaskunst), Alda
Poulussen (volle zelfverzekerde
dames in brons en neolith), Alinda
Ottens (hedendaags in staal),
Mirjan Koldeweij (abstract/
figuratief in staal en hout gecombineerd), Tom Seerden (figuratieve
bronzen), Willem Kind (figuratieve
beelden in gelast RVS), Hanneke
van den Bergh (figuratieve
bronzen en keramische objecten),
Carla Rovers (figuratief keramiek).
Er bestaat tevens de mogelijkheid tot het reserveren van een
rondleiding langs de expositiestukken gevolgd door een
exclusieve kunstlunch in het
Maashotel Cuisine de la Meuse te
Broekhuizen. Kijk hiervoor op
www.irok.nl

voor het eerst de nationale podia met
zijn nieuw geformeerde groep
The Modern Underground. In 2009 volgen succesvolle optredens in binnenen buitenland, met als hoogtepunt
een tournee door Frankrijk. Afgelopen
zondag nog, stond hij met zijn band
in de finale van Nu of Nooit (de winnaar opent Pinkpop 2010), maar
werd er eervol tweede. Dit concert
begint om 16.00 uur.
Meer info www.cambrinusconcerten.nl

Kookcursus

Vegetarisch/Ayur-Vedisch

Er wordt gebruik gemaakt van de
authentieke Indiase kookwijze.
De kookcursus bestaat uit 8 maandagavonden van 19.00u tot 22.00u om
de 14 dagen. Wij gaan op 22 maart
van start aan de Snelkensstraat 10
in Sevenum. De kosten zijn e 200,-.
Alles inbegrepen.
Heeft u interesse bel of mail dan naar:
Martin Grob, 077-4670406
mail@hippolytahoeve.nl
De Hippolytahoeve
Snelkensstraat 10, 5975 PD Sevenum
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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.

Bianca Smits

In het centrum van Horst is een jonge vrouw bezig haar boodschappen
in te ruimen in haar auto. Aan haar de vraag of ze deze week ‘Geplukt’ wil
worden voor in de HALLO van deze week, en dat wil ze wel. Haar naam is
Bianca Smits. Ze is 37 jaar oud en woont in Horst. Bianca woont alleen met
haar dieren, is niet getrouwd en heeft geen kinderen.

Koken met
Jan Cremers
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.

Bouillabaisse
van mossels
met saffraan,
venkel
en sinaasappel

Benodigdheden: (4 personen)
1 venkelknol
1 rode ui
2 stengels bleekselderij
2 stuks prei
1 kg kleine mosselen (bouchots)
of andere soort
2 sinaasappels
1/2 dl koksroom
saffraandraadjes
16 partjes gedroogde tomaat
blaadjes basilicum om te
garneren
boter
peper en zout
Bereiding:
• reinig de groenten en snijd in
de gewenste vorm;
• was de mosselen;
• stoof de groenten met een
klontje boter;
• voeg de gewassen mosselen
toe;
• kruid met wat peper, doe de
deksel op de pan en laat
garen;
• snij de schil van de sinaasappel
en snijd de partjes eruit. Snij
de schil tot een hele fijne
julienne;
• meng de koksroom met de
saffraan. Giet dit bij de
mosselen. Laat het geheel
opkoken en serveer onmiddellijk;
• werk het gerecht af met grof
gesneden gedroogde tomaten,
sinaasappelschil, partjes en
basilicumblaadjes.

Knuffelen en kletsen
met een kip
Bianca heeft altijd dieren om zich
heen gehad. Nu heeft ze twee tamme
parkieten, twee valkparkieten en een
hond. “Mijn hond Gidy is mijn grootste
hobby. Zij betekent erg veel voor mij.”
Gidy is een Groenendaelerteefje en
is 15 jaar oud. Het is een lieve hond.
“Ik ging vroeger vaak met haar naar
het bos wandelen, soms wel twee
keer per dag. Vooral in de Kasteelse
bossen en in ’t Ham zijn Gidy en ik
nog regelmatig te vinden. De laatste
twee jaar doen we het rustiger aan
met wandelen, omdat Gidy niet
meer zover kan lopen. Gidy begint de
laatste tijd echt oud te worden en ik
ben dankbaar dat we zo veel jaren
samen mogen zijn, maar er komt een
moment van afscheid. Ik hoop dat als
de tijd aangebroken is, ik haar een
waardig afscheid kan geven. Dat heeft
ze zeker verdiend.” Bianca’s favoriete
tv-zender is Animal Planet. Ook kijkt ze
graag naar discussieprogramma’s en
documentaires. Politiek en sportprogramma’s zijn niet aan haar besteed.

Echte
dierenliefhebster
Bianca Smits met hond Gidy en haar eigenwijze parkieten
steeds met veel plezier naar mijn
werk. Het leukste aan mijn werk vind
ik de wisselingen van cliënten. Steeds
weer opnieuw moeten ontdekken hoe
je een kind kunt motiveren om zich
te ontwikkelen. Veel voldoening krijg
ik ervan als ik zie dat het ons gelukt
is om een kind weer iets bij te leren.
Waar ik ook van geniet, is als ik zie
dat ik een kind plezier en ontspanning
kan bieden door samen met dieren

Voor haar dagelijkse kost werkt
Bianca 32 uur per week als persoonlijk begeleider binnen ’t Raayke in
Tienray. Ze heeft er een leefgroep
met kinderen van 4 tot 12 jaar onder
zich. ’t Raayke is een onderdeel
van Daelzicht en biedt crisisopvang
voor kinderen en jeugdigen met
een verstandelijke beperking en/of
gedragsproblemen. “Mijn werk is erg
afwisselend en ik ga dan ook nog

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Uitgaan doet Bianca niet meer zo
vaak. “Tegenwoordig ga ik uit bij speciale gelegenheden, zoals evenementen, kermis, of carnaval. Vorig jaar ben
ik voor het eerst naar de Gentse feesten, de Roze Maandag in Tilburg en
de Nijmeegse vierdaagse geweest, en
dat was geweldig. Op mijn agenda in
maart staat nu een concert in Herberg
de Troost van onder andere Jack Poels
en verder het Megapiratenfestijn in
Neer. Ik verheug me nu al op die avonden en ik laat me verrassen.”
De Horsterse woont midden in
Horst en als ze de deur uitloopt, staat

ze meteen in de winkelstraat. “Dit vind
ik super handig. Tijdens een avond uit
in Horst kan ik bij wijze van spreken
zelfs naar huis toe kruipen, makkelijker
kun je het niet hebben. Het parkeren
van mijn auto daarentegen is wat
minder ideaal. Ik woon graag in Horst,
want op tien minuten rijafstand zijn
diverse natuurgebieden waar ik met
Gidy kan gaan wandelen.

Vernielzucht vind ik
ergerlijk
Wat wel ergerlijk is, is het feit dat
er midden in het centrum van Horst
vernielingen aan auto’s en materiaal
worden toegebracht. Mijn eigen auto
is ook al een keer onder handen genomen door vandalen en ik had zo’n 800
euro schade. Blijkbaar vond men het
leuk om ’s nachts op mijn motorkap te
springen, met alle gevolgen van dien.
Tegenwoordig doen de bewoners hier
amper nog aangifte van vernielingen
omdat het niets oplevert, het kost je
alleen maar tijd.”

Leven in een vrij land
is een voorrecht
Het kabinet is gevallen, wat vind
je daarvan? “Ik heb het wel meegekregen, maar eigenlijk verdiep ik me
nooit veel in de politiek omdat het me
weinig interesseert. Misschien zouden
ze in Den Haag eens wat minder moeten praten en meer ondernemen om
de door hen gedane beloftes aan de
kiezers in te willigen. Desondanks ga
ik wel altijd stemmen, behalve die ene
keer dat ik mijn stemkaart kwijt was.
We zijn een democratie, we leven in
een vrij land en dat is een voorrecht.
Dat is in veel landen in de wereld wel
anders”, filosofeert ze.
Tot slot nog de vraag aan Bianca
wat ze van het nieuwsblad HALLO
vindt. “Ik vind de HALLO erg prettig om
te lezen. Makkelijk te lezen artikelen en
het gaat over gewone mensen. Alles
wat zich afspeelt in gemeente Horst
aan de Maas komt wel aan bod. Ik kijk
dan ook regelmatig op de website van
hallohorstaandemaas.nl voor de laatste
nieuwtjes”, besluit de vriendelijke en
goedlachse Bianca Smits.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Kronenberg kiest voor schenking

De Rabo luustert noa Kroênenbergse klante,
Gen pinautomaat, da’s ut frapante.
Mar toch waere zeej riëke,
Want wat zal straks bliëke,
Dat zeej van de schenking enne geldboêm zie goan plante!

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Boerderijwinkel
Geschenk
pakketten
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Tip:
heerlijk met krokant gebakken
stokbrood en kruidenboter of
Spaanse aolie (knoflookpaprika-mayonaise)

bezig te zijn. Kinderen en dieren zijn
een prachtig voorbeeld van onbevooroordeeld samen zijn. De meerwaarde
hiervan wordt nog vaak onderschat.
Een kind laten knuffelen en kletsen
met een kip, het laten rijden op het
paard door het bos, dat is geweldig”,
aldus Bianca.

Terras

Oplossing vorige week:
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Opening 2e Paasdag!
om 11.00 uur op
Lorbaan 1 in Veulen

Groepsuitje
Kinderfeestje
Gezinsuitje
Vakantiewoning

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemiddelde woz-waarde
woning in Horst aan de Maas
daalt met 0,4%
Op grond van de Wet woz stelt de gemeente jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken
in gemeente Horst aan de Maas vast. De woz-waarde staat op de gecombineerde aanslag
vermeld, die u eind maart 2010 zult ontvangen (zie elders in dit gemeentenieuws).
Waardeontwikkeling
De gemiddelde woz-waarde in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas heeft in de periode
01-01-2008 t/m 01-01-2009 een ontwikkeling
doorgemaakt. Uit het onderstaande overzicht
blijkt, dat de woz-waarde van woningen gemiddeld met 0,4% zijn gedaald, terwijl de niet-woningen in dezelfde periode zijn gestegen met 1,8%.
Ontwikkeling gemiddelde woz-waarde van
01-01-2008 t/m 01-01-2009
Horst
a/d Maas
Woningen
-0,4%
Niet woningen
1,8%

Limburg
1,3%
n.b.

Nederland
1,0%
n.b.

Een daling van de gemiddelde woz-waarde
van woningen met 0,4%, betekent echter niet,
dat de woz-waarde van elke woning daalt met
0,4%. Een daling van 0,4% is een gemiddelde,
dat inhoudt dat de woz-waarde van bepaalde
groepen of individuele woningen meer of minder
dan gemiddeld kan dalen of zelfs stijgen.
Bij de berekening van de waardeontwikkeling
zijn alle woningen en niet-woningen van de
nieuwe fusiegemeente meegenomen.
Daling Woz-waarde?
Door de financiële crisis en de huidige situatie
op de onroerendgoedmarkt verwacht u wellicht,
dat de WOZ-waarde van uw woning is gedaald.
Van een daling is zeker niet altijd sprake.
De nieuwe woz-waarde voor 2010 die u eind
maart 2010 zult ontvangen, is de waarde in het
economische verkeer van de onroerende zaak
op de waardepeildatum 1 januari 2009.
De oude woz-waarde van 2009 was gebaseerd
op waardepeildatum 1 januari 2008.
Uit bij het kadaster geregistreerde verkoopcijfers blijkt, dat er landelijk, tussen 1 januari
2008 en 1 januari 2009 nog sprake was van een
gemiddelde stijging van ongeveer 1%.
Deze stijging wordt veroorzaakt doordat stijging
van de verkoopprijzen van woningen in de
eerste helft van 2008 hoger was, dan de daling
in de tweede helft van 2008. Landelijk is een
daling van de verkoopprijzen van woningen

zichtbaar vanaf het najaar 2008 (zie ook onderstaande grafiek).
Rekening houden met dalende markt?
U vraagt zich wellicht af waarom er geen
rekening is gehouden met de dalende markt
na 1 januari 2009. Er zijn belangrijke redenen
waarom de gemeente dat niet heeft gedaan.
In de eerste plaats handelt de gemeente daarmee in strijd met de Wet woz. Die schrijft voor
dat de woz-waarde in 2010 moet zijn vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2009.
De Waarderingskamer ziet nauwgezet toe op
correcte toepassing van de wettelijke voorschriften. Bij onnauwkeurige taxaties krijgt
een gemeente geen toestemming de WOZbeschikkingen te verzenden. Bovendien zijn
huiseigenaren niet gebaat bij een te lage
waardering in een vastgoedmarkt waarin prijzen
onder druk staan. Ook al betreft het hier het
waardeniveau per 1 januari 2009, onjuiste
negatieve berichtgeving over het waardeniveau
van woningen zet de huidige prijzen alleen
maar verder onder druk.
Gebruik woz-waarde
De woz-waarde wordt als uitgangspunt voor de
volgende belastingen gebruikt:
• Inkomstenbelasting (eigen woningenforfait)
van de Rijksbelastingdienst (alleen voor
woningen).
• De vermogensrendementsheffing van de
Rijksbelastingdienst.
• Vennootschapsbelasting (bepalen maximaal
toegestane fiscale afschrijving).
• De onroerende-zaakbelasting (ozb) van de
gemeente Horst aan de Maas.
• De omslag gebouwd van het waterschap
Peel en Maasvallei.
Ook wordt de woz-waarde maatschappelijk
steeds breder gebruikt. Zo zijn er verstrekkers
van (hypothecaire)leningen die de woz-waarde
als uitgangspunt nemen en verzekeraars die de
woz-waarde hanteren voor de opstalverzekering. Een te lage woz-waarde is dan voor een
huiseigenaar juist nadelig. Kort samengevat bewijst een gemeente huiseigenaren geen dienst
met een te lage woz-waardering.

Aanslag gemeentelijke
belastingen / woz 2010 één maand later
De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen / woz-beschikking zal eind maart 2010
bij de inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas in de bus vallen. Dit is een maand later dan
gebruikelijk. De reden dat u de gecombineerde aanslag één maand later ontvangt, is dat de belastingbestanden van de drie voormalige gemeenten gelet op de fusie, samengevoegd moesten
worden. Dit samenvoegen heeft extra tijd gekost, zodat de normale datum van eind februari
niet haalbaar was.
Regel en uitzondering
De aanslagen voor de onroerende-zaakbelasting, rioolheffing en de reinigingsheffing
(basisheffing afval en toeslag containers)
worden in 2010 net als voorgaande jaren
gecombineerd op één aanslagbiljet. Ook de
woz-beschikking wordt op het aanslagbiljet
vermeld. Uitzondering hierop vormt de afvalstoffenheffing voor de inwoners en bedrijven
in de oude gemeente Sevenum en de dorpen
Meerlo, Tienray en Swolgen. De aanslagen voor
de reinigingsheffingen in de oude gemeente
Sevenum en de dorpen Meerlo, Tienray en
Swolgen zullen op de in het verleden gebruikelijke wijze, afzonderlijk en halfjaarlijks verstuurd
worden.
Aangifte inkomstenbelasting 2009
Dat u de gecombineerde aanslag / woz-beschikking in 2010 pas eind maart ontvangt, heeft

geen gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting 2009. Indien u voor 1 april 2010 aangifte
inkomstenbelasting over het belastingjaar 2009
moet doen, dient u bij deze aangifte niet de
nieuwe woz-waarde maar de woz-waarde die u
in februari 2009 ontvangen heeft, te gebruiken.
Dit is de woz-waarde naar waardepeildatum
01-01-2008.
Meer informatie?
Voor meer (inhoudelijke) informatie over alle
gemeentelijke belastingen en de wet woz, kunt
u informatie verkrijgen aan het loket in het
gemeentehuis in Horst, Wilhelminaplein 6.
De openingstijden zijn maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 – 12.00 uur. Uiteraard kunt u
ook een afspraak maken op andere tijden.
Telefonische zijn wij van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur bereikbaar voor
uw vragen op nummer 077 - 477 97 77.

Snoeiwerkzaamheden
Bij de voorbereidende werkzaamheden voor
het OLS zullen er snoeiwerkzaamheden
worden verricht langs de Bisweide ter hoogte
van Leliestraat en tevens aan de overzijde
van het spoor. De werkzaamheden worden
uitgevoerd in verband met het aanleggen
van een tijdelijke voetgangersbrug over de
spoorlijn Venlo - Nijmegen.
Voor het plaatsen van een tribune langs de
Kloosterstraat ter hoogte van het dagverblijf

Dichterbij zullen een drietal bomen worden
gerooid. De bewuste bomen zijn niet
opgenomen in het groenplan van het
nieuwe centrumplan van Grubbenvorst en
zijn in het herinrichtingsplan als zodanig
wegbestemd.
Voor eventuele verdere informatie ter zake
kunt u contact opnemen met de heer
Mart Peeters van de buitendienst die
bereikbaar is onder tel. 06 - 54604152

Foto
van de
week!

Prijsindex woningen (landelijk)

Meike, eerstgeborene nieuwe gemeente
Horst aan de Maas, krijgt kraamvisite.

College Horst aan de
Maas stelt zich voor
aan Griendtsveen en
Evertsoord
Het nieuwe college van Burgemeester en
Wethouders (B&W) van de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas wil graag kennismaken
met de inwoners van alle dorpen in Horst
aan de Maas.
Start in Griendtsveen en Evertsoord
De eerste bijeenkomsten starten op maandag
8 maart 2010 in Griendtsveen en Evertsoord.
De bijeenkomst in Griendtsveen vindt plaats
van 19.00 – 20.30 uur in Gemeenschapshuis
De Zaal, Lavendellaan 26 in Griendtsveen.
Diezelfde avond van 21.00 – 22.30 uur is
het nieuwe college van B&W aanwezig in
Evertsoord in Gemeenschapshuis Evertsoord,
Paterstraat 22a in Evertsoord.
Programma
Het totale bezoek duurt 1,5 uur. In het eerste kwartier stellen de zes collegeleden en
de secretaris zich kort voor aan het dorp.
Vervolgens krijgen de dorpen de gelegenheid
om zich aan het college te presenteren.
Zo zal de gemeenschap van Griendtsveen zich
presenteren door het vertonen van de film ‘100
jaar Griendtsveen’. En in Evertsoord laat het
overlegplatform Evertsoord de film zien, die
gemaakt is ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaansfeest dat Evertsoord in september
2009 heeft gevierd. Aansluitend daaraan is er
ruimte voor informeel samenzijn.
Aanmelden
Om een beeld te krijgen van het aantal gasten
dat wij per avond mogen begroeten, vragen wij
u vriendelijk om uw medewerking.
Wilt u a.u.b. per mail aan a.hendriks@horstaandemaas.nl laten weten of u komt. Natuurlijk kunt
u ook bellen: 077 - 477 93 71. Uiteraard bent
u ook van harte welkom zonder dat u zich hebt
aangemeld.

Zwembad de Berkel
Kranestraat 14, 5961 GZ Horst
tel: 077 - 477 97 25
Roostervrij zwemmen
Dag/Tijd
Donderdag
18.30-20.00
20.45-21.30
Vrijdag
12.00-13.30
18.30-21.30

Bad
Beide baden
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad
Beide baden
Recreatiebad

Zaterdag
14.00-18.00

Beide baden

Zondag
11.00-15.00

Beide baden

Maandag
09.30-11.30
09.30-10.15
11.00-13.30
Dinsdag
09.45-10.45
12.00-13.30
13.30-14.15
18.30-20.00
Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

Recreatiebad
(baby-/peuterzwemmen)
Wedstrijdbad (trimzwemmen)
Wedstrijdbad + v.a. 11.30 uur
ook recreatiebad
Beide baden
Beide baden
Trimzwemmen
Beide baden

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

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

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het plaatsen van een erker op het perceel
gelegen aan de Rector de Fauwestraat 25 te
Meterik, door de heer Peeters te Meterik.
• Het plaatsen van een carport op het perceel
aan de Bosschekampstraat 71 te Sevenum,
door E.M.P. Jansen.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het vergroten van een woonhuis op het perceel gelegen aan de Pieter Litjensweg 9 te
Meterik, door mevrouw S.F.H.J. Baltussen–
Verspaandonk te Meterik.
• Het plaatsen van een rijwielstalling voor
treinreizigers op het perceel gelegen aan de
Stationsstraat te Hegelsom, door ProRail
Infraprojecten te Utrecht.
• Het veranderen van een bedrijfspand op het
perceel gelegen aan de Handelsstraat 13 te
Horst, door Henk Bovee Horst te Horst.
• Het plaatsen van 3 banners bij wijze van
tijdelijk kunstwerk op het perceel gelegen
aan de Maasbreeseweg 2/hoek Den Eigen
te Sevenum, door gemeente Horst aan de
Maas.
• Het oprichten van een schommelschip
inclusief bijgebouwen op het perceel gelegen aan de Toverlaan 2 te Sevenum, door
Toverland B.V.
• Het bouwen van een woning op het		perceel
gelegen aan De Hees/Staarterstraat te
Sevenum, door P. Schreinemachers.
• Het oprichten van een gedenkteken op het
perceel gelegen aan de Beatrixstraat 2 te
Meerlo, door Stichting Dorpsraad Meerlo
• Het veranderen van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Wouterstraat 52 te
America, door de heer J.W.P. Vervoort te
America.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een carport op het
perceel gelegen aan Hoefnagelsplein 4
te Griendtsveen, door de heer J. van der
Heijden te Griendtsveen.
• Het wijzigen van de gevel van de garage
d.m.v. het plaatsen van een kozijn met raam
op het perceel gelegen aan de Molenberg 10
te Sevenum, door L. Lebens.
• Het oprichten van een berging op het
perceel gelegen aan de Burgveldweg 4 te
Meerlo, door R. Weijmans, Meerlo.
Reguliere bouwvergunning
• Het vergroten/verbouwen van een
woonhuis op het perceel gelegen aan de
Deurneseweg 2b te Griendtsveen, door
B&B de Turffabriek te Griendtsveen.
• Het oprichten van een garage op het
perceel gelegen aan de Horsterweg 47 te
Grubbenvorst, door de heer J.P.A. Litjens
te Grubbenvorst.
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Kanaalweg 5 te
Griendtsveen, door de heer G.P.M. van
Kuijck te Griendtsveen.
• Het oprichten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Pastoorsveld 33 te
Horst, door de heer P. Heijnen te Arnhem.

• Het oprichten van een stapmolen op het
perceel gelegen aan de Venloseweg 17 te
Sevenum, door H.L.M. van de Broek te
Sevenum.
• Het uitbreiden van een rundveestal en
machineloods op het perceel gelegen aan de
Driekooienweg 20 te Evertsoord, door Mts.
Rops-Linskens te Evertsoord.
• Het oprichten van een woonhuis op het perceel gelegen aan de Weijweg 6 te Melderslo,
door Deckers-Weijs Beheer BV te Melderslo.

openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling
bij de Afdeling Vergunningen en schriftelijk
bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.

Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 4 maart 2010.

Wedstrijd Vereniging Nederland voor het
houden van de nationale motorcross op 17 en
18 april a.s. op Circuit de Reulsberg aan de
Witveldweg te Horst.

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van de
vergunning niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter
bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond)
verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende sloopvergunning is verleend:
• Het slopen van een sleufsilo, stallen en
opslagruimtes op het perceel gelegen aan de
Patersstraat 26 te Evertsoord, door Mts.
Hoeijmakers Evertsoord.
• Het slopen van en paardenstal/hobbyruimte
op het perceel gelegen aan de Zeesweg 5 te
Sevenum, door P. Scheepers.
Deze sloopvergunningen zijn verstuurd
op 4 maart 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht daartegen bij het College
van burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken na de dag van verzending van
de betreffende sloopvergunning. 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.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Horst, 4 maart 2010.
De waarnemend burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Eeri v.o.f. voor het organiseren van een
braderie tijdens de kermis op 2 mei 2010
van 12.00 – 17.00 uur op de Loevestraat te
Horst.
• Stichting Ruiterbelangen Sevenum voor het
organiseren van een paardenevenement
op 10 juli 2010 in en nabij Manege D’n
Umswing, Schorfvenweg 1 te Kronenberg.
U kunt de betreffende stukken inzien van
5 maart tot en met 2 april 2010 tijdens de

Besluit(en)
Evenementenvergunning

De besluiten liggen ter inzage van 5 maart
t/m 16 april 2010.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen
zes weken na de dag van deze bekendmaking
een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste
bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- dagtekening.
Het moet worden ingediend bij
- de burgemeester voor evenementen- en
exploitatievergunningen en bij
- het College van B&W voor de overige vergunningen / ontheffingen.

Delegatieverordening
De gemeenteraad van Horst aan de
Maas heeft op 23 februari 2010 de
Delegatieverordening Horst aan de Maas
2010 met bijbehorend delegatieregister
vastgesteld.
In de verordening en het register is opgenomen welke bevoegdheden van de raad door
het college kunnen worden uitgeoefend.
De delegatieverordening en het register liggen met ingang van 4 maart 2010 gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage in de
informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst.
Horst, 4 maart 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Verkeer
Voornemen tot onttrekking aan het
openbaar verkeer van het voetpad
achter de basisschool de Doolgaard dat
’t Veldje verbindt met Slooyerbroek te
Horst.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend
dat zij voornemens zijn de volgende weg aan
het openbaar verkeer te onttrekken:
• Het voetpad achter de basisschool de
Doolgaard dat ’t Veldje verbindt met
Slooyerbroek te Horst, kadastraal bekend
als HOR-R-01033 en HOR-R-00867.
Het voorgenomen besluit en de daarop
betrekking hebbende situatietekening liggen
vanaf 3 maart 2010 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 gedurende zes weken in de informatiehoek van het gemeentehuis van Horst.
Voornemen tot onttrekking aan het
openbaar verkeer van het voetpad
achter de basisschool de Doolgaard dat
’t Veldje verbindt met Slooyerbroek te
Horst.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend
dat zij voornemens zijn de volgende weg aan
het openbaar verkeer te onttrekken:
• Het onverharde weggedeelte kadastraal be-

kend als GBV-M-460 gelegen op het terrein
van Veiling Zon te Grubbenvorst.
Het voorgenomen besluit en de daarop
betrekking hebbende situatietekening liggen
vanaf 3 maart 2010 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 gedurende zes weken 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.
Horst, 4 maart 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet Ruimtelijke
Ordening
Ontwerp-projectbesluit ex. artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening tevens Ontwerpbesluit tot verlening
van reguliere bouwvergunning voor
het oprichten van een woning met
stallingsruimte aan de Hoebertweg
ong. te America.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend dat er
een verzoek om medewerking te verlenen aan
een projectbesluit is ontvangen van de heer
J.K.J. Pouwels, voor het oprichten van een
woonhuis op het perceel Hoebertweg, ong.
te America, kadastraal bekend gemeente
Horst, sectie L,
nr 1123 ged..
Wij zijn voornemens medewerking te verlenen aan de realisatie van dit voornemen door
middel van het nemen van een projectbesluit
op grond van artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening (Wro).
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende
stukken met ingang van 5 maart 2010 t/m 16
april 2010, tijdens kantooruren, gedurende
een periode van zes weken voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis van de gemeente
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te
Horst.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken zijn tevens vanaf 5 maart 2010 te
raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Gedurende deze periode van zes weken
kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit
tot het nemen van een projectbesluit en tot
verlening van reguliere bouwvergunning
mondeling of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5960 AA Horst.
Ontwerp-projectbesluit ex. artikel 3.10
Wet ruimtelijke ordening Sevenheijm
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend
dat zij voornemens zijn middels het nemen van een projectbesluit ex artikel 3.10
Wet ruimtelijke ordening medewerking te
verlenen aan de realisatie de bouw van een
viertal groepswoningen en 12 appartementen
op het terrein van zorgcentrum Sevenheijm
aan de Maasbreeseweg 8 in Sevenum op
het percelen kadastraal bekend als gemeente
Sevenum, sectie L, nr. 1495 en nr. 143.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van 4 maart 2010 (tot en met
14 april 2010), tijdens kantooruren, gedurende
een periode van zes weken voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis van de gemeente
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te
Horst.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens vanaf 4 maart 2010 te raadplegen
op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Gedurende deze periode van zes weken
kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot
het nemen van een projectbesluit mondeling
of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden
ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Ontwerp-projectbesluit ex art. 3.10
Wro en ontwerpbouwvergunning één
woning, Americaanseweg ong. te Horst
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend voornemens te zijn om
een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening te nemen en een bouwvergunning te verlenen voor:
• Het bouwen van één woning op een Ruimte
voor Ruimte kavel, op het perceel kadastraal bekend Horst, sectie L, nummer 1373,
plaatselijk bekend Americaanseweg ong. te
Horst.
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
ligt het ontwerp-projectbesluit en de ontwerpbouwvergunning met de bijbehorende stukken
met ingang van vrijdag 5 maart 2010, tijdens
de kantooruren, gedurende een periode van
zes weken ter inzage in het gemeentehuis
van Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in
Horst. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken (behalve de bouwtekeningen behorend
bij de ontwerpbouwvergunning) zijn tevens
vanaf 5 maart 2010 te raadplegen op onze
website www.horstaandemaas.nl en de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van zes weken kunnen met betrekking tot het ontwerpbesluit
tot het buiten toepassing verklaren van het
bestemmingsplan middels het nemen van een
projectbesluit en tegen het ontwerpbesluit tot
verlening van bouwvergunning, mondeling of
schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen worden
ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Deze bekendmaking van het ontwerp-projectbesluit en de ontwerpbouwvergunning vindt,
behalve in het huis-aan-huis blad en op de
gemeentelijke website www.horstaandemaas.
nl, ook plaats in de Staatscourant
Ontwerp-projectbesluit ex art. 3.10 Wro
woningsplitsing Spoorstraat 68 Tienray
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend voornemens te zijn om
een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening te nemen voor:
• Het splitsen van de woning op de percelen
kadastraal bekend gemeente Meerlo, sectie
K, nummers 677 en 678, plaatselijk bekend
Spoorstraat 68 in Tienray in twee (burger-)
woningen.
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
kan het ontwerp-projectbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van 5 maart
2010 gedurende een periode van zes weken
worden ingezien in de informatiehoek van
het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek zijn
van maandag 08.00-12.00 uur en van 14.0020.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag
van 08.00-12.00 uur.

Gedurende de periode van zes weken kunnen met betrekking tot het ontwerpbesluit
tot het buiten toepassing verklaren van het
bestemmingsplan middels het nemen van een
projectbesluit mondeling of schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Deze bekendmaking van het ontwerp-projectbesluit vindt, behalve in het huis-aan-huis blad
en op de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl), ook plaats in de Staatscourant en
op www.ruimtelijkeplannen.nl
Verbouwen woning t.b.v. mantelzorg
Hoogbroek 26
Ontwerp-besluit ontheffing art. 3.6 lid 1 c Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om onder voorwaarden met toepassing
van art. 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en art. 4.5 lid d van het
bestemmingsplan Buitengebied Sevenum
(persoonsgebonden) ontheffing te verlenen
voor het gebruik en verbouwen van de woning
Hoogbroek 26 te Sevenum ten behoeve van
mantelzorg.
Het ontwerp-besluit tot verlenen van ontheffing en de daarop betrekking hebbende tekening ligt met ingang van 4 maart 2010 tot en
met 14 april 2010 voor eenieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerp-besluit kunnen belanghebbenden
schriftelijke zienswijzen kenbaar maken bij
burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas, Postbus 6005, 5900 AA Horst of
mondeling bij het team Vergunningen.
Ontwerp-besluiten ontheffing
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
en ontwerp-besluiten lichte bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing
van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde
in het bestemmingsplan ‘Peelkernen’, voor
het oprichten van een carport op het adres
Slooyerbroek 67 en 69, 5961 LZ Horst,
kadastraal bekend Horst, sectie R, nummer
546 en 545.
De aanvragen om licht bouwvergunningen
voldoen aan de criteria vermeld in artikel
4.1.1., lid 1, sub a Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) om met toepassing van artikel 3.23 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.
De ontwerpbesluiten tot verlening van ontheffing en bouwvergunningen en alle daarop
betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht met ingang van 4 maart 2010
tot en met 14 april 2010 voor een ieder ter
inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van de ontwerpbesluiten tot verlening van ontheffing en
bouwvergunningen kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Horst, 4 maart 2010.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens vanaf 5 maart 2010 te raadplegen
op onze website (www.horstaandemaas.nl) en
op www.ruimtelijkeplannen.nl

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Welk afval wordt
de komende tijd
opgehaald?
Vrijdag 5 maart
• 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 maart
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op zaterdag ingezameld van 09.00 uur tot 12.00 uur)
Maandag 8 maart
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 9 maart
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik
Woensdag 10 maart
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum
Donderdag 11 maart
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 12 maart
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 13 maart
• Inzameling oud papier Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom. Kronenberg en
Melderslo
• Inzameling oude metalen Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
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.

Informatieavond Bouwplannen Tips om geld én het milieu te
sparen
De Wingerd en
Sevenheym

Van 8 tot en met 11 februari heeft de gemeente 8 informatiebijeenkomsten georganiseerd over
energiebesparing. Hiervoor was veel belangstelling. Voor wie de bijeenkomsten heeft gemist,
hierna een aantal praktische tips om thuis gas en elektriciteit te besparen. Eenvoudige tips, die
geen grote investeringen vergen, maar die u wel geld opleveren! En het is natuurlijk ook beter
voor het milieu.

Sevenum verandert, verbouwt, verbetert,
vooruit! Onder dit motto zijn De Zorggroep, Wonen Horst en de gemeente Horst
aan de Maas gestart met een vernieuwend
woon-, welzijn- en zorgconcept. De bevolking in Limburg vergrijst. Daar krijgt ook de
gemeente Horst aan de Maas mee te maken.
Vanuit haar visie om inwoners te laten
wonen met kwaliteit en met een sterk sociaal
klimaat biedt de samenwerking tussen de
gemeente Horst aan de Maas, De Zorggroep
en Wonen Horst hierin uitkomst.
Vorig jaar is het startsein gegeven voor het
woon, welzijn- en zorgconcept. Dit houdt in: de
verbouwing van verzorgingshuis Sevenheym,
de bouw van 4 groepswoningen met daarboven
12 appartementen en de ver- en nieuwbouw van
cultureel centrum De Wingerd. Uniek aan dit
project is dat gekozen is voor een kleinschalige
woonvorm voor dementerende ouderen zodat
zij in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen
eventueel samen met de partner.
De verbouwing van verzorgingshuis Sevenheym
is al klaar. Het nieuwe restaurant is al in gebruik
genomen. Als alles volgens planning verloopt
start de aannemer nog voor de bouwvakvakantie met de bouw van de groepswoningen en
de appartementen.De plannen voor de ver- en
nieuwbouw van c.c. De Wingerd beginnen nu

vorm te krijgen. De bouwplannen bieden de
mogelijkheid om de bestaande welzijnsfuncties
voor ouderen te verbeteren en, zo mogelijk,
onder te brengen in De Wingerd in combinatie
met de KBO-activiteiten.
Informatiebijeenkomst
De definitieve bouwtekeningen van c.c. De
Wingerd zijn klaar. En deze willen wij graag presenteren aan alle belanghebbenden en belangstellenden tijdens een informatie-bijeenkomst op:

woensdag 10 maart 2010
van 20.00-22.00 uur
in c.c. De Wingerd aan de
Maasbreeseweg 2 te Sevenum
Daarnaast worden ook de plannen rondom
verzorgingshuis Sevenheym en de bouw van de
groepswoningen en appartementen nog eens
toegelicht door respectievelijk De Zorggroep en
Wonen Horst. Uiteraard bestaat de mogelijkheid
tot het stellen van vragen. Iedereen is van harte
welkom om deze avond bij te wonen.

IJssalon / lunchroom Lo Solé
in Sevenum geopend
Afgelopen zondag heeft wethouder Freek
Selen ijssalon - lunchroom Lo Solé aan de
Maasbreeseweg 1 in Sevenum geopend.

Namens de gemeente Horst aan de Maas
bood hij eigenaresse Inge Groenewegen een
bloemetje aan.

• De energierekening van een gemiddeld gezin
bestaat voor 1/3 uit elektriciteit en voor 2/3 uit
gas. Dus besparen op uw gasverbruik levert het
meeste geld op. Bijvoorbeeld door de verwarming een graadje lager te zetten. Elke graad
lager bespaart 7%.
• Zet de verwarming ’s nachts altijd laag, bijvoorbeeld op 14 graden. Het duurt dan iets langer
voordat uw huis ’s ochtends weer op temperatuur
is, maar dit kost minder dan de verwarming de
hele nacht hoog laten staan. Sommige mensen
denken dat het ’s ochtends ‘opstarten’ van de
verwarming extra energie kost, maar dit is niet
waar. Dus draai de thermostaat ’s nachts omlaag!
• Verwarm alleen de kamers waar u langere
tijd verblijft. Ongebruikte ruimtes hoeven niet
verwarmd te worden. U moet bij vorst uiteraard
zorgen dat er geen leidingen bevriezen. Dit gaat
eenvoudig met een thermostaatkraan. Heeft u
die niet, draai dan de verwarming in ongebruikte
ruimtes alleen open als het vriest.
• Zet de wasmachine alleen aan als de trommel
vol is. Een gemiddeld gezin heeft dan 1/3 minder
wasbeurten en bespaart hiermee € 85,- per jaar.
• Het gebruik van een wasdroger kost gemiddeld €
133,- per jaar. Als u een nieuwe wasdroger nodig
heeft, let dan bij aankoop op het energielabel.

Aqua varia

Een zeer gevarieerde les!
Op zoek naar een leuke afwisselende les
waarin diverse vormen van Aqua fitness aan
bod komen? Doe dan vrijblijvend mee met
Aqua Varia!
Dit is een combinatie van o.a.
AquaJoggen,Trimzwemmen, Hydro-Riding
en Aquarobics. Er wordt gevarieerd in zowel
lesprogramma als waterdiepte.
Iedere week worden er een of meerdere van
deze vormen aangeboden waarbij regelmatig
op muziek wordt gewerkt.

•

•

•

•

Een energiezuinige droger kost meer, maar u
verdient dit terug als u hem gebruikt. En het
meest bespaart u door geen droger, maar een
waslijn te gebruiken!
Hoeveel opladers heeft u in huis? Denk aan
(mobiele) telefoons, elektrische tandenborstel,
scheerapparaat, kruimeldief, babyfoon, accuboor
enzovoort. Haal de oplader uit het stopcontact
als het apparaat vol is en u bespaart per oplader
€ 5,- per jaar.
Zet electrische apparaten na gebruik uit en niet
op stand-by. U kunt hiermee tot € 100,- per jaar
besparen. Zet bijvoorbeeld ook uw Senseoapparaat na het laatste kopje koffie helemaal uit.
Want anders houdt het apparaat nog een uur
lang een voorraad water warm.
Kies voor spaarlampen! Een vooroordeel over
spaarlampen is dat ze ongezellig licht af zouden
geven. Maar dit is al lang achterhaald, het licht
van de nieuwste spaarlampen is vergelijkbaar
met gloeilampen. Let op de K-waarde die op
het doosje van de lamp staat: als deze lager is
dan 2900 K (K staat voor Kelvin) dan geeft de
spaarlamp “warm licht”. Hoe hoger de K-waarde
hoe koeler het licht.
Pas het “vier keer uit” principe toe: gaat u het
huis uit, doe dan het licht uit, zet de verwarming
uit en zet apparaten uit

Doel
Veelzijdig bewegen.
Opbouwen en verbeteren van uw conditie.
Kosten
Per les € 4,20
U kunt ook voordelig gebruik maken van een
10- of 25-badenkaart!
Wanneer?
Dag/Tijd
Woensdag
9:00-9:45 uur

Bad
Afwisselend in zowel
Recreatiebad als Wedstrijdbad

Twee kunnen en
zien meer dan een!
Wijkagenten van Horst werken in koppels

De wijkagenten van de basiseenheid Horst
werken vanaf 1 januari 2010 in koppels.
Aanleiding is de gemeentelijke herindeling
waarbij de voormalige gemeenten Sevenum
en Meerlo-Wanssum bij de gemeente Horst
aan de Maas zijn gevoegd. Het bewakingsgebied van de basiseenheid is nu in tweeën
gedeeld. Aan ieder deel zijn twee wijkagenten gekoppeld.

De gemeentelijke herindeling van de gemeente
Horst aan de Maas had ook consequenties
voor het bewakingsgebied van de politie van de
basiseenheid Horst. Al ruim voor de gemeentelijke herindeling is door de wijkagenten gekeken
hoe het gebied het beste ingedeeld kon
worden. Verschillende opties zijn onderzocht
onder andere door bij andere regio’s te kijken.
Uiteindelijk is gekozen voor een tweedeling van
het bewakingsgebied. Zowel aan Horst-Noord
als ook aan Horst-Zuid zijn twee wijkagenten gekoppeld die al geruime tijd binnen het

gebied werkzaam zijn. Voor de plaatsen:
Griendtsveen, America, Meterik, Hegelsom,
Horst, Melderslo, Tienray, Meerlo en Swolgen
zijn dat Nicole Claessens en Hans van Vulpen
en voor de plaatsen Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum, Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen
en Broekhuizenvorst zijn dat Richard van
Brandenburg en Hans Nillesen.
De meerwaarde om voor deze tweedeling van
het gebied te kiezen is onder meer gelegen in
het feit van bereikbaarheid, herkenbaarheid,
reactiesnelheid en kennis van het gebied.
Nicole, Hans Nillesen, Richard en Hans van
Vulpen vragen burgers om samen met hen te
werken aan de veiligheid in hun omgeving.
Bij verdachte situaties, vragen of tips zijn de
wijkagenten via een nieuwe e-mail adres:
wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.
politie.nl te bereiken of via het telefoonnummer
0900 - 8844.
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Bekendmakingen
Milieu
Bekendmaking melding in het kader van
de wet milieubeheer
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:
4 februari 2010
Betreft:
Autobedrijf
Aanvrager:
R. Kleuskens
Adres inrichting: Americaanseweg 108 		
Meterik
Ter inzage en nadere informatie
De stukken die betrekking hebben op deze bekendmaking liggen ter inzage van 5 maart 2010
tot en met 1 april 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek zijn
gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag
tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie of wanneer u de stukken
op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van de
afdeling Vergunningen via telefoonnummer
077 - 477 97 77.
Beroepmogelijkheden
Burgemeester en wethouders hoeven geen besluit
te nemen over deze melding. Zodoende gelden
hiervoor dus ook geen beroepmogelijkheden.
Melding
Voor een aantal soorten bedrijven en bedrijfsactiviteiten is geen vergunning nodig op grond
van de Wet milieubeheer omdat zij vallen onder
landelijk vastgestelde algemene regels. Als een
dergelijk bedrijf of bedrijfsactiviteit wordt gestart
of als er een wijziging plaatsvindt moet dit worden gemeld bij de gemeente. De gemeente moet
deze meldingen bekend maken. Bij de gemeente
is een melding op grond van Besluit Landbouw
binnengekomen. Deze melding is:
Ingediend op:
27 oktober 2009
Betreft:
Opslagloods Bessenteelt
Aanvrager:
Hayberries B.V.
Adres inrichting: Genenberg 21 Broekhuizen
Ter inzage en nadere informatie
De stukken die betrekking hebben op deze
bekendmaking liggen ter inzage met ingang
van 5 maart 2010 tot en met 1 april 2010
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden
van de informatiehoek zijn: ma. t/m vr. van
08.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie of wanneer u de stukken
op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact
opnemen met de afdeling Vergunningen,
tel. 077 - 477 97 77.

Beroepmogelijkheden
Burgemeester en Wethouders hoeven geen besluit
te nemen over deze melding. Zodoende gelden
hiervoor dus ook geen beroepmogelijkheden.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn
van plan deze milieuvergunning te verlenen en
hebben in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. In het belang van de bescherming
van het milieu zijn in de ontwerpbeschikking zijn
voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:
Varkenshouderij en
akkerbouwbedrijf
Aanvrager:
G.G.E. Philipsen
Adres inrichting:
Kronenbergerweg 17
Kronenberg
Datum aanvraag:
28 oktober 2009
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 5 maart 2010 tot
en met 15 april 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek zijn
gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op een
ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact
opnemen met de heer J. Huijs van de afdeling
Vergunningen via tel. 077 - 477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog
niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen
richten aan Burgemeester en wethouders. Voor
het inbrengen van uw mondelinge zienswijze
dient u een afspraak te maken via de heer J. Huijs
van de afdeling Vergunningen. Wanneer u het
niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens
bekend worden dan kunt u dat aangeven in
uw brief waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders stellen de inrichtinghouder zo nodig in de gelegenheid om te
reageren op de zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.
Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor
belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar
voren heeft gebracht, kan geen beroep instellen.
Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep
kan worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.

Bekendmaking ontwerpbeschikking
intrekking milieuvergunning in het kader
van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is ingekomen
het verzoek tot intrekking van de milieuvergunning. Zij willen meewerken aan het intrekken van
deze milieuvergunning en hebben hiertoe in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld.
Het betreft het volgende ontwerpbesluit:
Bedrijfsactiviteiten: Veehouderij
Aanvrager:
M. van der Heijden-Emons
Adres inrichting:
Stokterweg 19 Lottum
Datum aanvraag:
23 februari 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 5 maart
2010 tot en met 15 april 2010. U kunt de
betreffende stukken inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden van de
informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden
van het gemeentehuis: maandag van 9.00 tot
19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of
wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt
inzien, kunt u het beste contact opnemen met de
heer J. Huijs van de afdeling Vergunningen via
tel. 077 - 477 97 77.
Zienswijzen
Eenieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester en wethouders. Voor het inbrengen van uw mondelinge
zienswijze dient u een afspraak te maken via de
heer J. Huijs van de afdeling Vergunningen.
Hij is bereikbaar via tel. 077 - 477 97 77.
Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden dan kunt u
dat aangeven in uw brief waarin u uw zienswijze
weergeeft. Ingekomen brieven met zienswijzen
en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen worden bij de andere stukken ter inzage
gelegd. Burgemeester en wethouders stellen de
inrichtinghouder zo nodig in de gelegenheid om
te reageren op de zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft gebracht, kan
geen beroep instellen. Uit de bestuurspraktijk
blijkt vooral dat beroep kan worden ingesteld
als ook zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Horst, 4 maart 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Commissie Ruimte
9 maart 2010
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag
9 maart 2010 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
1. Opening.
2. Informatie over het handhavingsbeleid
Intensieve veehouderij en de gevolgde
procedure bij het bedrijf Knoops te
Lottum. Medewerkers van de Regionale
Handhavingsdienst geven een toelichting
op het genoemde handhavingsbeleid.
Portefeuillehouder burgemeester K. van
Rooij is aanwezig voor de beantwoording van
vragen.
3. Informatie over de inhoud, planning van het
LOG (Landbouw Ontwikkelings Gebied)
Witveldweg en in het bijzonder over het GGD
onderzoek naar gezondheidseffecten van het
NGB (Nieuw Gemengd Bedrijf). Wethouder L.
Litjens en medewerkers van de GGD en de
gemeente geven een nadere toelichting.
4. Stand van zaken Fietspad Broekhuizen-Horst
naar aanleiding van de brief van de Dorpsraad
van Broekhuizen-Broekhuizenvorst van 14
december 2009 over dit onderwerp. Wethouder F. Selen geeft hierover een toelichting.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

Rooien bomen in
Griendtsveen
Binnenkort worden in Griendtsveen twee
eiken gerooid: een langs de Kanaalweg en
een langs de Lavendellaan. Deze bomen zijn
door een extern bedrijf gecontroleerd en afgekeurd en zullen in het kader van de veiligheid gerooid moeten worden.
Omdat de werkzaamheden met behulp van een
kraan en hoogwerker uitgevoerd worden zal
de straat worden afgesloten voor alle verkeer.
Aanliggende panden en bedrijven blijven
bereikbaar. Wij vragen u begrip voor dit tijdelijke
ongemak.

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
kantooruren 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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RAADSFEITEN
editie 4 maart 2010

raadscommissies van start

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 23 februari 2010
Op dinsdag 23 februari vond een openbare

Bijdragebesluit opruimen explosieven

gemeenteraadsvergadering plaats. De
volgende zaken kwamen aan de orde.

De raad heeft na enig overleg ingestemd met
de aanvraag van een vergoeding voor het
explosievenonderzoek ten behoeve van de

Met de bijeenkomsten van de commissie Samenleving afgelopen dinsdag en
de commissie Ruimte op 9 maart a.s.
zijn nu ook de raadscommissies in de
nieuwe vergaderstructuur van de raad
van start gegaan. Terwijl in de raad
voornamelijk de besluitvorming aan
de orde is, is in de commissie vooral
de beeld – en oordeelsvorming aan de
orde.
Hierbij moet men denken aan kadernota’s
in wording, waarover het college nog geen
definitief voorstel doet. Ingekomen brieven
aan de raad, waarvan de raad besluit, deze
door de schrijvers te laten toelichten in de
commissie. Dit kan ook het geval zijn met
onderwerpen, die tijdens het Burgerpodium
door inwoners naar voren zijn gebracht. In
een commissie kan hier veel uitvoeriger,
dan in de raadsvergadering, op worden ingegaan. In de raadscommissies kunnen de
inwoners een veel grotere rol hebben, dan
bij de raadsvergaderingen. Zij zullen door

de voorzitter worden uitgenodigd om met
de commissie mee te doen, mee te denken
en mee te praten.
De voorzitter van de commissie Ruimte
is Marcel Beelen en de leden zijn A. van
Baal, T. Besouw, E. Beurskens, R. Boreas,
E. Brouwers, H. Coenders, J. de Hoon, H.
Kemperman, R. Klinkers, W. Lucassen, T.
den Mulder, H. Obers, F. Spreeuwenberg,
R. Tegels, G. Verstraelen, H. Weijs, J. Wijnen en F. Wintels. De griffier is R. Poels en
bereikbaar onder nummer 077 - 477 97 70
De voorzitter van de commissie Samenleving is Stef van Loo en de leden zijn B. van
de Berg, B. Bertrams, A. Craenmehr, J. van
Dijk, H. van Driel, H. Emonts, B. Engels,
R. Gerrets, H. Hazeu, A. Hoeijmakers,
L. Hogema, T. Jacobs, M. Janssen, E.
Joosten, T. Knoops, P. Leijssen, G. van de
Sterren en R. van der Weegen. De griffier
is C. van Lieshout en bereikbaar onder
nummer 077 - 477 97 72.

Column
De raadsfracties laten om de beurt in
Raadsfeiten hun licht schijnen over een
actuele gebeurtenis middels een column.
Deze keer is aan het woord: CDA

Horst aan de maas
scoort met jeugd!
Als gemeenteraad zitten we op dit
moment, evenals de gemeentelijke
organisatie, volop in de opstartfase. Het
samenvoegen van de drie gemeentelijke
organisaties en ook de nieuwe gemeenteraad vraagt om gewenning.
Dit heeft tot gevolg dat de agenda van de
gemeenteraad de afgelopen vergaderingen
vrij beperkt van omvang was en vooral in
het teken stond van harmonisatie en opstart. Voorbeelden van agendapunten die
we behandeld hebben zijn het vaststellen
van de gedragscode voor bestuurders, het
handhaven van de gemeentevlag en gemeentewapen en het besluit om de naam
Horst aan de Maas definitief toe te kennen aan de nieuwe gemeente. Een voor
Horst aan de Maas belangrijk onderwerp
kwam afgelopen week op een fantastische
manier in de landelijke pers.
De organisatie ‘Kinderen in Tel’ brengt al
diverse jaren de leefsituatie van de jeugd
in beeld. Als we kijken naar de lijst met namen van dit jaar dan is Horst aan de Maas
in de landelijke top 15 van best scorende

Foto Brendan v.d. Beuken
wijken maar liefst 3 keer vertegenwoordigd. Kronenberg staat op plaats 2, Meterik
op plaats 7 en Melderslo op plaats 13. En
dat terwijl 4.033 wijken beoordeeld zijn. Dit
is iets waar we als gemeente trots op kunnen zijn! Een positieve leefsituatie voor de
jeugd is een onderdeel van leefbaarheid in
de dorpen. Hier zetten we ons als gemeenteraad vol voor in. We staan voor leefbare
en veilige dorpen waar het goed toeven
is. Maar door dat alleen te zeggen zijn we
er niet. Het is zaak om naar de toekomst
toe een duidelijke visie te formuleren over
het leefbaar houden van al onze zestien
kernen. Landelijk onderzoek spreekt over
een daling van inwonersaantallen. Het
bestaansrecht van scholen is in het geding.
Hoe gaan we hier op een zo goed mogelijk manier mee om? Dat zijn zaken die er
werkelijk toe doen op de raadsagenda.
Rudy Tegels, CDA

Burgerpodium

aanleg van de Greenportlane.

De heer De Bruin gaf in het burgerpodium een
toelichting op het verzoek om een gedenkplaat

Procedureverordening Planschade 2010

te plaatsen ter ere van A. van der Helm

Naar aanleiding van een amendement dat

Kaufhold. De heer Hermans plaatste in het
kader van burgerpodium enige kanttekeningen

de SP-fractie over dit agendapunt wordt
de behandeling uitgesteld tot de volgende

bij de toepassing van de Wet Voorkeursrecht

gemeenteraadsvergadering.

Gemeenten.
Delegatieverordening
Spreekrecht raadsleden

De gemeenteraad heeft met meerderheid van

Raadslid H. Weijs (CDA) vroeg in het kader

stemmen de verordening vastgesteld waarin

van het spreekrecht voor raadsleden aandacht
voor de positie van de boomkwekerijsector in

geregeld wordt welke bevoegdheden van de
raad overgedragen worden aan het college.

N.-Limburg. Raadslid R. Bouten (PvdA-PK)
attendeerde de raad op de mogelijkheden van
de Informatiemap Overheidsbijdragen.
Beantwoording schriftelijke raadsvragen
Naar aanleiding van een vraag over de
Maasbeveiliging van de Essentie-fractie
antwoordde wethouder Litjens dat eind
maart de dorpsraden bijgepraat worden over
de stand van zaken. Eveneens stelde de
fractie van Essentie een raadsvraag over de
luchtkwaliteit in schoollokalen. Naar aanleiding
hiervan deelde wethouder van Rensch mee
dat een rijksbijdrage aangevraagd is voor
de verbetering van het binnenklimaat van
4 basisscholen. De fracties van D66 en SP
stelden vragen over de berichtgeving rond
de onteigeningen in het gebied Californië.
Wethouder Litjens gaf in een reactie hierop
aan dat een tweetal kleine fouten gemaakt zijn
in deze procedure. Wel gaf hij hierbij aan dat
dit niet in verhouding staat tot de negatieve
berichtgeving in de media over dit onderwerp.
In het kader van de actieve informatie vanuit
het college gaf wethouder Op de Laak o.a. aan
dat het college het afvalinzamelsysteem van de
voormalige gemeente Horst aan de Maas zo
snel mogelijk voor de gehele nieuwe gemeente
wil doorvoeren.
Ingekomen stukken
Naar aanleiding van de ingekomen stukken
werden een groot aantal vragen gesteld die
door de collegeleden beantwoord werden.
Verslag vorige raadsvergadering
Na enige discussie werd het verslag van de
vorige vergadering vastgesteld.

Gemeentewapen en –vlag
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling
vervallen de voormalige gemeentewapens
en de gemeentevlaggen. De gemeenteraad
heeft besloten dat het gemeentewapen en de
gemeentevlag van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas overgenomen wordt
door de fusiegemeente. Aanvullend heeft
men eveneens besloten dat de naam Horst
aan de Maas de definitieve naam van de
fusiegemeente blijft.
Gedragscode bestuurders
Om de integriteit van de gemeentelijke
bestuurders te waarborgen heeft de
raad voor zichzelf, de wethouders en de
burgemeester gedragcodes vastgesteld. Door
deze gedragscodes heeft de raad een extra
instrument voor zijn controle op het college.
Een amendement van D66 over het publiceren
van de declaraties heeft geen meerderheid
verkregen.

Wilt u meer weten over wat besproken is
tijdens de raadsvergadering?
Op www.horstaandemaas.nl kunt u de
videobeelden van de raadsvergadering
bekijken. Dat kan al daags na de
betreffende vergadering. Nadat het
verslag van de vergadering vastgesteld
is (in de volgende vergadering) kunt u
de vergadering in het digitale archief
raadplegen als videobestand maar ook als
schriftelijk verslag.

Raadsvergaderingen zijn openbaar. Loopt u eens binnen! Er is koffie en thee.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

CDA onderstreept belang van sterke boomkwekerijsector
In de raadsvergadering van 23 februari heeft het CDA aandacht
gevraagd voor een ontwikkelingstraject in de regionale boomkwekerijsector. De sector wil snel voortgang boeken op een aantal punten, zodat
de bedrijven zich ook in de toekomst sterk en gezond kunnen blijven
ontwikkelen. Het CDA onderstreept het belang hiervan en heeft het
college daarom gevraagd haar invloed aan te wenden om het traject te
bespoedigen.
De boomkwekerijsector is een
belangrijke economische pijler voor
de gemeente Horst aan de Maas en
omliggende gemeenten. Zowel voor
de werkgelegenheid die de sector
biedt, alsook vanwege de grote maatschappelijke waarde. Groen wordt
steeds meer in verband gebracht
met leefbaarheid, gezondheid en
duurzaamheid. De sector zorgt ook
voor de nodige bedrijvigheid op het
gebied van recreatie en toerisme. Het
tweejaarlijkse Rozenfestival in Lottum
is hier een sprekend voorbeeld van.
De boomkwekerijbedrijven in
deze regio willen werk maken van
enkele stevige aandachtspunten,

zodat zij goed kunnen inspelen
op de sterk veranderde markt en
omstandigheden waarin zij opereren. Zo willen zij het imago van
de productieregio versterken, hun
afzetmogelijkheden verbeteren, maar
ook investeren in kennis en innovatie.
Verder willen zij in de toekomst over
voldoende ruimte kunnen blijven beschikken. Een aantal boomkwekers, op
initiatief van de gemeente Horst aan de
Maas verenigd in een platform, heeft
onder aanvoering van een onafhankelijke voorzitter reeds een eerste uitwerking gemaakt van deze punten en een
aantal aanbevelingen opgesteld. Deze
moeten nu worden vertaald in een

Boomkwekerijsector moet zich volgens het CDA sterk en gezond blijven ontwikkelen
strategische visie, die de kaders moet
bieden voor alle toekomstige besluiten
en investeringen. De boomkwekers
hechten grote waarde aan concrete,
uitvoerbare plannen, en willen die
graag, waar mogelijk, opgenomen

zien op de investeringsagenda van
Greenport Venlo. De gemeente heeft
deze ontwikkeling geïnitieerd om de
boomkwekerijondernemers in staat
te stellen hun positie te verbeteren.
Daarom heeft het CDA er bij het college

op aangedrongen om erop toe te zien
dat het vervolg voortvarend wordt
ingezet, met maximale betrokkenheid
van de ondernemers zelf.
Henk Weijs
CDA-fractie Horst aan de Maas

Gedragscode; de oude politiek mist weer een kans
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 februari werd gesproken
over de gedragscode voor bestuurders. Hierin staan de afspraken voor het
college van B&W en de raadsleden met betrekking tot integriteit, het
voorkomen van belangenverstrengeling, nevenfuncties, declaraties,
onkostenvergoedingen, buitenlandse reizen en dergelijke.
Alle politieke partijen willen het
vertrouwen van de burger in de politiek herstellen en roepen in koor
dat ze de burgers serieus wil
nemen en dat goede informatie en
openheid daarbij belangrijk is.

Vanwege die gewenste openheid heeft D66 voorgesteld zo open
mogelijk te zijn over alle onderwerpen
van de gedragscode. In de standaardcode (van de VNG) is voor de buitenlandse reizen en de nevenfuncties

wel opgenomen dat deze openbaar
gemaakt moeten worden. D66 heeft
voorgesteld ook de declaraties en de
onkostenvergoedingen openbaar te
maken, maar bij de stemming over dat
amendement bleek dat CDA, Essentie
en PvdA-PK dat niet wilden. Zij zijn van
mening dat iedere burger een beroep
kan doen op de Wet Openbaarheid van
Bestuur om die informatie te krijgen.
Op zich is dat juist, maar dat geldt
ook voor de andere onderwerpen van

K E U K E N S&B A D K A M E RS

Wij zijn op zoek naar een:

Boekhouder/administrateur m/v
De kandidaat dient voor het betreffende vakgebied minimaal een middelbare opleiding te hebben.
Hij/zij moet kunnen werken met Unit 4, Excel en Word. De deeltijdbaan zal 15 tot 20 uur per week
bedragen. Zijn/haar werkzaamheden zullen omvatten de gehele boekhouding, de order administratie
en de facturering.
Wij bieden een werkkring in een mooi dynamisch bedrijf met een degelijk toekomst perspectief,
een goede werksfeer en een goede beloning. Voor meer informatie: Tel. 077-397 90 00.
Sollicitaties met bijgevoegde pasfoto graag naar:
Henk Bovee Horst, t.a.v. Enrico Bovee
Handelstraat 13, 5961 PV Horst. Of mail naar: henk@bovee.nl

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

BOSPLANTSOEN maat 60/90

06 22944564 of 077 4678186

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

goedingen. Er is een goed Hollands
spreekwoord: ‘Vertrouwen is goed,
controle is beter’. Ik zou willen zeggen; vertrouwen is goed, actieve
openbaarmaking is veel beter voor
het imago van de politiek. Actieve
openbaarmaking was een nieuwe
mogelijkheid om te laten zien, dat
men de burger serieus neemt, maar
helaas is ook deze kans weer gemist.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Verbetering
binnenklimaat
De gemeente Horst aan de Maas wil tussen de 4,5 en 5 ton
investeren in de verbetering van het binnenklimaat van diverse
basisscholen in onze gemeente. Het gaat om basisscholen de
Samensprong (Grubbenvorst), Weisterbeek (Horst), Megelsheim
(Meerlo) en de Mariaschool in Tienray. Dat heeft Dagblad de
Limburger afgelopen vrijdag gemeld.
Een woordvoerder van de
gemeente gaf bij de krant aan
dat het binnenklimaat in de
basisscholen momenteel niet
slecht is. De gemeente hoopt 2,5
tot 3,0 ton van het rijk te ontvangen en het overige deel zal van
de schoolbesturen en de gemeen-

te zelf komen. Om de luchtkwaliteit te verbeteren zullen er
bij de scholen op diverse punten
aanpassingen worden gedaan.
Zo zal de isolatie, luchtverversing,
ventilatie, verlichting, verwarming en zonwering worden
aangepast.

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

Al meer dan 15 jaar
een begrip in de regio!

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

de gedragscode, waarover in de code
wel openbaarmaking is afgesproken.
Waarom dan niet hetzelfde afgesproken voor de declaraties en onkostenvergoedingen? De politiek had met
vrijwillige openbaarmaking kunnen laten zien dat men echt werk wil maken
van het herwinnen van vertrouwen bij
de burgers door ook over dergelijke
zaken open te zijn en hen actief te
informeren. Zeker als dat gaat over
zaken als declaraties en onkostenver-

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825
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Belangengroepen Sevenum roepen gemeente Horst aan de Maas
op afspraken na te komen
Zeven Belangengroepen in Sevenum roepen de gemeente Horst aan
de Maas op vast te houden aan de afspraken die zijn gemaakt om de
zogenoemde Mega-IV bedrijven in de voormalige gemeente Sevenum
uitsluitend te huisvesten in het aangewezen Landbouw Ontwikkelings
Gebied (LOG) Trade Port West.
De politiek in Sevenum heeft 14
januari 2008 besloten om als eerste
het zoekgebied LOG Trade Port West
te bestemmen voor maximaal vier
grotere nieuw te vestigen IV bedrijven. Nieuw te vestigen bedrijven
zouden daar dan naar toe geleid
worden geïntegreerd in de plannen
van Klavertje 4.
In lijn met dit voornemen heeft
de toenmalige gemeente Sevenum
aan het bedrijf KLEVAR geweigerd om
de ruimtelijke procedure te starten

om een vestiging in het zoekgebied
LOG Kleefsedijk mogelijk te maken.
Nu heeft KLEVAR met succes deze
weigering juridisch aangevochten.
De rechter oordeelde dat de basis voor
het weigeren van het starten van de
ruimtelijke procedure niet voldoende
was onderbouwd.
Afspraak
De zeven Sevenumse belangengroepen zijn nu verbaasd en boos,
omdat ruim voordat deze raads-

vergadering plaatsvond een goed
gemotiveerd schrijven door drie van
de nu ondertekenende zeven belangengroepen werd gericht aan B&W, de
raad en de pers.
In deze oproep werd beargumenteerd en indringend verzocht alleen
het zoekgebied LOG Trade Port West
open te stellen voor een beperkt
aantal nieuwvestigers en de andere
twee zoekgebieden te bestemmen als
ware het verwevingsgebied.
Een meerderheid in de raad was het
toen volledig eens met deze zienswijze. Dit werd zo ook vastgesteld.
Afspraak is afspraak
Echter, lopende de bewuste raadsvergadering ging de Sevenum –2000

fractie mee met een amendement van
het CDA. Men besloot toen dat er ook
in het zoekgebied LOG Kleefsedijk en
het LOG ten noorden van Kronenberg
in principe en onder voorwaarden
beperkte mogelijkheden geboden
moest worden voor nieuwvestigers IV.
Dit kwam pas aan de orde wanneer
het LOG Trade Port vol zou zijn, werd
door eenieder onderstreept en op dat
moment opnieuw bekeken.
Gezien deze afspraak is het
duidelijk dat er voor bedrijven elders
dan in Trade Port geen mogelijkheden
zijn, ook niet voor KLEVAR (afspraak
is afspraak). Hierdoor is de beheersbaarheid van een massale toestroom
van nieuwe IV bedrijven naar het
Sevenumse land vastgelegd en wan-

neer men zich aan afspraken houdt
ook niet in de waagschaal gesteld,
wat nu als beeld wordt geschapen.
Zeggen en doen
De genoemde zeven belangengroepen vrezen dat bij het niet
nakomen van gemaakte afspraken
de rapen gaar zijn en de druiven zuur. We verwachten dat de
gemeente bij machte is om de rechterlijke uitspraak om te buigen (zoals
afgesproken) naar het standpunt
dat KLEVAR zich alsnog behoort aan
te melden voor vestiging in het LOG
Trade Port West, waar Klavertje 4
ruim voor open staat.
Info via Groengroep Sevenum
Wim Dekkers 077 467 2506

Uw leefbaarheid onderzocht
Rond de zomer van 2009 is de leefbaarheid in alle dorpen van de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas onderzocht. De resultaten daarvan zijn nu
bekend. Maar liefst zeven dimensies zijn bekeken: woonklimaat, veiligheid,
sociaal klimaat, voorzieningen, bestuurlijk klimaat, identiteit woonkern en
werkklimaat. In de tien kernen van de vroegere gemeente Horst aan de
Maas werd het onderzoek ook in het jaar 1999 en 2005 uitgevoerd. De
resultaten hiervan kunnen dus vergeleken worden met nu. Het algemene
beeld ziet er goed uit.
In totaal werden 7.400 van de
15.840 huishoudens gevraagd te
reageren op de enquête. De respons
was 28%. 2.070 huishoudens reageerden op papier of via e-mail. Daarnaast
waren er 435 reacties op een speciale
jongerenenquête. In onze twee kleinere
dorpen, Griendtsveen en Evertsoord,
werd nog aanvullend telefonisch
geënquêteerd. Dit was noodzakelijk om
een steekproef van voldoende omvang
te hebben.
Het woonklimaat wordt met
bijna een acht beoordeeld. In de oude
gemeente Horst aan de Maas is de
waardering vanaf het eerste onderzoek
in 1999 gelijk gebleven. Opvallend is
dat de wens om te verhuizen lager ligt
dan in de voorgaande jaren. Is dit een
gevolg van de economische crisis?
Nu wil 14% binnen vijf jaar verkassen,
eerder was dit nog 20%. Er is vooral
behoefte aan gelijkvloers wonen en
aan kleinere woningen. De toenemende vergrijzing wordt zichtbaar!
De jongeren willen het liefst op
kamers en dan in een ander - groter?
- dorp. Bijna alle jongeren denken dat
het niet gemakkelijk zal zijn iets in het
eigen dorp te vinden.
Het gevoel van veiligheid ligt op
bijna 100%; een flinke toename ten
opzichte van de eerdere onderzoeken.
Te hard rijden, hondenpoep en rommel
op straat zijn het meest irritant. En juist
jongeren geven aan het meest last te
hebben van andere jongeren. Ondanks
het hoge gevoel van veiligheid zijn
er verbeterpunten: meer verlichting,
meer politie, betere verkeersveiligheid,
lagere verkeerssnelheid en vermindering van de overlast door hangjeugd.
Over het sociaal klimaat zijn de
huishoudens en de jongeren redelijk
tevreden. Van alle huishoudens doet
55% aan vrijwilligerswerk, bij de
jongeren is dat een kwart. Twee derde
van de huishoudens is lid van één
vereniging. Ruim een kwart is lid van
meerdere verenigingen.

De helft van de jongeren is lid van een
vereniging. Bijna iedereen heeft naast
het lidmaatschap van een vereniging
sociale contacten via informele groepen, zoals buren of een kaartclubje.
Het aantal huishoudens dat aan mantelzorg doet, lag in 2009 op 21% en dat
is hoger dan in 2005. Zeven van de tien
mantelzorgers besteedt hier meer dan
acht uur per week aan.
Volgens een meerderheid van
de jongeren zouden er in een dorp
voorzieningen moeten zijn zoals een
winkel, een uitgaansgelegenheid en
een sportgelegenheid. De huishoudens
denken hier wat realistischer over.
De helft van de huishoudens vindt dat
er voldoende speelvoorzieningen voor
kinderen zijn; 17% vindt het aantal
echter onvoldoende. Bijna de helft van
de huishoudens doet de boodschappen
in eigen dorp. Een derde winkelt elders
in de gemeente. Slechts 1% winkelt
buiten de gemeente. Een derde van
de huishoudens maakt gebruik van
openbaar vervoer. Dit is een toename
ten opzichte van eerdere jaren.
Volgens een kwart van de huishoudens gaat het voorzieningenniveau de
laatste jaren vooruit. Een iets groter
gedeelte, namelijk 29%, vindt dat er
sprake is van achteruitgang. In een
samenvattende vraag worden de voorzieningen in het algemeen echter weer
als beter beoordeeld.
Het algemene bestuurlijke
klimaat krijgt een hogere beoordeling dan in eerdere jaren. Een op de
drie huishoudens vindt dat de huidige
gemeente de belangen van het dorp
voldoende behartigt. Wel ziet men
graag verbetering op het gebied van
verkeersveiligheid, woningbouw,
welzijnsvoorzieningen en speel- en
groenvoorzieningen. Ruim een derde
vindt dat de dorpsraad de belangen
goed behartigt. Door 6% wordt dit als
slecht beoordeeld.
Men voelt zich verbonden met
het eigen dorp en men is er trots op.

De dorpen hebben een eigen identiteit, dat vindt meer dan 60% van de
ondervraagden. Eigen voorzieningen
in het dorp zijn de beste manier om
de eigen identiteit te behouden.
Verkeersveiligheid en de aanwezigheid
van gezondheidszorg vindt men
belangrijk.

Het werkklimaat wordt alleen in
getallen weergegeven. Een derde van
de geënquêteerden werkt of volgt
onderwijs binnen de gemeente. Ruim
80% van de jongeren werkt, al dan
niet naast een studie. Ze werken voornamelijk in de land- en tuinbouw of
als oppas. De resultaten zijn in 2009

besproken in een - slecht bezocht
- jongerendebat en vier geslaagde
dorpsgesprekken. Hier werden de
voorlopige resultaten toegelicht en
besproken. Erover praten levert nogal
wat meer informatie op dan het lezen
van rapporten. Deze zijn in te zien via:
www.horstaandemaas.nl.

Peter van der Hurk LIVE
bij Fletcher Hotel-Restaurant Rooland
• Zaterdag 10 april 20:00 uur
• Twee uur durende show
• Kans op een persoonlijke reading aan de hand
van een door u ingeleverd voorwerp
• Antwoord op brandende vragen
• Ook mogelijk inclusief luxe 3-gangen diner!

SHOW

€39
P.P.

INCL. WELKOMS

Kijk voor een overzicht van alle shows en boekingsmogelijkheden
op www.fletcher.nl/petervanderhurk

TDRANK JE

SHOW + DINER €64 P.P. INCL. LUXE 3-GANGEN DINER

Boek voordelig en snel via WWW.FLETCHER.NL/PETERVANDERHURK
of bel onze receptie op 077 - 473 66 66
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Besturen in crisistijd?
De economische crisis gaat natuurlijk niet aan de overheid voorbij.
Als ze niets zou doen, zou de overheid te maken krijgen met lagere
inkomsten en hogere uitgaven. Lagere inkomsten zouden er zijn door
lagere belastingopbrengsten, hogere uitgaven door meer uitkeringen.
Dat betekent dat er ingegrepen moet worden. De plannen voor de bezuiniging van 35 miljard moeten nog gemaakt worden. Door de breuk in het
kabinet treedt hier ernstige vertraging op. De gevolgen voor Horst aan de
Maas zijn nu niet te overzien. Wat kan de gemeente verder doen?
De bloedsomloop van de economie
is verstoord door de kredietcrisis.
Massale onverantwoorde hypotheken,
buitensporige bonussen en een gebrekkig toezicht van overheden hebben
hiertoe geleid. Banken en verzekeraars
moeten terug naar hun eigenlijke taak
en weer dienstverlenend worden aan
de echte economie, waar de daadwerkelijke productie plaatsvindt.

Alles wat ter wereld
gemaakt wordt, is in
Horst aan de Maas te
vinden
Het vorige kabinet heeft laten zoeken
naar manieren om in 2015 het financiële gat te dekken dat kan oplopen
tot 35 miljard euro. Dat is ongeveer 20
procent van de jaarlijkse begroting van
het rijk en evenveel als de begroting
van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Dat dit gevolgen
heeft voor de gemeente, is duidelijk. Er

zijn forse kortingen aangekondigd op
de uitkeringen uit het Gemeentefonds.
Bedrijven in de gemeente hebben op
hun eigen manier met de crisis te maken. Het aantal bouwvergunningen liep
in 2009 met 23% terug ten opzichte
van 2008.
“De gemeente Horst aan de Maas
wordt als gevolg van de kredietcrisis
en de daaropvolgende economische
recessie geconfronteerd met flinke
bezuinigingen. De omvang van deze
bezuinigingen en de manier waarop
deze wordt vormgegeven, is op dit moment nog onvoldoende in te schatten.
Maar het moet helder zijn dat we
fundamentele keuzes moeten maken,
die ingrijpend zullen zijn. De nieuwe
coalitie gaat deze verantwoordelijkheid
niet uit de weg. De tijd dat alles kon en
alles werd gehonoreerd, is voorbij.
De inzet van deze coalitie is te
komen tot een solide financieel beleid
en een financieel gezonde nieuwe
gemeente, die aanpakt wat echt
noodzakelijk is. Dit betekent dat we

veel zaken niet doen of uitstellen. Wij
willen hier vooraf helder en transparant
in zijn.”
Dit is de inleiding van het coalitieakkoord dat PvdA-PK, Essentie en CDA
sloten. De kans dat uw ozb de komende jaren met sprongen omhoog zal
gaan, is niet erg groot. De fractievoorzitters van de grote landelijke partijen
kondigden in een debat, nog voor de
val van het kabinet, aan dat dat niet
de bedoeling is. Het gat kan dan alleen
maar gedicht worden door op de uitgaven te bezuinigen. De komende tijd zal
duidelijkheid verschaffen.

De kracht
van de gemeente
wordt bepaald
door haar
economische positie
De coalitie vindt economische
bedrijvigheid er belangrijk. “De kracht
van de gemeente wordt bepaald door
haar economische positie. De nieuwe
gemeente streeft naar een dynamische, innovatieve en toekomstbestendige economische ontwikkeling.
Bedrijven/initiatiefnemers worden zo
veel mogelijk vanaf het begin door de
gemeente begeleid, zodat richtlijnen
en kaders duidelijk zijn. Ook dit leidt

ertoe dat zij minder regeldruk ervaren”, zo is te lezen in het coalitieakkoord. In deze zinsneden kan Gijs Moes
zich helemaal vinden. Hij is accountmanager bedrijven voor de gemeente.
Onder andere als oud-wethouder in
de gemeente Boxmeer weet hij wat
er leeft bij ondernemers. Hij is onder
de indruk van de bedrijvigheid in Horst
aan de Maas. “Alles wat ter wereld gemaakt wordt, is in Horst aan de Maas
te vinden”, zegt hij.
Tot zijn taak hoort het onderhouden van contacten met de bedrijven.
Ook informeert hij bedrijven over het
gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld
ten aanzien van bestemmingsplannen. Op maandag 9 november 2009
vond in het Gasthoes de bijeenkomst
‘Ondernemen tijdens crisis’ plaats. De
gemeente telt ruim 2500 bedrijven; op
deze bijeenkomst waren 250 bedrijven vertegenwoordigd. “Het onderling contact en elkaar kennen is voor
ondernemers erg belangrijk. Door de
OTC-bijeenkomst en de PMRO wordt dit
gestimuleerd”. Op de OTC-bijeenkomst
werd de eerste voucher voor gratis advies uitgereikt. Hiervan zijn nog exemplaren beschikbaar. Op deze manier
laat de gemeente zien zich iets gelegen te laten liggen aan de gevolgen
van de crisis. De markt en de kwaliteit
van het ondernemerschap moeten
de rest doen. Om in aanmerking te

Valise voorjaarsworkshops
Vegetatief Vormgeven
Schilderen
Groepsarrangementen

Voor Ha-Tha yoga (zachtere vorm)
en Ashtanga yoga (pittige vorm)
Ook yoga voor ouderen en voor
mensen met een bewegingsbeperking
door bijvoorbeeld reuma.

Informatie: (06) 12 69 79 35,
info@valise.nl of kijk op www.valise.nl

atelier & natuur
De Hees 23, 5975 NL Sevenum

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

Yogacentrum L’Espoir
yogalespoirhorst@home.nl
tel. 077-3988482 of 3985136

Bespreking Poll week 07

Bewakingsbeelden van een misdrijf dienen altijd vrijgegeven te worden in
het belang van het onderzoek
Het overgrote gedeelte van de bewoners van Horst aan de Maas hebben
geen mededogen voor raddraaiers. Een overweldigende meerderheid van 92
procent vindt dat de identiteit van vandalen gerust gepubliceerd mag worden in het belang van het onderzoek. Een reactie van een van de bezoekers:
“Wanneer je niets hebt gedaan hoef je nergens bang voor te zijn. Wanneer je

moedwillig iets vernielt vind ik dat de privacy geen rol meer speelt.” Het vertonen van de beelden van de vernieling bij de HEMA in Horst heeft overigens
tot nu toe nog niet de aanhouding van één of meer van de vier betrokken
personen geleid. Wel heeft de politie naar aanleiding van de uitzending enkele
reacties ontvangen. Deze informatie wees echter nog niet naar de daders.

Pinnen helpt schulden in de hand
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeente Horst aan de Maas wil iedereen aan het pinnen hebben.
Daarom is de actie PIN&WIN in het leven geroepen. Het plastic betalen
heeft namelijk de toekomst volgens de partijen die betrokken zijn bij de
actie: “Pinnen is erg handig en bevordert daarbij de veiligheid, die van de
consument en die van de winkelier.” Overvallers zouden bijvoorbeeld geen
buit meer maken wanneer er geen contanten in een winkel aanwezig zijn
en ook een tasjesrover heeft niets aan een plastic pasje zonder codes.
Een typisch geval van een win-win situatie zou u zeggen. Toch heeft de
redactie van HALLO opgepikt dat niet iedereen daar zo rooskleurig over
denkt. Volgens verschillende criticasters heeft het plastic betalen een
heleboel nadelen, met als grootste struikelpunt: het in de hand werken
van schulden. De consument zou helemaal geen overzicht meer hebben op

zijn uitgavenpatroon. Dat zou het roekeloos spenderen in de hand werken,
met alle gevolgen van dien. Volgens deze partij doemdenkers zit de schuldsanering dan ook vol met mensen die hun uitgaven totaal niet meer in de
hand hebben, simpelweg omdat er geen overzicht meer is. De consument
zou veel meer waardebesef hebben bij een fysiek briefje van 50 euro dan
bij een plastic pasje wat door een gleufje getrokken wordt. De redactie
van HALLO is daarom benieuwd wat uw mening is over het elektronische
betalen, wat zijn uw ervaringen en argumenten? Daarom deze stelling:
Pinnen helpt schulden in de hand.
Geef uw mening via de website. Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide
reactie daar te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 08) > Het gemeentebestuur had moeten kiezen voor een nieuwe vlag en een nieuw wapen
voor de nieuwe gemeente > eens 36% oneens 64%

komen voor een van de resterende
vouchers kunt u contact opnemen met
Gijs Moes. Telefoon: 077 477 94 74 of
g.moes@horstaandemaas.nl.

Cactus
Column

Baantjes

Het zal niemand verwonderen
dat binnenkort veel babyjongetjes de doopnaam Jan-Peter
gaan krijgen. Immers, het
vernoemen naar helden,
voetballers en popsterren is een
gebruikelijk iets. Jan Peter
Balkenende nu, is de naam van
een groot man. Iemand die
viermaal achtereen zijn Waterloo
heeft gevonden is immers veel
beroemder dan Napoleon die het
maar éénmaal is gelukt!
Maar Jan Peter wordt opnieuw
lijsttrekker van het CDA met als
motto: vijfmaal is scheepsrecht.
Dat hij duidelijk is gepiepeld
door de PvdA mag de pret niet
drukken, de Bos aanhangers
hebben het landsbelang
ingeruild voor eigenbelang en
angst, angst dat de gemeenteraadsverkiezingen slecht zullen
aflopen. (Was Ad Melkert
destijds ook niet zo bang voor
Pim Fortuyn?)
Nu komt de grote vraag wat
of er met de afgetreden bewindslieden gaat gebeuren.
Voor enigen van hen is het
duidelijk, de staatssecretaris van
buitenlandse zaken Frans
Timmermans zal wel burgemeester van Maastricht worden.
Op zichzelf geen gek idee want
hij kan dan meteen de Belgen
onder de duim houden en zijn
Franse woordjes blijven spreken,
zoals cordon solitaire of cordon
bleu. Overigens, Geert kiest voor
het laatste.
Ronald Plassterk gaat zijn
langgekoesterde wens in
uitvoering brengen, hij opent
binnenkort een exclusieve zaak
in hoeden en petten.
Ex-minister Cramer wordt bij
het Floriade gebeuren betrokken
om natuur en milieu in de gaten
houden en toe te zien dat de
juiste kassen bij de juiste
mensen worden onteigend.
Wouter Bos gaat eerst thuis
rustig tot zichzelf komen en wil
de naam Maxime niet meer
horen. Misschien gaat hij weer
de Tweede Kamer in om zich luid
en duidelijk tegen het CDA te
verklaren, het spel der zwarte
pieten ligt vanaf nu naast de
ontbijtbordjes in huize Bos.
In het landsbelang, zullen we
maar opnieuw zeggen!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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New Kids Party met de Canix Huis DJ’s

De New Kids Party: Schultenbräu, lange matten, gabber muziek
en slippers met witte sokken.
De dresscode voor dit feest is
natuurlijk bekend: Cavello, Australian,
vale spijkerbroeken, matjes, snorren
enzovoort.

Uiteraard wordt op deze avond
alleen maar jaren ‘90 gabber muziek
gedraaid en wordt er Schultenbräu
en bakpao verkocht. De look-a-like
contest zal een van de hoogtepunten
van de avond worden. Het feest begint
om 21.00 uur.

Tickets Alcatrazz
te koop
De tickets voor de vierde editie
van het Dance Festival Alcatrazz zijn
vanaf deze week online te bestellen.
Het feest vindt zaterdag 5 juni plaats
bij de kasteelruïne in Horst. Op het festivalterrein zullen vier podia zijn met elk
hun eigen muziekstijl. Zo zal er House,
Electro, Hard-style en Early rave ten
gehore worden gebracht door nationale
en internationale artiesten. Ook is er
dit jaar een uitgebreid lounge gedeelte
waar bezoekers kunnen relaxen.
Om alvast een voorproefje te
geven van wat er dit jaar allemaal
gaat gebeuren op het festival, kun je
vanaf maandag 8 maart de nieuwe
trailer van 2010 op de website www.
alcatrazz.nl bekijken. Vanaf 1 april kan
de bezoeker ook de overige informatie
over het festival vinden op de site en
wordt men op de hoogte gehouden
van het laatste nieuws.

Draaiorgels bouwen
en vogelkastjes maken
Het is pas begin maart en de lente laat nog even op zich wachten, maar
vogels zijn al weer actief. De beestjes zijn namelijk al op zoek naar een
geschikt plekje om eieren te leggen en hun jongen groot te brengen. In alle
tuinen zijn de ruzies om de beste plekken zicht- en hoorbaar en worden die
plekken vervolgens hardhandig verdedigd.

ERA MAKELAARS VERKÓPEN HUIZEN
KRONENBERG
TORRESTRAAT 23

HEGELSOM
REYSENBECKSTRAAT 9

SWOLGEN
SCHOOLSTRAAT 22

GRUBBENVORST
DE PLAGGENHOUWER 20

NIEUW!!!

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van  137.500,- k.k. De maandelijks
fiscaal aftrekbare canon is  214,50. Vraagprijs
bij aankoop met eigen grond  189.000,- k.k.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van  180.000,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is  188,83. Vraagprijs
bij aankoop met eigen grond  229.000,- k.k.

Halfvrijstaande woning met aan de achterzijde
toegang tot bos. 4 slaapkamers en keurige
badkamer. Diepe achtertuin (18 m).

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

Perceeloppervlakte 280 m2.
Inhoud ca. 415 m3.

Perceeloppervlakte 225 m2.
Inhoud ca. 430 m3.

KOOPSOM  137.500,- K.K.

KOOPSOM  180.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  199.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  199.999,- K.K.

HORST
DOOLGAARDSTRAAT 5

HORST
HERSTRAAT 6

HORST
METERIKSEWEG 102

HORST
BROEKWEG 15

NIEUW!!!

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van  225.000,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is  385,- Vraagprijs bij
aankoop met eigen grond  324.000,- k.k.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van  225.000,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is  396,00. Vraagprijs
bij aankoop met eigen grond  329.500,- k.k.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van  152.500,- k.k.- De maandelijks
fiscaal aftrekbare canon is  472,50. Vraagprijs
bij aankoop met eigen grond  295.000,- k.k.

KOOPSOM  225.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  225.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  152.500,- K.K.

Vrijstaande levensloopbestendige woning
op korte afstand van centrum. Per direct
aanvaardbaar.
Perceeloppervlakte 659 m2.
Inhoud ca. 650 m3.

VRAAGPRIJS  298.000,- K.K.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
HORST
HELMESSTRAAT 28

HORST
PAULUS POTTERSTRAAT 11

HEGELSOM
PASTOOR DEBIJESTRAAT 60

SWOLGEN
DONKSTRAAT 7

Zaterdag 6 en zondag 7 maart zijn
kinderen welkom om zelf nestkastjes
te komen maken in streekmuseum
De Locht. Dit zal gebeuren onder leiding van een ervaren nestkastjesbouwer die het gehele weekend aanwezig
is. Volwassenen kunnen ondertussen
kijken naar een demonstratie draaiorgels bouwen, zodat ook dit weekend
weer een boeiend uitje is voor alle
generaties in het Melderslose museum.
Ook is er tot en met 1 april de
prachtige tentoonstelling ’Gewassen
en Gestreken’. In de speciaal daarvoor ingerichte ruimte wordt getoond

hoe het wassen en strijken zich in de
afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld
van puur handmatige zware arbeid tot
de huidige bezigheid met wasautomaten. Uiteraard zijn er werktuigen uit
alle jaren tentoongesteld en is er veel
schriftelijke informatie beschikbaar.
Het museum is tot 1 april geopend
op woensdag van 14.00 uur tot 17.00
uur en op zaterdag en zondag van
11.00 uur tot 17.00 uur. Groepen
kunnen, op afspraak, ook op andere
tijden terecht. De demonstratie en het
maken van de vogelkastjes beginnen
om 13.00 uur.

Band Battle 2010
Zondag 7 maart start de tweede ronde van de Band Battle 2010 in
OJC Knor. Vanaf 8 uur ’s avonds start de eerste band optreden. Iedere
muziekformatie heeft deze avond 40 minuten de tijd om z’n kunsten
te vertonen. Een jury gaat beslissen wie de winnaar wordt. De
uiteindelijke drie winnaars van deze avond zullen zaterdag 27 maart
strijden om de titel met als prijs een cheque t.w.v. 500 euro.

Swolgen Rocks
Wegens het grote succes van vorig jaar vindt op 23 maart de tweede
editie van Swolgen Rocks plaats.
Ruim appartement met 3 slaapkamers,
garagebox en parkeerplaats. Zonnebalkon op
zuiden en dakterras.

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

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.

Woonoppervlakte 145 m2.
Inhoud ca. 465 m3.

Perceeloppervlakte 1271 m2.
Inhoud ca. 425 m3.

Perceeloppervlakte 1834 m2.
Inhoud ca. 485 m3.

Perceeloppervlakte 1725 m2.
Inhoud ca. 633 m3.

VRAAGPRIJS  349.000,- K.K.

MEERLO
PESCHWEG 10

Uniek en rustig gelegen vrijstaande woning op zeer
royale kavel. Ind. Woonkamer met veel lichtinval,
ruime leefkeuken, serre/tuinkamer, badkamer. 1e
verd. 3 ruime slaapkms. Vrijstaande dubbele garage.
Geheel omsloten tuin v.v. zwembad voll.privacy.

VRAAGPRIJS  369.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  385.000,- K.K.

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60
F 084 711 46 63
Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij

Perceeloppervlakte 2820 m2.
Inhoud ca. 500 m3.

VRAAGPRIJS  449.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  399.000,- K.K.

HORST
BLAUWVERVERSTRAAT 30
NIEUW!!!

Geheel gemoderniseerde halfvrijst. woning. Ind: woonkamer, luxe open keuken. Begane grond v.v. massief
eiken vloer. 1e verd: 3 gerenoveerde slaapkamers en
design badkamer. Via vaste trap naar 2e verd., mogelijkheid 4e slaapkamer. Grote overkapping aan achterzijde.
Perceeloppervlakte 358 m2.
Inhoud ca. 420 m3.

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

VRAAGPRIJS  274.000,- K.K.

Omdat een festival moet groeien
en niet krimpen hebben de organisatoren besloten dit jaar geen twee, maar
drie bands uit te nodigen. Ook zal een
heuse rock-dj het festival komen opleuken. De line-up: International*Paper,

CRE8 en Cherry Bomb. Zoals gezegd
draait tussen de bands door rock-dj
Fonteinus. Swolgen Rocks vindt plaats
in café-zaal Wilhelmina in Swolgen.
De festiviteiten beginnen om 19.00 uur
en de entree bedraagt vijf euro.
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Eerste namen
Weistock
Festival
bekend
Ook dit jaar zal OJC Canix
weer het jaarlijkse festival
Weistock organiseren. Weistock
zal plaatsvinden in de zomer op
17 en 18 juli. Uiteraard weer op
de skatebaan.
Dit zal dus weer twee dagen
feest zijn met muziek, cabaret, een
vleugje kunst en een gezellig pilsje.
De eerste namen van het festival
staan al vast:
The Pinebox Boys (USA, Horrorbilly)
Remorse (Thrash Metal),
Shoarmapapa En De Pittige Pita’s
(Cabaret), The Tumblin’ Dice
(Rolling Stones Tribute), Tributör
(70s & 80s Heavy Metal/Hardrock/
Classic Rock), S.T.O.E.R. (Stoere
Patsers Tribute), DJ Peppie (Metal
DJ) en 5 Minute Window (Metal).
Hou de website van Weistock
(www.canix.nl/weistock) in de
gaten, want er komt nog veel meer
fijns bij!

15 VRAGEN

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

aan Buddy Janssen

Tuin- en bestratingspecialisatie

Tuinontwerp
Tuinaanleg
Minigraver
Miniloader
Kunstgras
(Sier) bestrating
Nieuwstraat 134 - 5961 HG
Horst - T: 06 10 79 29 92
E: info@tuin-bestrating.nl
www.tuin-bestrating.nl

Buddy speelt graag piano
Naam:
Buddy Janssen
Leeftijd:
15 jaar
Woonplaats:
Swolgen

Waar zit je op school?
Ik zit op het Dendron College in Horst
en volg daar momenteel vwo-4.
Wat is je favoriete muziek?
Ik luister echt naar van alles. Van
relaxte Reggae tot Hard Metal. Maar
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het liefste hoor ik toch nog muziek van
Metallica en Michael Jackson.
Wat is je favoriete film?
Ik heb niet echt een favoriete film.
Maar de nieuwe bioscoophit Avatar
vond ik wel een prachtige film!
Wat wil je later worden?
Ik heb nog geen idee. Ik zit nu in
de vierde en heb een breed pakket
gekozen, dus het kan nog alle kanten
op.
Wat is je favoriete drankje?
Af en toe een lekker koud pilsje,
natuurlijk met mate(n).
Waar ga je uit?
Vrijdags ben ik te vinden in Horst en
zaterdag is het meestal wat zitten
bij vrienden. Maar als er ergens een
festival is, ben ik ook zeker van de
partij!
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Minder uitgaan zou goed zijn voor mij
en mijn portemonnee, maar dat zal
wel niet gaan lukken!
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Het is wel een gezellig dorpje. Met
name tijdens de kermis hangt er een
leuke sfeer!
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Misschien wat meer organiseren voor
jongeren. Er is niet zo veel te doen
voor de jeugd in mijn dorp.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Ik zou later graag gaan backpacken in
Australië.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
God, een stuk of 60? Ik doe er niet zo
veel mee.
Wat is je favoriete eten?
Ik eet vrijwel alles, maar een van mijn
favorieten is toch wel de Italiaanse
keuken.
Welke hobby’s heb je?
Ik speel piano en ga een paar keer per
week hardlopen in de bossen. Verder
natuurlijk uitgaan en lekker lang
uitslapen!
Naam van je favoriete (huis) dier?
Chica, onze lieve hond. Echt een
allemansvriendje!

Circusvoorstelling
in De Kroevert Kronenberg

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

Tel. 06 55 12 69 96

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

Peuters in polonaise maken een ereronde door de circuspiste
In Kronenberg hebben onlangs
de peuters van peuterspeelzaal
De Toren samen met de kleuters van
basisschool De Kroevert een echte
circusvoorstelling gehouden.

Het was een gezamenlijk project met
als afsluiting een voorstelling voor
alle papa’s en mama’s en opa’s en
oma’s. De speelzaal was tot de nok
toe gevuld met belangstellenden.

Wel waren de circusartiesten best
wat zenuwachtig voor dit belangrijke optreden. Maar desondanks
werden alle geleerde kunstjes perfect
uitgevoerd.

Mies&Flo
Column
Botsauto
Ondanks dat het nog geen
kermis is en wij eigenlijk nog
geen gebruik kunnen maken
van onze lievelings-kermisattractie, de botsauto’s,
hebben wij toch stiekem al het
botsauto-gevoel mogen
ervaren.
Net één uurtje het rijbewijs
in bezit is het tijd voor een
pretrit-à-la-McDrive! Met z’n
tweeën kruipen we het kleine,
oude, krakkemikkige autootje in.
Muziek vol open, waar we
natuurlijk hard mee ‘meeblèrden’. Bijrijder Flo diep onder
de indruk van Mies haar drivingskills. Toeteren naar alle hotties,
in stijl à la koningin Bea naar
iedereen zwaaien, de ruitensproeiers dertigduizend keer
uitproberen want dat ruikt zo
lekker en onszelf bewonderen in
alle spiegels die we maar
kunnen ontdekken.
Als we langs het tankstation
rijden en ons tankie toch nog
moeten vullen valt ons oog op
de grote blauwe letters van de
Carwash. Binnen één seconde
roepen we allebei tegelijk:
“Jaaa!” Als kleine kinderen
genieten we van al het schuim
en de vele borstels om de auto.
De auto is brandschoon maar het
liefst zouden we er nog een
keertje doorheen gaan.
We besluiten toch verder te
rijden richting McDonald’s. Daar
aangekomen blijkt de parkeerplaats bomvol te zijn. Hysterisch
gillend rijden we tussen de vele
auto’s. Als Flo in paniek roept:
“Plaats!”, reageert Mies meteen
en ramt de auto zo snel mogelijk
in de achteruit. De auto schiet
toch iets harder naar achteren
dan dat wij hadden ingeschat.
Maar onze plaats, die hebben
we. Als een mevrouw met oren
waar de stoom uitkomt aan ons
raampje komt, schrikken wij ons
in eerste instantie dood van deze
cruella-verschijning. Wij nog van
geen kwaad bewust komt deze
eigenaresse van een Fiat Panda
ons haarfijn de situatie uitleggen. Stomverbaasd waren wij
nadat deze mevrouw ons verteld
had wat er gebeurd was en
beseften wij eindelijk dat we
‘geboetst’ hadden. Het gevolg
van onze enthousiaste zoekactie
naar een plaatsje was namelijk
een gedeukte nummerplaat van
de auto van deze mevrouw.
Schamend boden wij meteen
onze excuses aan. Gegevens en
nog meer excuses uitgewisseld
genoten wij toch nog van dewaar-wij-ons-lang-op-verheugdhadden-McDonald’s-Frietjes!
Happy Meal!
Mies&Flo
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Gelijkspel voor Seta-teams
uit Sevenum
Afgelopen zaterdag stond een thuiswedstrijd op het programma voor zowel de meisjes als de jongens van
tafeltennisvereniging Seta uit Sevenum. De meisjes ontvingen streekgenoot Summa/Red Stars uit Venray en de
jongens kregen HTC 2 uit Hoofddorp op bezoek. Beide teams kwamen niet verder dan een gelijkspel.
te winnen van een van de sterkste
HTC-spelers. Het 5-5 gelijkspel valt
uiteindelijk niet tegen, al houden we
het gevoel dat we er meer uit hadden kunnen halen.

S.V. Lottum1 kampioen

Korfbalsters halen titel binnen
Het dames korfbalteam van
S.V. Lottum 1 heeft in een bomvolle
sporthal de Kubus in Deurne de kampioenstitel opgeëist. Na de twee laatste wedstrijden overtuigend te hebben
gewonnen waren de verwachtingen
hooggespannen. Tegen De Treffers
moest het dan gebeuren. S.V. Lottum

begon gespannen aan de wedstrijd
en kwam met 1-0 achter. Vrij snel
herstelden de dames uit het rozendorp
zich en wisten de wedstrijd met 13-8
winnend af te sluiten. Ze scoorden over
de gehele zaalcompetitie gezien maar
liefst 201 treffers. Het kampioensteam
wordt getraind door Hay Lemmen.

Ze speelde een van
haar beste partijen
van dit seizoen

Seta meisjes kwamen niet verder
dan een gelijkspel tegen Summa/Red Stars uit Venray
Als koploper ontvingen de meiden
van Seta de tegenstandsters uit
Venray. Hoewel de meiden van Seta
de ranglijst aanvoeren en op papier
een overwinning voor de hand lag,
pakte de praktijk anders uit.

We blijven
ons focussen
Aan Steffie van de Riet lag het niet.
Zij won tamelijk eenvoudig en stabiel
haar drie enkelpartijen. Het zou dus
afhangen van Jody Brouwers en Lisa
Smets. Jody pakte met twee overwinningen twee punten voor Seta.
Er moest nog een punt gepakt
worden door Lisa Smets, maar dat

lukte haar niet. Haar eerste partij
tegen Miranda ging verloren.
“Gek genoeg speelde ze tegen Lynn
een van haar beste partijen van dit
seizoen. De vierde game was dan ook
van cruciaal belang. Ze verspeelde
enkele matchpoints en verloor daarna
de vijfde game met 11-8. Haar laatste
enkel tegen Annika Jenniskens ging
met 3-1 verloren.
De jongens van Seta ontvingen
HTC 2 uit Hoofddorp. Er werden
spannende vijfgamers gespeeld
tussen de twee teams. Zo waren er
schitterende rally’s te zien van hoog
niveau.
Paul Willems, coach van de
jongens: “Vooral Jelle Bodelier wist
in een spannende wedstrijd toch nog

Dat zat er niet in, want Lennart Smets
verkeert momenteel in een wisselvallige periode, waarin hij sterk aanvallende spel te vaak afwisselt met
passief spel. Coach Ying-Fu Li: “Het
ging niet van harte, het team speelde
vrij wisselvallig en dat kwam het spel
niet ten goede. Maar we blijven ons
focussen,” aldus de coach.

Waterval aan persoonlijke records
bij clubkampioenschappen HZPC
Goede tijden en een gezellige sfeer kenmerken dit derde deel van de clubkampioenschappen in Horst.
Vooral voor de allerkleinste HZPC zwemmertjes zijn de clubkampioenschappen een enorme belevenis.
Meedoen aan een echte
wedstrijd is nieuw en dus voor
deze groep erg spannend. De
kleinsten hebben het goed
gedaan, er waren slechts enkele
diskwalificaties. En dat bij de erg
moeilijke zwemslagen zoals de
rugslag, vlinderslag en schoolslag.
Er zijn in totaal 118 nieuwe
persoonlijke records gezwommen,
dus persoonlijk succes was er voor

Rug/ Nekklachten?
Nederland, een land dat non-stop in beweging is;
stress, drukte en gejaagdheid zijn dagelijkse
kost. Voor gezondheid, rust en regelmaat neemt
men geen tijd. Echter gezien de huidige tijd is het
voor de mens extra belangrijk dat ze gezond
blijft. Een gezond leven betekent meer plezier en
beter zicht op een goede toekomst.
OCA kan zowel preventief als curatief ervoor
zorgen dat de mens klachtenvrij wordt en/of
blijft. Dit doen zij onder andere met hun rug– en
nekprogramma.

Over rug/ nekklachten hoor je vaak:
‘Versleten rug, whiplash of Hernia, niets aan te doen!
Ten onrechte want bij 93% van alle cliënten leidt een OCARugprogramma tot een duurzame oplossing.
Het OCA-rugprogramma is een uniek multidisciplinair concept.Tijdens
een uitgebreid onderzoek worden alle oorzakelijke factoren van uw
rugklachten in kaart gebracht.
Vervolgens wordt naar aanleiding van uw klachten beeld een specifiek
maatwerkprogramma opgesteld.

www.oca.nl

bijna iedereen. Ook zijn er weer
limieten behaald. Voor de Limburgse
A-kampioenschappen hebben Bram
Becks (200 rug), Sam Derks (100
vlinder), Ingrid van Horen (200 rug),
Alice Janssen (100 vlinder en 200
rug), Denise van der Klij (100
vlinder en 200 rug), Lotte van
Megen (200 rug) en Milou Peters
(200 rug) de limieten binnen. Sem
Hermans wist bovendien op de 200

rugslag een Nederlandse limiet te
behalen. Aanstaande zaterdag
gaan 15 zwemmers van HZPC naar
de LAC deel 3 (Lange Afstand
Wedstrijd) in Roermond. Zondags is
er geen wedstrijd. Daarna maken
de zwemmers zich op voor de
vierde en laatste competitiewedstrijd in Roermond. Op dit moment
staat de ploeg op een elfde plek.
De top 10 moet haalbaar zijn.

Blijf er niet mee lopen!
Naast rug- en nekklachten kan OCA voor nog veel
meer klachten worden ingezet, namelijk:



Klachten aan het bewegingsapparaat
Rug, nek, knie, schouder, arm, bekken of
heup;



Chronische aandoeningen
Reuma, diabetes mellitus, chronisch
vermoeidheid of overgewicht;



Psychische klachten.

OCA-Noord Limburg heeft met alle
zorgverzekeraars een overeenkomst betreffende de
vergoeding van OCA-programma’s
Voor meer informatie over de OCA-programma’s en/of
aanmelding voor de OCA-intake kunt u bellen met
OCA-Noord Limburg.
Blijf niet langer met uw klacht lopen

Kom naar
OCA NoordLimburg
OCA-Noord Limburg
Bemmelstraat 1a, 5961 HM Horst
Telefoonnummer 06-50425770
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N.K. Bullshooter 2010

Golf Horst aan de Maas Cup

Aanmelden kan nu al
Voor de zevende keer wordt dit jaar gestreden voor de ‘Golf
Horst aan de Maas Cup’. Het evenement wordt gehouden op
zondag 6 juni. Aan het toernooi mogen alleen inwoners van Horst
aan de Maas deelnemen. Wel dienen zij in het bezit te zijn van het
golfvaardigheidsbewijs (GVB) en minimaal 18 jaar oud te zijn.
Omdat per 1 januari de
gemeente Horst aan de Maas is
uitgebreid met zes woonkernen,
kunnen meer golfers meedoen
aan de ‘Golf Horst Maas Cup’.
Er is een nieuwe website opgezet
waarop zowel het reglement
alsook de aanmelding tot deelname staat: www.golfinhorst.nl

Na het succes van de afgelopen jaren, wordt dit jaar voor de
vierde achtereenvolgende keer
het Nederlands Kampioenschap
Bullshooter gehouden in ‘de Schatberg’. Er worden dan ruim 1800
darters uit diverse landen verwacht.
Het evenement wordt georganiseerd

door de dartbond ‘American Bull
Shooter’ en zal plaatsvinden op 5, 6 en
7 maart. Bullshooter is een vorm van
elektronisch darten dat gespeeld wordt
met softtips pijlen op elektronische
kasten. Tijdens het N.K. Bullshooter
zullen er vele ‘open’ toernooien
gehouden worden, waar iedereen

zich voor kan inschrijven. De ‘gesloten’ toernooien zijn uitsluitend
toegankelijk voor leden. Inschrijving
vindt plaats op de dag van het toernooi zelf. Voor de exacte tijden van
inschrijving en meer informatie kunt
u het programma raadplegen op
www.bullshooter.nl.

Finale BSK Tafeltennis Limburg
in Horst

De ‘Golf Horst aan de Maas
Cup’ is in 2004 voor het eerst
georganiseerd. Doel daarbij was
en is nog steeds, het verhogen
van plezier hebben in sport.
De wedstrijd om de cup
wordt gespeeld op een golfbaan
in de gemeente Horst aan de
Maas.

Korfballertjes halen titel binnen

Pupillen SKC ’06
ongeslagen
De korfballertjes van het F-pupillenteam van SKC ’06 uit Swolgen doen
het uitstekend. Na het behalen van het
kampioenschap in de buitencompetitie,
eisten ze ook de titel in de zaalcompetitie voor zich op. De korfballertjes
wisten al hun tegenstanders op afstand

te houden en kwamen ongeslagen uit
de competitie. Slechts één wedstrijd
werd gelijk gespeeld, alle andere acht
werden gewonnen. Afgelopen zaterdag
haalden de pupillen van SKC ’06 met
een 3-0 overwinning op Leunen het
kampioenschap binnen.

Zondag 7 maart strijden basisschoolleerlingen uit de Sport3-gemeenten om de Basisscholenkampioenschappen
Tafeltennis Limburg (BSK). Naast de individuele prijzen gaat het zondag ook om de BSK-Schoolprijs voor de meest
succesvolle school. De Schoolprijs is een tafeltennistafel die weersbestendig is en op het speelterrein geplaatst kan
worden. De prijs wordt uitgereikt door Freek Selen, wethouder sportzaken van Horst aan de Maas. De finale BSK
Tafeltennis wordt gespeeld in tafeltenniscentrum De Kleinhorst, Gasthuisstraat 58 in Horst en begint om 13.00 uur.
Op initiatief van vijf tafeltennisverenigingen in de voormalige
Sport3-gemeenten (Armada, Seta,
Wap-in, Lotak en De Zwaan) streed
de basisschooljeugd in januari reeds
om een finaleplaats. Verspreid over
vier locaties werd gespeeld om acht
finaleplaatsen per basisschoolgroep.
Er wordt daarnaast een aparte
zevenkamp gespeeld door leden
van tafeltennisverenigingen die
al in competitieverband spelen.
Voor de organisatie is het BSKTafeltenniskampioenschap nu al
geslaagd.
De voorronden verliepen uitstekend en de reacties waren zonder
uitzondering positief. Ying-Fu Li,
een van de toernooileiders: “De
voorronden verliepen prima en de
wedstrijden zijn allemaal volgens
schema verlopen, waarbij door de

kinderen een flink aantal wedstrijden
is gespeeld. Vooral verheugend om
te zien waren de vele ouders die
kwamen kijken. Zij hebben van dichtbij kennis kunnen maken met deze
mooie tak van sport.”

Veel positieve reacties
Wat eveneens goed werd ontvangen, was de mogelijkheid voor
alle finalisten om vier weken gratis te
komen trainen. “Zowel in Wanssum
als in Horst en Sevenum kwamen
elke week zo’n acht kinderen trainen.
Leuk voor de levendigheid van de
trainingsgroepen en leerzaam voor de
kinderen zelf. Wellicht dat zij komende
zondag met net iets meer vertrouwen
hun finale ingaan”, zegt de toernooileider. Het heeft de deelnemende
verenigingen al enkele nieuwe leden
opgeleverd.

Welke school wint
weerbestendige
tafeltennistafel?
De finale van het BSK-Tafeltennis
Limburg 2010 wordt aanstaande zondag gespeeld in tafeltenniscentrum
De Kleinhorst. Dit is de speelzaal
van tafeltennisvereniging Armada.
De zaal is open vanaf 12.30 uur en
is vrij toegankelijk voor deelnemers,
(groot)ouders en andere belangstellenden. De wedstrijden zelf beginnen een halfuur later. Rond de klok
van 16.30 uur zijn de wedstrijden
afgelopen, waarna de prijsuitreiking
volgt. Dit geldt voor zowel de individuele winnaars als de winnaar van de
BSK-Schoolprijs. De uitreiking van de
prijzen wordt gedaan door wethouder
Freek Selen van Horst aan de Maas.

F-pupillen van SKC ’06 hebben ongeslagen
het kampioenschap binnengehaald

Scholentournooi H.C.H.
Evenals voorgaande jaren organiseert de toernooicommissie van Hockey Club Horst een
basisscholentoernooi. Alle basisscholen van Horst aan de Maas worden bij deze uitgenodigd om aan
dit toernooi deel te nemen. Het toernooi zal worden gehouden op woensdag 28 april 2010.
Aanvang 13.00 uur.
Een tip van de organisatie:
schrijf jullie team in onder een
originele, ludieke of gewoon
leuke naam! Er zijn prijzen
voor de beste teams met
daarnaast voor alle deelnemers diverse traktaties!
Voor teams die zich willen
voorbereiden op dit toernooi,
bestaat de mogelijkheid om

gebruik te maken van onze
kunstgrasvelden. De volgende
data en tijden zijn daarvoor
gereserveerd: woensdag 14
april van 17.00 tot 18.00 en
woensdag 21 april van 17.00
tot 18.00. Deze trainingen zijn
bestemd voor die kinderen die
geen lid zijn van onze vereniging. H.C.H. zorgt uiteraard

voor trainers en voor sticks.
Het toernooi is bestemd
voor de jeugd van groep 4 tot
en met 8. Er zijn twee categorieën: zestallen en achttallen.
Een team mag bestaan uit
zowel jongens als meisjes.
Teams kunnen zich
aanmelden tot 26 maart via
school.

Golfen een dure sport? Niet bij ons!!!
Golf Club Roobeek is laagdrempelig, gezellig,
dichtbij én u betaalt géén inschrijfgeld.
De contributie is iets meer dan e 1,- per dag!
Golfen is een sport voor jong en oud waarbij u in uw eigen tempo en in een gezellige
sfeer uw baan kunt lopen in de prachtige natuur bij de Hamert. Indien u nu begint
met lessen kunt u wellicht deze zomer nog uw GVB (Golf Vaardigheids Bewijs) halen
op onze mooie baan.
Voor meer informatie: Clubhuis: 077-4734040,
Golfschool Sjoerd de Schipper: 06-46417177, Secretaris: 077-4722058.

Golfclub Roobeek . Hamert 9, 5856CL Wellerlooi . info@golfclubroobeek.nl
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Vastenactie

Onthulling monument Meerlo

Eerbetoon aan alle Hoezo
vasten?
Indiëgangers
Op zaterdagmiddag 6 maart wordt bij de Joannes de Doper kerk in
Meerlo een bijzonder Indië-monument onthuld. Dat gebeurt op initiatief
van oud-Indiëganger Mies Coenders uit Meerlo en zijn collega’s Bertus
Janssen, Sjaak Cox, Harry Vullings en Lei Bartels. De oudgedienden hebben
ruim zestig jaar geleden hun dienstplicht vervuld in het voormalige
Nederlands-Indië. De 21-jarige Herman Linskens, een soldaat uit Meerlo,
is op 24 september 1948 gesneuveld bij Poekarang na zestien maanden
trouwe dienst. Hij werd tijdens een nachtelijke patrouille door Nederlandse
soldaten per ongeluk doodgeschoten.

Iedereen kent carnaval,
het katholieke feest waarin je
helemaal uit je dak mag gaan.
Maar wat gebeurt er vanaf
Aswoensdag? Waarom moeten
we vasten?
Officieel duurt carnaval van
zondag tot en met dinsdag, maar
in de huidige praktijk is het vaak zo
dat er tussen 11 november en het
eigenlijke feest al tal aan carnaval
verbonden activiteiten plaatsvinden, vooral in de laatste weken
voor carnaval. Van oudsher is
carnaval een eetfestijn omdat het
de laatste mogelijkheid was om
zich te buiten te gaan voor de
vastentijd, waarin men zich
beperkte tot het minimaal
noodzakelijke. Echter dit is nu niet
meer van deze tijd het is eerder
een drankfestijn geworden.

In Malawi proberen vrouwen
voedsel dat ze zelf niet nodig hebben op de markt te brengen

Van oudsher
is carnaval
een eetfestijn
De begrafenis van Herman Linskens op het ereveld Soerabaja
Als eerbetoon aan alle Meerlose
soldaten die destijds zijn uitgezonden en in het bijzonder om Herman
Linskens te herdenken wordt het
monument onthuld. De levensgrote
torso van de gesneuvelde soldaat is
gemaakt door kunstenares Carmen
Lúschen uit Merselo.
Soldaat Herman Linskens werd op
28 februari 1927 in Meerlo geboren.
Tijdens de Tweede wereldoorlog was
hij knecht bij een boer, maar op
16 oktober 1944 werd hij met andere
Meerlose mannen opgepakt door
de bezetter en te werk gesteld in
Duitsland. Enkele maanden later kwam
hij terug en ging hij in november 1946
in militaire dienst.
zondag 20 december
Op 30 mei 1947 werd hij ingeopen
van 13.00-16.00 u.
scheept naar Indië. Herman Linskens
stond bekend als een bescheiden
www.irok.nl
plichtsgetrouwe
man. Hij was actief
galerie
uitleen
bij de toenmaligelijsten
jongerenbeweging

meldersloseweg 6 horst

[

IROK

]

zondag 7 maart expositie
open van 13.00-17.00 uur
beeldentuin en galerie
speciaal ingericht
gal e ri e
lij st en
uitl e en
iro k .nl
m e l d e rs l o s e w e g 6 h o rs t

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

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

Kajotters en lid van de Meerlose
voetbalclub. Tijdens zijn periode in
Indië schreef hij regelmatig brieven
naar zijn ouders en de mensen van het
Thuisfront die een blaadje uitgaven.
Via Herman bleven zijn dorpsgenoten
op de hoogte van het reilen en zeilen
in Indië. Twee weken voordat hij sneuvelde schreef hij zijn laatste brief naar
zijn ouders.
De plechtigheid begint om
14.00 uur met een Herdenkingsdienst
in de parochiekerk van Meerlo waar
pastoor Ruud Verheggen zal voorgaan.
Deze dienst wordt opgeluisterd door
het Meerlo’s kerkkoor. Daarna is buiten
de kerk een plechtigheid waarbij
onder andere fanfare Eendracht Meerlo
medewerking verleent. Jan Linskens,
de broer van de omgekomen soldaat,
onthult het monument. In het zaaltje
van café Oud Meerlo is een expositie
van de Indië-gangers.

Tijdens het jubileumjaar van Vastenactie staat het Afrikaanse land
Malawi centraal. Er is voor één projectland gekozen om zo de werkwijze van
Vastenactie duidelijk zichtbaar te maken. Ook het Dekenaat Horst, waaronder alle parochies van Horst aan de Maas vallen, geeft haar ondersteuning
aan Vastenactie 2010.

Carnaval betekent letterlijk in het
Latijn: carne vale (vaarwel aan het
vlees). Op vette dinsdag (voor de
vasten) werd al het vet wat er in
huis was opgemaakt, dit omdat
het anders zou bederven.
De vasten is ter herdenking van de
40 dagen die Jezus volgens het
Nieuwe Testament in de woestijn
vastte en tevens tot bezinning op
de christelijke kernwaarden. Vanaf
Aswoensdag tot Paaszaterdag
worden alle mensen tussen de 18
en 68 jaar die gedoopt zijn geacht
slechts één volledige maaltijd te
nemen. Wanneer je het bovenstaande leest komt er in praktijk
bijna niets meer van terecht en
wordt de jeugd niet meer opgevoed met bovenstaande gebruiken.
Sterker nog als men vraagt wat de
betekenis is van carnaval, Vasten
of Pasen zullen de meesten het
antwoord niet eens kennen.

Het project in Malawi leert de
lokale bevolking hoe ze zich kunnen
aanpassen aan de klimaatveranderingen. Dat past zeer goed bij het thema
‘Behoud de Schepping’. De vijftigste
Vastenactie richt zich op boeren in
Malawi. Een groot deel van de bevolking leeft daar nog op het platteland.
De boeren voorzien met landbouw
niet alleen in hun eigen behoefte aan
voedsel, maar ontwikkelen zo ook
een bron van inkomsten. Het veranderende klimaat bedreigt deze mensen
in hun bestaan. In Malawi is CADECOM
(Catholic Development Commission)
actief. Het is de katholieke commissie voor noodhulp en ontwikkeling.
Vastenactie richt zich speciaal op de
situatie in het noordelijke bisdom
Mzuzu waar 2,7 miljoen mensen
wonen, grotendeels christenen. Het
gebied kampt als gevolg van het veranderende klimaat met grote weersverschillen. Soms heerst er extreme
droogte, maar op andere tijden regent
het zo hevig dat overstromingen het
gevolg zijn. Dit heeft allerlei negatieve
gevolgen voor de levensomstandigheden van de bevolking.

CADECOM ondersteunt lokale gemeenschappen bij het opzetten van structurele, kleinschalige initiatieven om hun
bestaan te verbeteren. Zo proberen ze
bijvoorbeeld producten die ze niet nodig
hebben voor hun eigen levensbehoefte
op de markt te brengen. In Malawi
bereidt men met speciale projecten,
bekend onder de naam Disaster Risk
Reduction (DRR) projecten, de lokale
bevolking voor op eventuele rampen.
DRR is de naam voor alle activiteiten die
er op gericht zijn om de gevolgen van
rampen te beperken. Het stimuleren tot
minder huizen bouwen in gebieden die
vaak overstromen is bijvoorbeeld een
activiteit die onder DRR valt. Dat geldt
ook voor het bouwen van scholen die
aardbevingen goed kunnen doorstaan.
Verder zijn allerlei initiatieven gericht
op het verminderen van rampen.
Er worden dijken aangelegd tegen
overstromingen en irrigatiekanalen om
droogte tegen te gaan. Een volgende
keer vindt u op deze plaats meer informatie over Malawi met betrekking tot
de Vastenactie.
Dekenale werkgroep Vastenactie
T. van Rens

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

zaterdag
6 maart
dienst

tijd

Heilige mis

19.15

Heilige mis

19.00 Heilige mis
Heilige mis
17.30 Heilige mis
18.00
19.00
19.15
Hoogmis
Heilige mis
17.30
Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Biecht
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
dienst

zondag
7 maart
dienst
Heilige mis
Heilige mis

18.00
tijd
dienst
Evangelie
Evangelie

tijd
10.00
10.00

maandag
8 maart
dienst

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

tijd

dinsdag
9 maart
dienst

tijd

woensdag
10 maart
dienst

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

tijd

donderdag
11 maart
dienst
tijd

18.30 Heilige mis
Heilige mis

10.00
10.30
Heilige mis

14.30

tijd

18.30 Heilige mis

tijd

18.30

08.30

Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

08.30

09.00
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

vrijdag
12 maart
dienst

dienst

tijd

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis
dienst
Bidstond

19.00
tijd
dienst
19.00

tijd

dienst

18.00
18.30
tijd

04
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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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Horst

Da Ma Zoeë
vr 5 maart 19.00 uur
Organisatie: J.C. De Vlies
Locatie: J.C. De Vlies

S.T.O.E.R
vr 5 maart 22.00 uur
Organisatie: Café de Beurs
Locatie: Café de Beurs

Dirty Friday met DJ Hulk

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

vr 5 maart 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

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

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 maart
Tandarts Bielen
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

Bones live
za 6 maart 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Lemonite
za 6 maart 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

Finale BSK Tafeltennis
Limburg 2010
zo 7 maart 13.00 uur
Organisatie: BSK Tafeltennis
Locatie: Tafeltenniscentrum De
Kleinhorst (locatie TTV Armada)

Informatieavond
Loverboys
do 11 maart 19.30 uur
Organisatie: BiblioNu met
Synthese
Locatie: Bibliotheek

Lottum

New Kids Party
za 6 maart 21.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Melderslo

Seuren ATB tocht
zo 7 maart inschrijven tussen
9.00 en 10.00 uur
Organisatie: MTB-club NeetFit
Locatie: Sportpark de Merel

Meterik

Band Battle 2010 ronde 2
zo 7 maart 20.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

Sevenum

Verloskundige zorg

Nederlands
Kampioenschap
Bullshooter

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

vr 5 maart, za 6 maart en zo 7
maart 12.00 uur
Organisatie:
Dartbond American Bull Shooter
Locatie: de Schatberg

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

Sevenum

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

service 27

Informatieavond bouwplannen De Wingerd en
Sevenheym
wo 10 maart 20.00 uur
Organisatie:
De Zorggroep en Wonen Horst
Locatie: De Wingerd

AB Limburg is gespecialiseerd in het aannemen, uitzenden en detacheren van arbeidskrachten. Een no-nonsense coöperatie die
weet van aanpakken met ruim 40 jaar ervaring in het aanbieden
van ﬂexibele hulp. AB heeft haar wortels in de agrarische sector,
maar is ook al jaren actief in de hoveniersbranche, grond-, weg- en
waterbouw, loonwerk en (civiele) techniek.

Bij ons is het gras écht
groener!
Voor een opdrachtgever in de tuinbouw zoeken wij een fulltime

Teeltspecialist

Je bent verantwoordelijk voor de teelt en klimaatbeheersing, waaronder
het registreren, controleren en uitvoeren van bestrijding. Kun je werken
met een klimaatcomputer, dan hebben we een leuke baan voor je met
toekomst.
Het betreft een vaste baan. De werktijden zijn in overleg ook in het
weekend i.v.m. storingsdiensten. Ervaring in de glasgroenteteelt (tomaat)
is vereist evenals spuitlicentie en pc vaardigheid.

Kijk op www.ablimburg.nl of neem contact op
met Inge Rempkens op 077 – 39 808 83.

28
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Horst aan de Maas bijna
286 duizend euro aan wachtgeld kwijt
De gemeente Horst aan de Maas keert dit jaar bijna 286 duizend euro aan wachtgeld uit. Het geld
gaat naar zes voormalige wethouders. Wie het zijn, wil de gemeente niet bekend maken. Dat meldt L1.
Horst aan de Maas keerde
exact 285.792,84 euro uit aan de
zes ex-bestuurders. De bedragen
variëren van 15.253,- euro tot
66.353,- euro per persoon. De

grote Limburgse steden Maastricht
en Venlo tasten ook diep in de
buidel. Zij betalen respectievelijk
372.000,- en 503.970,70 euro aan
hun (ex-)wethouders. De gemeen-

ten Beesel, Simpelveld,
Margraten en Mook en Middelaar
zijn een stuk goedkoper uit: zij
zijn dit jaar geen cent aan
wachtgeld kwijt.

PIN&WIN
Waarnemend burgemeester Kees van Rooij heeft vorige week donderdag het officiële startschot gegeven voor
de PIN&WIN-actie. De burgemeester deed dit door met zijn pinpas te betalen voor een aankoop bij Jansen–Noy in
Sevenum. De modezaak werd die woensdagnacht nog het slachtoffer van een ramkraak.

De herindeling is al ruim 2 maanden realiteit. In de vroegere
gemeente Sevenum en in de kerkdorpen Meerlo, Tienray en
Swolgen zie je medewerkers van gemeentewerken in vervoermiddelen met het logo van Horst aan de Maas. De volledige harmonisatie krijgt de komende jaren gestalte. Zo komt er een uniform
afvalinzamelingsysteem. Ook is een begin gemaakt met het
vervangen van de plaatsnaamborden. Het valt nauwelijks op, maar
in Kronenberg prijkt het eerste nieuwe bord aan de Meerweg. Er
zullen er meer volgen.

“Deze actie is een primeur voor
Limburg, verschillende gemeenten
volgen dit initiatief dan ook met veel
interesse”, aldus van Rooij. Doel van
het project is zoals gezegd mensen te
stimuleren om gebruik te maken van de
pinautomaat. Hierdoor ontstaat er een
minimum aan contant geld in de winkels.
Op die manier valt er voor criminelen dus
“weinig of niets te halen”.
De overheid hoopt met deze
preventieve actie de veiligheid te
vergroten van klanten, medewerkers
en ondernemers. Deze actie tegen
winkelovervallers werd eerder succesvol
in Almere gevoerd. Over een periode van
zes weken kunnen alle mensen die hun

inkopen in de gemeente Horst aan de
Maas via de betaalautomaat afrekenen,
prijzen winnen. De prijzen die u kunt
winnen zijn o.a. een VIP arrangement
voor de wedstrijd Nederland – Ghana,
één minuut gratis winkelen bij een
supermarkt, canvas doeken voorzien
van uw eigen afbeelding gesponsord
door HALLO Horst aan de Maas,
toegangskaarten voor Toverland of een
compleet verzorgd beautyarrangement.
De prijzen worden beschikbaar gesteld

door de ondernemers. Wat moet u nu
doen? Bewaar de kassabonnen die u
via de pinautomaat na een betaling
ontvangt. Log vervolgens in op
www.pinnenhorstaandemaas.nl en toets
het nummer in dat op de kassabon staat.
Wellicht sleept u een van de prijzen
binnen. Op onze website www.hallo
horstaandemaas.nl kunt u het uitgebreide
live-verslag bekijken dat onze reporter
donderdag 25 februari heeft gemaakt bij
Jansen-Noy in Sevenum.

Videoverslag?
www.hallohorstaandemaas.nl

Bent u (nog) fit?
Doe nu een complete fitheidstest
t.w.v. € 35,- voor slechts

Optioneel kunt u vervolgens
1 maand onbeperkt sporten incl.
eindtest t.w.v. € 86,- voor

€5

€39

Deze fitheidstest is geldig in de hele maand maart. Proefmaand aansluitend t/m april. Bel of kom langs voor een afspraak en maak vandaag nog gebruik van dit unieke aanbod.

