HALLO Horst aan de Maas hét gratis nieuwsblad

11
03
2

0

1

Industriestraat 13
5961 PG Horst
Industrieterrein Hoogveld
Tel. (077) 398 32 29
www.poelsmeubelen.nl

Thuis genieten

0

KOOPZONDAG 14 MAART

Gratis kaarten uniek theaterconcert Toverland
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Een wel heel
bijzondere herberg
Door: Jan Brands
Van overal uit het land komen zondagmiddag
mensen aangereden in Broekhuizenvorst, op zoek
naar Herberg de Troost. De herberg blijkt gevestigd
in de voormalige carré-boerderij van Wiel en Marly
Geurts, Lignum Antiquum geheten. Daar aangekomen
krijgen de gasten te maken met een wel heel
bijzondere waard.

Gala Dendron mogelijk
naar andere locatie
De gemeente Horst aan de Maas heeft het Dendron College gevraagd
te kijken naar een andere locatie voor het jaarlijkse galafeest dat op en
rond het parkeerterrein bij Froxx plaatsvindt.
De afdeling groen van de
gemeente wil een groenstrook
beschermen. Auto’s en andere
voertuigen die deelnemen aan het
gala rijden vanaf het parkeerterrein
bij Froxx weer de Venrayseweg op.
Om beschadigingen aan het groen
te beperken, werden de afgelopen
jaren matten over de groenstrook
geplaatst. De afdeling ‘groen’
van de gemeente gedoogde dit
weliswaar enkele jaren, maar heeft

het Dendron desondanks gevraagd
uit te zien naar een andere locatie.
Het Dendron laat bij monde
van Jan Hesen (woordvoerder
gala) weten een alternatieve
route in gedachten te hebben
waarbij de kasteelruïne betrokken
wordt. “Maar Froxx blijft wel de
locatie waar we het galafeest
zelf houden, al zullen daar geen
voertuigen meer stoppen met
galadeelnemers.”

Emil heet hij, en hij heet al zijn
gasten zo ongeveer persoonlijk welkom.
En dat niet alleen, eenmaal allemaal
binnen spreekt hij het verzamelde
gezelschap om te beginnen uitgebreid
toe. Emils boodschap luidt: ‘mensen
geniet, wees blij en tevree en vergeet
vooral mijn omzet niet. Er zijn lekkere
hapjes, ik heb Bart Storcken als accordeonist ingehuurd, er zijn bijzondere
gasten en er komt ook nog een bandje.´
En de waard houdt woord. Wat
volgt is een fantastisch programma
waaraan jong en oud een bijdrage
levert. Zo mag de dichter Quirien van
Haelen voordragen uit zijn nieuwe
bundel Zap, komt diens vader Frits
Criens met een ontroerend gedicht over
de laatste levensdag van het huisvarken Kuus, vertelt Marco Roelofs sterke
verhalen over ‘de Heideroosjes on tour’
en stelt Emil ons trots voor aan Ralf
Mohren die over Herberg de Troost een
boek gaat schrijven. Verder komt Karlijn
van Dinther uit Evertsoord ‘Vanaaf heej’
zingen, het door Jack Poels (tekst) en
Tren van Enckevort (muziek) geschreven
lied waarmee de burgers van Sevenum
onlangs afscheid namen van ‘hun’
gemeente. Ondertussen gaan onder
goedkeurend oog van herbergier Emil
de hapjes en de drankjes rijkelijk rond.

Tijd voor de hoofdact. De uit Sjoerd
Rutten (drums), Mo’Jones (bas), Skinnie
(gitaar) en de van Rowwen Hèze bekende Tren van Enckevort (accordeon,
piano) en Jack Poels (gitaar en zang)
bestaande band verrast het enthousiaste gehoor met een stel schitterend
uitgevoerde luisterliedjes. De mannen
hebben er zin in. Voor een deel zijn
die liedjes die we te horen krijgen
afkomstig van ’Langs de weg’, voor
een deel komen ze uit het Rowwen
Hèze-repertoire. Ook put de band uit
de door Poels eerder met Leon Giesen
uitgebrachte cd ‘Holland America Lijn’.
Skinnie geeft met ‘Mamma, I just killed
a girl’ een voorproefje van zijn deze
week te verschijnen album ’One Add
One’, en zijn broer Mo’Jones - hem kennen we van de L1 soap ’De hemelpoart’
en natuurlijk ook van The Mo’Jones
Bigband - zingt de song ’Child’.
En, wat een verrassing, ook de waard
zelf laat zich niet onbetoond: hij blijkt
niet alleen als kastelein virtuoos, maar
ook als violist.
Nadat de Herberg-band met het
swingende ‘Seizoenen’ en het rustieke ‘Lente in Limburg’ afscheid heeft
genomen, zingt onder leiding van
waard Emil het zaalkoor nog eenmaal
‘Welkom in Herberg de Troost’.

Emils doel is, zo laat hij weten, meer
dan bereikt: hij ziet voor zich uitsluitend
nog gelukkige, dankbare gezichten.
Komend weekend zullen de laatste
concerten van Herberg de Troost plaatsvinden. U kunt voor het allerlaatste
concert op zondag 15.00 uur nog kaarten winnen. Ga hiervoor naar onze site
www.hallohorstaandemaas.nl

WIN
2 kaarten
voor het laatste optreden

a.s. zondagmiddag

Ga naar onze website

www.hallohorstaandemaas.n l
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Verkrijgbaar in 82 cm, 94 cm, 103 cm
hoogte. Leverbaar in diverse kleuren,
stof-, leer- en combi stof/leersoorten.
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2 +2,5- zitsbank Lugano
Leverbaar in diverse kleuren en leersoorten.
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Knuffelbank Sophie
3-zitsbank incl.
longchair en sierkussens. Leverbaar in
div. opstellingen,
kleuren en stofsoorten.

Vult u de aangifte zelf in? Laat u het helemaal door anderen doen?
Of gaat u samen met uw adviseur aan tafel? Tot 1 april, op maandagavond
en zaterdagochtend maken leden van de FNV gebruik van de gratis
belastingservice van hun bond in zaal Debije in Hegelsom.
Er is een drietal categorieën dat
gebruik maakt van de service van
de FNV. “Op de eerste plaats onze
Nederlandse leden. We krijgen er
zo´n 900 over de vloer en niet omdat
we het slecht doen”, grapt Toon
Hermans. “Daarnaast kennen we
ongeveer honderd Nederlanders die
in Duitsland zijn gaan wonen en in
Nederland werken.” Tot slot is de
service ook mogelijk voor arbeidsmigranten, voornamelijk Polen, die
lid zijn van de FNV. Samen met Rina
Sweerts is hij hier verantwoordelijk
voor. Toon doet dit werk nu al zo´n

30 jaar.Binnen de bond zijn landelijk
6.000 ’invullers’ actief. Deze worden begeleid en getraind door 700
instructeurs. De piramide is compleet
met 50 topinstructeurs. Binnen Horst
aan de Maas is Toon topinstructeur
en Rina instructeur. Beiden doen het
werk met passie. Uit een straal van 25
kilometer rond Horst komt men gedurende de aanloop naar 1 april naar
de Pastoor Debijestraat om van deze
jaarlijkse administratieve hobbel af te
zijn. Voor leden van de FNV is het niet
alleen een stuk gemakkelijker, maar
waarschijnlijk ook leuker.

In 2011 opent Herberg de
Troost haar deuren
Herberg de Troost wordt werkelijkheid. Attractiepark
Toverland heeft namelijk vorige week bekend gemaakt dat het
een gelijknamig hotel gaat bouwen. Het hotel zal een concertruimte, restaurant en enkele tientallen slaapplaatsen herbergen.
De naam van het hotel is
gelijk aan de naam van het
muziekcollectief rondom Rowwen
Hèze-zanger Jack Poels en
Rowwen Hèze -accordeonist Tren
van Enckevort. Beiden zijn ook
betrokken bij de vormgeving van
het project. Aan de vooravond van

acht uitverkochte concerten
maakten Jack Poels, Tren van
Enckevort, Caroline Maessen en
Jean Gelissen (eigenaar Toverland) hun plannen over de bouw
van een échte Herberg de Troost
bekend. Ze hopen in oktober 2011
de Herberg te openen.

Uitbreiding
Fresh Park Venlo
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2+3- zitsbank Paraguay
Leverbaar in verschillende opstellingen, kleuren,
stof- en leersoorten. 3-zitsbank, incl. 2 electrisch
verstelbare zitplaatsen en 2-zitsbank vast.

In de komende jaren vinden in Horst aan de Maas veel ontwikkelingen
plaats. Denk aan Greenport Venlo, de Floriade, Klavertje 4 en Park de
Peelbergen. Allemaal veranderingen die de omgeving van Horst aan Maas
sterk zullen beïnvloeden. Ook Fresh Park Venlo, net buiten de gemeentegrens,
zit niet stil. Het terrein heeft nu een oppervlakte van 130 hectare en wordt
nog verder uitgebreid. Fresh Park Venlo richt zich helemaal op versbedrijven.

2,5 zitsbank Zwaag en
2 fauteuils Zwaag
Leverbaar in diverse
afmetingen, kleuren,
stof- en leersoorten.
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Langs de A73, vindt een eerste
uitbreiding plaats met zes hectare.
Ook vinden momenteel werkzaamheden voor een nieuwe vestiging
van Weijers GmbH plaats.
Ten zuiden van de voetgangersbrug, komt de aansluiting van de
A73 op de geplande Greenportlane.
Hiermee wordt de Floriade
2012 beter bereikbaar.
De werkzaamheden voor de
Greenportlane starten in 2011.
De Greenportlane wordt in fasen
aangelegd en gaat parallel

lopen aan de Sevenumseweg en
Grubbenvorsterweg.

vrijdag 12 maart

Vinylavond

aanvang 21.00 uur

Volgende vinylavond vrijdag 2 april

Wilhelminaplein 13 Horst

Zitgroep Brandon
Leverbaar in diverse opstellingen,
kleuren, stof- en leersoorten.

nieuws 03

11
03

Ciabatta tomaat
Lekker spekkig
Ciabatta brood met
stukjes tomaat
HORST • MAASBREE

Onthulling Indië-monument in Meerlo
Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdagmiddag voor de parochiekerk van Meerlo een
Indië-monument onthuld. Het gedenkteken is een eerbetoon aan alle Meerlose soldaten die in voormalig Nederlands-Indië hebben gevochten.
Het monument voor de Johannes de Doperkerk is een gedenkteken met het torso van Meerlonaar Herman
Linskens. Herman werd tijdens een nachtelijke patrouille per ongeluk door Nederlandse soldaten doodgeschoten op 24 september 1948. Hij was toen 21 jaar oud en had er al zestien maanden trouwe dienst op zitten bij
Poekarang (Java). De onthulling van het Indië-monument werd gedaan door Jan Linskens, broer van Herman.
Op het gedenkteken staan ook de namen van zestien oud-Indiëgangers uit Meerlo. Voordat de onthulling
plaatsvond, werd er een herdenkingsdienst gehouden die werd bijgewoond door zo’n driehonderd belangstellenden. Het monument is een initiatief van oud-Indiëganger Mies Coenders, samen met Harry Vullings,
Sjaak Cox, Bertus Janssen en Lei Bartels. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenares Carmen Lúschen.
Bekijk het uitgebreide videoverslag met live beelden van de onthulling van het Indië-monument
op www.hallohorstaandemaas.nl/video

Kindertehuis SOS MeerloWanssum in Chili zwaar
beschadigd door aardbeving
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Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl

De mondiale groep SOS Meerlo-Wanssum coördineert de acties om het kindertehuis Hogar Esperanza in Chillán
(Chili) te steunen. De panden van het kindertehuis zijn zwaar getroffen door de aardbeving. De gebouwen zijn
weliswaar niet ingestort maar de schade aan de panden en inboedel is groot.
SOS heeft dit project van de
Belgische zuster Lucienne Hardy
enkele jaren geleden gesteund.
Zuster Hardy heeft laten weten
dat de zestig weeskinderen en
de leiding niet gewond zijn maar
wel buiten slapen omdat het in
de gebouwen te gevaarlijk is. Er is
de komende maanden veel geld
nodig om de grootste problemen
op te lossen, aldus de zuster. Om
vanuit Limburg een handje te
helpen heeft SOS Meerlo-Wanssum
haar bankrekening opengesteld
(Rabobank: 1325.91.189) onder
vermelding: actie Chili. Bovendien
heeft de jongerengroep SOS Young
aangekondigd een benefietconcert te
organiseren.

Er komt een
benefietconcert
Via het kindertehuis Hogar
Esperanza hebben de afgelopen
vijfentwintig jaar veel Limburgse
en Brabantse families kinderen
geadopteerd. Zo kwam SOS MeerloWanssum via Linda en Ilona
Denissen uit Well, twee meisjes
uit dit kindertehuis, in contact met

zuster Lucienne Hardy. Diverse
adoptiefamilies en bekenden
daarvan hebben al laten weten de
acties voor het getroffen kindertehuis
te steunen.

Schade is groot
Het stadje Chillán ligt vlakbij het
epi- centrum van de aardbeving.
Zuster Lucienne Hardy heeft SOS laten
weten dat de stenen omheining van
het tehuis is ingestort, twee nieuwe
zonnepanelen zijn verwoest en veel
muren zijn gescheurd. Bovendien is
de schade in de lokalen groot. Zo zijn
enkele TV-toestellen en computers
alsmede veel stoelen en banken
kapot. Ook zijn alle ruiten stuk.
“Het is voor ons allemaal in Hogar
Esperanza een zware tijd, maar ik
heb veel hulp van mijn personeel.
Enkelen zijn hun huis ook kwijt. We
leven met hen mee en trachten hen
ook te helpen,” laat zuster Lucienne
Hardy vanuit Chillán weten. Ze hoopt
dat velen die haar project in het
verleden hebben gesteund ook deze
keer helpen. Bovendien is ze blij
dat SOS Meerlo-Wanssum de acties
coördineert en zorgt dat elke euro
die wordt gestort ook werkelijk bij

haar terecht komt. SOS MeerloWanssum 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
waaronder TV en enkele computers.
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.

Elke euro gaat naar
de zuster
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.
Voor meer informatie neemt u
contact op met René Poels, voorzitter
SOS Meerlo-Wanssum of kijkt u op
www.sos-meerlowanssum.nl

KOUD
WARM buffet
5,75

Heerlijk
en
Vanaf

p.p.

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

Vrouwencafé
van start in Horst
Op vrijdag 9 april is de aftrap
van een ‘vrouwencafé’ in Horst.
Vrouwen kunnen elkaar iedere
eerste vrijdag van de maand
ontmoeten in de zaal van de
H. Lambertuskerk van 10.00 tot
11.30 uur. Bij een kop koffie of thee
kunnen de dames er een gezellige

Groot ezelweekend
In het weekend van 1 en 2 mei wordt in Sevenum een groot ezelweekend gehouden. Aanleiding voor dit groots ezeltreffen is het 20-jarig
bestaan van vereniging De Ezelvriend. Twee dagen lang staat Sevenum en
Kronenberg in het teken van ezels. Het ezelweekend wordt gehouden op
evenemententerrein D’n Umswing aan de Schorfvenweg 1 in Kronenberg
met deelnemers uit binnen- en buitenland. Wethouder Freek Selen opent
het ezelweekend.

ochtend van maken en elkaar beter
leren kennen. De dames willen
tijd voor elkaar nemen en een
goed gesprek aangaan. Praten,
discussiëren en ook lachen over
alledaagse beslommeringen en
bezigheden. Vrouwen van alle
leeftijden zijn welkom.

Honderden bezitters en
liefhebbers van ezels komen het
eerste weekend van mei naar het
evenemententerrein in Kronenberg
om het 20- jarig jubileum te vieren.
De meeste bezoekers blijven met
hun ezel op het terrein slapen.

www.hallohorstaandemaas.nl

Colofon

Acupunctuur
Tuina massage

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

(Chinese massage)

Moxatherapie
Qigong
Kruidengeneeskunde

Oplage 18.500 exemplaren

Mevr. Li. Q. Shen

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

Dhr. T. Ren (PHD)

Groenewoudstraat 1-3, 5961 VD Horst
Tel. 06-54727021
Email: acupunctuurlimburg@hotmail.com
Website: www.acupunctuurlimburg.nl

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

Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
Ger Willems
T 06 12 18 36 26
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Sebastiaan Hendriks
T 06 13 80 89 54
E sebastiaan@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Frank Erren
T 077 396 13 56
E frank@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte naamsvermelding
van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

Specialisatie:
verlammingen
slapeloosheid
pijnbestrijding
rimpels

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077- 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Hortensia’s 125 srt., buxus € 0,45,
coniferen v.a. € 3,50, taxus v.a. € 1,65,
laurier v.a. € 0,80, div. bomen
en heesters, vaste planten, grassen.
www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Pootaardappelen en zaden
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077- 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Gevraagd: hulp in de huishouding
voor mijn moeder in de omgeving van
Griendtsveen. Mijn moeder is op zoek
naar iemand die haar enkele dagdelen,
in te vullen naar wens, per week kan
helpen. Gegadigden kunnen via de mail
peterannemiek@tiscali.nl contact met
mij opnemen of telefonisch, liefst na
17.00 uur, via nummer 06-33962766.

Tuin- en bestratingspecialisatie

Wie ook met een ezel naar het
jublieumweekend wil komen kan
zich tot 1 april aanmelden bij
Hans Verheggen: hannekeenhans@
planet.nl of telefoon 0495 63 43 21.
Twee dagen lang worden er
allerlei activiteiten georganiseerd
waarbij de ezel centraal staat.
De organisatie wil bij alle activiteiten
zoveel mogelijk verenigingen uit
Sevenum betrekken. Zo zal pastoor
Lauvenberg een ezelzegening
doen en is er een defilé van ezels
onder begeleiding van joekskapel
Labberjoeks. En, hoe kan het ook
anders, zanggroep De Balkers geeft
ook acte de présence evenals de
carnavalsvereniging van Sevenum.
Verder zijn er diverse demonstraties
met ezels en wordt een wandeling
gemaakt met de viervoeters door de
nabije omgeving.
Voor meer info over dit groots
opgezette weekend zie:
www.de-ezelvriend.nl

Kennismakingsavond
Stichting Puur Cultuur Horst
Puur Cultuur wil mensen kennis
laten maken met diverse vormen van
cultuur en theater. Er is een gevarieerd programma samengesteld zodat
men kan proeven wat de stichting
elke derde donderdag van de maand
te bieden heeft.

Zo vindt op donderdag 18 maart
een verrassende avond met theater,
musical, magie en film plaats.
Aanvang 20.00 uur in de Tiendschuur
van de Kasteelboerderij, Kasteellaan
1 in Horst. Meer informatie is te
vinden op www.puurcultuur.nl

Speciaal zangkoor
voor schuttersmis OLS

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

Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50 % KORTING
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
Voorjaarsworkshop 24 maart 2010
meer info. www.bloemendecor.nl of
06-52420353 (Tim Neven)

Sinds enige tijd oefent een
samengesteld projectkoor van ongeveer zestig zangeressen en zangers
voor de schuttersmis van het OLS op
zaterdag 3 juli in Grubbenvorst. Om
de veertien dagen wordt op maan-

dagavond gerepeteerd in gemeenschapsaccommodatie ’t Haeren in
Grubbenvorst. De speciale, door
Ad Voesten gemaakte nieuwe compositie, wordt geschonken aan de
Grubbenvorster schutterij en het OLS.
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Primula Acaulis

Potmaat 10,5 cm.

Nu van 0,99 voor

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. De komende weken en maanden bezoekt het college daarom de 16 kernen van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Het college stelt zich voor aan het dorp en het
dorp kan zich presenteren aan het college. De afgelopen maandag bracht het college van B&W als eerste een kennismakingsbezoek aan Griendtsveen en diezelfde avond werd ook Evertsoord bezocht. Voor een bezoek aan de andere kernen
zie: www.horstaandemaas.nl

Speciale kans voor lezers van HALLO

Bel voor gratis kaarten uniek
theaterconcert Toverland

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

Kennismaking college

0,69

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

kleur je leven

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

wim peeters

Om heel Limburg kennis te laten maken met de sfeervolle ambiance van Toverland ‘by night’ wordt op 12 en 13
maart een uniek theaterconcert ‘It’s a Kind of Magic’ georganiseerd. Voor de lezers van nieuwsblad HALLO Horst aan
de Maas zijn er 60 gratis kaarten t.w.v. € 29,50 te winnen.
Attractiepark Toverland biedt niet
alleen dagelijks familie-vermaak van
10.00 tot 18.00 uur, maar is ook een
schitterende feestlocatie in de avonduren. De afdeling Toverland Events
staat garant voor succesvolle bijeenkomsten; van business-presentaties, de
organisatie van het LVK tot grootse bedrijfsfeesten met bijvoorbeeld Ilse de
Lange of Guus Meeuwis in de hoofdrol.
Op 12 en 13 maart organiseert
Toverland een uniek theaterconcert
met een glansrijke hoofdrol voor Antje
Monteiro. Deze getalenteerde dame is
bekend van haar rol als ‘Amneris’ in

de hitmusical ‘Aida’ en haar hoofdrol
in de musical ‘Cats’. Natuurlijk brengt
Antje Monteiro ook een aantal nummers live ten gehore.
De muzikale basis van het grootse
theaterconcert van Toverland is in
handen van de regionaal zeer bekende
band ApartY. Deze gerenommeerde
band wordt speciaal voor deze gelegenheid aangevuld met een 10-koppig
strijkers ensemble.
Tijdens de avond zal de zang
in handen zijn van afgestudeerde
zangers en zangeressen van het Fontys
conservatorium en de MusicAll Factory

BEL EN WIN

G R AT I S
kaarten

IT’S A KIND OF

MAGIC

uit Tilburg. Verder maakt de succesvolle Zang & Theatergroep Oker uit
Overloon hun opwachting in Sevenum.
De gebroeders Benders vullen het
concert aan met hun vertolkingen van
een aantal mooie songs in de stijl van
Andrea Bocelli.

Speciale lezersactie
alléén
voor snelle bellers
Voor de lezers van weekblad Hallo
zijn er 60 gratis kaarten te winnen
voor ‘It’s a Kind of Magic’. Voor iedere
avond zijn er 15 x 2 kaarten beschikbaar. Deelname is eenvoudig: bel naar
Attractiepark Toverland (077 467 70
65), vraag naar Melissa en geef uw
favoriete datum door. Bellen kan tot
12.00 uur op vrijdag 12 maart aanstaande en uiteraard zijn snelle bellers
gegarandeerd van een plaats, op = op.

Weekblad HALLO
wenst haar lezers
veel sim sa la plezier!
Datum: 12 en 13 maart 2010 om
20.00 uur in Attractiepark Toverland,
deuren open vanaf 19.00 uur.

Open dag VieCuri Venlo-Venray
Op zaterdag 20 maart kan men in ziekenhuis VieCuri Venlo en Venray een kijkje achter de schermen nemen. Het
ziekenhuis opent van 10.00 tot 16.00 uur haar deuren voor inwoners uit de regio.
VieCuri biedt iedereen die geinteresseerd is een kijkje achter de
schermen van het ziekenhuis waar
dagelijks duizenden mensen in en uit
lopen. Tijdens de open dag staan er
veel activiteiten op het programma.

Naast rondleidingen over diverse
afdelingen, kan men gezondheidstesten laten doen of de operatiekamers
bekijken. Voor de jeugd is een speciale puzzelrondleiding gemaakt.
Ook voor wie geïnteresseerd is in

een baan in VieCuri, zijn er voldoende mogelijkheden om eens
te ervaren wat het werken in een
ziekenhuisorganisatie betekent.

dennis
goede smaak
is een
vorm van liefde

Wij bieden u nu een
fantastisch à la carte
4-gangenmenu
voor E 25,00
Vooraf reserveren gewenst.

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

uroknaller:
uroknaller: kipkorn



Senioren- menu

5,

Gezinszak friet met 2
bami en 2 frikadellen


50

6,

Kijkt u ook eens op
www.hethukske.nl
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Koren Sevenum en Kronenberg
treden gezamenlijk op
Diverse koren van Sevenum en Kronenberg geven op zaterdag 20 maart een gezamenlijk optreden in de
Torrekoel in Kronenberg. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.
Alle koren uit Sevenum en
Kronenberg hebben een samenwerkingsverband onder de naam MUZASérum. Eens in de drie jaar organiseert MUZA-Sérum een gezamenlijk

Sevenplussers en Melodia.
Gezamenlijk tellen deze koren
maar liefst 230 leden. Het optreden
van MUZA-Sérum wordt voor de zesde
maal georganiseerd.

optreden. De koren die optreden zijn:
Vocal Connexion, Ratatouille, Sezako,
Mannenkoor die Sevensanghers, het
Kerkelijk Gemengd Koor, het gemengd
Gregoriaans koor, Seniorenkoor de

Vernieuwing dorpsraad Lottum

Dorpsraad Lottum
weer bijna op peil
Tijdens de openbare raadsvergadering van de Lottumse dorpsraad
op woensdag 3 maart namen drie leden afscheid van de raad.
De vrijgekomen plaatsen werden door drie nieuwe leden ingevuld en
daarmee is de raad weer bijna compleet. Alleen de vacature secretariaat
staat nog open. Op dit moment telt de Lottumse dorpsraad tien leden.

Pennen ruilen in Horst
Hebt u nog pennen waar u van af wilt of heeft u juist interesse in een speciale pen? Zondag 14
maart is er een pennenruilbeurs in Horst. Deze beurs is speciaal bedoeld voor balpennen met een
commerciële opdruk.
De beurs duurt van 10.00 uur
tot circa 15.00 uur en wordt gehouden in zalencentrum de Leste
Geulde op de Noordsingel 75 in
Horst. Kunt u zelf niet komen, dan
kunt u uw pennen bij organisator

Mart Heldens in de brievenbus
afleveren. Mart Heldens woont op
de Venstraat 44 in Hegelsom. Kunt u
de pennen niet bezorgen, dan kunt
u de heer Heldens bereiken op het
volgende nummer: 077 398 53 88.

Hij zal de pennen dan persoonlijk
komen ophalen.
Voor verdere inlichtingen of
eventuele reserveringen kunt u
contact opnamen via bovenstaand
telefoonnummer.
De Lottumse dorpsraad nam afscheid van Nel Keltjens-Lemmen,
Peder-Willem Gertsen en Marianne Renkens-Achten

Kinderkledingbeurs in Grubbenvorst
Kledingbeurs Grubbenvorst organiseert op zaterdag 27 maart van 10.00 tot 11.30 uur een kinderkledingbeurs
in café-zaal De Vonkel aan de Venloseweg 11 te Grubbenvorst.
De beurs is gratis te bezoeken. Op
vrijdag 26 maart kan men van 19.30
tot 20.30 uur goede, nog bruikbare
en schone kinderkleding ter verkoop
aanbieden. Hierbij geldt: zomerkleding

vanaf maat 86 en maximaal 30 stuks.
Men heeft hiervoor een nummer nodig
dat men kan reserveren op telefoonnummer 077 366 22 52. Alle richtlijnen
voor het prijzen van de kleding en

overige informatie is te vinden op:
www.kledingbeursgrubbenvorst.weblog.nl. Eventuele winst die gemaakt
wordt, wat niet het streven is, gaat
naar een goed doel.

Tijdens de openbare jaarvergadering zijn Cindy van Driel-Bos, Nico
Dapper en Peter Swinkels als nieuwe
raadsleden geïnstalleerd. Ondanks
de drie nieuwkomers blijft het
secretariaat nog onbezet. Voorlopig
wordt het secretariaatswerk door
de voorzitter en de penningmeester
beheerd. De dorpsraad hoopt dat
er snel een secretaris gevonden
wordt. Tijdens eerdergenoemde

jaarvergadering, nam de dorpsraad
afscheid van Nel Keltjens-Lemmen,
Marianne Renkens-Achten en PederWillem Gertsen. Zolang de raad nog
geen nieuwe secretaris heeft, blijft
Marianne Renkens-Achten contactpersoon voor de Lottumse dorpsraad.
Wel krijgt de dorpsraad een nieuw
postadres: Konijnskampstraat 10,
5973 NM Lottum. Het mailadres blijft
info@dorpsraadlottum.nl.

Slender
You Fit
Sport- en afslank
instituut
Snel, gemakkelijk
en effectief afslanken.

Bowlingbanen

Elke zondag Brunch  21,50 p.p.

Wisselend 3 gangenmenu
 19,50 p.p.

Kinderspeeltuin

Zaterdag & zondag
familiebuffet  25,75 p.p.

Seniorenkeuzemenu

Kinderboerderij

Uitgebreid 4 gangen dinerbuffet.
Aanvang zaterdag 18:00/18:30/19:00 uur
Aanvang zondag 17:00/17:30/18:00 uur

Verwarmd terras

Aanvang 11:00 uur tot 13:30 uur.

Uitgebreide a la carte kaart

Elke vrijdag onbeperkt spare-ribs
eten  15,50 p.p.
Familie- en bedrijfsfeesten
tot 400 personen.

Midgetgolf
Eetcafé / Bar

Ooijenseweg 16
5863 AM Blitterswijck
0478-531843
info@roekenbosch.com

-2 kilo
per
week
Nu bij Slender You Fit
• het proteïnedieet
van sanislim
• het voedingsprogramma van slinc
Voor meer informatie:
www.slenderyoufit.nl

www.roekenbosch.com

Weltersweide 1, 5961 EK Horst
Tel. 06-33178333

Vrijdag 12 MrT
Blok10
WEEkEnd kick oFF
ZaTErdag 13 MrT
liVE in concErT
”laBErinTo”
”riPSaW”
ZaTErdag 20 MrT
a TriBuTE To
”MonSTErS oF
HEaVy METal”
ZaTErdag 27 MrT
3dE VoorrondE
”claSH oF THE
coVErBandS”
ZaTErdag 3 aPril
liVE in concErT
”u2nl”
WWW.u2nl.coM
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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Sing Challenge Schatberg
Zaterdag 13 en zondag 14 maart treden 18 koren op tijdens de Sing Challenge in De Schatberg te Sevenum.
De optredens beginnen op zaterdag om 12.00 uur en zondags om 11.00 uur. De toegang is gratis.

Kinderkledingen speelgoedbeurs in
Griendtsveen
Op zondag 14 maart wordt
in het gemeenschapshuis aan de
Lavendellaan te Griendtsveen de
halfjaarlijkse beurs voor kinderkle-

ding en speelgoed gehouden.
De verkoop van kleding en speelgoed is van 11.00 uur tot 13.00 uur.
De entree bedraagt 1 euro.

D a k c o a t i n g
vo or be ha nd eli ng

20%

K o r t in g
na be ha nd eli ng

Ruim 500 koorleden nemen deel aan de Sing Challenge in Sevenum
Het zangfestival vloeit voort uit
festiviteiten van Shantygroep ‘de
Maashave’ uit Grubbenvorst die vorig
jaar haar tienjarig jubileum vierde.
Er werd toen groots uitgepakt met een
indrukwekkend zangfestijn, waarbij
18 bevriende koren uit binnen- en
buitenland een optreden verzorgden.
Het festival werd georganiseerd onder
de vlag van Stichting Sing Challenge.

Het doel achter het oprichten van de
stichting was het creëren van een
extra dimensie achter het zingen; het
geeft niet alleen plezier aan veel mensen, maar is als sport ook erg gezond.
Vanwege het grote succes van
de vorige editie is besloten om het
zangfestival dit jaar nogmaals te organiseren. Het Horster Mannenkoor komt
het potentieel van het Sing Challenge

versterken. Gedurende het weekend
van 13 en 14 maart komen zo’n 500
à 600 deelnemers uit Nederland,
Duitsland en België bij elkaar om hun
liederen ten gehore te brengen. De
koren vertegenwoordigen de verschillende genres van zang zoals klassiek,
gospel, barbershop, smartlappen en
natuurlijk shanty. Voor meer informatie
zie: www.seasongchallenge.nl

Uw dak weer in
gen?
topconditie bren
Profiteer dan nu van onze scherpe

VOORJAARSACTIE
Let op! deze aanbieding is geldig t/m 31 maart 2010
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak

Info: M. Lücker, 06-16951386
INFO SYSTEMATIKNL s WWWSYSTEMATIKNL

Kinderkledingverkoop in De Schatberg
Wie nog kinderkleren nodig heeft kan zondag 28 maart de MaMaLoe-beurs bezoeken. Tijdens deze
beurs wordt tweedehands kleding verkocht.
Overgebleven spullen zullen
na afloop naar een nog nader te
bepalen goed doel verstuurd
worden. De kleding wordt
aangeboden in de maten 74 tot

en met XS/S. Ook wordt er speelgoed verkocht. De verkoop begint
om 11.00 uur en eindigt om 13.00
uur in partycentrum De Schatberg
op de Middenpeelweg 5, Sevenum.

Bij de kassa zal een collectebus
staan. Het geld dat daarmee
verzameld wordt gaat naar de
CliniClowns. Kijk voor meer
informatie op www.mamaloe.tk

Speciaal concert
in de Meulewiek te Meterik

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Kinderkoor La Campanella bestaat 25 jaar

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde :

Medewerkers / Tractor chauffeurs
die gedurende het seizoen (jun-okt) met tractoren
en/of zelfrijdende machines werken in de oogst.
(Werken als ZZP’er is mogelijk)
Sollicitaties en inlichtingen :
Taco Agro B.V. - Donkstraat 6a, 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 - info@tacobedrijven.nl

De Miele-apparaten van morgen,
vandaag al verkrijgbaar bij de Miele Winkel

Kinderkoor La Campanella bestaat 25 jaar en zal daarom een jubileumconcert geven op zondag 14 maart
in MFC de Meulewiek in Meterik. De deuren gaan open om 14.30 uur en het optreden zelf begint om 15.00 uur.
De entree is gratis.
2003, een initiatief van de Provincie
Limburg en de Kinjerkroam van L1-TV.
Uiteindelijk hebben zij met deze
musical de derde prijs gewonnen.
Op dit moment bestaat het
kinderkoor uit 15 kinderen, allen uit
Meterik, in de leeftijd van 7 tot 12
jaar. Zij zingen met veel enthousiasme
allerlei hippe ‘hits voor kids’. La
Campanella telt inmiddels meer dan
200 oud-leden.
De nieuwe Art SL met een diepte
van slechts 90 mm.
Het kinderkoor nodigt u en alle
Met Art SL presenteert Loewe een tv-toestel in ultraslank Slimline-design. Ondanks de geringe diepte
om samen
met hen,
van minder dan 90 mm moet deze tv niet onderdoen op hetoud-leden
vlak van functiesuit
en uitrusting.
Van Full-HDresolutie tot innovatieve 100Hz-technologie en 24p-bioscoopweergave: alles is aan boord. De ontvangst
hun
25-jarig
jubileum
te
vieren.
In
van HDTV-beelden is geïntegreerd, net als de opname ervan via een hardeschijfrecorder van maar liefst
250 GB. Ontdek alle mogelijkheden bij uw Loewe-handelaar:plaats van een receptie bieden zij u,
in samenwerking met de jeugdfanfare
La Campanella werd in 1985 opge- korenfestivals, kerstmarkten en allerlei van muziekvereniging Concordia uit
Meterik, een twee uur durend proconcerten, onder andere van moederricht en staat al 20 jaar onder leiding
gramma met veel zang, muziek
zangvereniging MERIKO uit Meterik.
van dirigente Marianne Groenewegen.
en kijkgenot.
Heel erg bijzonder en leuk home
was in
Aanvankelijk trad het kinderkoor
of electronics
Een bijzondere bijdrage leveren
2003 de samenwerking met kinderen
alleen op tijdens de gezinsvieringen
La
Campanella’s
oud-leden:
Marjolein
van ‘De Wendel’
in
de
gezamenlijke
in de kerk St. Jan Evangelist in Meterik. CoenDers
eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst
077 3981388
Kuenen, Judith Tacken en Renee
musical ‘De boef en de beker’.
De laatste jaren heeft het kinderTacken. Daarnaast zal Eva Wijnen uit
Deze musical werd zelfs genomineerd
koor haar activiteiten uitgebreid.
Melderslo van de partij zijn.
voor de ‘Kinjerkultuur Pries’ 2002De kinderen treden op tijdens kinder-

Perfect uitgerust.
Gewoonweg meer comfort.

home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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Hoe fit zijn
inwoners van Horst
aan de Maas?
Momenteel vindt een nationaal opgezet fitheidsonderzoek plaats
bij Wellness Centre Anco in Horst. Het onderzoek duurt nog de hele
maand maart.
Het onderzoek vindt niet alleen
plaats in Horst, maar ook in andere
plaatsen in Nederland. Het nationale samenwerkingsverband van
fitnessclubs, ControlFit, voert het
fitheidsonderzoek uit. Regelmatig
trainen moet leiden tot significante
verbeteringen in gezondheid en
welzijn. Het onderzoek wordt in
gecertificeerde gezondheidsinstituten en fitnessclubs uitgevoerd. Voor
de gemeente Horst aan de Maas
wordt het onderzoek uitgevoerd bij
Wellness Centre Anco.
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Demonstratie
rozen snoeien in Lottum
‘Van slapend oog tot koningin der bloemen’, onder dat motto organiseert rozen- en tuinplantenspecialist
Tuincentrum Lottum in samenwerking met de Nederlandse Rozenvereniging op zaterdag 13 maart twee snoeidemonstraties. In de ochtend begint de eerste demonstratie om 10.00 uur en de tweede vindt ‘s middags om
14.00 uur plaats bij Tuincentrum Keltjens aan de Grubbenvorsterweg 26 in Lottum. Deelname aan de snoeidemonstraties is gratis.
snoei brengt niet alleen groei, maar ook
bloei. Tijdens de demonstraties komt het
snoeien van grootbloemige, tros- en miniatuurrozen aan bod. Daarnaast wordt
ook uitleg gegeven over het snoeien
van Engelse en ouderwetse rozen en de
heester-, klim- en ramblerrozen. Verder
krijgen bezoekers uitleg en tips over de
verdere verzorging van de rozen.
Voor informatie en aanmelding:
Vic Keltjens, telefoon 077 463 16 74
of info@tuincentrumlottum.nl

te zetten tot een gezondere, meer
actieve levensstijl en ze lijfelijk te
laten ondervinden wat regelmatig
bewegen met een mens doet. Naast
het onder controle houden van het
gewicht, wordt ook het hart- en
vaatstelsel versterkt. Kracht- en
conditietrainingen hebben een aantoonbaar ontspannend effect op het
lichaam. De kosten tot deelname
bedraagt voor de begintest
5 euro. Daarna krijgt men voor
39 euro onbeperkte toegang tot de
fitnessruimtes gedurende 1 maand.
Hierin zit de eindtest inbegrepen.

Bijna alle rozen
komen uit Lottum

Beweging is goed
Twee keer per week
voor lichaam en geest
trainen
Gedurende de maand maart
kunnen alle inwoners van Horst aan
de Maas en zich voor het unieke
project ‘Hoe fit is Horst aan de
Maas?’ aanmelden. Er worden eerst
begintesten afgenomen, waarna
de geteste deelnemers één maand
sporten. Doel van het project is inwoners van Horst aan de Maas aan

Er wordt aan de deelnemers
gevraagd minimaal twee keer per
week te komen trainen.
Meer informatie over het fitheidsproject is verkrijgbaar bij Wellness
Centre Anco te Horst, Venrayseweg
114, telefoon 077 398 35 53,
of kijk op www.wellnessanco.nl

Rozen kunnen alleen maar bloeien door ze tijdig te snoeien
De tijd van snoeien is weer
aangebroken. Tijdens de snoeidemonstraties vindt uitleg plaats over hoe
de verschillende type rozen gesnoeid
dienen te worden.

Snoeien is bloeien

Vaak is men bang dat men te veel
wegsnijdt van de rozenplant. Dit speelt
vooral in het vroege voorjaar, wanneer de rozenstruiken nieuwe blaadjes
maken. Maar een roos is een plant
die meestal bloeit op scheuten die in
datzelfde jaar gevormd worden, dus

In rozendorp Lottum worden elk
jaar een kleine twintig miljoen rozen
veredeld. En daarmee neemt Lottum
zo’n 80% van de Nederlandse rozenproductie voor haar rekening. Men kan
dan ook met recht spreken van Lottum
als hèt centrum van de Nederlandse
rozencultuur. Met een assortiment van
ruim 950 verschillende soorten rozen
behoort Tuincentrum Lottum tot een
van de meest ruim gesorteerde rozenfirma’s van Nederland.
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Starters
in de regio
Bedrijf
Angelique Music
Eigenaar Angelique Hesen
Adres
Michelslaan 34
5963 HC Hegelsom
Telefoon 077 398 73 28
06 51 09 09 22
info@angeliquemusic.nl
E-mail
Sector
Artiest/zangeres
Start
1 januari 2010
www.angeliquemusic.nl
Activiteiten
Angelique is een veelzijdige
zangeres. Zij heeft jarenlange
zangervaring met de meest
uiteenlopende gelegenheden.
Zij is gespecialiseerd in het
opluisteren van ondermeer
huwelijksplechtigheden. Zowel
voor het burgerlijk huwelijk als
bij de kerkelijke inzegening.
Tevens verzorgt zij een muzikale invulling aan het huwelijksdiner, de receptie, of een
spetterend optreden tijdens het
huwelijksfeest. Ook bij droevige
momenten kan men gebruikmaken van haar muzikale
diensten. Angelique zorgt op
gepaste en ingetogen wijze
voor een persoonlijk afscheid
tijdens een begrafenis of
crematie. Zowel binnen de
kerkelijke tradities als daarbuiten. Desgewenst komt zij bij de
mensen thuis om het repertoire
samen te stellen. Een muzikale
invulling tijdens een herdenkingsbijeenkomst behoort ook
tot de mogelijkheden.
Verder verzorgt Angelique
muzikale optredens voor
senioren in zorgcentra. Met
gezellige muziek, ontroerende
liedjes en veel meezingers uit
de oude doos. Ze brengt de
mensen even terug in de tijd
van toen. Voor gehandicapten
heeft zij een speciaal programma, dat op passende wijze
aansluit bij hun behoefte.
Maar Angelique brengt ook
sfeervolle zang en achtergrondmuziek voor bij diverse zakelijke en particuliere gelegenheden. Denk aan een receptie,
jubileum, diner dansant,
kerstviering of high tea.
Zij heeft een uitgebreid
repertoire in allerlei genres.
Van klassiek tot moderne
songs, voor jong en oud, onder
begeleiding van professionele
orkestbanden.
Doelgroep?
Particulieren die een
persoonlijke muzikale invulling
willen geven aan een speciale
gelegenheid. Bedrijven en
instellingen die van haar
muzikale diensten gebruik
willen maken voor bij een
bijzondere gebeurtenis.
Onderscheidend vermogen?
Angelique is een zangeres
met een prachtige, zuivere
stem. Een stem die recht uit het
hart komt en niemand
onberoerd laat. Het vermogen
om iedereen een ‘kippenvelmoment’ te bezorgen.

Star Licht & Geluid houdt open dag

Munckhof
op Chinese
tour

Van hobby naar eigen
onderneming
Op zondag 4 april houdt Star Licht & Geluid uit Kronenberg een open dag. Iedereen kan dan een kijkje komen
nemen bij het bedrijf van 11.00 tot 18.00 uur. Er vinden tijdens de open dag diverse presentaties plaats op het
gebied van beeld, geluid en licht.

Harrald Vullings met zijn laatste aanwinst, een digitale geluidmengtafel
Star Licht & Geluid is begonnen in 1994 en bestond in 2009 dus
vijftien jaar. Toen is ook een nieuwe
bedrijfsloods in gebruik genomen.
Eigenaar Harrald Vullings (41) is de eigenaar van het bedrijf dat klein begon
en een geleidelijke groei kende.

Het begon allemaal
als hobby
Harrald: “Het is allemaal als hobby
begonnen met plaatjes draaien, geluid
en licht verzorgen toen ik 12 jaar
oud was. Ik ben alleen begonnen en
momenteel werken er zeven personen

voor het opbouwen en bedienen van
geluid en licht. Daarnaast heb ik acht
medewerkers die inzetbaar zijn als
DJ’s. In zijn geheel hebben we een
jonge en enthousiaste groep.”
De onderneming is ooit in het
klein begonnen in de garage bij
Harrald thuis. Die was al snel te klein
en besloten werd deze uit te breiden.
Omdat de verhuurafdeling zich goed
ontwikkelde is men in 2004 verhuisd
naar een loods in Kronenberg. In 2008
kreeg het bedrijf de mogelijkheid een
nieuwbouw te realiseren en startte
daarop met de bouw van een nieuwe
bedrijfsruimte op de huidige locatie

aan de Americaanseweg in Kronenberg.
Met name de laatste twee jaren heeft
het bedrijf zich steeds meer toegelegd
op bedrijfsproduct presentaties.
Dit wil zeggen het uitlichten van
product of podium, het uitversterken
van presentator en/of discussiepanels
geheel met draadloze microfoons en
headsets. Daarbij wordt ook gebruik
gemaakt van filmopnames met
meerdere camera’s geprojecteerd
op grote videoschermen of plasma
tv’s. Volgens Vullings is de trend van
de nabije toekomst dat men steeds
meer digitaal gaat doen op het gebied
van geluid, beeld en licht. Star heeft
daarop ingespeeld en in januari een
digitale geluidmengtafel gekocht om
meer mogelijkheden te creëren voor
grotere (pop)concerten. Voor de afdeling beeldverhuur binnen Star heeft hij
pro-videoswitchers ingekocht om een
nog betere videomix te kunnen maken.
Als laatste heeft het Kronenbergse
bedrijf de zogenaamde Amazing
Meezing Show ontwikkeld. Dit is een
show waarbij drie DJ’s het publiek volledig entertainen en waarbij ook de inbreng van het publiek wordt gevraagd.
De doelgroep van Star Licht &
Geluid is vrij breed. Het bedrijf bedient
zowel zakelijke als ook particuliere
relaties. Zo verzorgt Star kinderdisco’s
maar ook gouden bruiloftfeesten.
Het entertainen op bruiloften en
(bedrijfs)feesten zit Harrald en zijn
medewerkers in het bloed. “Ik denk
dat ik een leuk vak heb en een mooi
bedrijf. Dit willen wij graag delen met
alle mensen uit de regio en vandaar
onze open dag op 4 april,” besluit de
Kronenberger.

Afgelopen week lanceerde
Munckhof groep de nieuwe
website van DDMA China. DDMA
is een zogenoemd one-stopservice-bureau in Beijing. Met dit
bureau hoopt Van de Munckhof
klanten te kunnen begeleiden bij
het ontplooien van activiteiten in
China. Na het opstarten van de
nieuwe organisatie in China wil
het bedrijf een geheel frisse start
gaan maken met de nieuwe
website.
September jongstleden werd
al bekend dat Munckhof Asia en
Dragon Dancers hun krachten
zouden bundelen in de nieuwe
organisatie DDMA China. Tom Roefs,
directeur Travel Divisie Munckhof:
“Door de handen in één te slaan
komt meer kennis en expertise
samen, zodat we de klant nog beter
kunnen ondersteunen in het opzetten van zaken in en met China.”
De websites van Munckhof
China NetworX en Dragon Dancers
zijn samengevoegd tot één
algemene website. De website
die daaruit voortgekomen is geeft
duidelijk inzicht welke ondersteuning DDMA China kan bieden
aan de (potentiële) klant. In het
Nederlands en Engels worden
bezoekers bekend gemaakt met
DDMA China. Daarnaast is de look
& feel van de website aangepast
naar de Munckhof-stijl. Roefs:
“Met de nieuwe website geven
we bezoekers inzicht in tips en
trucks die hen kunnen helpen bij
het opstarten van hun zaken in
China. Daarnaast zijn enkele, in het
verleden behaalde, successen terug
te vinden op de website.” Kijk op
www.ddma-china.com

Uniforme stapelwagens
bij FloraHolland
FloraHolland gaat vanaf eind 2012 haar stapelwagens ombouwen tot
een nieuw type, de 08. De wagens moeten uniform worden, zodat alle
vestigingen met hetzelfde systeem werken. Met deze operatie is een
investeringsbedrag van 80 miljoen euro gemoeid.
Op de Flora afdeling in Naaldwijk
rijden de eerste stapelwagens al rond.
Vanuit hier zal ook het grootste gedeelte van het ombouwproces plaatsvinden. Op het terrein in Naaldwijk
worden in totaal 135.000 oud-stapelwagens omgebouwd. Ook op de
veiling in Aalsmeer worden 106.000
wagens omgebouwd. Voor ombouw
(in plaats van volledige vernieuwing)
is gekozen omdat het grootste deel van
de huidige stapelwagens of onderdelen
hiervan nog prima herbruikbaar zijn.
Ombouwen is goedkoper dan volledige
vernieuwing, zo stelt het bedrijf. De
kwaliteit van de aangepaste stapelwagens is gelijkwaardig aan de kwaliteit
van nieuwe stapelwagens. Eén uniforme stapelwagen staat al jaren hoog
op het verlanglijstje van FloraHolland.
Uniformiteit maakt namelijk het
aanvoeren op alle marktplaatsen

gemakkelijker en zorgt voor kleinere
voorraden bij kweker, koper en veiling.
Ook beperkt een uniforme stapelwagen de transport- en verwerkingskosten in de keten. Bernard Oosterom,
bestuursvoorzitter van FloraHolland:
”Ik ben blij dat we nu de eerste aangepaste stapelwagens in het proces kunnen brengen. De meerderheid van onze
leden hebben goedkeuring gegeven
aan de ontwikkeling van een uniforme
stapelwagen. Dit was het begin van een
omvangrijk proces. ” Vorig jaar al zijn
de infrastructuur en de werkprocessen
op alle FloraHolland-marktplaatsen aangepast en klaargemaakt voor de komst
van de nieuwe stapelwagen. Wekelijks
hoopt het bedrijf 1.750 stapelwagens
om te bouwen. Aan het einde van het
jaar zou circa dertig procent van de
wagens omgebouwd moeten zijn tot de
08-stapelwagen.

Boerderijwinkel
Geschenk
pakketten
Terras

Opening 2e Paasdag!
om 11.00 uur op
Lorbaan 1 in Veulen

Groepsuitje
Kinderfeestje
Gezinsuitje
Vakantiewoning

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 275,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
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Remake Central Park Concert Simon & Garfunkel

Benefietconcert voor het
Duchenne Parent Project

Zaterdagavond 17 april zal in Gemeenschapshuis de Torrekoel in Kronenberg een eenmalig benefietconcert
plaatsvinden getiteld ’Remake Central Park Concert Simon & Garfunkel’. De uitvoerende muzikanten zijn de leden
van de Sevenumse formatie ‘Heger Walter Band’ aangevuld met enkele muzikanten uit Kronenberg. Zij brengen
een muzikale hommage aan Simon & Garfunkel gekoppeld aan een benefiet voor het Duchenne Parent Project.

Manden vlechten,
smeden en veel muziek
in De Locht
Op zaterdag 13 maart zal een ervaren mandenvlechter u de fijne
kneepjes van het vak proberen bij te brengen in Streekmuseum De Locht.
Mandenvlechten lijkt een eenvoudig handwerk, maar niets is minder waar
volgens de organisatoren van deze dag. Tijdens een heuse workshop kunt u
zelf ervaren wat er allemaal aan kennis en kunde komt kijken bij het
maken van diverse gebruiksvoorwerpen die in het verleden onmisbaar
waren op het platteland.

Het plan voor dit concert nam
eind 2008 eerste concrete vormen
aan. Al eerder had de Heger
Walter Band songs van Simon &
Garfunkel op de planken gebracht
en langzaam groeide het plan om
dit verder uit te bouwen tot een
avondvullend programma. Het
idee voor een nieuwe uitvoering
van het memorabele Central Park
Concert van Simon & Garfunkel,
was geboren. Direct na de eerste
plannen werd besloten om het
optreden te koppelen aan het
Duchenne Parent Project.
Het project heeft tot doel om
het onderzoek naar een genezing
of behandeling voor Duchenne
spierdystrofie te versnellen en
informatie te geven aan iedereen
die betrokken is bij Duchenne
patiënten.
Met steun van enkele sponsoren
en inzet van vele enthousiaste
vrijwilligers worden de vaste kosten
opgevangen zodat de complete
inkomsten van de entreeprijzen die
avond ten bate van het Duchenne
Parent Project komen.
Voor meer informatie en (vooraf)
bestellen van toegangskaarten ga
naar wvde.nl/remake

Bertus Borgers
presenteert boek
en cd in Cambrinus
Zondag 14 maart treedt Bertus Borgers met zijn gevolg op in
Cambrinus in Horst. Hij wordt begeleid door broer en gitarist Peer
Borgers en bassist Steven van Gool. Tijdens het concert presenteert
Borgers een boek met bijbehorende cd over de rockmomenten die
een stempel drukten op de Nederlandse popmuziek. Het concert begint
om 16.00 uur.

Bertus Borgers te gast in Cambrinus
Als Nederland al een soort popnestor heeft, dan is het saxofonist,
gitarist, liedjesschrijver en zanger
Bertus Borgers wel. In 1967 kwam
hij van het conservatorium en
speelde meteen een rol in de toen
nog prille Nederlandse popwereld.
Enkele jaren later maakte hij furore in
het live-circuit als muzikant met zijn
Mr. Albert Show en Sweet d’Buster.
Hij trad veelvuldig op met Herman
Brood om vervolgens voor velen

onsterfelijk te worden als pleitbezorger en oprichter van de eerste
Nederlandse Fontys Rockacademie.
Naast alle drukke zaken door is hij nu
nog steeds op het podium te vinden
in allerlei muzikale verbanden. Maar
het liefst treedt hij op in zijn eigen
kleine bezetting. Zondag presenteert
Bertus Borgers zijn laatste cd en een
verhalenbundel ’Ver van hier’.
Voor info en reserveringen:
www.cambrinusconcerten.nl

Swolgen Rocks
In de HALLO van vorige week stond de datum van het ‘Swolgen Rocks’ festival verkeerd aangegeven. Wij meldden dat de festiviteiten op 23 maart zouden plaatsvinden, dat moet 27 maart zijn.
Het festival wordt vanwege
het grote succes van vorig jaar
dit jaar voor de tweede keer
georganiseerd. Omdat een
festival moet groeien en niet
krimpen hebben de organisatoren besloten dit jaar geen twee,

Op zondag 14 maart stoken de
smeden hun vuren weer op en maken
hun siersmeedwerk. Tegelijkertijd
treden elders in het museum muzikanten op. Vanaf 13.00 uur treedt het duo
‘Petran’ op en vanaf 14.30 uur brengt
Mart Vervoort nostalgische liedjes met
een vrolijke noot ten gehore.
Tot juli is er een 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.
Het mandenvlechten, smeden en
musiceren begint om 13.00 uur.
Voor nadere informatie kijkt u op
www.museumdelocht.nl of belt u met
Piet Lenssen 077 366 13 51.

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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Historische catwalk
Het Peelmuseum in America opent haar seizoen op zondag 11 april met de Peeldag. Wie op deze dag het museum bezoekt, kan er genieten van een
modeshow van kleding uit grootmoeders tijd. En niet alleen dat, want volgens goede traditie staat de seizoensopening van het Peelmuseum in America
bol van ambachtelijke en muzikale demonstraties.
Tijdens twee shows zullen oude
en jonge mannequins ‘zondagse’
kleding, werkkostuums en nachtkleding van pakweg 100 jaar geleden
op de catwalk presenteren. Kleding
die beschikbaar wordt gesteld door
verzamelaar en kenner Fien van Berlo.
Zij zal de modeshow ook van commentaar voorzien.
Vrijwilligers van het museum,
dat over een rijke collectie gebruiksgoederen uit de periode 1850-1950
beschikt, hebben de afgelopen
maanden de expositieruimten
verbouwd. En op het buitenterrein is
de bijenstal nu compleet. Alle reden
om deze tijdens de Peeldag officieel
te openen. Verder kunnen bezoekers
op het buitenterrein onder andere
de bevolkte plaggenhutten en een
schaapskooi bewonderen. Op het
bouwland achter het museum wordt
geploegd met paardenkracht, maar
er is ook een trekker met Peelploeg.
Leuk om te zien is ook de via pure
paardenkracht aangedreven manege,
die een dorskastje aandrijft.
Interessant zijn ook de ambachtelijke presentaties van de imker,
klompenmaker, mandenvlechter,
schaapscheerder en de scharensliep.
Wie botte messen en scharen heeft,

Het Peelmuseum bereidt zich voor op de Peeldag,
waar voor de kinderen weer een knuffeltent met onder meer kuikens is ingericht
kan deze tegen een vooroorlogse
prijs laten slijpen!
Op het buitenterrein komt een
dansvloer waar het gerenommeerde
Venrayse gezelschap Hakkespits
diverse dansen toont. Verder zijn er
optredens van joekskapel Mekkelek

Zat en het dialectduo Mart en Marjon
Vervoort. Een draaiorgel bij de entree
zal de bezoekers vrolijk binnenloodsen.
Voor de kinderen is er een ‘knuffeltent’
met aaidieren als lammetjes, konijnen
en pasgeboren kuikens. Ook draait er
een ouderwetse carrousel. Culinair is

het uiteraard ook een en al nostalgie
wat de klok slaat, met streekgerechten als pannenkoek en Peelsoep op
de menukaart! De Peeldag begint om
13.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Voor
meer informatie zie: www.stichtingpeelmuseum.nl

Spanning tijdens de Nationale
Voorleeswedstrijd
Manon Bax, Elise Tomassen en Luc Schrijnwerkers hebben op 6 maart de regionale voorleeswedstrijd gewonnen. Deze wedstrijd vond plaats in de
bibliotheek van Horst. Het betrof hier de regionale voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Vanuit Groeibibliotheek Sevenum wist Emma Wanten
samen met nog vijf andere kandidaten door te dringen naar de volgende ronde.

Voorleeskampioenen Manon, Elise en Luc

Voorleeskampioene Emma

De voorrondes voor de
Nationale Voorleeswedstrijd worden
op verschillende locaties in de
regio gehouden. Het betreft één
en dezelfde voorleeswedstrijd.
Groeibibliotheek Sevenum valt onder

gemeente Sevenum met Horst aan
de Maas er binnen één en dezelfde
gemeente verschillende voorrondes
op verschillende locaties gehouden
worden. De winnaars van de verschillende voorrondes mogen op

de Stichting Openbare Bibliotheken
Maas en Peel, terwijl de bibliotheek van Horst onder BiblioNu valt,
(gemeenten Horst aan de Maas en
Venray). Zo kan het dus voorkomen
dat na de fusie van de voormalige

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
GUN 16 SWOLGEN
TEL. 0478-691669
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19 april deelnemen aan de provinciale finale in theaterhotel De Oranjerie
in Roermond. Alle provinciale
kampioenen strijden op 21 mei in
Amsterdam om de titel Nederlands
Voorleeskampioen.

‘t Deco Huuske
Workshops in decoreren met natuurlijke
materialen en Mozaïeken.

Venrayseweg 32, 5961 AG Horst
www.hetdecohuuske.nl
OPEN DAG zaterdag 13 maart 11.00-16.00 uur
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The Clash
of the Cover
Bands
Zaterdag 13 maart staat
Paradiso voor het zesde jaar op
rij in het teken van de Landelijke Halve Finales van de
grootste bandcompetitie van
Nederland ’The Clash of the
Cover Bands, The only road to
Paradiso 2009/2010’.
De 16 beste coverbands van
Nederland, de regionale
winnaars, mogen nu hun sterk
ontwikkelde talenten laten
zien en horen in dé poptempel
van Nederland en strijden
hiermee om een felbegeerde
plaats in de Landelijke Finale.
Na een jaar van hard werken
en gedegen coaching is de
droom van al deze top-muzikanten uitgekomen. Het podium van
Paradiso is op deze dag van hen.
Horst is ook vertegenwoordigd in
deze finale: de rockband
Campaign zal namelijk ook een
gooi doen naar een plek in de
finale.

De ideologie hebben
we verwezenlijkt
Initiatiefnemer, organisator
en producer John van den Borne
kijkt terug op zes jaar The Clash
of the Cover Bands: “De ideologie waarmee we zes jaar
geleden zijn begonnen, hebben
we verwezenlijkt: met The Clash
of the Cover Bands bieden we
talent onder andere de beste en
meest toonaangevende podia
van Nederland om gehoord en
gezien te worden. In het
coverbandcircuit schuilt enorm
veel talent, maar de bands
verkeerden vaak in de anonimiteit. Met The Clash of the Cover
Bands hebben we die anonimiteit definitief doorbroken. We
merken dat de belangstelling
voor The Clash of the Cover
Bands steeds groter wordt. Dit
seizoen hebben tot nu toe ruim
60.000 bezoekers ‘The Clash’
bezocht. De bands hebben het
hele jaar in de regionale
voorrondes toegewerkt naar dit
unieke moment om als coverband te schitteren op het voor
muzikanten heilige podium van
Paradiso. Dit is alleen gegund
aan de beste bands van de
verschillende regio’s. De bands
die dit stadium hebben bereikt
weten zowel technisch als
visueel een zeer boeiend en
interactief optreden neer te
zetten, dat vaak bol staat van de
verrassende invalshoeken.
De 16 bands die deze
Landelijke Halve Finales hebben
bereikt, treden deze dag in twee
etappes op. Zowel een vakjury,
bestaande uit vertegenwoordigers van platenmaatschappijen,
programmeurs, vakdocenten en
vakmedia, als ook het publiek
bepaalt welke acht coverbands
uiteindelijk doorgaan naar de
Landelijke Finale in Poppodium
013 in Tilburg op zaterdag 10
april aanstaande.
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GEPLUKT

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

Jan Coenders

Op een koude zaterdag ontmoet een HALLO-verslaggever Jan Coenders
uit Tienray. Op de vraag of hij deze week ‘Geplukt’ wil worden, fronst hij
zijn wenkbrauwen. Na een korte uitleg wat met ‘Geplukt’ precies bedoeld
wordt, stemt Jan in.

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.

Altijd zoeken
naar oplossingen

Hangopijs

Jan vindt Tienray een leuk en
knus dorpje waar nog alles redelijk

met winterfruit

Bereiding:
• bekleed een vergiet met een
schone, natgemaakte theedoek en zet het vergiet op een
kom;
• giet de yoghurt in de theedoek. Laat de yoghurt ca. 4 uur
in de koelkast uitlekken;
• bekleed het schaaltje met
plastic folie;
• klop de slagroom met de
basterdsuiker half stijf. Klop er
de uitgelekte yoghurt door;
• breek de schuimkoekjes of
amaretti in stukjes. Meng dit
door het yoghurtmengsel;
• schep het in het schaaltje en
dek af met plastic folie;
• laat het in 4-6 uur bevriezen;
• schil de sinaasappels dik en
snijd de parten uit de vliezen;
• vang het sinaasappelsap op en
meng dit door de cranberrycompote;
• schep de partjes sinaasappel er
door;
• snijd het ijs in plakken of
puntjes en leg het op 4
bordjes;
• geef er het fruit warm of koud
bij.

Tip:
• hangop kan zelfs in de winter
nog zeer verfrissend zijn
• warme tutti frutti is ook
een goede combinatie

Politiek
is niet mijn ding
Jan praat graag maar heeft
helemaal niets met politiek. “Nee,
daar hou ik me niet zo mee bezig.
Er wordt veel te veel gepraat, maar
er zijn geen daden. Niemand durft
zijn nek uit te steken en diegene
die dat wel doet, wordt onderuit
gehaald. Het negatieve voert vaak
de boventoon en dat is niet goed.
Ik stoor mij aan mensen die alleen
maar alles negatief zien. Zelf sta ik
positief in het leven en probeer dit
ook uit te dragen. Ik ben van mening
dat je altijd moet zoeken naar
oplossingen. Kijk naar het goede in
de mens en probeer daar iets mee te
doen, dat maakt het leven een stuk
gemakkelijker en aangenamer.”

Koken met
Jan Cremers

Benodigdheden: (4 personen)
1 liter volle yoghurt
2,5 deciliter slagroom
60 gram witte basterdsuiker
50 gram witte schuimkoekjes
of amaretti (Italiaanse amandelkoekjes)
3 sinaasappels
150 gram cranberrycompote

elke dag op en neer tussen Tienray
en Horst en in zijn vrije tijd is hij
vaak in zijn tuin te vinden. Hij klust
graag en zegt dat zijn favoriete
plekje in de tuin het prieeltje is
dat hij vorig jaar heeft aangelegd,
inclusief een tuinhaard. “Ja, wij
vinden het geweldig om daar op een
rustige zomeravond te vertoeven.
En wanneer het wat afkoelt, maken
we gewoon de haard aan”, aldus de
Tienraynaar.

Jan Coenders is 46 jaar oud en
woont samen met Evie, die 30 jaar
oud is. Samen hebben ze een zoontje
van vier maanden, Yannus. Uit een
eerdere relatie heeft Jan twee zoons,
Maarten van 17 en Joris van 15 jaar.
De twee broers wonen de helft van

de week bij hun vader in Tienray en
de andere helft van de week brengen
ze door bij hun moeder.
Jan is werkzaam bij Janssen
Staalbouw in Horst als commercieel
technisch medewerker en heeft het
daar prima naar zijn zin. Hij pendelt
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Op de vraag of hij ook op
vakantie gaat, knikt hij instemmend.
“We gaan deze zomer naar zuidSpanje en aan het eind van het jaar
gaan we op vakantie naar Amerika,
waar we op de motor Route 66 gaan
volgen. Wij gaan graag en veel op
vakantie. Als ik de afgelopen vijf
jaar bekijk, zijn we onder andere
naar Thailand, New York, Berlijn,
Boedapest, Tsjechië, Frankrijk en
Egypte geweest. Ik ga regelmatig bij
familie of vrienden op bezoek en ga
op z’n tijd uit. Maar ik ben ook graag
thuis hoor.” Aan het einde van ons
gesprek vraag ik hem iemand een
pluim te geven. Zijn antwoord is kort
maar krachtig: “Mijn kinderen.”

3
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8

HALLO van afgelopen week: Sterilisatie en castratie van katten

En paar katte oet Hôrs die wojje gaer,
Duchtig mit waat moei-je poeze van laer.
Mar hoe ze ok probere,
Noa daat castrere,
Is d’r vur eur gen love miër in the air!

Vollerkoren Brood
Bevat 35% meer vezels dan Volkoren.
Beloond door het Voedingscentrum met het
predicaat ‘Jaarprijs Voedingscentrum 2009’.

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

5

Wij gaan graag
op vakantie

RIX LIMERICK

Jan Coenders met zoontje Yannus

1

veilig is. Een mooie plaats voor
opgroeiende kinderen. Maar als
hij iets mocht veranderen aan de
bedevaartsplaats, zou hij in het
centrum toch graag een groot plein
zien. “Om evenementen te houden
voor jong en oud. En ik zou dan ook
alle oude sloopgebouwen afbreken
en het centrum autoluw maken. Maar
ja, dat zal er de komende jaren wel
niet inzitten,” realiseert hij zich. Maar
vervelen doet hij zich niet in Tienray.
“We hebben hier prachtige fiets- en
wandelpaden en er zijn voldoende
mogelijkheden om te sporten.
Bovendien heb ik mijn tuin, waar
ik vaak te vinden ben wanneer het
weer dat toelaat.”
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Bij aankoop van een heel
VOLLERKOREN BROOD,
3 exclusieve Vollerkorenbolletjes

GRATIS!!!

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Zwerfafval-prikestafette
basisscholen
van start op 15 maart
Van 15 tot en met 20 maart is het de ‘Week van Nederland Schoon’. Voor de tweede keer
doet Horst aan de Maas mee aan deze landelijke actie om zwerfafval op te ruimen. Het grootste programma-onderdeel van de actieweek is de zwerfafval-prikestafette voor basisscholen. Van maandag tot en met vrijdag gaan ruim 850 leerlingen van 11 basisscholen om de
beurt in de omgeving van hun school zwerfafval opruimen. Daarna geven zij het ‘prikstokje’
door aan de volgende basisschool.
11 basisscholen doen mee!
In 2009, vóór de herindeling, deden ruim 400
leerlingen van 7 basisscholen mee aan de estafette. Dit jaar gaan maar liefst 850 leerlingen
van 11 basisscholen uit alle drie de voormalige
gemeenten van start:
• maandag 15 maart: de Horizon uit Sevenum;
• dinsdag 16 maart: de Brink uit Melderslo, De
Peelhorst en de Meuleveld uit Horst;
• woensdag 17 maart: Onder de Linde
uit Hegelsom en de Samensprong uit
Grubbenvorst;
• donderdag 18 maart: de Bottel uit Lottum, de
Meuleveld uit Horst en Onder de Wieken uit
Meterik;
• vrijdag 19 maart: de Krullevaar uit
Sevenum, ’t Reuvelt uit Grubbenvorst en de
Mariaschool uit Tienray.
Basisschool Megelsheim uit Meerlo verdient
een aparte, eervolle vermelding. De leerlingen
van Megelsheim ruimen elke week het zwerfafval rond de school op. Complimenten voor
deze opgeruimde school!

20 maart: Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 20 maart wordt de ‘Week
van Nederland Schoon’ afgesloten met de
‘Landelijke opschoondag’. In heel Nederland
worden dan opruimacties gehouden.
De Dorpsraden van Griendtsveen en Tienray
organiseren die dag een opruimactie in hun
dorp. De Jagersvereniging uit Meerlo en de
Wildbeheereenheden van Horst en Sevenum
gaan zwerfvuil opruimen in de natuur.
Doet u ook mee?
Wilt u ook meedoen aan de landelijke
opschoondag, bijvoorbeeld met een groepje
buren of met uw kinderen? De gemeente
heeft hiervoor materiaal te leen. Niet alleen
op 20 maart, maar het hele jaar door.
U kunt hiervoor contact opnemen met mw. M.
Huibers, coördinator buitendienst, telefoon
077 – 477 95 14 of per e-mail m.huibers@
horstaandemaas.nl

Zaterdag 20 maart: gratis
compost !
De gemeente neemt dit jaar weer deel aan de
Landelijke Compostweek. Dit betekent dat
alle burgers op zaterdag 20 maart aanstaande
gratis compost kunnen afhalen.
Schrijf het alvast in uw agenda!
Voor alle burgers van de fusiegemeente
In 2005 en 2008 zijn in de voormalige gemeente
Horst aan de Maas compostacties gehouden.
Uit de geweldige belangstelling bleek dat deze
actie erg gewaardeerd werd. Daarom is besloten
om elke twee jaar een compostactie te houden.
In 2010 is het weer zover op zaterdag 20 maart.
Dit keer ook voor de burgers van de voormalige
gemeenten Sevenum en Meerlo.
Burgers bedankt
Met deze actie bedanken wij alle burgers voor
het gescheiden aanbieden van tuinafval en in
een deel van de gemeente ook het gescheiden
houden van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Voor veel burgers is het de gewoonste zaak
van de wereld om dit afval netjes te scheiden. De
gemeente én de compostproducenten Attero en
Reiling willen u graag bedanken voor uw inzet.
Compost: goed voor de tuin én milieuvriendelijk
Het tuin- en gft-afval uit onze gemeente wordt
door Attero en Reiling verwerkt tot compost. Door
deze compost opnieuw in uw tuin te brengen,
maakt u de natuurlijke kringloop rond: Cradle to
Cradle! Compost is een uitstekende bodemver-

beteraar en is perfect voor gebruik in de tuin.
Compost voedt de bodem en stimuleert de groei
van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbetert compost de structuur
van de bodem en zorgt het voor een goede
waterhuishouding, waardoor u minder hoeft te
sproeien. Compost brengt een natuurlijke balans
in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost
geschikt voor alle tuinplanten.
Hoeveelheid
Er kan maximaal 1 m3 compost gratis worden
opgehaald. Men dient zelf te zorgen voor transport. De gemeente zorgt voor de belading van
aanhangers. Wie geen aanhanger heeft kan het
compost ook in zakken meenemen. De zakken
worden door de gemeente beschikbaar gesteld,
het vullen dient men zelf te doen. Er is een ruime
hoeveelheid compost besteld, maar op = op !!
Wanneer en waar
De actie vindt plaats op zaterdag 20 maart aanstaande tussen 8.00 uur en 16.00 uur.
Het compost kan worden opgehaald vanaf één
centrale locatie in Horst aan de Songertweg.
De locatie ligt achter het perceel van InterChalet.
Let op de rijroute: inrijden via de Songertweg en
uitrijden via de Bremweg.
Om een lange rij te voorkomen zijn er vier
“laadzones” voor auto’s met aanhanger. Er is een
apart gedeelte waar u zelf het compost in zakken
kunt scheppen. Volg de aanwijzingen van de
verkeersregelaars ter plaatse.

Nieuwe informatieavond
Burger Hulpverlening
Limburg (BHL)
22 maart a.s. in De Wingerd te Sevenum
Sedert september vorig jaar heeft in de kernen Sevenum, Kronenberg en Evertsoord, in
samenwerking met de Regionale Ambulance
Voorziening Limburg Noord (RAVLN), bezig
met het opzetten van een project onder de
naam Burger Hulpverlening Limburg. De
doelstelling van dit project is het realiseren
van een dekkend netwerk van AED (automatische externe Deﬁbrillatoren) apparaten en
burgerhulpverleners.
Na enkele succesvolle bijeenkomsten in
Sevenum en Kronenberg is de belangstelling wederom zo groot dat er een nieuwe
bijeenkomst georganiseerd wordt. Wij nodigen
belangstellenden daarom wederom uit voor het
bijwonen van deze bijeenkomst.
Deze volgende bijeenkomst vindt plaats
• op 22 maart as
• in gemeenschapshuis De Wingerd
Maasbreeseweg 2 Sevenum.
• aanvang 19.30 uur (tot plusminus 21.30 uur)

een toelichting. Wij doen deze avond een
beroep op u als inwoner om u op te geven als
burgerhulpverlener. Een voorwaarde om deel te
nemen aan het project is het doorlopen van een
éénmalige instructie. Deze instructie geven wij
tijdens de bijeenkomst.
Voor wie is de informatieavond bedoeld?
De informatieavond is bedoeld voor:
1. mensen die interesse hebben in het project.
2. mensen die zich willen opgeven als vrijwilliger.
3. Particulieren bedrijven of Instellingen die een
AED in bezit hebben en deze willen aanmelden om mee te doen in het project.

Foto
van de
week!

Meer weten over de informatieavond?
Neem dan contact op met Jan Schattevoet
(dorpsraad Sevenum) tel. 077 - 467 14 70 of
email carlaenjan@hotmail.com of L. Joris
(gemeente Horst a/d Maas) tel. 077 - 477 94 75
of email; l.joris@horstaandemaas.nl
Het is belangrijk dat u uw legitimatiebewijs
meeneemt!

Enerzijds bestaat de mogelijkheid om u op te
geven als burgervrijwilliger anderzijds om een
eventueel in uw bezit zijnde AED te laten mee
participeren in dit project.

Aan het einde van de avond wordt u gevraagd
een formulier in te vullen dat u deel heeft
genomen aan de instructie avond. Hiervoor is
het nodig dat u een legitimatiebewijs meeneemt
(rijbewijs, paspoort, identiteitskaart).

Informatieavond
Tijdens deze avond geeft de ambulancedienst

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de
website www.ocravln.nl

Kinderen Horst aan de Maas houden
gemeente schoon

College Horst aan de Maas
stelt zich voor aan Tienray en
Meerlo
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.
Bijeenkomsten in Tienray en Meerlo
De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats
op maandag 15 maart 2010 in Tienray en
Meerlo.
De bijeenkomst in Tienray vindt plaats van
19.00 - 20.30 uur in Parochiehuis Tienray,
Bernadettelaan 10 in Tienray.
Diezelfde avond van 21.00 - 22.30 uur is het
nieuwe college van B&W aanwezig in Meerlo
in Sport- en feestzalencomplex ’t Brugeind,
De Leeuwerik 33 in Meerlo.
Programma
Het totale bezoek duurt 1,5 uur. In het eerste
kwartier stellen het college van B&W en de secretaris zich kort voor aan het dorp. Vervolgens
krijgen de dorpen de gelegenheid om zich aan
het college te presenteren.

De gemeenschap van Tienray geeft een
uiteenzetting over jongeren en jongerencentrum Gaellus, Gaellus Open Air, het
DorpsOntwikkelingsPlan, verenigingen, Klein
Lourdes en over de tijdelijke inwoners van
Tienray. Een en ander begeleid door stukjes film
en of foto’s.
En Meerlo presenteert zich door volleybalclub Set Up, de voetbalclub, de Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wanssum
en door de dorpsraad Meerlo.
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.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het vernieuwen van de erfafscheiding,
fietsenstalling, berghok en het creëren van
een zitruimte op het perceel gelegen aan de
Burgveldweg 16 te Meerlo, door W. Tielen
te Meerlo.
• Het plaatsen van een tuinhuisje op het
perceel gelegen aan de Venrayseweg 88a te
Horst, door M. Aerts te Horst.
• Het veranderen van voor- en achtergevel op het perceel gelegen aan de van
Douverenstraat 5a te Horst, door de heer T.
Adriaans te Horst.
• Het oprichten van een erfafscheiding op het
perceel gelegen aan de Paulus Pottersstraat
26 te Horst, door de heer F.M.T.J.
Voermans te Horst.
• Het veranderen van de gevel op het perceel
gelegen aan de Horsterdijk 100 te Lottum,
door de heer E.A.P.M. Driessen te Lottum.
• Het veranderen van de carport op het perceel
gelegen aan de Venrayseweg 51 te Horst,
door de heer D.G.A. Verhaegh te Horst.
• Het oprichten van een aanbouw op het perceel gelegen aan de Kievitstraat 22 te Horst,
door de heer Hoeymakers te Horst.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
fase I
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Hoofdstraat 22 te
Lottum, door de heer C.J. Coenders te
Lottum.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Kennismakingsbijeenkomsten Griendtsveen en Evertsoord goed bezocht

Stimuleringssubsidie vrijwilligersinstellingen
voormalige gemeente Horst aan de Maas
Vóór 2012 worden de subsidieregelingen van
de voormalige gemeenten Horst aan de Maas,
Sevenum en Meerlo- Wanssum geharmoniseerd. Tot die tijd gelden de subsidieregelingen
van die voormalige gemeenten nog voor de
verenigingen/stichtingen uit die gemeenten.
Voor wat betreft de voormalige gemeente Horst
aan de Maas heeft de gemeenteraad in 2006
het Toetsingskader Subsidieverlening 2007
t/m 2010 vastgesteld. Vrijwilligersinstellingen
hebben daarop een aanvraag voor een

stimuleringssubsidie 2007 t/m 2010 in kunnen
dienen. Het college heeft nu besloten dat dit
toetsingskader ook van toepassing is voor het
jaar 2011. Tot 1 april 2010 kunnen verenigingen uit de voormalige gemeente Horst aan
de Maas die nog geen stimuleringssubsidie
ontvangen een aanvraag indienen. Aanvragen
die te laat ingediend worden lopen het risico
afgewezen te worden. Voor informatie kunt u
contact opnemen met de cluster Welzijn, tel.
077 - 477 96 12.

Trimzwemmen
Een gevarieerde conditionele zwemtraining!
Trimzwemmen is een groepsles waarbij
aandacht besteed wordt aan verschillende
zwemslagen en bewegingsvormen. U werkt
zowel aan uw uithoudingsvermogen als aan
verschillende zwemtechnieken. Regelmatig
worden er materialen gebruikt om de oefeningen te verzwaren. Het is een ideale mogelijkheid om uw conditie op peil te brengen, te
onderhouden of te verbeteren.
Doel
Intensief werken aan uw conditie.
Veelzijdig bewegen.
Gezelligheid en sociaal contact.
Voor wie?
Voor iedereen vanaf 16 jaar die op een verant-

• Het wijzigen van buitengevelreclame en de
kleurstelling van de buitengevels en kozijnen
van Topjeans Shop op het perceel gelegen
aan het Wilhelminaplein 1 te Horst , door J.
van Well te Horst.
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de St. Josephstraat 22 te Horst,
door de heer J. Janssen te Horst.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende bouwvergunning met
ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend met toepassing van een
ontheffing:

Op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 14.15 uur
Nu ook in het ondiepe water.

Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:

woorde wijze aan zijn/haar conditie wil werken.
Trimzwemmen wordt in zowel het diepe water
als in het ondiepe water gehouden, daarom
moet u over een redelijke zwemvaardigheid
beschikken.
Kosten
Per les € 4,20
U kunt ook voordelig gebruik maken van een
10- of 25 badenkaart.
Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt
altijd meedoen!
Tijdens de schoolvakanties is er geen trimzwemmen.
Informatie
Aan de kassa van het zwembad.
Bellen kan ook! 077- 477 97 25
Wijzigingen voorbehouden

Lichte bouwvergunning met ontheffing
Reguliere bouwvergunning met ontheffing
• Het oprichten van twee blokken van 3
geschakelde (koop)woningen op het perceel
gelegen aan de Bondserf te Meterik, door
Bouw- en Projectontwikkeling Jacobs bv te
Beringe, met toepassing van art. 19 lid 2 Wet
op de ruimtelijke ordening.
• Het vergroten en verbouwen van een school
op het perceel gelegen aan de Leliestraat 8z
te Grubbenvorst, door Stg. Akkoord te
Venlo, met toepassing van art. 3.6 Wet op de
ruimtelijke ordening.
• Het oprichten van een fietsschuurtje op het
perceel gelegen aan de Zegersstrat 28 te
Horst, door de heer G. Versleijen te Horst.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 11 maart 2010.

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepschrift
indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de betreffende bouwvergunning
met ontheffing bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen op
voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van de
bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener van een beroe pschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Lichte bouwvergunning
• Het wijzigen van een sectionaalpoort in kozijn met loopdeur op het perceel gelegen aan
De Hees 74 te Kronenberg, door M. Voets te
Kronenberg.
• Het vergroten/verbouwen van een woonhuis
op het perceel gelegen aan de E. Dorsstraat
18 te Grubbenvorst, door de heer H. Klaassen
te Grubbenvorst.
• Het oprichten van en terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Doenssenstraat
31 te America, door de heer J. Schurink te
America.
• Het oprichten van een garage/berging op het
perceel gelegen aan de Veeweg 1a te Lottum,
door de heer J. Gommans te Lottum.
• Het vergroten/verbouwen van een woonhuis
op het perceel gelegen aan de Grubbenhove 9
te Grubbenvorst, door mevrouw P. Bourdrez
te Grubbenvorst.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 11 maart 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van de
vergunning niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter
bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond)
verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Bekendmaking besluit vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 is
verleend aan het de heer M.P.G.H. van Ooij
• Het verbouwen van het pand op het perceel gelegen aan de Deurneseweg 2b te
Griendtsveen. De locatie is kadastraal bekend
gemeente Horst, sectie I, nummer 976.
De monumentenvergunning is verzonden op 4
maart 2010.
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na
de dag waarop het besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend en voorzien van een kopie van het besluit
waartegen het bezwaarschrift is gericht, sturen
naar het College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5960 AA Horst.

Raadsvergadering
Wanneer er sprake is van een spoedeisend
belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Roermond, Sector
Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond. Aan deze procedure zijn kosten
verbonden.
Horst, 11 maart 2010.
De waarnemend burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Kapvergunningen
Op 8 maart 2010 is namens het college van
burgemeester en wethouders de navolgende
kapvergunning verleend:
Een kapvergunning is verleend aan de afdeling IBOR van de gemeente Horst aan de
Maas voor het vellen van één lindeboom
op het perceel kadastraal bekend gemeente
Sevenum sectie U nummer 233 plaatselijk
bekend als Maasbreeseweg. De boom staat
nabij het kruispunt met de Laarweg. De velling dient te geschieden daar de boom de verkeersveiligheid in het geding brengt en schade
aanbrengt aan de verhardingsconstructie.
Tegen dit besluit kan een belanghebbende
ingevolge het bepaalde in artikel 6:7 en 7:1
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
binnen 6 weken na de dag van publicatie van
dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij ons college.
Indien een bezwaarschrift is ingediend is het
mogelijk om daarnaast een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening in te
dienen.
Een dergelijk verzoek dient te worden gericht
aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht Postbus 950, 6040
AZ Roermond.
Voor de behandeling van een verzoek om
een voorlopige voorziening wordt griffierecht
geheven.
Horst, 11 maart 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Gezamenlijke horeca Sevenum voor
het organiseren van het evenement:
Koninginnennacht en koninginnendag
op 29 en 30 april 2010 in het centrum
(Marktplein) te Sevenum.
• Stichting Truckrun Horst, voor het organiseren van een truckrun voor mensen met
een verstandelijke beperking op 11 april
2010 in Horst en omgeving.
• MVC Apollo ’68 voor het organiseren van
een internationale vliegshow op 23 mei
2010 op het terrein aan de Op de Kamp 4 te
Horst.
U kunt de betreffende stukken inzien van 12
maart 2010 tot en met 26 maart 2010 tijdens
de openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling
bij de Afdeling Vergunningen en schriftelijk
bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.

Peeldijkje zal het Peeldijkje aan de zijde van de
Herenbosweg die dag afgesloten worden voor
alle verkeer. Het verkeer zal ter plekke worden
omgeleid.

Wet Ruimtelijke
Ordening
Verleende bouwvergunning fase 1 met
projectbesluit artikel 3.10 van de wet
ruimtelijke ordening Kogelstraat te
Hegelsom
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat zij een
projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening hebben genomen en
bouwvergunning fase 1 hebben verleend aan
de heer M.G.A.J. Joppe, voor het oprichten
van een woonhuis op het perceel Kogelstraat
ong. Tussen nr 15 en nr 21, kadastraal bekend
gemeente Horst, sectie M, nr 230.
Belanghebbenden, die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn, kunnen binnen
zes weken na verzending van het besluit beroep
instellen bij de rechtbank Roermond, Postbus
950, 6040 AZ Roermond. Deze mogelijkheid
staat alleen open voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in staat
zijn geweest.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan daarnaast een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter
van deze rechtbank. Aan deze procedure zijn
kosten verbonden.
De bekendmaking van het besluit vindt tevens
plaats op onze website én in de staatscourant.
De verleende bouwvergunning fase 1 en projectbesluit, kunnen op afspraak worden ingezien. Tevens zijn het besluit en de bijbehorende
stukken vanaf 12 maart t/m 23 april 2010 te
raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Verleende bouwvergunning fase 1 met
projectbesluit artikel 3.10 van de wet
ruimtelijke ordening Gasthuisstraat te
Horst
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat zij een
projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening hebben genomen en
bouwvergunning fase 1 hebben verleend aan de
heer J.P.L. Hermans, voor het oprichten van
een woonhuis op het perceel Gasthuisstraat
ongenummerd te Horst, kadastraal bekend
gemeente Horst, sectie M, nummer 2257.
Belanghebbenden, die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn, kunnen binnen
zes weken na verzending van het besluit beroep
instellen bij de rechtbank Roermond, Postbus
950, 6040 AZ Roermond. Deze mogelijkheid
staat alleen open voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in staat
zijn geweest.

Op dinsdag 16 maart 2010 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas. De vergadering begint om 20.30 uur en de volgende
punten staan op de agenda:
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden over al of niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken
van het burgerpodium neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of
06 - 51852891 of email: griffier@horst.nl.
Spreekrecht raadsleden
De leden van de raad kunnen alleen het
woord voeren over onderwerpen die niet op de
agenda staan.
a) Mondelinge beantwoording van de volgende
schriftelijke raadsvragen.
• Schriftelijke vraag van de PvdA-PK d.d.
14-02-2010 over “vragen met betrekking
tot beloften aan jeugd en jongeren”.
b) (Actieve) Informatie vanuit het college.
Ingekomen / ter inzage liggende stukken
Het Presidium stelt de raad voor de ingekomen en de ter inzage liggende stukken af te
werken zoals per ingekomen stuk afzonderlijk
wordt voorgesteld.
Notulen raadsvergadering 23 februari 2010
Het presidium stelt de raad voor het verslag
vast te stellen conform het toegezonden
concept.
OZB 2010
Door de herindeling moet de gemeenteraad
van Horst aan de Maas voor de heffing van
de onroerende zaakbelasting (OZB) 2010 een
verordening OZB vaststellen.
Algemeen Bestuur Venlo GreenPark
Door de herindeling moeten opnieuw twee
leden en een plaatsvervanger worden
aangewezen voor het Algemeen Bestuur van
Venlo GreenPark .
Begroting Venlo GreenPark 2010
Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regeling
voor Venlo GreenPark kunnen de raden van
de deelnemende gemeenten bij het Dagelijks
Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks
Bestuur voegt de commentaren waarin deze
zienswijze is opgeomen bij de ontwerpbegroting en biedt dit aan het Algemeen
Bestuur ter vaststelling aan.
Bestemmingsplan “Herontwikkeling en uitbreiding Sportpark Zuid Swolgen”
Voor de herontwikkeling en uitbreiding van het
sportpark in Swolgen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan
heeft als ontwerp ter inzage gelegen en wordt
nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
Rekenkamercommissie
Als gevolg van de herindeling moet de raad
een rekenkamer(commissie) instellen. Het
doel van de rekenkamer(commissie) is het
versterken van de controlerende rol van de
gemeenteraad.
Sluiting

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan daarnaast een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter
van deze rechtbank. Aan deze procedure zijn
kosten verbonden.
De bekendmaking van het besluit vindt tevens
plaats op onze website én in de staatscourant.
De verleende bouwvergunning fase 1 en projectbesluit, kunnen op afspraak worden ingezien. Tevens zijn het besluit en de bijbehorende
stukken vanaf 12 maart t/m 23 april 2010 te
raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Horst, 11 maart 2010.

Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek.
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.

Welk afval wordt de
komende tijd opgehaald?
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)
Maandag 15 maart
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord
Dinsdag 16 maart
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord en Lottum-Zuid
Woensdag 17 maart
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray
Donderdag 18 maart
• Inzameling restafval omgeving Melderslo en
Horst-Zuid
Vrijdag 19 maart
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 20 maart
• Inzameling oud papier Horst-Zuid en Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• 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)
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).

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met het organiseren van een autocross op 21 maart 2010 op een perceel aan het

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

Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 - 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Rookmelders redden
levens!!
Daar wil jij toch ook gebruik van maken als de noodzaak er is… of niet soms?
Brandweer Horst aan de Maas hangt rookmelders op bij mensen die er nog geen hebben
Zij zijn er van overtuigd dat als elke woning in
onze gemeente van één of meer rookmelders is
voorzien, dit een grote bijdrage aan de brandveiligheid zal leveren. Vooral in de nachtelijke
uren kan de aanwezigheid van rookmelders
door een snelle detectie van brand en het
alarmeren van (slapende) bewoners mensenlevens redden. U wordt dan immers uit uw slaap
gewekt en bent vervolgens in de gelegenheid
om veilig uw huis te verlaten en de brandweer
te alarmeren.
Aanmelden gaat heel gemakkelijk!
Op de website van de gemeente Horst aan de
Maas (www.horstaandemaas.nl). Geef bij de
zoekfunctie het woord ‘rookmelderactie’ aan en
u komt in een vervolgpagina waar u zich kunt
aanmelden.

De aanvragen komen automatisch bij de
brandweer binnen en worden verwerkt.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij
mevrouw R. Verbruggen (077 - 477 95 39).
Zij is tijdens kantooruren te bereiken.
Aanmelden via Internet heeft echt, om administratieve redenen, de voorkeur.
De rookmelder kost € 15,- en een batterij
vervangen is niet meer nodig. Het ophangen
is gratis en tevens krijgt u van de leden van de
brandweer, indien van toepassing, belangrijke
brandveiligheidtips mee.!!
Houdt u rekening met een wachtlijst van ongeveer twee maanden.

Brandweer Horst aan de Maas.

Brandweertips!
Dit kan ook u overkomen!!
‘Brand in huis overkomt ons niet’ Tenminste,
dat denken we bijna allemaal. Ook staan we
maar liever niet stil bij de gevaren die op de loer
liggen.
Elk jaar weer ontstaat in duizenden
Nederlandse woningen brand. De gevolgen
variëren van lichte schade tot ernstig letsel,
of erger. Gelukkig kunt u zelf veel doen om te
voorkomen dat in uw eigen huis brand ontstaat.
En mocht er toch brand uitbreken dan kunt u de
gevolgen beperken.
Een aantal brandende feiten op een rijtje:
Er kan heel wat mis gaan. Twee op de drie
branden zijn te wijten aan onoplettendheid of
onvoorzichtigheid. Vooral tijdens het koken
en frituren gaat het vaak mis. De ‘vlam in de
pan’ veroorzaakt menige keukenbrand. Veel
woningbranden worden veroorzaakt door een
omgevallen kaars, roken in bed of door kinderen
die spelen met lucifers.
Andere oorzaken zijn een defect of verkeerd
gebruikt apparaat of product en brandstichting. Ook door het onvoorzichtig omgaan met

vluchtige stoffen zoals benzine en lijmsoorten,
ontstaat nogal eens brand.
Voorkom brand en begin bij uzelf!!
Geef brand geen kans en controleer uw woning
aan de hand van de vragenlijst in de folder en
tref de nodige maatregelen om brand te voorkomen. De folder is via internet te downloaden
(Google / zoekfunctie: “Controlelijst brandveiligheid thuis”, open het (PDF) bestand) en voer
een eigen controle uit. Of vraag er naar bij uw
brandweer.
Tips op een rijtje
• Voer een zelf een controle check uit in huis
(download de folder)
Mocht er toch brand ontstaan neem dan de
volgende regels in acht;
• Waarschuw iedereen in huis
• Bel 1-1-2
• Maak ramen en deuren dicht om uitbreiding
van brand te voorkomen
Moet u door de rook, blijf dan laag bij de grond
als u uw huis verlaat

Bekendmakingen
Milieu
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas
Maken bekend dat ingevolge het bepaalde
in de Wet milieubeheer en de Algemene wet
bestuursrecht dat:
• op 9 maart 2010 de vergunning (geluidsvoorschriften) is ingetrokken van,
Montair Technology B.V. gelegen aan de
Heuvelsestraat 14 te Kronenberg, kadastraal
bekend sectie P nummers 237, 239, 240.
Het besluit en alle ter zake zijnde stukken
liggen ter inzage van 12 maart 2010 tot en
met 22 april 2010.
- op maandag t/m vrijdag van 08.00 -17.00
uur, in de informatiehoek van het gemeentehuis te Horst, Wilhelminaplein 6;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip (tel. 077 - 477 97 77).
Beroep
Binnen de genoemde inzage termijn kan tegen
dit besluit beroep worden ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, door;
- belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die geen zienswijzen
hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit
en het niet eens zijn met wijzigingen die bij
het nemen van het definitieve besluit ten
opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;
- belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij redelijkerwijs niet tot het inbrengen van
zienswijzen in staat zijn geweest.
Indien beroep wordt ingesteld, bestaat de
mogelijkheid om een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas
Maken bekend dat ingevolge het bepaalde
in de Wet milieubeheer en de Algemene wet
bestuursrecht dat:
• op 9 maart 2010 de vergunning is ingetrokken van, veehouderij op het adres
Houthuizerweg 9 in Lottum, kadastraal
bekend gemeente Horst aan de Maas sectie
K nummer 342.

het milieuaspect geluid, op grond van het
Activiteitenbesluit vastgesteld. Dit maatwerkvoorschrift is geformuleerd voor de volgende
inrichting:
Inrichting: Machinefabriek Thilot Holland BV
Adres:
Hoofdstraat 11 te Lottum
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 12
maart 2010 tot en met 22 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 het
team Vergunningen via tel. 077 - 477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzagetermijn
mondeling of schriftelijk zijn/haar 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 het team
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs
stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend
worden, dan kunt u dat aangeven in uw brief
waarin u uw zienswijzen weergeeft.
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.

Door Ria Verbruggen / Chris Trinus
Het besluit en alle ter zake zijnde stukken
liggen ter inzage van 12 maart 2010 tot en
met 22 april 2010.
- op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot
17.00, in de informatiehoek van het gemeentehuis te Horst, Wilhelminaplein 6;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip (tel. 077 - 477 97 77).
Beroep
Binnen de genoemde inzage termijn kan tegen
dit besluit beroep worden ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, door;
- belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die geen zienswijzen
hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit
en het niet eens zijn met wijzigingen die bij
het nemen van het definitieve besluit ten
opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;
- belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij redelijkerwijs niet tot het inbrengen van
zienswijzen in staat zijn geweest.
Indien beroep wordt ingesteld, bestaat de
mogelijkheid om een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
maatwerk Besluit algemene regels voor
inrichtingen (Activiteitenbesluit)
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders hebben ambtshalve een nieuw maatwerkvoorschrift voor

Bekendmaking besluit milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
De ontwerpbeschikking van deze milieuvergunning heeft al ter inzage gelegen.
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
Adres inrichting:
Datum aanvraag:

Pluimveehouderij
Van Leendert B.V.
Mackayweg 4 Tienray
27 juli 2009

Tijdens deze inzage termijn zijn geen zienswijzen binnengekomen. De ontwerpbeschikking is ongewijzigd omgezet in een definitieve
beschikking (lees milieuvergunning).
Ter inzage en nadere informatie
Ons besluit om de milieuvergunning te verlenen en andere ter zake doende stukken liggen
ter inzage van 12 maart 2010 tot en met
22 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.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage termijn een beroepschrift indienen tegen
dit besluit. Een belanghebbende kan geen

Zwembad
de Berkel
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij geen zienswijzen
naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in
werking na afloop van de beroepstermijn. Dit
geldt niet wanneer iemand in de beroepstermijn beroep instelt en tevens vraagt om een
voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek
om voorlopige voorziening kunt u indienen
wanneer u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde
voor het toekennen van een verzoek om
voorlopige voorziening is dat er “onverwijlde
spoed “is. Dit wil zeggen dat de situatie niet
toelaat dat kan worden gewacht op de definitieve uitspraak op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie hierover kunt u
terecht bij de Raad van State, tel. 070 - 426 42
51, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
hogere grenswaarde in het kader van de
Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend,
dat zij het voornemen hebben om een hogere
grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder
te verlenen ten behoeve van woningsplitsing
aan de Spoorstraat 68 te Tienray. De locatie
is kadastraal bekend als Meerlo sectie K nummers 677 en 678.
Ter inzage en nadere informatie
Het ontwerpbesluit en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 12 maart 2010
tot en met 22 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
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn mondeling of schriftelijk
zienswijzen 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. Ingekomen
brieven met zienswijzen en verslagen van
mondeling ingebrachte zienswijzen worden bij
de andere stukken ter inzage gelegd.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit. Tegen het definitieve besluit
kan bezwaar worden ingediend. De reactie/

heroverweging van burgemeester en wethouders wordt verwoord in een beschikking
op bezwaar. Het instellen van beroep, bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, tegen de beschikking op bezwaar is
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijze tegen het
ontwerpbesluit en geen bezwaar tegen de definitieve beschikking naar voren heeft gebracht,
kan geen beroep instellen.
Bekendmaking beschikking hogere
grenswaarde in het kader van de
Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend, dat zij een
hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder verlenen voor de nieuwbouw van een
nieuwbouwwoning aan de Americaanseweg
te Horst. De locatie is kadastraal bekend als
Horst sectie M nummer 1178.
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 12 maart 2010
tot en met 22 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.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage termijn een beroepschrift indienen tegen
dit besluit. Een belanghebbende kan geen
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij geen zienswijzen
naar voren heeft gebracht over het ontwerpbesluit. De milieuvergunning treedt in werking
na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet
wanneer iemand in de beroepstermijn beroep
instelt en tevens vraagt om een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer
u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde voor
het toekennen van een verzoek om voorlopige
voorziening is dat er “onverwijlde spoed“
is. Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat
dat kan worden gewacht op de definitieve
uitspraak op het beroepschrift.

Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel: 077 - 477 97 25
Roostervrij zwemmen
Dag/Tijd
Bad
Donderdag
18.30-20.00
Beide baden
20.45-21.30
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad
Vrijdag
12.00-13.30
Beide baden
Recreatiebad
Zaterdag
14.00-18.00
Beide baden
Zondag
11.00-15.00
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

Beide baden

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

Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang)

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.

Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie hierover kunt
u terecht bij de Raad van State, tel. (070)
4264251, www.raadvanstate.nl.
Horst, 11 maart 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Commissie bezwaarschriften
Op dinsdag 16 maart 2009 zal een vergadering
worden gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten.

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

Op pad naar de
wandelgemeente
2010:

Stem op Sevenum!

Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten

Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift, gericht tegen de weigering om subsidie
toe te kennen voor het uitgeven van een boek
over 5 fusiegemeenten.
Om 19.15 uur komt aan de orde een bezwaarschrift, gericht tegen de weigering om subsidies toe te kennen voor Proteion Thuis, De
Zorgondersteuner voor het jaar 2010.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. drs.
M.A.M. Lenssen, tel. 077 - 477 93 79.

Dankzij de stichting KnopenLopen uit
Sevenum staat de gemeente Horst aan de
Maas in de top 3 van mooiste wandelgemeente in Nederland. De voormalige gemeente Sevenum is namelijk genomineerd
voor Wandelgemeente van het Jaar 2010.
Reden is het prachtige wandelroutenetwerk
van de Stichting KnopenLopen.
De verkiezing wordt georganiseerd door
‘Te voet’, de wandelkrant van Nederland.
Naast Sevenum zijn ook de gemeenten
Oirschot en Winterswijk genomineerd.
De drie genomineerde gemeenten zijn in februari nader beoordeeld door een verslaggever
van de wandelkrant ‘Te voet’. Vorige week zijn
zijn bevindingen en ervaringen van de wan-

delroutes in de drie gemeenten gepubliceerd
in de wandelkrant en op www.wandelkrant.
nl. De verslaggever was zeer enthousiast over
de 15 km lange wandelroute van de Stichting
KnopenLopen.
Naast de beleving van de verslaggever mag
iedereen nu een stem uitbrengen op de mooiste
wandelroute. Dit kan via www.horstaandemaas.
nl of via www.wandelkrant.nl. U kunt dan stemmen op Sevenum. De gewandelde route treft u
aan op de website van www.knopenlopen.nl.
Voor de zomer wordt de winnende gemeente
bekendgemaakt. De winnaar van de verkiezing
mag uitgebreide reportages verwachten in het
wandelblad ‘Te Voet’ en ontvangt daarnaast een
speciaal ontworpen beeld. En vooral: eeuwige
roem als Wandelgemeente van het Jaar!

De politie houdt u op
de hoogte van inbraken!
Gezamenlijk het aantal woninginbraken terugdringen.

Bloem & Zo in Melderslo geopend
Onlangs opende bloemboetiek “Bloem & Zo” aan de St. Odastraat 16 A in Melderslo haar deuren.
Wethouder Freek Selen bood eigenaresse Karin Wijnen namens de gemeente voor de verandering
geen bloemboeket aan, maar een speciale taart.

Register
kinderopvang
Op grond van de Wet kinderopvang van 1
januari 2005 had het college van burgemeester
en wethouders van elke gemeente onder andere
tot taak het opzetten en beheren van een eigen
register kinderopvang. Dit is in de voormalige gemeenten Horst a/d Maas, Sevenum en
Meerlo-Wanssum op verschillende manieren
gebeurd. Onlangs heeft de regering besloten
de wet kinderopvang per 1 januari 2010 op een
aantal punten te wijzigen. Voor de gemeenten
hebben die wijzigingen vooral te maken met
het register kinderopvang en het toezicht op de
kwaliteitseisen door de GGD.
Zo komen de huidige gemeentelijke registers
kinderopvang met ingang van dit jaar te vervallen en worden deze binnenkort vervangen door
een Landelijk Register. In dit Landelijk Register
komen weer de gegevens van alle goedgekeurde kinderopvangcentra en gastouderbureaus te staan en (dit is nieuw) de gegevens
van alle bij een gastouderbureau aangesloten
gastouders. De Belastingdienst kan dan zelf
via het Landelijk Register de rechtmatigheid
van toeslagaanvragen controleren. Ouders
hebben namelijk alleen recht op een toeslag

als hun opvang (naast het GOB ook de gastouders zelf) in het register staat.
Vanwege technische problemen zal het Landelijk
Register waarschijnlijk pas medio 2010 gebruiksklaar zijn. Voor de tussenliggende tijd is
aan alle gemeenten gevraagd om in de eerste
maanden van 2010 toch het eigen register kinderopvang bij te houden en alle nieuwe en goedgekeurde voorzieningen (niet de gastouders
zelf) te verwerken. Omdat dit verzoek samenvalt
met de fusie van Horst a/d Maas, Sevenum
en Meerlo-Wanssum, heeft het nieuwe college
van burgemeester en wethouders besloten een
volledig geactualiseerd register kinderopvang
per 1 januari 2010 vast te stellen. Een afschrift
van het actuele register kunt u aanvragen bij
de balie van het gemeentehuis of rechtstreeks
downloaden via de gemeentelijke website (www.
horstaandemaas.nl) met de zoekterm ‘Register
kinderopvang’.
Horst, 11 maart 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Dat is wat de vijf gemeenten in het politiedistrict Venray samen met de
politie, het Openbaar Ministerie, de woningbouwcorporaties Destion,
Wonen Horst, Wonen Venray en Mooiland Maasland, de Rabobank,
Interpolis, vertegenwoordigers uit de bouwwereld en de provincie
Limburg willen bereiken met het project ‘Waak voor inbraak’.
Zij hebben een actieplan samengesteld bestaande uit dertien acties
om dit te realiseren. Een van de acties is het project Hekwerk.
Met deze actie laat de politie u weten waar en wanneer er een woninginbraak heeft plaatsgevonden in de regio.
De politie geeft ook aan hoe de inbreker in de woning is gekomen.
Deze informatie is regelmatig in de gemeentelijke rubriek van deze
krant te lezen. Daarbij geeft de politie iedere keer een preventietip om
inbrekers buiten de deur te houden.

De politie heeft ook uw medewerking nodig!
Hebt u een verdachte situatie laat dit ons dan weten op het nummer
0900-8844 (lokaal tarief).
U kunt ook terecht op het politiebureau van de basiseenheid Horst van
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur.
Voor meer informatie en beveiligingstips zie www.waakvoorinbraak.nl
Tip van de week: Gaat u op vakantie?
Geef het door aan de politie! Bel: 0900-8844.
Woninginbraken tussen 28.01.10 en 24.02.10 in de gemeente Horst aan de Maas.

Locatie

Datum

Tijdstippen

Werkwijze

Grubbenvorst,
Lijndrijver

01.02.10

14.15 - 20.00 uur

Vermoedelijk hengelen
via de brievenbus.

Lottum,
Broekhuizerweg

04.02.10

12.00 - 12.05 uur

Openbreken tuindeuren.
(poging)

Horst,
Meent

04.02.10

04.50 - 05.10 uur

Vermoedelijk hengelen
via de brievenbus.

Grubbenvorst,
De Bisweide

05.02.10

14.00 - 23.15 uur

Openbreken
keukenraam.

America,
Zwarte plakweg

16.02.10

18.15 - 23.00 uur

Openbreken
keukenraam.

Sevenum,
De Weel

21.02.10

22.00 - 22.30 uur

Openbreken dakraam.
(poging)

Tienray, Constant
Dietzstraat

23.02.10

13.15 - 18.30 uur

Slot achterdeur
geforceerd.

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 van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 .
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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Lage opkomst verkiezingen baart CDA zorgen
De gemeenteraadsverkiezingen in Nederland van vorige week
woensdag kende een historisch dieptepunt qua opkomst. Wat vindt CDA
Horst van de verkiezingsuitslag?
Als we naar Limburg totaal kijken
dan zien we dat we daar maar heel
beperkt verliezen. In heel Limburg
hebben we maar vijf raadszetels verloren. Als we dit vergelijken met de
landelijke uitslag dan hebben onze
mensen het in Limburg erg goed

gedaan en worden ze beloond voor
hun goede inzet, duidelijke toekomstvisie en de bereikte resultaten. Het
is jammer dat de gemeentelijke verkiezingen overschaduwt worden door
de val van het kabinet en de crisis die
daar aan vooraf ging. Al die ontwik-

kelingen hebben een grote invloed
gehad op de uitslag van gemeentelijke
verkiezingen. Dit is jammer en werkt
niet motiverend voor lokale politici.
Over enkele maanden hebben we de
landelijke verkiezingen. Er wordt nu
hard gewerkt aan een programma
en een sterke lijst waarbij we alle
energie gaan inzetten om onze twee
Noord-Limburgse Tweede Kamerleden
weer in de Kamer te krijgen zodat

ze kunnen doorgaan met hun goede
werk. Binnen het CDA Horst aan de
Maas hebben we alle vertrouwen
er in dat we er dan weer staan. Met
de steun van de kiezer de grootste
worden zodat we onze bestuurlijke
verantwoording kunnen nemen. Het
lage opkomstpercentage van afgelopen woensdag baart ons wel zorgen.
Aan de andere kant zie je in gemeentes waar zaken spelen waarover veel

discussie is, de opkomst ook vaak
stukken hoger is. Bij deze constatering hoorde ik iemand zeggen dat
een laag opkomstpercentage dus dan
ook niet altijd tot zorgen moet leiden
maar misschien ook als teken gezien
moet/kan worden dat het allemaal
zo slecht nog niet is. Wie zal het
zeggen.
Rudy Tegels
fractievoorzitter CDA

D66 trots op verkiezingsresultaat
Op de eerste plaats zijn wij ontzettend trots op de behaalde resultaten
in alle gemeenten, waar D66 aan de verkiezingen mee deed. We zijn blij
voor al die collega’s, die straks hun plaats zullen innemen in de gemeenteraden en voor het feit dat ons unieke sociaal-liberaal geluid op al die
plaatsen weer te horen zal zijn. Ook in Limburg is het aantal raadszetels
verdubbeld en dat is een prachtig resultaat.
Eigenlijk waren er geen grote
verassingen. Geheel volgens verwachtingen verloor de PvdA ten
opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen, maar minder dan
tevoren verwacht. Ik had zelf niet
verwacht dat het CDA zoveel zou
verliezen. Men zegt dat ‘de breker
betaalt’. Blijkbaar zien veel stemmers
het CDA als de breker, ook al trok de
PvdA de stekker er uit.
Verrassend voor mij was het
grote verlies van de SP. De SP heeft,

naast een groot aantal proteststemmen, over het algemeen een sterke
lokale verankering, maar dat lijkt nu
minder het geval te zijn. Een deel van
de traditionele SP-stemmers heeft nu
gekozen voor een van de lokale partijen, die sterk wonnen. De wederopstanding van de VVD is voor een deel
‘gezichtsbedrog’ omdat de PVV maar in
twee steden mee heeft gedaan.
In de aanloop van deze verkiezingen viel voor de vierde keer een kabinet van premier Balkenende en dat

had grote invloed op de campagnes en
ongetwijfeld ook op de uitslagen. Wat
zeggen deze uitslagen over de komende verkiezingen? D66 heeft destijds
een zeer goed resultaat behaald bij de
Europese Verkiezingen met een duidelijke keuze vóór Europa. Daarmee ging
D66 in tegen de heersende afkeer voor
Europa en de Europese instellingen.
Dat Europese resultaat en de uitslagen
van de gemeenteraadsverkiezingen
moeten voor D66 aanleiding zijn om
opnieuw vooraf een duidelijke keuze te
maken. Voor D66 Horst aan de Maas is
dat een keuze voor een Groen-SociaalLiberaal-Akkoord. Wij denken dat D66
op korte termijn moet overleggen met
PvdA, SP, Groen Links, PvdD en wellicht
de CU om te onderzoeken of een dergelijk akkoord mogelijk is. Wij denken

dat de kiezers in deze roerige tijden
snakken naar duidelijkheid.Hernieuwde
samenwerking met het CDA lijkt niet
logisch. De verschillen zijn te groot.
CDA zit in een neerwaartse spiraal en
heeft met de keuze voor Balkenende
als lijsttrekker gekozen voor voortzetting van het oude beleid en voor een
loser. Hij heeft immers al vier keer
verloren! PVV heeft zichzelf buitenspel
gezet met haar standpunt over hoofddoekjes, de afwijzing van de verhoging van de AOW, de uitspraken over
Erdogan (‘mafkees’), de stop op de
bouw van moskeeën, haar standpunt
op het terrein van cultuur en ontwikkelingssamenwerking. En natuurlijk de
eis van excuses van Leefbaar Almere
over eerdere uitspraken. Uitgerekend
de partij, die zich beroept op het recht

om alles te mogen zeggen, eist
van een andere partij dat men zijn
woorden terugneemt. Een partij, die
dergelijke uitspraken doet, heeft
zichzelf daarmee buiten spel gezet
en wat ons betreft moet dat maar
zo blijven. En tenslotte de VVD. De
VVD heeft in de afgelopen jaren haar
liberale jasje uitgedaan en dat helaas
nooit meer aangedaan. Dat betekent
dat een vergelijk nagenoeg onmogelijk is vanwege de grote verschillen
op sociaal-economisch terrein. Ook
op terrein van cultuur, educatie en
ontwikkelingssamenwerking zijn er
grote verschillen. Dus de enige reële
mogelijkheid voor D66 is een groensociaal-liberaal-akkoord.
Henk Kemperman fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

PvdA-PK over de gemeenteraadsverkiezingen
Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag reageerden vrijwel alle politieke partijen van Horst aan de Maas. Ook de PvdA-PK
gaf een reactie bij monde van Roy Bouten over de gevolgen van de verkiezingsuitslag.
Het belangrijkste resultaat voor
mij als PvdA’er is dat we in veel
Nederlandse steden en dorpen de
grootste zijn en in nog meer gemeenten een behoorlijke factor van belang
zijn. We bouwen mee aan de toekomst van de verschillende gemeenten en daarmee de toekomst van
Nederland. Dit geldt voor de PvdA,
maar zeker ook voor andere progressieve partijen als GroenLinks en D66,

waar meerdere actieve PvdA-PK’ers lid
zijn. De uitslagen van de verkiezingen
zijn bij ons dan ook positief gevallen. GroenLinks en D66 hebben ruim
gewonnen en de PvdA heeft de neerwaartse lijn van de laatste jaren stevig
om weten te buigen. Zoals Wouter Bos
het verwoorde tijdens zijn speech. We
zijn terug! Als PvdA blijven we de grootste progressieve partij van Nederland
en met een sterker GroenLinks in de

buurt kunnen we dit geluid alleen maar
krachtiger laten horen.
Het grootste verlies van deze verkiezingen is dat veel PvdA raadsleden
die verdomd goed werk hebben gedaan
de laatste vier jaar hun raadszetel kwijt
zijn. Daar waar we actief zijn geweest
hebben we ingezet op een krachtig
sociaal-democratisch geluid en op veel
plekken hebben we daadwerkelijk
verschil kunnen maken. Ik denk dat
een deel van de stemmers zich laat
volgen door de landelijke trends. Je
ziet altijd dat partijen die hun verantwoordelijkheid wél nemen (PvdA, CDA
en ChristenUnie) daar in peilingen de

gevolgen van merken. Vooral in een tijd
dat er keuzes gemaakt moeten worden
is het makkelijk om oppositie te voeren.
De PvdA krijgt vaak het verwijt een
partij van bestuurders te zijn, ik denk
dat we daar trots op moeten zijn. Want
waarom zit ik in de politiek? Omdat
ik bij wil dragen aan een beter Horst
aan de Maas, een beter Nederland en
een betere wereld. Ik hoorde PvdA
kamerlid Lia Roefs laatst de volgende
treffende opmerking maken: “Waar
partijen als de PVV je vooral bang
maken voor de problemen die spelen
en anderen er de schuld van geven,
doen wij maar één ding met jullie pro-

blemen: ze oplossen!” We hebben
de stijgende lijn duidelijk te pakken.
Zijn we vanaf de Tweede Kamer
verkiezingen in 2006 (27,3% van de
stemmen) via de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 (24%) gezakt
naar een dieptepunt met de verkiezingen voor het Europees Parlement
in 2009 van 9%.
Deze verkiezingen hebben laten
zien dat we nu weer op 17% staan.
Vol zelfvertrouwen en energie gaan
we op weg naar een goede uitslag
op 9 juni.
Roy Bouten
fractievoorzitter PvdA-PK

De SP is het beste alternatief
De SP heeft flink campagne gevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar helaas was de uitslag niet wat er van verwacht werd.
In sommige plaatsen hadden we wel winst, maar op andere plaatsen
vielen de uitslagen wat tegen. Op zich kun je hier negatief tegen aan
kijken, maar de SP kiest er juist voor om nu extra te gaan knokken om het
vertrouwen van mensen in de politiek en de mensen die niet meer op de
SP gestemd hebben terug te winnen.
De SP zal nog duidelijker moeten
maken dat er een alternatief is
voor de huidige politieke situatie.
De SP is een partij met een visie om
Nederland socialer en menselijker te
maken. Dit met een duidelijke boodschap, want in juni kan de kiezer

met één stem op de SP vier zaken
bereiken: De SP groot maken, de PvdA
links houden, de PVV naar huis sturen
en het vijfde kabinet Balkenende
onmogelijk maken.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn anders dan de lande-

lijke verkiezingen, want het gaat om
plaatsgebonden onderwerpen. Verder
zijn er veel plaatselijke partijen die
juist door het wantrouwen van de kiezer in de grote politieke partijen winst
kunnen maken op dit niveau.
De verkiezingen in juni zullen zeker
anders zijn, want dan gaat het om
grote landelijke items. De AOW
leeftijd moet 65 blijven. We gaan niet
bezuinigen op onderwijs of de zorg.
De SP is een partij waar je ook na de
verkiezingen nog wat aan hebt en een
partij die al jarenlang bewezen heeft
betrouwbaar te zijn. Al deze punten

zullen aan bod komen en de SP heeft
in de persoon van Emile Roemer een
fractievoorzitter gevonden die duidelijkheid kan geven in de SP standpunten. Hij was jarenlang raadslid en later
wethouder in Boxmeer. De afgelopen
jaren heeft hij in de Tweede Kamer
een goede reputatie opgebouwd.
Ondanks zijn drukke werkzaamheden
bleef Emile benaderbaar. Vorig jaar
was hij nog in Melderslo waar hij de
ledenvergadering van de SP Horst
aan de Maas toesprak tijdens het
vaststellen van ons eigen plaatselijke
verkiezingsprogramma.

De opdracht zal worden om
meer mensen naar de stembus te
laten komen, want de opkomst van
de gemeenteraadsverkiezingen was
dramatisch. Iedereen moet gaan
stemmen, want hierdoor kan er een
ommekeer komen in de gevestigde
politiek. ‘Het blijft toch allemaal hetzelfde’ mag niet meer gelden, want
juist door je stem uit te brengen, laat
je zien dat er iets moet gebeuren.
Namelijk werken aan een socialer
Nederland met de mens centraal.
Michael van Rengs fractievoorzitter
SP Horst aan de Maas

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.
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Amnesty Horst aan de Maas en Venray e.o.

Kinderen tellen mee Tassen tegen seksueel geweld
in Horst aan de Maas in Congo

Drie dorpen in Horst aan de Maas staan hoog genoteerd in de ranglijst van
kindvriendelijke dorpen en wijken. Het Verwey-Jonker Instituut uit Utrecht
onderzoekt jaarlijks hoe het staat met de kindvriendelijkheid in Nederland.

Speelruimte te over in Kronenberg
Kronenberg, Meterik en Melderslo
staan in de top-20 van de ruim 4.000
wijken en dorpen in Nederland.
Uitgangspunt bij de inventarisatie is
het Verdrag inzake de Rechten van
het Kind. De hoofdthema´s in dit verdrag zijn gezondheid, armoede en
onderwijs. Hieruit zijn uiteindelijk twaalf meetbare indicatoren
afgeleid. Het gaat dan om zaken als
kindersterfte en zuigelingensterfte,
jeugdcriminaliteit en -werkloosheid.
Ook het aantal jongeren dat met
Bureau Jeugdzorg in aanraking komt,
is een indicator. Het aantal jongeren
dat in een achterstandswijk woont of
uit een uitkeringsgezin komt, ligt ook
vast. Tevens wordt het percentage
schoolverlaters en het leerlinggewicht
(indicator voor de sociaal culturele
achtergrond van de leerlingen) bekeken. Ook het percentage tienermoeders en de oppervlakte speelruimte
spelen een rol.

Van deze twaalf indicatoren worden
er zeven in het onderzoek van het
Verwey-Jonker Instituut bekeken.
Een gegeven als kindersterfte doet bijvoorbeeld niet mee, omdat daar veel
toeval in het spel is. Uiteindelijk resulteert dit in een score per wijk of dorp.
Uit het algehele beeld van Nederland
blijkt dat het met de leefomstandigheden van de kinderen in Nederland
steeds beter gaat. De vooruitgang is
echter vooral te zien in de ‘betere’
wijken en dorpen. In achterstandswijken is nauwelijks vooruitgang
zichtbaar. De laagst scorende wijken
zijn in de grote steden te vinden.
De verschillen worden dus groter.
De totaalscore van Nederland is ook
uitgedrukt in een kleurenkaart. In steden zie je veel rood, als teken van een
ongunstig beeld. Noord-Limburg kleurt
licht- tot donkergroen, als teken van
een hoge score. Onze drie dorpen zijn
dan ook geen uitzondering in de regio.

Afgelopen maandag vond de internationale vrouwendag plaats. Honderden Amnestygroepen vragen in het
kader van deze dag aandacht voor de strijd tegen seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo (DRC).
Amnesty Horst aan de Maas en Amnesty Venray en omstreken verkopen in
de Wereldwinkels in beide plaatsen unieke tassen om op deze manier
aandacht en geld te genereren voor dit probleem.
Met de volledige opbrengst van de
tassen steunt Amnesty International
Congolese organisaties die actie
voeren tegen seksueel geweld. Deze
Congolese vrouwenorganisaties voeren
actie met materialen die Amnesty voor
hen ontwikkeld heeft: speciale stoffen,
pagnes genaamd. In Afrika zijn pagnes
met een boodschap een veelvoorkomende manier van campagnevoeren
tegen onrecht. Op de Amnesty-pagnes
staan teksten tegen seksueel geweld
en vóór de mensenrechten van vrouwen. De stevige boodschappentassen
zijn gemaakt van dit materiaal.
In de Democratische Republiek
Congo woedt al jarenlang een conflict
waarbij verkrachting ingezet wordt
als oorlogswapen. De systematische
verkrachtingen en de straffeloosheid
waarmee dit geweld gepaard gaat,

leiden tot verdere ontwrichting van de
samenleving. Daders gaan vaak vrijuit.
Mede omdat slachtoffers uit angst voor
verstoting niet durven te praten over
de verkrachting en ook omdat corruptie binnen het justitiële systeem veel
voorkomt en de politie en justitie in de
DRC zwak zijn. Amnesty International
vraagt aandacht voor de systematische verkrachtingen en roept op tot
berechting van de daders en zorg
voor de slachtoffers. Dit doet Amnesty
onder andere door middel van het
uitoefenen van druk op de Congolese
overheid en het bieden van steun aan
Congolese activisten en organisaties
die strijden tegen seksueel geweld en
het doorbreken van het taboe.
De tassen kosten 6,50 euro en
zijn bij de Wereldwinkels in Horst en
Venray te koop.

Bespreking Poll week 08

Het gemeentebestuur had moeten kiezen voor een nieuwe vlag
en een nieuw wapen voor de nieuwe gemeente
Naar verwachting ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om
te kiezen voor de bestaande vlag en wapen van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas. De uitslag van de poll van twee weken geleden laat zien
dat ruim een derde (36%) van de mensen vindt dat het gemeentebestuur

had moeten kiezen voor een nieuwe vlag en een nieuw wapen. Argumenten
hiervoor zijn niet aangegeven. Overigens kwamen ook geen argumenten van
degenen die het met het besluit eens waren en deze vertegenwoordigen een
meerderheid.

Ik voel mij veilig in Horst aan de Maas
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Bewoners van Horst aan de Maas voelen zich veilig in hun woonplaats. Bijna 100 procent (!) zegt zich hier helemaal pluis te voelen.
Dat blijkt uit een enquête die de gemeente het vorig jaar de deur uit
gedaan heeft naar een slordige 7.400 huishoudens in onze gemeente.
De gemeente wilde met deze rondvraag peilen hoe het is gesteld met de
‘algemene leefbaarheid’ in Horst aan de Maas. Overigens retourneerde 28
procent van de ondervraagden de vragenlijst, dat komt neer op ruim 2.000
huishoudens.
Ondanks de mooie uitkomst roept de uitkomst van de enquête vragen
op. Deze cijfers staan namelijk haaks op de landelijke trend. Landelijke
politieke partijen prediken allen een strenger veiligheidsbeleid, omdat

de Nederlandse samenleving zogenaamd onveiliger wordt. Ook de media
overspoelt ons met berichten over groeiende criminaliteitscijfers. Wanneer
we bijvoorbeeld Geert Wilders mogen geloven balanceert onze samenleving
op de afgrond en worden we binnenkort overspoeld door een vloedgolf
islamieten. De redactie van HALLO vraagt zich daarom af of deze tendens
volgens u Horst aan de Maas in zijn geheel voorbij gaat. Of vindt u de
reacties van bijvoorbeeld de landelijke politiek zwaar overtrokken.
De stelling van deze week luidt dan ook: ik voel mij veilig in Horst aan
de Maas. Geef uw mening via de website. Ook nodigen we u uit om uw
uitgebreide reactie daar te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl

Cactus
Column

Coma

Nu de carnaval al weer een
paar weken achter de rug is
kunnen we de balans gaan
opmaken. Zoals over de dagelijkse, meer dan uitvoerige en
overdreven aandacht die er aan
dit Zuid-Nederlandse feest werd
gegeven. Eén van de berichten
die opzien baarde was het comazuipen door jongelui. Je schrikt je
als ouders toch wezenloos als je
hoort dat je kind zoveel heeft
gedronken tijdens de carnaval
dat er een ziekenhuis aan te pas
moest komen. In onze regio is
het gelukkig nogal meegevallen
en zijn er slechts spaarzame
incidenten gemeld. Incidenten
die niets met comazuipen te
maken hadden.
Op dezelfde avond dat in
Horst de fraaie optocht werd
gehouden was er op de televisie
een debat tussen de landelijke
partijvertegenwoordigers over de
te houden gemeenteraadsverkiezingen op drie maart.
Zelden heeft iets minder over
de gemeentepolitiek gegaan dan
juist dit debat. Een brij van
woorden waar de aanstaande
kiezers geen touw aan konden
vastknopen. Deze tsunami van
holle kreten werd over ons
gestort waarbij de landelijke
politici het voortouw namen.
In stilte ga je dan vergelijkingen
trekken, jongeren zuipen zich in
coma met alcohol, politici raken
in een woordencoma door alle
onzin die ze uitkramen. En als het
uitsluiten van democratisch
gekozen volksvertegenwoordigers gemeengoed gaat
worden is het gebeurd met de
democratie. Omdat de gewone
kies-burger er volledig de balen
van heeft! Burgemeester Bruls
van Venlo heeft het moedig,
maar zeer juist gezegd. “Laten de
landelijke politici in den Haag
blijven en zich niet bemoeien
met plaatselijke verkiezingen”.
In de eerste plaats helpt het geen
donder en in de tweede plaats
zie je ze na de verkiezingen nooit
meer terug. Of ze moeten hun
Tom Tom opnieuw instellen! Wat
de klets-coma betreft, de angst
bestaat dat hieraan pas na de
landsverkiezingen een einde
komt! En dan nog...
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 09) > Pinnen helpt schulden in de hand > eens 54% oneens 46%
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Broer en zus in de ban van voetbal

Wittenhorst hofleverancier Ankie in Oranje
talentvolle spelers
Binnen het gezin Janssen aan de Meterikseweg in Horst is het een en al voetbal wat de klok slaat. Jordi Janssen
is 16 jaar oud en speelt in Wittenhorst B1. Zijn zus Dominique is 15 jaar en speelt in Wittenhorst C1. Broer en zus
maken een opmerkelijke voetbalcarrière door. Jordi speelde eind vorig jaar als jongste speler ooit, mee in het
eerste elftal van Wittenhorst. Dominique is geselecteerd voor het Nederlands dameselftal onder de 15 jaar.
HALLO bezocht beiden op een rustige zondagmiddag.

Jordi en Dominique Janssen houden de (voet)bal hoog
In de tuin achter hun ouderlijk
huis wordt een voetbal over en weer
gekopt tussen Jordi en Dominique.
Aan Jordi de vraag waar hij op school
zit en hoelang hij al voetbal speelt.
“Ik zit op het Dendron in 4 VMBO.
Voetballen doe ik al vanaf mijn zesde.
Op dit moment speel ik in de B1 van
Wittenhorst als middenveldspeler en
ik ben tevens aanvoerder. We doen
het eigenlijk niet al te best want we
staan momenteel laatste en hebben
vrijwel alle wedstrijden verloren,”
aldus de voetballer.

Blessureleed
in eerste elftal
Hij mocht in november vorig jaar
invallen bij Wittenhorst1 omdat het
eerste elftal flink wat blessureleed
kende en haar toevlucht zocht binnen
de jeugdelftallen. “Dat vond ik erg

leuk om mee te maken en het was
voor mij een geweldige uitdaging,”
zegt Jordi. Toch is spelen op het
voetbalveld bij Wittenhorst net even
iets anders dan spelen in Nou Camp
van Barcelona of het, Bernabéu
stadion Real Madrid, een plek waar
Jordi graag eens een wedstrijd zou
willen spelen. Of dat er in zit zal de
toekomst leren. Eerst wil Jordi zijn
studie afmaken en naast een goed
voetballer wil hij scheepsinterieurbouwer worden.

Een eer om voor
Nederland
te mogen spelen
Dominique, de zus van Jordi, is
15 jaar oud en voetbalt al bijna negen
jaar. Op dit moment speelt ze in de C1
van Wittenhorst. Dominique zit even-

eens op het Dendron in 3 Atheneum
en wil later iets in sport gaan doen
maar wat, is nog niet duidelijk. Dat zij
voor het nationale voetbalteam onder
de 15 jaar werd gevraagd vond ze een
hele eer. “
Op 11 november vorig jaar werd ik
benaderd om mee te voetballen voor
het nationale team. Eerder speelde
ik al via de KNVB bij de regio, daarna
bij het district en zo kwam ik bij het
nationale team terecht. Ik mag dus
nu Nederland vertegenwoordigen en
behoor tot de 18 betere speelsters
van Nederland, dat is wel gaaf. Op 25
februari heb ik mijn eerste wedstrijd
voor het nationale team gespeeld. We
wonnen met 3-2. Mijn eerste interland
is tegen Engeland op maandag 15
maart om 19.00 uur op het veld van
Be Quick ‘28 in Zwolle.”
Dominique zou graag een wedstrijd spelen op Anfield Road, het stadion van Liverpool, tegen wie maakt
haar niks uit. Maar zover is het nog
niet en tot die tijd zal ze haar balletje
blijven trappen bij Wittenhorst C1 waar
ze centraal op het middenveld of achterin speelt. “Bij het Nederlands elftal
heb ik tot nu toe alleen centraal achterin gestaan net zoals Dirk Marcellis
bij PSV,” lacht Dominique.
Al is Dirk niet haar grote voorbeeld,
dat is Steven Gerard van Liverpool.

Zolang Dominique
en Jordi maar plezier
hebben in voetballen
De ouders van Jordi en Dominique
zijn apetrots op hun kinderen.
“Wij vinden het prima, zolang
Dominique en Jordi maar plezier
hebben in voetballen. Het halen en
brengen van onze kinderen naar Zeist
of andere plaatsen in Nederland
nemen we graag voor lief,” aldus
Petrie en Paul Janssen.

Op 11 maart zal in sporthal de Wetteling in Venray de korfbaljongeren-interland tussen Nederland en Zuid-Afrika gespeeld worden.
Om 14.00 uur zullen de spelers jonger dan 16 jaar hun wedstrijd spelen
en om 16.00 uur de spelers jonger dan 19 jaar. Bijzonder is dat er een
jongedame van de Melderslose korfbalvereniging De Merels meespeelt
in dit toernooi.

Het Nederlands korfbalteam voor jongeren
tot 16 jaar, Ankie heeft nummer 29
Ankie Kleuskens is namelijk
vorig jaar tijdens de korfbalchallenge
geselecteerd voor het nationale
korfbalteam voor spelers jonger
dan 16 jaar. Haar eerste trainingen
vonden afgelopen maand plaats.
Haar vereniging De Merels heeft nog

nooit mee mogen maken dat een lid
voor het nationale team is geselecteerd. Iedereen is daarom apetrots op
Ankie. In augustus of september 2010
zullen Ankie en haar team in ZuidAfrika spelen. Wilt u Ankie volgen?
Kijk dan op www.merels.nl

Samen met anderen dansen op moderne muziek. Allerlei dansfiguren
aanleren. Op concours gaan en daar laten zien wat je geleerd hebt.
Dit in kleding die past bij wat je uitbeeldt. In repetities stap voor stap
werken aan een mooi eindresultaat. En met een baton allerlei twirltechnieken leren. Allemaal nog vreemd voor jou?
Dit is wat de majorettes bij Madrukro doen. Als je dit leuk lijkt, ben
je van harte welkom bij Madrukro in Kronenberg om eens te komen
kijken. Dat kan op zaterdag 13 en zaterdag 20 maart. Waar? In de
gymzaal van Kronenberg laat Madrukro je van 15.30 uur - 16.30 uur
zien wat het allemaal inhoudt en wat je kunt leren.

Kom naar onze OPEN DAG!
Zondag 14 maart van 11.00 - 17.00 uur

Verhuurbedrijf Lumar Energiestraat 4 Horst
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Muziekkennis testen
bij popquiz Canix
Op zondag 14 maart organiseert jongerencentrum OJC Canix uit
Lottum de jaarlijkse popquiz. Zo’n 120 muziekfanaten doen mee aan de
quiz. De deelnemers zijn afkomstig uit de gehele provincie Limburg,
Brabant, Gelderland en zelfs uit België.

Geslaagde finale BSK Tafeltennis

BSK Schoolprijs
voor ‘Onder de Wieken’
Tafeltenniscentrum De Kleinhorst in Horst vormde afgelopen zondag het decor voor de finale van het Basisscholenkampioenschap Tafeltennis Limburg (BSK). Liefst 39 basisschoolleerlingen streden om de individuele prijzen
én om de BSK Schoolprijs. Deze prijs, een betonnen tafeltennistafel, werd gewonnen door basisschool Onder de
Wieken uit Meterik. Wethouder Sportzaken, Freek Selen, reikte de prijs symbolisch uit aan een van de deelnemende
leerlingen van de Meterikse school.

Er was geen officiële
afgevaardigde
van de school

De popquiz in OJC Canix kent deelnemers uit binnen- en buitenland
dat meedoet aan de quiz. Bezoekers
kunnen de quiz volgen vanuit het
hoger gelegen café. Ook worden er
diverse publieksrondes gehouden.
De zaal gaat open om 13.00 uur.
De popquiz begint om 14.00 uur.
Meer informatie: Peet Hermkens
telefoon 077 463 28 24.

l

l

Feesten, partijen en
koffietafels, van eenvoudig tot uitgebreid.
Volledig verzorgd in
MFC De Zwingel.

Wilt u meer weten? Café ‘t Tunneke - St. Odastraat 9a, 5962 AV Melderslo
Tel: 077-3988225 - Mob: 06-15005433 - www.cafetunneke.nl

De Keizer - Evenementen Food

Bruiloften, partijen
voor particulieren, verenigingen,
scholen en bedrijven etc.

U kunt ons boeken voor alle denkbare evenementen.
Wij hebben eigen stroomvoorziening.
De Keizer - 06-22059159 - keiz1959@hetnet.nl
www.dekeizerevenementenfood.eu

Vegetatief Vormgeven
Schilderen
Groepsarrangementen

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

BOSPLANTSOEN maat 60/90

atelier & natuur

Naar alle waarschijnlijkheid komt
er ook volgend jaar een BSK. De
organisatie wil daarbij onderzoeken
of een grotere opzet mogelijk is met
scholen uit heel Noord-Limburg. Vanuit
Venray en Velden is nu al positief gereageerd. Het uiteindelijke doel is het
organiseren van een provinciaal BSK
waaraan scholen uit heel Limburg kunnen deelnemen. Het BSK Tafeltennis
2010 werd georganiseerd door de
tafeltennisverenigingen Armada, Seta,
Wap-in, De Zwaan en Lotak. Daarnaast
werd het BSK ondersteund door het
Tafeltennisplan Limburg, dat gesubsidieerd wordt door de provincie Limburg,
Sport3 en Dynamiek Scholengroep.

vrijdag 12 maart

Vinylavond

aanvang 21.00 uur

Volgende vinylavond vrijdag 2 april

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

De Hees 23, 5975 NL Sevenum

Wethouder Freek Selen reikte
zondagnamiddag 39 medailles uit en
nam daarvoor de tijd. De deelnemers
zelf vonden het prachtig om op het
podium te staan.
Voor de individuele prijzen werd
zondagmiddag een sportieve strijd
gestreden. In groep 5, 6, 7 en 8 werden twee vierkampen gespeeld met
vervolgens kruisfinales en de finale.
In groep 5 werd Jens Oudenhoven
kampioen, hij won in de finale van
Lars van Pol. In groep 6 werd Jules
Custers winnaar, voor Myrna van Aken.
Jur Janssen won in groep 7, voor Pim
Kleeven. Bij groep 8 was Dirk Deenen
te sterk voor Marnix van Aken.
De aparte ‘leden-zevenkamp’ werd
gewonnen door Stijn Arts van tafeltennisvereniging Armada uit Horst.

Wethouder Selen feliciteert een van de winnaars

Speeltuin Roeffen
Mart krijgt schip
Het schip dat dwars door een muur heen vaart, iedereen die wel
eens in de Arcense kasteeltuinen is geweest kent ´m wel, staat nu in
Grubbenvorst. Het schip was een grappige onderbreking van de wandeling door de tuinen voor de kinderen bij een bezoek aan Kasteeltuinen
Arcen. Maar het speelgebied waar het schip heeft gestaan gaat nu op
de schop.

Onderzoek naar
grotere opzet BSK

Wij komen met
onze mobiele
frituurwagen
bij u op locatie
voor feesten
of evenementen!

Valise voorjaarsworkshops

Volgend jaar
beter communiceren

06 22944564 of 077 4678186

Wilhelminaplein 13 Horst

Aan de hand van muziekfragmenten, platen- en cd-hoezen, foto’s en
songteksten worden de deelnemers
getest op hun parate muziekkennis
van de afgelopen 80 jaar. Naast de
‘eer’ zijn er ook leuke prijzen te
winnen. Er is ook een prijs voor het
hoogst genoteerde ‘Lottumse’ team

Vanuit de Meterikse school was
geen officiële vertegenwoordiger aanwezig waardoor de prijs door een van
de leerlingen in ontvangst werd genomen. Medeorganisator van het BSK,
Ying-Fu Li: “Het was inderdaad leuker
geweest als een officiële vertegenwoordiger van basisschool Onder de
Wieken, aanwezig was geweest om de
prijs in ontvangst te nemen. We zullen
volgend jaar toch iets beter moeten
communiceren zodat elke school een
officiële afgevaardigde heeft.”

De komende jaren wordt het
masterplan van de Kasteeltuinen
Arcen op een grondige manier onder
de loep genomen. De eerste hervormingen zijn inmiddels ingezet. Doel
is om te komen tot een landschapspark dat past in deze tijd. Hierdoor
komen er elementen van ‘vroeger’
te verdwijnen. Zo zal uit de oude
modeltuinen, de kindertuin worden
vervangen.
Directie van Kasteeltuinen Arcen
heeft gezocht naar een passende
bestemming voor dit bijzondere
speelobject dat destijds speciaal voor
het park is ontworpen. Een behouden
vaart voor het toestel is gevonden
in de speeltuin van Roeffen Mart
in Grubbenvorst. Rob Rambags,

manager van Kasteeltuinen Arcen:
“Zelf kom ik regelmatig met mijn
dochters in deze fantastische speeltuin.” Secretaris en beheerder Jacq
Roebbers van de Grubbenvorster
speeltuin was ook verheugd met de
gift uit Arcen. “Een stichting als de
onze moet het hebben van giften
van bezoekers of organisaties die
ons werk steunen. De gift in de vorm
van een speelobject is natuurlijk van
harte welkom.”
Vorige week woensdag is het
schip door een speciale kraan van
de firma Huys uit Blerick uit de kasteeltuin getakeld. De Broekhuizense
firma van Leendert heeft verder
voor het transport naar Grubbenvorst
gezorgd.
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15 VRAGEN

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

aan Bart Relouw

Naam:
Bart Relouw
Leeftijd:
17 jaar
Woonplaats:
Lottum
Waar zit je op school?
Ik zit op het opleidingcentrum ROC
Ter AA in Helmond en volg een opleiding tot beveiliger.
Wat is je favoriete muziek?
Ik luister eigenlijk bijna nooit muziek.
Eigenlijk alleen in de carnavalsperiode; die muziek vind ik dan ook het
leukst.
Wat is je favoriete film?
Ik heb niet echt een favoriete film.
Maar echte komedies vind ik altijd
erg leuk!
Wat wil je later worden?
Ik heb altijd gezegd dat ik politieagent wilde worden. Maar de opleiding beveiliger bevalt me erg goed,
dus ik weet nog niet wat ik na deze
opleiding wil.
Wat is je favoriete drankje?
Dat is een lekker koud pilsje van
Hertog Jan.
Waar ga je uit?
Als ik op zaterdag niet hoef te
werken, ga ik op vrijdag naar Horst
naar de Lange. Op zaterdag is dat
wisselend, ik ga daar naartoe waar
wat te doen is.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Eerder op de avond uitgaan en dan
wat minder laat naar huis gaan.
Tegenwoordig is het zo dat iedereen

jongeren 23

pas om 11.00 uur uitgaat en dan
’s morgens vroeg pas weer thuis is.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
De bekende dagen zoals met
carnaval de ‘Gekke Maondig’.
In november hebben we de
Paardenmarkt en dan om de twee
jaar nog het Rozenfestival. Dit zijn
echt de leukste dagen, die ons dorp
speciaal maken. En dan hebben we
hier ook nog Canix, de soos voor
jongeren; zij organiseren ook altijd
erg leuke dingen.
Wat zou je willen veranderen aan
je woonplaats?
Eigenlijk niet veel, ik vind dit dorp
prima zo, ik heb het er altijd naar
mijn zin. Qua uitgaan heeft de soos
altijd wel dingen gepland in de
weekeinden, wanneer er in andere
dorpen niets is te doen.
Waar gaat jouw droomreis
naartoe?
Haha, ik zou deze zomer wel naar
Zuid-Afrika willen, om daar een
wedstrijd van het Nederlands elftal
bij te wonen.
Hoeveel vrienden heb je op
hyves?
Dat zijn er 494.
Wat is je favoriete eten?
Ik lust wel graag chicken tonight.
Welke hobby’s heb je?
Ik voetbal bij de plaatselijke trots
S.V. LOTTUM3 haha kuch kuch. En ik
speel darts bij DC De Roës in Lottum.
Verder werk ik ook nog bij een
sierteeltkwekerij.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Onze grote hond, Sem.

Pabo Venlo
bruist

Open Dag
Fontys
Pabo Venlo
Op 20 maart vindt de
Open Dag van de Pabo op de
Fontys Hogeschool in Venlo
plaats. De aanvang is om tien
uur ´s ochtends en het
programma duurt tot half
drie ´s middags. Studenten,
docenten van de Pabo en
leraren uit het basisonderwijs laten je aldaar graag
zien hoe zij samen de
opleiding maken.
Zo is er een informatiehoek
waar leraren uit het basisonderwijs en docenten je
kunnen vertellen wat het vak
van leraar inhoudt en hoe de
opleiding ingericht is. Ook kun
je studenten vragen stellen
over hoe zij het vak en de
opleiding aan de Venlose Pabo
ervaren. Enkele studenten die
in Thailand een aantal maanden les hebben gegeven,
zullen een presentatie geven.
Daarnaast kun je proeven aan
bijzondere projecten, zoals de
samenwerking tussen bibliotheek en studenten rondom de
kinderboekenweek, of de
samenwerking met het
Limburgs Museum. Kortom: er
is van alles te beleven op deze
Open Dag.

U koopt een mooi huis...

en wij helpen U graag met het maken
van het gezelligste interieur
Onze adviseurs helpen U graag met
Raambekleding - Vloeren - Woonmeubelen - Slaapkamers
Woon accessoires

Mies&Flo
Column
Girls
night out
Honderd e-mails, vijftigduizend smsjes, elf hyvesberichten, twintig gastenboekberichten, twaalf tweets en
negentig facebookberichten.
Dit allemaal voor maar één
afspraak.
Een afspraak maken voor een
meidenavond is altijd een heel
geregel. Omdat iedereen drukke
schema’s heeft moet alles op
elkaar afgestemd worden en
moet er duizend keer ge-contact
worden over wie wat wanneer
heeft. Diep respect hebben wij
voor de roostermakers die voor
tweeduizend leerlingen de
schema’s op elkaar moet
afstemmen, wij hebben al moeite
met een stuk of twaalf.
Toen onze agenda’s erbij
werden gepakt om toch echt een
datum te gaan prikken voor een
meidenavond kwamen we tot de
gruwelijke ontdekking dat de
eerstvolgende vrije avond pas
over vijf weken en twee dagen
is! Het gevolg van deze ontdekking was hysterisch gegil en
gehuil en een hoop droevigehuil-poppetjes op msn, in de
e-mails en in de krabbels op
hyves. Toen we van de schrik
bekomen waren konden we
eindelijk verder met plannen.
Hier waren weer de nodige
telefoontjes voor nodig. Ook gaat
iedereen aan de slag met de
‘wat-wil-ik-ook-weer-allemaalvertellen’-briefjes. Deze briefjes
hebben wij in het leven geroepen
om dingen op te schrijven die we
zeker nog moeten vertellen en
niet mogen vergeten. Door de
verschillende scholen en steden
waar iedereen studeert is het
voor ons namelijk niet meer
mogelijk iedere dag de nodige
roddels aan elkaar te vertellen.
Ook moet er besproken worden
waar deze keer onze meidenavond gaat plaatsvinden,
we hebben namelijk twaalf
potentiële adressen, wie de
hapjes en wie de drankjes
verzorgt. Aan deze punten
werden ook nog tweehonderdvijfennegentig e-mails gespendeerd.
Een meidenavond regelen
vergt dus heel wat denkwerk,
gepuzzel en organisatie-talent!
Alles lijkt geregeld te zijn, al
denken wij wel dat we toch nog
flink gestalkt en gespamd zullen
worden door onze eigen vriendinnen, voor deze beruchte avond.
Na de vele voorbereidingen
geloven wij er wel heilig in dat
ook deze keer weer een groot
feest wordt, over vijf weken en
twee dagen. Let’s party!
Mies&Flo
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Sevenum: wandelgemeente De Venloop
van het jaar?
loopt zich warm

Een gedeelte van de route van KnopenLopen met een eerste wandelaar

Frank Damhoff waardeert het
feit dat de route in twee richtingen
bewegwijzerd is. Wel ziet hij te veel
overbodige informatie op de borden.
Hij is onder de indruk van het grote
aantal kruisen en kapellen en de redenen waarom ze gebouwd zijn. Ook
de voormalige bierbrouwerij van de
familie Vullings in Kronenberg maakt
veel indruk. Een boomhut met verrekijkers en een groot ooievaarsnest
doen het goed bij hem. Het tekort aan
horeca onderweg wordt goedgemaakt
door voldoende rustpunten. Een goed
gevulde rugzak zou een aanbeveling
kunnen zijn.
Op www.wandelkrant.nl kunt u
uw stem uitbrengen. Naast Sevenum
zijn Oirschot en Winterswijk genomineerd. Beoordeling van de tussenstand leert dat ‘Sevenum’ alles op
alles moet zetten om als eerste te
eindigen. In het afgelopen weekend
stond Oirschot met ruim de helft
van het aantal stemmen bovenaan.
‘Sevenum’’ nam de derde en dus
laatste plaats in. Er is dus nog werk
aan de winkel.

Op 21 maart vindt in Venlo voor de vijfde keer de Venloop
plaats. De Venloop is een atletiekevenement dat bestaat uit een
halve marathon plus een tien kilometer loop. Verder zijn er die dag
zeven jeugdlopen en is er voor de eerste keer een G-loop voor
mensen met een beperking. Ook uit de regio Horst en omstreken is
de animo om mee te lopen groot.
Om het sportgebeuren te
promoten lopen de negen
bestuursleden van de Venloop
vanaf afgelopen maandag op
sportschoenen. In de aanloop naar
de wedstrijden op 21 maart
vragen zij hun vrijwilligers,
sponsors, deelnemers én de
toeschouwers hetzelfde te doen.
Ook het Venlose College van
B & W heeft toegezegd de
sportschoenen aan te trekken.
“Het idee is dat het dragen
van sportschoenen zich als een
olievlek verspreidt,” zegt be-

stuurslid Eric Schnock hierover.
“Vanuit de Venlose straten over
heel Limburg, Nederland, Europa
en zelfs de rest van de wereld.
De deelnemende lopers komen
immers al lang niet meer alleen
uit de regio Venlo. Vooral
Duitsland is dit jaar goed vertegenwoordigd, maar er zijn ook
inschrijvingen uit tal van andere
Europese landen. Onder de
wedstrijdlopers zijn ook weer
enkele Afrikaanse deelnemers.
Alles bij elkaar verwachten
we dit jaar 8.500 lopers.”

Foto: Great Lengths

Wie gaat er mogelijk met de eer strijken? De voormalige gemeente Sevenum of de gemeente Horst aan de
Maas? Het antwoord is eigenlijk niet zo belangrijk. De nominatie is al een eerbetoon aan allen die zich ingezet
hebben voor een mooi én toegankelijk landschap. Een titel zet daar natuurlijk wel een extra kroontje op. Enkele
weken geleden liep Frank Damhoff, redacteur van het blad ‘te voet’, een route langs een aantal knooppunten in
Sevenum. In het maartnummer van ‘te voet’ geeft hij zijn mening op een aantal punten.

• voor een professioneel advies...
• kleuren volgens de laatste trends...
• knippen volgens de laatste mode...
...dit alles door een vast team!

www.anjaloek.nl
Hoofdstraat 8, 5961 EZ Horst
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tel.: 077 398 33 64

T.Kleeven
Biedt:
l vakmanschap, kwaliteit, service en pricacy
l eigentijds haarwerk, niet van echt te onderscheiden
l contracten met alle zorgverzekeraars
l aangesloten bij branchevereniging www.nvho.nl
Voor een vrijblijvend adviesgesprek
Tarita Kleeven, Vrouwboomweg 16, 5961 PM Horst
tel: 06-49 05 53 25

Hét adres voor een geheel verzorgd feest op maat!
o.a. voor: l Communiefeesten, l Familiefeesten,
l Bedrijfsfeesten, l Barbeques, l Lunches
Uit of thuis, diverse lokaties ter beschikking, vraag
naar de mogelijkheden of om persoonlijk advies.
Tongerlo 12, 5993 NS Maasbree
Tel. 077- 465 32 80 . www.cateringmaessen.nl
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Tafeltennisvereniging Armada Vol gas met Kevin
viert gouden jubileum
uit Swolgen!
Tafeltennisvereniging Armada bestaat op 29 maart vijftig jaar. Dit gouden jubileum wordt op zaterdag 27 maart
gevierd met een verenigingsdag voor alle leden en oud-leden. De feestelijkheden vinden plaats in ‘De Kleinhorst’,
het nieuwe onderkomen van Armada aan de Gasthuisstraat 58 in Horst.

Motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen is volop bezig om alles in
orde te brengen voor het snel naderende motorseizoen dat 5 april wordt
geopend tijdens de Paasraces in Assen. Ook zijn team ‘START’ uit
Nieuwleusen is druk doende. Kevin : “De meeste mensen denken dat er
rust is na het seizoen, maar niets is minder waar, in de winter moet er
keihard gewerkt worden om de conditie en kracht weer op peil te
krijgen. Ook het zoeken van nieuwe sponsors en de bestaande sponsoren bezoeken behoren tot een van de taken.”
Kevin zal dit jaar op een
nieuwe Yamaha R6 uitkomen
in de Supersport 600, een Open
Nederlands Kampioenschap. Het
wordt Kevin zijn derde jaar. Hij eindigde dit seizoen op een vijftiende
en vijfde plaats. De lat ligt dit jaar
nog een stukje hoger. Ook zijn er
enkele Duitse wedstrijden gepland,
het zogenaamde I.D.M. eigenlijk een
must voor Kevin zijn ontwikkeling.
Het benodigde budget bij elkaar
krijgen is in deze economische tijden
echter geen kleinigheid, Kevin is dus
nog naarstig op zoek naar sponsors.
Als voorbereiding op het seizoen zal
Kevin 14 maart voor een week naar

Spanje vertrekken om te trainen op
het circuit van Valencia en Almeria.
Op zondag 28 maart houdt Kevin
zijn teampresentatie in Café Zaal
Wilhelmina te Swolgen, aanvang
15.00 uur. Deze is bedoeld voor
sponsors en fans maar ook iedereen
die belangstelling heeft is van harte
welkom. Voor iedereen de kans
om Kevin te steunen door lid te
worden van de fanclub en/of deel
te nemen aan de loterij waar weer
mooie prijzen mee te winnen zijn.
Voor meer info omtrent
Kevin en zijn raceteam mail
kevin@kevin-34.nl of bezoek de
website www.kevin-34.nl

Armada speelt vanaf vorig jaar in hun nieuwe onderkomen ‘De Kleinhorst’
Alle feestelijkheden rondom het
vijftigjarig bestaansfeest vinden plaats
in verenigingslokaal De Kleinhorst. Zo
is er op vrijdag 26 maart een receptie
van 19.30 tot 21.00 uur. Een dag later,
op zaterdag 27 maart, vindt vanaf
14.00 uur de ontvangst plaats van alle
leden en oud-leden. Daarna start om
14.30 uur een vrijblijvend tafeltennistoernooi.

Mooiste onderkomen
van heel Limburg
Tussendoor is er gelegenheid
tot bijpraten en het bekijken van
foto- en videomateriaal van de club.
Ook worden die middag verschillende
jeugdactiviteiten georganiseerd.

Tegen de avond wordt de ‘doe- en bijpraatmiddag’ afgesloten met een buffet, waarna de avond feestelijk wordt
voortgezet tot in de kleine uurtjes.
Armada is een vereniging met
een rijke historie aan successen.
In de afgelopen vijftig jaar heeft
Armada in diverse accommodaties gespeeld. Eerst was dat in het
Patronaat, daarna bij de familie
Gielen en vervolgens in ’t Zôlderke
in ’t Gasthôes. Vanaf het voorjaar
van 2009 speelt de tafeltennisvereniging in hun nieuwe onderkomen
‘De Kleinhorst’ aan de Gasthuisstraat
in Horst, met daarbij een eigen verenigingsruimte. “Een van de mooiste
clublokalen van heel Limburg”, zoals
het bestuur zegt. De jubileumcommis-

sie vraagt alle leden en oud-leden zich
tot uiterlijk 15 maart aan te melden
voor de feestdag. De commissie heeft
veel leden kunnen bereiken, maar
heeft niet van alle oud-leden de actuele adressen. Tevens vraagt de club
aan haar oud-leden om fotomateriaal,
krantenknipsels en verslagen uit de
tijd dat men lid was mee te nemen
naar de feestelijke jubileumavond.

Aanmelden kan tot
15 maart
Men kan zich aanmelden bij de
jubileumcommissie: Lea Sanders,
Konijnenweg 4, 5962 BA Melderslo,
telefoon 077 398 58 69, of mail naar
adag.sanders@hetnet.nl.

Motorcrossweekend
MC Lottum
Motorliefhebbers kunnen 13 en 14 maart weer genieten van het jaarlijkse motorcrossweekend, georganiseerd door Motorcross Club Lottum.
De jeugd rijdt in elf verschillende
klassen voor de prijzen. Verder strijden
op zondag o.a. de quads voor het
Nederlands kampioenschap. De trainingen voor de wedstrijden beginnen zaterdag en zondag om 9.00 uur, gevolgd
door de wedstrijden om 11.30 uur.

Motorcross Club Lottum verwacht dit jaar meer dan 400 rijders
uit het hele land. Wil je zelf ook
komen? Het gebeuren vindt plaats
op de Hoogheide tussen Lottum en
Melderslo. Kijk voor het volledige programma op www.mclottum.nl

KWIK-REP

Wasmachine defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

Onder het toeziend oog van oud-burgemeester Willem Everts komt een aantal deelnemers aan de Peelloop
binnen. Het eindpunt is de Smelentos in Evertsoord. De Peelloop telde dit jaar ruim 100 deelnemers.
Atletiekvereniging Orion uit Blerick en Venlo leverde 60 deelnemers. De overigen waren leden van
lopersgroep De Peelrunners uit Horst. Er werden afstanden van 10, 15 en 20 kilometer gelopen, deels door
Evertsoord en deels door de Mariapeel. De loopomstandigheden bij deze trainingsloop afgelopen zondag
waren uitstekend. De Peelloop startte voor het tweede jaar vanuit Evertsoord. Eerder was de start vanuit
Griendtsveen.

www.kwik-rep.nl
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Vastenactie 2010

Kruisen en kapellen
in Sevenum

Verslag van project
in Brazilië

De voormalige gemeente Sevenum is er rijk aan. In Sevenum, Kronenberg en Evertsoord is een groot aantal
kruisen, kapellen en beelden te vinden. De Stichting Kruisen en Kapellen Sevenum waakt erover. In het jaar
1980, bij haar oprichting, en in het jaar 2000, gaf ze een boekje uit met een overzicht van deze kleine monumentjes. De stichting heeft als taak om deze ‘in hout en steen gestolde blijken van godsvrucht’ te laten bestaan
voor het nageslacht.

De Onze-Lieve-Vrouwekapel in Den Eigen in Sevenum
In totaal zijn in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord maar liefst 29
kruisen, 15 kapellen en 3 beelden
te vinden. Dit komt overeen met
een monumentje per 150 inwoners.
Dankbaarheid was de belangrijkste
reden om een kapel of kruis op te
richten. Denk aan genezing bij ziekte,
een goede oogst, terugkeer uit de
oorlog. Ook de roep om bescherming
tegen onweer en hagel speelde een
rol. Het oudste monument bevindt

zich in Den Eigen. Het gaat hier om de
Onze-Lieve-Vrouwekapel; deze werd gebouwd in het jaar 1676. De aanleiding
was het feit dat in dat jaar een zekere
Lucia Slots gered werd van een aanval
door een wolf door een wonderbaarlijk
en tevens dodelijk schot. Toen deze wolf
haar dreigde aan te vallen, bad Lucia
niet onvergeefs tot O. L. Vrouw. Wolven
waren in die tijd veel aanwezig in dit
gebied. De laatste wolf in de Peel werd
in 1897 gesignaleerd.

De bouw van de Onze-LieveVrouwekapel is bijzonder. Ze heeft
een zeshoekige vorm met twee
ovale ramen en 24 eikelversieringen.
In de loop der jaren is de kapel verschillende keren grondig gerestaureerd. Het oorspronkelijk beeld is in
1973 ontvreemd. Een buurtbewoonster schonk een replica. Jaarlijks trekt
de sacramentsprocessie naar de
kapel; er is dan daar een rustaltaar
ingericht.
De kapel aan Den Eigen is een
van de negen rijksmonumenten
binnen de voormalige gemeente
Sevenum. In 1996 kreeg het
gemeentelijk monumentenbeleid
gestalte. Naast de rijksmonumenten zijn er ruim 40 gemeentelijke
monumenten. Een gemeentelijke
monumentencommissie adviseert
het college van Burgemeester en
Wethouders over het te voeren beleid. De kerk in Kronenberg is zowel
een rijksmonument als een gemeentelijk monument.
De Stichting Kruisen en Kapellen
staat los van de gemeente. Haar
werk is afhankelijk van sponsors en
de inzet van vrijwilligers. Tweemaal
per jaar vindt een inspectieronde
plaats langs alle kruisen, kapellen en
beelden in de gemeente. Ook ondersteunt en adviseert de stichting de
mensen die de kruisen en kapellen
bijhouden, denk aan het schoonhouden, het plaatsen van bloemen
en het laten branden van kaarsen.
Kruisen en kapellen dragen bij aan
de kwaliteit van het gebied.
Op de site www.kruisenenkapellen.nl is een beschrijving te vinden.
Ook kunt u daar een fietsroute
vinden die u langs 23 kruisen en
kapellen leidt.

In het Amazonewoud in Brazilië worden gigantische sojaplantages
aangelegd. Hierdoor worden veel kleine boeren zonder enig respect van
hun land gejaagd of gedwongen te leven onder barre omstandigheden.
Vastenactie werkt in Pará samen met de kerkelijke partnerorganisatie
Comissão Pastoral da Terra (CPT).

Grootschalige landbouw in Brazilië bedreigt de traditionele bevolking
De CPT biedt deze kleine boeren
praktische hulp, maar zet ook de overheid, lokale instanties en plantagehouders onder druk om de sojateelt
niet verder uit te breiden als dat ten
koste van het bos gaat. Men wil mens
en milieu beschermen en streven naar
een eerlijke handel om zo de sojateelt
duurzaam te maken.
In de afgelopen maanden heeft de
CPT haar activiteiten voor de plaatselijke gemeenschappen voortgezet.
Die wil men mobiliseren om te strijden
voor het behoud van hun grondgebied.
Van de overheden wordt vereist om
maatregelen te nemen tegen onregelmatigheden begaan tegen zowel de
natuurlijke hulpbronnen als tegen de
bevolking van de Amazone. Wanneer
ze op hun grond willen blijven wonen
en werken, krijgen de inheemse volken te maken met fysiek en psychologisch geweld. Dit komt door de hebzucht van de grootschalige verbouwers
van soja. De CPT is bezorgd, omdat de
Braziliaanse regering amnestie probeert te verlenen aan sojaproducenten
die milieu- en gronddelicten hebben

begaan. Zij heeft haar mening laten
horen tegen deze handelwijze die de
traditionele bevolking en boeren niet
respecteert en negeert. Men vreest
dat de grootschalige landbouw in het
Amazonegebied tot veel ellende en
zelfs tot het uitsterven van de traditionele bevolking zal leiden. Zoals altijd
zijn de armen en de zwakken daarbij
de eerste slachtoffers.
De CPT is tegen grootschalige landbouw en levert onvermoeibaar strijd
voor de armen die op het platteland
leven. Door zich te verzetten, probeert
men zijn land te behouden. De strijd is
heftig, omdat de regering traag is
bij belangen van de plaatselijke
gemeenschappen, maar daarentegen heel efficiënt als het gaat om
grote economische groepen die het
Amazonegebied bezetten. De CPT
heeft in het afgelopen jaar weer hard
gestreden voor de rechten van kleine,
verdrukte boeren in Brazilië. Dit resultaat is mede uw verdienste. Oprecht
willen wij u daarvoor danken!
Dekenale werkgroep Vastenactie
T. van Rens

Kerkdiensten
www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

U kunt bij ons o.a terecht voor:
l microdermabrasie
l diverse gezichtsbehandelingen
l defenitieve ontharing met de
LHE methode
Uw specialist in huid- en voetverzorging
Ingrid Voesten-Horstermans
Kerkveld 25, Swolgen . T (0478) 698212

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
13 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
14 maart
dienst
Heilige mis
Heilige mis

18.00
tijd
dienst
Evangelie
Evangelie

tijd
10.00
10.00

maandag
15 maart
dienst

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

tijd

dinsdag
16 maart
dienst

tijd

woensdag
17 maart
dienst

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

tijd

donderdag
18 maart
dienst
tijd

18.30 Heilige mis
Heilige mis

10.00
10.30

Heilige mis
Heilige mis

08.30

14.30

tijd

dienst

tijd

18.30 Heilige mis

18.30

08.30

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

tijd

19.30 Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

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
19 maart
dienst

19.00

tijd

dienst

18.00
18.30
tijd
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Actie
Kerkbalans
verschoven
tot na Pasen
Wellicht heeft u hem al
gemist; de brief met betrekking tot de actie Kerkbalans.
Omdat deze maand in het
teken staat van de Vastenactie,
heeft de federatie Lambertus/
Norbertus ervoor gekozen om
de actie Kerkbalans te verschuiven tot na Pasen.
Het veschuiven naar een
later tijdstip geeft de federatie
Lambertus/Norbertus tevens de
tijd om na te denken over een
gewijzigde opzet van de actie.
Graag wil de federatie iedereen
zo duidelijk en gericht mogelijk
informeren over wat uw kerk
met uw geld doet.
Heeft u interesse om uw
kerk te helpen de economische
crisis te boven te komen, aarzel
dan niet en neem contact met
ons op. Alle mensen die ons
willen helpen door mee te
denken of de handen uit de
mouwen te steken, zijn meer
dan welkom. Hiervoor kunt u
contact opnemen met het
secretariaat. (zie de algemene
parochieinformatie op www.
rkhorst.nl).
U zorgt niet alleen voor de
kerk, de kerk zorgt ook voor u.
Voor de komende tijd staan er
dan ook weer een heel aantal
activiteiten op de planning.
Op de avond voor Pasen is er
een Paaswake waaraan mensen
uit het hele cluster meewerken.
Zaterdag 17 april komt de
bisschop in Horst op bezoek.
Hij wil graag een groot aantal
mensen ontmoeten. Meer
informatie volgt begin april.
Op 6 juni staat het gezin
centraal tijdens de familiedag.
Op deze dag worden tal van
activiteiten georganiseerd
waaraan volwassenen en
kinderen kunnen deelnemen.
Natuurlijk gaan ook dit jaar de
bestaande activiteiten verder.
De deur van DiaconieNu staat
iedere dinsdagochtend voor
iedereen open. Voor de jeugd
zijn er de kinderclubs en
kinderwoorddiensten en
natuurlijk de voorbereiding op
de eerste communie en het
vormsel. Voor ouders zijn er
voorbereidingen op doopsel,
communie en vormsel. De
koren verzorgen hoogmissen en
gezinsmissen, waarvoor ook de
kosters, misdienaars, lectoren
en collectanten de handen uit
de mouwen steken. Uiteraard
blijft er volop aandacht voor
ziekenbezoek en andere
persoonlijke gesprekken.
Al deze activiteiten worden
mogelijk gemaakt door de
afgegeven kerkbijdrage en de
inzet van vele vrijwilligers.
Het priesterteam en het
kerkbestuur wil iedereen
hiervoor dan ook hartelijk
danken.

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 06 30 33 15 70
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

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

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

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

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
zon- en feestdagen 11.00 – 12.00 uur

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

America
N.B.R.

za 13 maart 21.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

Horst

Halfvastenbal
za 13 maart 20.00 uur
Organisatie: de Lange
Locatie: de Lange

(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

zo 14 maart 14.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Melderslo

Manden vlechten
za 13 maart 13.00 uur
Organisatie:
Streekmuseum De Locht
Locatie: Streekmuseum De Locht

Meterik

Band battle 2010 ronde 3

Live in concert LABERINTO

zo 14 maart 20.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

za 13 maart 22.30 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Sevenum

Halfvaste Serum
Motorcross weekend

za 13 maart 21.00 uur
Organisatie: CV d’n Eazelskop
Locatie: de Wingerd

za 13 en zo 14 maart 11.00 uur
Organisatie: MC Lottum
Locatie: Hoogheide

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Lottum

Heb jij al goede voornemens voor 2010...
Maak er dan nu werk van!
l

Iets ondernemen met een jonge dame met PDD-Nos, in de omgeving van Grubbenvorst?

l

Met mevrouw (+/-55 jaar) op woensdag of donderdag middag gaan winkelen, een
praatje te maken en lekker ergens iets te drinken.
Lijkt dit je wat? Bel dan met Nettie Driessen 06-27656346.

l

Met de scootmobiel er op uit, zou een mevrouw met reuma uit America heel erg
graag willen.

l

Een maandag middag samen een vergadering voorbereiden of eens per maand
er uit? Een jonge man van Grubbenvorst is op zoek naar jou.
Bel dan voor meer informatie met Peggie Bos 06-52669100

l

Een jongen (omg.Horst) van 10 jaar met pdd-nos zoekt een leuke maat om samen op
een woensdag of in het weekend iets te doen.
Wil jij zijn maatje zijn? Bel dan met Leny Jenniskens 06-52669462.

l

Een mevrouw uit Meerlo zou erg graag met iemand een gesprek voeren en samen
eens er uit gaan of winkelen. Bel met Diny van der Heijden 06-27827340 als u graag
wil helpen.

l

Gespecialiseerde dementie vrijwilligers: hebt u interesse of wilt u informatie neem
dan contact op met Els Verhorstert 06 52669348.

Venray

Voor meer informatie kijk op www.dezorgondersteuner.nl

Tandarts
Spoedgevallendienst
12 t/m 18 maart
Tandarts The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

Popquiz

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Winterdip, Vermoeidheid, Migraine, P.M.S.,
Homeopathie bij kinderen

Ook bij: Stoppen met Roken en Overgewicht

Rob Coumans

HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
www.acu-balance.nl
lid N.V.A., N.O.K.H., B.V.A.T.

tel: 077- 374 4305
tel: 077- 473 3145
acu_balance@hotmail.com
Vergoed door o.a. VGZ en CZ!

www.interchalet.nl
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OP=OP

Blokhut Marjolein
• houtdikte 28 mm
• Afm.: 380 x 296 cm
• inclusief plexieglas

Van 1614.00 voor

INTERACTIE

1299.

00

TIJDENS KOOPZONDAG
14 MAART, OP ALLE
BUITENVERLICHTING

15% KORTING!

*

Budget

*Niet van toepassing op actie-artikelen.

269
Relaxfauteuil Steve
Uitgevoerd met een lederen zitgedeelte. Leverbaar in div. kleuren.
Alléén op zondag 14 maart ontvangt
u bij aankoop van speeltoestel
Action + schommel-aanbouw
(totaal 498,-) bijbehorende

Speeltoestel Action
dit robuuste toestel wordt geleverd
mét picknickset!

INTERACTIE

359.00

GLIJBAAN T.W.V.
89,00 VOOR 35,00
+GRATIS ZANDBAK
T.W.V. 34,95

Woon&SlaapTips

Bladmaat 150x85
Setprijs 140x200 cm
Setprijs 160x200 cm
Setprijs 180x200 cm

799
899
999

349

5-delige set
Eetkamer Frederique
Uitgevoerd met alluminium poten
en zwart glasblad.
Losse eetkamerstoel Silvo

69

Boxspring Malmo
Boxspringset bestaande uit 2 boxsprings, 1 hoofdbord, 2 matrassen
en 1 topper. Leverbaar in diverse stoffen en kleuren.
Relaxfauteuil Pete
Uitgevoerd met een lederen
zit-gedeelte. Leverbaar in div.
leder- en stofkleuren.

25%
KORTING
OP DEUREN

EN BIJBEHOREND GLAS
VAN AUSTRIA!

799

269

3+2 zits bank Nove
Uitgevoerd in de stof Florida.
Leverbaar in diverse stoffen en kleuren.

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

OP ALLE
BADMEUBELEN

25%
KORTING!

Budget Wonen XXL Store
is gevestigd binnen
Inter Chalet

*Op bruto adviesprijs.
Niet van toepassing op actie-artikelen.

Witveldweg 100, 5961 ND Horst, Tel.: 077-3999333, www.interchalet.nl
Openingstijden: Ma. t/m do. 9.00 - 20.00 uur Vrijdag 9.00 - 21.00 uur Zaterdag 9.00 - 18.00 uur
BUDGET WONEN
XXL STORE IS GEVESTIGD
BINNEN INTER CHALET

Prijzen zijn excl. evt. verwijderingsbijdrage. Actie-artikelen zijn geldig
-tenzij anders aangegeven- t/m 27 maart 2010 en zolang de voorraad strekt.
Afbeeldingen kunnen afwijken, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

met wel 400 parkeerplaatsen

