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De lente is begonnen...
Afgelopen zaterdag is de astronomische lente begonnen, om precies 18.32 uur. De zon staat
dan recht boven de evenaar. Die begindatum valt niet altijd op 21 maart. De komende decennia
begint de astronomische lente op 20 maart. Als de lente alleen zou afhangen van de temperatuur, dan zou de lente in Noord-Limburg gemiddeld al op 10 maart beginnen en op Terschelling
pas op 23 maart. Dit komt omdat de luchttemperatuur boven land sneller opwarmt dan boven
het nog relatief koude zeewater.

Horster festival hengelt titanen binnen

Line-up dancefestival
Alcatrazz bekend
De eerste acts voor het
dancefestival Alcatrazz zijn
bekend! Niemand minder dan:
Marco V, Dada Life, Activator,
Headhunterz, Hardwell, Joost van
Bellen, Sharam Jey, Nobody beats
the drum en Bioweapon zullen
present zijn. Alcatrazz vindt dit
jaar plaats op
5 juni bij de kasteelruïne in
Kasteelpark Horst.
Deze grote acts passen binnen
de ambitie van organisator Paul van
Rengs van Linq events uit Horst:

“Over twee jaar moeten er 10.000 bezoekers op het festival afkomen.” Het
voorgenoemde aantal is een verdubbeling van de 5.000 bezoekers die het
dancefestijn het vorig jaar aandeden.
Om deze grote acts aan te kunnen trekken moest de organisatie het aantal
podia terugschroeven van vijf naar vier.
“We willen diepgang creëren op de
bestaande podia.
We willen de bestaande genres
verbeteren met grotere artiesten.”
“Alcatrazz moet op termijn hèt
platform van het dance minnend publiek in de regio gaan vormen.”

De organisatie gaat, om dit doel
te bereiken, de communicatielijn
vernieuwen. Het festival krijgt met
de komst van de nieuwe website, die
op één april gelanceerd wordt, een
andere insteek. “Wij willen een online
interactief platform bieden voor danceliefhebbers. Op de site moet iedereen
een bijdrage kunnen leveren zodat er
een intensieve wisselwerking ontstaat
tussen gebruikers. Het platform moet
een weerspiegeling zijn van de hedendaagse scene. Alcatrazz moet je laten
ontdekken wat er leeft in de wereld
van dance,” aldus van Rengs.

Omdat de afgelopen winter kouder
was dan normaal komt ook de natuur
in de lentemaand later in bloei.
Toch lijkt de achterstand mee te vallen.
Werd eind februari nog aan een achterstand van drie weken gedacht, op dit

moment bedraagt de achterstand
slechts een week. Wanneer overdag
de temperatuur boven de 12°C grens
uitkomt, beginnen de sapstromen in
bomen en planten op gang te komen.
Lees verder op pagina 2

KOOPZONDAG
28 MAART
openingstijden 12.00 - 17.00 uur
Diverse activiteiten
voor jong en oud!

HALLO,
denken
jullie
in het
weekend
aan
de klok!

02

nieuws

25
03

Vervolg voorpagina

Lente is begonnen
De verwachting is dat wanneer
het kwik boven de 15°C uitkomt, de
natuur explosief tot bloei zal komen.

Lente
begint niet altijd
op 21 maart
De komende weken krijgen we
vast en zeker dagen met maximum
temperaturen boven de 15°C.
In tuinen, hofjes en op de velden
heerst dan grote bedrijvigheid. Er
wordt geplant, gezaaid en geploegd.
Over enkele weken staat de natuur
er dan groen, fris en bloemrijk bij.
Wel opletten met eenjarige planten,
die kunnen gemakkelijk bevriezen en
nachtvorst in april of begin mei komt
met regelmaat voor. In de volksmond
heet het, dat pas na de IJsheiligen,
(11 tot en met 14 mei) de kans op
nachtvorst geweken is. Wat wel met
zekerheid vastgesteld kan worden
is het feit dat het aspergeseizoen
later begint dan normaal in de regio
Horst. Dat heeft te maken met de
grondtemperatuur. Aspergeplanten
produceren pas bij een grondtemperatuur van 10°C. Op dit moment
bedraagt die slechts 6 à 7°C. Reden
voor veel aspergetelers zwarte folie
over de aspergebedden te leggen die de warmte vasthoudt en

de aspergebedden op temperatuur
brengt. Maar de lente is niet alleen
verantwoordelijk voor groei en bloei
in de natuur. Aan de hand van de
lentedatum wordt ook de datum
voor Pasen vastgesteld. Pasen wordt
gevierd op de eerste zondag na de
volle maan die op of na 21 maart
valt. Dit jaar is het volle maan op
dinsdag 30 maart en dus valt Pasen
dit jaar op zondag 4 april. Pinksteren
valt altijd op de zevende zondag na
Pasen en valt dit jaar op 23 mei.

De [BIN]bag
tegen straatvervuiling
Sigarettenpeuken op straat zijn een doorn in het oog voor velen. De VVV
in Horst aan de Maas heeft daarom een initiatief van studenten van de
Fontys Hogeschool in Venlo omarmd. Zij ontwikkelden namelijk de
[BIN]bag, een klein, trendy, duurzaam en comfortabel zakje waarin peuken
en kauwgumresten bewaard kunnen worden.

Een vraag die zich menigeen in Horst stelt.
Op diverse plekken in het
centrum hangen banners met
daarop het verzoek naar de
Twin Towers van Horst te
komen kijken op zaterdag
27 maart om 17.00 uur.
Met de Twin Towers wordt
voormalig pand Mooren aan de
Groenewoudstraat 1-3 in Horst
bedoeld.

Natuur slechts
iets later op gang
Met het begin van de lente laten
we de winter achter ons. Een winter
die over het algemeen kouder,
somberder en sneeuwrijker was dan
normaal. De meteorologische winter,
(van 1 december tot 1 maart) was
de koudste winter sinds 1996. In
Horst bedroeg de laagste temperatuur van afgelopen winter -13,4°C op
16 december. De eerste ijsdag, met
gedurende de hele dag temperaturen
onder nul, was op 16 december. De
hoogste temperatuur was eveneens
in december, op de zesde werd het
overdag +12,8°C.
Met medewerking van het KNMI
en Louis Vullings

Door dit handige zakje kan het
bovengenoemde afval later op de juiste
manier weggegooid worden. Afval op
straat en in het groen vergaat vaak maar
traag; zwerfafval zorgt dus jarenlang
voor ergernis en vervuiling. Kauwgom
vergaat pas na minstens 20 jaar.
Wereldwijd worden meer dan 4,5 biljoen

sigarettenpeuken op straat weggegooid.
De afbreektijd van een sigarettenpeuk
duurt twee jaar. Naast sigarettenpeuken
is kauwgom ’s wereld meest voorkomend zwerfafval. De afbreektijd is maar
liefst twintig jaar. De [BIN]bag is te koop
bij de VVV’s voor 2,50 euro, hiervan gaat
10% naar de Stichting Natuur & Milieu.
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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

Acupunctuur
Tuina massage
(Chinese massage)

Moxatherapie
Qigong
Kruidengeneeskunde
Mevr. Li. Q. Shen

Dhr. T. Ren (PHD)

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

Specialisatie:
verlammingen
slapeloosheid
pijnbestrijding
rimpels

Wat gebeurt
er met de
Twin Towers
in Horst?

Lente
Koopzondag
28 maart open van 11.00 - 17.00 uur
HNEX8
HNEX7
DNEX7
2 kleurig
NEX7
NEX3
NEX8
HDER
DLI50

van  799,00 voor € 649,00
van  849,00 voor € 649,00
van  769,00 voor € 599,00
van  399,00 voor € 275,00
van  599,00 voor € 449,00
van  499,00 voor € 375,00
van  749,00 voor € 599,00
van  799,00 voor € 599,00
van  2099,00 voor € 1899,00
van  599,00 voor € 450,00

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Batavus Intermezzo
Gazelle Orange plus
Batavus Cresendo
Pointer Glorie omafiets
Altra Cyber
Altra Atlanta
Altra Discovery
Batavus Compass
Sparta Ion L
Gazelle Tour omafiets

●
●
●
●
●

Op alle Multicycle modellen
Op alle Merida, race, mountainbike en streetcruiser
Op alle kinderfietsen van alle maten
Op alle race en mountainbike kleding en schoenen
Bij alle Communiefietsen een leuke attentie

40% korting
40% korting
25% korting
50% korting

- Op deze Aktie geen inruil of Nationaal fietsproject mogelijk
- Deze actie is n.v.t. op de 2010 collectie

Koffie en paaseitjes staan voor u klaar!

Bij aankoop van een nieuwe fiets
een “gestolen fiets” cadeau!
Venrayseweg 30, Horst
T (077) 398 18 81
www.profilebartels.nl

Het is slechts gissen wat er
staat te gebeuren, aanstaande
zaterdag, ook al is HALLO na enig
speurwerk ietsje meer te weten
gekomen. Er vindt een presentatie plaats aan alle inwoners van
Horst aan de Maas. Een unieke
voorstelling welke nog nooit
eerder in Horst is voorgekomen.
De duur van hetgeen zich gaat
afspelen is drie kwartier. Lokale,
regionale en landelijke pers zijn
aanwezig om verslag te doen.
Wat er gaat gebeuren is nog
onduidelijk, maar het dat het om
iets spectaculairs gaat staat vast.
Toch maar even een kijkje gaan
nemen aanstaande zaterdag.

Kofferbakverkoop
in Horst aan
de Maas
Bij de kasteelruïne in
Horst wordt op 11 april, 9 en
23 mei 2010 een kofferbakverkoop gehouden. Het fenomeen
kofferbakverkoop ofwel
carbootsale is overgewaaid uit
Engeland. De verkoop van
tweedehands spullen vanuit de
kofferbak wordt ook in
Nederland steeds populairder.
Mensen die hun zolder,
garages en berging opruimen
kunnen deze spullen aanbieden op de carbootsale.
De markt kenmerkt zich door
het ouderwets gezellige karakter
van particuliere standhouders
die nog echt interessante spullen
verkopen. Een dagje carbooten
zorgt voor een leuke bijverdienste zonder al te veel poespas.
Je rijdt namelijk met de auto de
markt op zodat je niet met alles
hoeft te sjouwen. Kleedje voor
de auto, spullen erop en de
verkoop kan beginnen.
Bezoekers betalen twee
euro entree. Kinderen tot 12
jaar mogen gratis naar binnen.
De markt is geopend van 8.30
tot 16.00 uur. Standhouders
moeten zich even aanmelden
bij info@carbootsalehorst.nl
Voor meer informatie zie
www.carbootsalehorst.nl
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Numac genomineerd voor award

Verrek, hij doet het echt
De marketingcampagne van de Venrayse machineonderhouder Numac is genomineerd voor de B2B
Marketing & Communicatie Award. Link vormgevers uit Horst bedacht de succesvolle campagne onder de slogan
“Verrek, hij doet het echt”. De twee andere kanshebbers voor deze prestigieuze prijs zijn niet de minste, vliegmaatschappij KLM en de ING bank. Ilko Wiersma, hoofd marketing en communicatie bij Numac: “Zo zie je maar
weer dat een relatief klein bedrijf toch groot kan zijn.”
De campagne is opmerkelijk
te noemen. De actie in het kort:
potentiële klanten ontvangen een
mobieltje in een mooie verpakking
met de mededeling dat zij worden
gebeld. Twee dagen na verzending
belt een vestigingsmanager naar het
benaderde bedrijf met de vraag of
er een vervolggesprek mag plaatsvinden voor een eventuele samenwerking in de toekomst.
Wil Coopmans van Link vormgevers:
“We wilden iets unieks bedenken, het
idee om een taart te verzenden is zelfs
de revue gepasseerd. Onze accountmanager Frank Erren kwam uiteindelijk

met het plan om een mobieltje te
verzenden.” Het is volgens Coopmans
erg moeilijk om tegenwoordig nog
op te vallen tussen alle campagnes.
“Maar zo’n mobieltje is erg origineel
en springt er snel uit tussen al die
andere vormen van standaard adverteren. De reacties van de ontvangers zijn
erg positief.”
Dat de marketingactie een ware
hit is geworden blijkt ook uit de respons van de (potentiële) klanten. Maar
liefst 70 procent van de bedrijven die
het mobieltje hebben gekregen maakten een vervolgafspraak met Numac.
“Dat is een ongekend hoog percentage

wanneer je nagaat dat de respons
normaal een krappe vier procent is”,
aldus Wiersma.
Woensdag aanstaande zal
tijdens het B2B Marketing Forum in
de Amsterdamse Westergasfabriek
de winnaar bekend gemaakt
worden. Alvorens moeten de drie
genomineerde bedrijven hun
marketingplan presenteren aan
een vakkundige jury en aan het
publiek. Volgende week kunt u
op de website van HALLO lezen of
”Verrek, hij doet het echt” daadwerkelijk wordt verkozen tot beste
marketingcampagne.

Het lekkerste
Paasbrood
Dat moet je even
voorproeven!

HORST • MAASBREE

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

‘Zaerums Striepke’ voor Huub Dinghs
Bij zijn afscheid als wethouder van de gemeente Sevenum begin januari, werd Huub Dinghs een ‘Zaerums
Striepke’ beloofd door de Groengroep Sevenum. Een Zaerums Striepke is een appelboom, die van oudsher
veel voorkwam in Sevenum. De appel werd gebruikt in de keuken en is een uitstekende moesappel. De
Sevenumse Heemkundevereniging en Groengroep Sevenum wil dit appelras weer nieuw leven inblazen.
Vorige week zaterdag kwam de Groengroep de gedane belofte aan Huub Dinghs na en kreeg het Zaerums
Striepke een plekje in de tuin van Huub.

Ruimte voor ruimte
De regeling ‘ruimte voor ruimte’ blijkt een succes. Door dit omvangrijke project zijn maar liefst 5.000 nieuwe
woningen gebouwd, goed voor een injectie van een luttele drie miljard euro. Daarbij is de kwaliteit van het
buitengebied de afgelopen tien jaar aanzienlijk verbeterd. Dat zijn de conclusies die worden getrokken in het boek
‘Fluisterrevolutie op het platteland’ dat vorige week woensdag werd gepresenteerd.
In totaal gaven 4.100 boeren er de
brui aan, zij stopten met het houden
van varkens en kippen. De varkensstapel daalde in Nederland tijdens de
uitvoering van de regeling met maar
liefst één miljoen dieren. Ook het
mestoverschot kromp met 15 miljoen
kilo, tot acht miljoen kilo fosfaat.
De roep voor de ‘ruimte voor
ruimte’ regeling ontstond tijdens
de varkenspest in 1997, er waren
teveel intensieve veehouderijen.
Daarom moest het mestoverschot
worden teruggedrongen en het aantal
veehouderijen teruggebracht. Ook
moesten de oude stallen en schuren
die het buitengebied ontsierden verdwijnen. Drie miljoen vierkante meter
stal ging in Nederland tegen de vlakte,
in Limburg betrof het zo’n 700.000

vierkante meter. Bij ‘ruimte voor
ruimte’ wordt ervan uitgegaan dat het
slopen van bedrijfspanden op het platteland de gebiedskwaliteit verbeterd.
Door de functie van het zojuist geruimde gebied te veranderen ontstaat
er een overwaarde. In de praktijk komt
dat op het volgende neer: een boer
verkoopt zijn mestrechten en sloopt
daarna zijn stallen gesubsidieerd. De
gemeente veranderd het bestemmningsplan van de grond en verkoopt
het kavel vervolgens als bouwgrond.
Door de bouw van nieuwe woningen
verdient de overheid deze subsidie
weer terug. De provincie heeft hier 70
miljoen euro voor beschikbaar gesteld.
Toch zette de fractie van SP in Horst
aan de Maas zijn kanttekeningen bij
de ‘ruimte voor ruimte’ regeling. Een

inwoner van Melderslo hoefde van de
rechter zijn eigen bijdrage van 90.000
euro niet te betalen voor de stallensloop omdat hij op zijn eigen grond
gebouwd zou hebben. De socialisten
zochten daarom contact met een
groep inwoners van Horst aan de Maas
die gebruik hebben gemaakt van de
‘ruimte voor ruimte’ regeling. Uit deze
gesprekken blijkt volgens de partij dat
meerdere deelnemers aan de regeling
hun geld terug zouden kunnen krijgen.
Wethouder Leon Litjens, verantwoordelijk ambtenaar van de
Provincie, zegt dat het hier gaat om
een unieke situatie en dat de andere
deelnemers geen geld terug hoeven
te verwachten. In de onze gemeente
hebben 32 personen gebruik gemaakt
van de regeling.

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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Noord-Limburgse oorlogskinderen vertellen hun verhaal

‘Kinderen van toen’ over Joodse onderduikertjes
Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Venray en de Meerlo-Wanssumse projectgroep ‘Getuigen
Verhalen’, hebben deze week een bijzonder project afgesloten. Het project heet ‘Herinneringen aan mijn Amsterdamse
zusje of broertje.’ De afgelopen maanden hebben negen Noord-Limburgse oorlogskinderen voor de camera verhaald over
de komst en het verblijf van een Joods Amsterdams jongetje of meisje in hun gezinnen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dat is gebeurd op initiatief van
het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport dat geld beschikbaar
stelde om herinneringen van toen nu
vast te leggen voor het nageslacht.
Dit gebeurde in het kader van het
project Erfgoed van de Oorlog.
Volgens het LGOG en de projectgroep
zijn het stuk voor stuk boeiende en
aangrijpende verhalen.
De herinneringen zijn zeer verschillend en dat geldt ook voor de
dankbaarheid na de oorlog. Sommige
Noord-Limburgse families hebben
nog steeds goede contacten met de
Joodse families, terwijl andere na de

kinderrazzia’s nooit meer iets hebben
vernomen. “Het is bovendien een
hommage aan de vele ouders die
tijdens de Tweede Wereldoorlog met
gevaar voor eigen leven, belangeloos
Joodse kinderen een veilig onderdak
hebben gegeven”, aldus een woordvoerder van de projectgroep.
Filmmaker Marijn Poels uit
Swolgen en journalist René Poels uit
Meerlo, maakten ook deel uit van de
projectgroep. Marijn legde alles vast
op film terwijl René de interviews voor
zijn rekening nam.
Andere leden binnen de projectgroep waren Sjeng Smits en Sjeng

Ewalds (LGOG Venray), Harrie Raaijmakers (historicus Tienray), Max
Schrijver (in de oorlog ondergedoken
en in Blitterswijck blijven wonen) en
Frans Koch uit Meerlo als projectleider.
Men bezocht negen ‘kinderen van
toen’ die voor de camera hun herinneringen ophaalden. Ze wonen thans
in Blerick, Venlo, Grubbenvorst, Horst,
Venray, Tienray en Meerlo.
De audiovisueel opgenomen gesprekken worden, digitaal opgeborgen
in een archief van het ministerie in
Den Haag. Wetenschappers en andere
geïnteresseerden kunnen tot in lengte
der dagen horen en zien wat er in de

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

of overnachting

Voor lunch, diner

Oplage 18.500 exemplaren

Vanwege toenemende drukte zijn wij op zoek naar een
Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
Sebastiaan Hendriks
T 06 13 80 89 54
E redactie@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

zelfstandig werkend kok
met doorgroeimogelijkheid tot sous-chef
voor een fte-er.
Daarnaast zoeken wij voor de afd. patisserie een

creatieve zoetekauw

jaren 1943 tot en met 1945 in de regio
Noord-Limburg heeft plaatsgevonden
met Joodse onderduikers.
Filmmaker Marijn Poels is voornemens om aan de hand van de verhalen van de negen betrokkenen een
documentaire te maken. De geïnterviewden variëren in leeftijd van 69 tot
91 jaar. Poels wil in de documentaire
bepaalde aangrijpende verhalen, zoals
die zijn verteld, reconstrueren. De
verwachting is dat deze documentaire
eind 2010 in première gaat en via
de provinciale en landelijke tv wordt
uitgezonden.
Gedurende de oorlogsjaren
1943-1944 werden circa 123 Joodse
kinderen door een Amsterdamse
studentenverzetsgroep ondergebracht
in Noord-Limburgse gezinnen. Dit vond
plaats onder leiding van Piet Meerburg
uit Amsterdam. In deze streek was de

onderduikorganisatie voor deze kinderen
in handen van de toen 38-jarige vroedvrouw Hanna van de Voort, uit Tienray.
Zij kreeg daarbij hulp van de 22-jarige
Nijmeegse student Nico Dohmen, die
in Tienray was ondergedoken. Voor
deze Joodse onderduikers is Tienray
en omgeving van levensreddende
betekenis geweest. Onderzoek naar
welke omstandigheden en op welke
wijze deze kinderen hun reis van
Amsterdam naar Noord-Limburg
hebben gemaakt en hoe zij hun
onderduiktijd aldaar hebben beleefd,
is al gedaan. Maar hoe de ‘eigen’
kinderen op de onderduikadressen
het destijds ervoeren dat ze hun
ouders moesten delen met jonge
Joodse onderduikers die in hun gezin
als huisgenoot werden opgenomen,
is nooit vastgelegd. Dat is nu dus
wel gebeurd.

voor ca. 10 uur/week.
Voor meer informatie bel met Dhr. Aerts.

Creatief Kwaliteit Lef
Team player
Passie voor het vak
Grote Markt 2a-4, 5801 BL Venray, Noord-Limburg
T +31 ( 0 ) 478 513 400, F +31 ( 0 ) 478 513 533
info@hotel-de-zwaan.nl, www.hotel-de-zwaan.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

Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl

Standhouders gevraagd

Carbootsale Horst
Rommelmarkt

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.

Het monument ter herinneringen aan de Joodse
kinderen op het Hanna van de Voortplein in Tienray

19.03.2010
Rogier & Sylvia Boom-Clabbers
Swolgenseweg 19 * 5871 AK
Broekhuizenvorst

11 april 9 mei 23 mei
Verplicht aanmelden
info.carbootsalehorst.nl
www.carbootsalehorst.nl
of bel 06-54345123

praedé

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

BOSPLANTSOEN maat 60/90

Win een G-Star
jeans bij
Man Men’s Wear!
Ga naar www.praede.com
en geef jouw idee
en maak kans op de prijs.

Wat of wie is
volgens jou praedé?

06 22944564 of 077 4678186

kleur je leven

wim peeters

geeft jou ideeën
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Horst aan de Maas krijgt
ijsprinses
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Vanaf vandaag kunnen meisjes van 5 tot en met 9 jaar uit de hele gemeente Horst aan de Maas meedingen
naar de titel ‘Passi IJsprinses 2010.’ Passi heeft een kleurplaat bij de HALLO toegevoegd, die alle jongedames uit de
16 kernen mogen inkleuren. De uiteindelijke winnares van de kleurwedstrijd mag zich voor een jaar ‘Passi
IJsprinses 2010’ noemen.

Thijm, Salvia

Nu van 2,49 voor

1,49

t/m 17-03. OP=OP

Geldig
Geldig van
van 24-03
11-03 t/m 30-03.

Potmaat 14 cm.

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

praedé

Tuin- en bestratingspecialisatie

Win voor  125,aan ijs en chocolade
verwennerij bij Passi!
Tuinontwerp
Over enkele weken heeft Horst aan de Maas een ijsprinses
Een kleurwedstrijd winnen is op
zich al leuk maar er is meer. Zo wordt
een ijscoupe vernoemd naar de
ijsprinses en een gedeelte van de
opbrengst van deze ijscoups gaat naar
de Peelkabouters. De kleurplaten
kunnen tot en met 5 april ingeleverd
worden bij Passi in Horst. De ijsprinses
wordt op 18 april tijdens de themazondag geïntroduceerd bij Passi op het
Lambertusplein. De eerste ijscoupe die
de naam van de prinses draagt, wordt
dan overhandigd aan een bekende
inwoner van Horst.

Wie wordt de
eerste ijsprinses van
Horst aan de Maas?
John van de Pas, eigenaar van
Passi: “Het leek me een leuk idee
om een soort vertegenwoordigster
van ijs in het leven te roepen. Je
ziet dat ook bij andere producten
zoals asperge, rozen en de blauwe
bessen. Zo heeft de aspergebranche een aspergekoningin,
Lottum krijgt een rozenkoningin

Ga naar www.praede.com
en geef jouw idee
en maak kans op de prijs.

Tuinaanleg
en Melderslo heeft een blauwe
bessenkoningin. En binnenkort
komt er in Horst aan de Maas een
ijsprinses bij. Wanneer er speciale
evenementen in Horst plaatsvinden
wordt de ijsprinses daar ook voor
uitgenodigd. Uiteraard doen we dit
in overleg met de ouders van de
ijsprinses.”
De winnares van de kleurwedstrijd wordt telefonisch benaderd.
Wie geen kleurplaat ontvangen heeft
kan deze afhalen bij Passi op het
Lambertusplein 10a in Horst.

Minigraver

Wat of wie is
volgens jou praedé?

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

geeft jou ideeën

Ouderenkoor L’Alouette uit Lottum
in zak en as
Het ouderenkoor L’Alouette uit Lottum heeft een groot probleem. Het koor heeft geen organist meer en zonder
deze begeleiding kan het koor niet voortbestaan. Het bestuur van de zangvereniging is naarstig op zoek naar een
organist(e), die de koorleden wil begeleiden tijdens de repetities.
Het seniorenkoor oefent elke
woensdagmiddag van 14.30 tot 16.00
uur in gemeenschapsaccommodatie de
Smetenhof. Repeteren op een andere
middag is ook een optie. Inlichtingen
zijn te verkrijgen bij Annie van de
Pasch telefoon: 077 463 15 26.
Het besluit van organiste Fabiënne
Pelzer om te stoppen als muzikaal
begeleidster bij L’Alouette is hard
aangekomen bij het ouderenkoor.
Desondanks respecteren de koorleden
Fabiënnes besluit om meer tijd vrij
te maken voor haar gezin. Annie van
de Pasch, voorzitster van de zangvereniging: “Zonder organist wordt het
erg lastig. Onze dirigent, Joop Graat,
wil graag met ons doorgaan, maar
hij beseft als geen ander dat we niet
zonder organist kunnen.”
Het koor bestaat al meer dan 45
jaar en de toekomst van L’Alouette is
in het geding. “Wij oefenen altijd op
woensdagmiddag, maar een andere
middag zou ook een optie kunnen
zijn. De repetitie verschuiven naar
de avonduren is geen optie, want de
meeste koorleden willen dan niet

Verrassingsnack

Familiepakket
Gezinszak met 2 frikadellen en 2 kroketten
En een bakje satesaus



,
1


50

8,

Kijkt u ook eens op
www.hethukske.nl
Voorzitster ouderenkoor Lottum zoekt organist(e)
meer van huis. Het zou erg jammer
zijn wanneer de 27 koorleden het
bijltje erbij neer moeten leggen omdat
er geen organist te vinden is. Ik hoop

echt dat iemand ons kan helpen,
anders zijn we genoodzaakt te stoppen en dat is wel het laatste wat we
willen,” aldus de voorzitster.
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Open dag haarspecialist Happy Hair en schoonheidssalon Tijdloos

Kapsalon en schoonheidsspecialist
bundelen krachten
Aankomende zondag houdt haarspecialist Happy Hair samen met schoonheidssalon Tijdloos een open dag tijdens de Horster koopzondag.

Bloemsierkunst
Marieke
Bedrijf

Bloemsierkunst
Marieke
Eigenaar Marieke vd Beele
Adres
Molenberg 10
Sevenum
Telefoon 06 41 05 01 66
E-mail
info@bloemsierkunstmarieke.nl
Website www.bloemsierkunstmarieke.nl
Sector
Bloemisten
Start
07 mei 2009

Haarspecialist Happy Hair is een
Horster begrip, de kapsalon bestaat al
sinds 1980. Eigenaar Peet Kleeven nam
het bedrijf samen met zijn vrouw destijds over van zijn vader. Dochter Patty
werkt ook mee en zal in de toekomst
het bedrijf voortzetten. De benaming
kapsalon doet Happy Hair eigenlijk
tekort, want naast een dames en heren
kap- en haarwerksalon (pruiken en dergelijke) is het bedrijf tevens een centrum voor hoofdhuid en haaronderzoek.
Hier wordt research gedaan met een
dermascoop naar haaruitval, roos en
vele andere hoofdhuidaandoeningen.
Om bij te blijven binnen dit vakgebied
gaat het personeel jaarlijks meerdere
malen op cursus bij dermatologen.

thuis voor een
persoonlijk gesprek

Ons bedrijf is
onderscheidend
Het bedrijf is verdeeld in twee
verdiepingen, met een totaal oppervlak
van 300 vierkante meter, waardoor het
mogelijk is de verschillende afdelingen
van Happy Hair strikt te scheiden.
Dit om de privacy te waarborgen van
klanten. De bovenverdieping is recentelijk gerestyled om jong en oud hier
optimaal te laten genieten van rust en
verzorging door het vakkundige personeel. Eigenaar Peet Kleeven: “Omdat
we de ruimte hebben om dit allemaal
te herbergen, bieden we een zo breed
mogelijke service. Hierdoor zijn we
onderscheidend.”
Tamara Weijs is de eigenaresse van
schoonheidssalon Tijdloos. “Ik heb in
het verleden zelf veel last gehad van
huidproblemen, maar ik wist nooit
hoe ik deze goed moest aanpakken
want gedegen advies was altijd ver
te zoeken.” Zelfs de behandelingen
in schoonheidssalons die ze indertijd
bezocht hielpen niet. “Ik dacht: ‘Dat
moet ik beter kunnen.’” In 2004 begon
Tamara met de vakopleiding schoonheidsspecialisatie en slaagde daar in
2006 voor met vlag en wimpel. “Ik had
mijn passie gevonden, met schoonheidssalon Tijdloos als resultaat.”
Het bedrijf staat voor kwaliteit en
persoonlijke aandacht voor iedereen.
Iedere klant krijgt bij binnenkomst
een uitgebreide intake, waarbij onder
andere gekeken wordt naar leefstijl
en medicijngebruik. Ook wordt bij elke
behandeling de techniek ‘FaceMapping’
toegepast. Hierbij wordt de huid centimeter voor centimeter geanalyseerd en
in kaart gebracht. Op die manier wordt
de huidconditie en (nog niet zichtbare)
huidproblemen bepaald. “Ik geef geen
standaard behandelingen, er kan immers een groot verschil zijn tussen het
huidtype en huidconditie. Denk maar
eens aan de invloed van UV-straling,
hormonen of werk- en leefomgeving.”
De behandelingen worden daarom
aangepast aan wat de klant op dat
moment nodig heeft. Wanneer de
klant behandeld is wordt er nog een
uitgebreid advies gegeven om zo lang
mogelijk van het resultaat te profiteren.
Tijdens de open dag zullen beide
bedrijven uitleg doen over hun werkwijze en producten. Deze dag kan men
terecht voor adviezen en huid- en
haaranalyse.

Starters
in de regio

Sarah, Wendy, Peet, Patty en Tamara
Tevens kan men aankomende zondag
profiteren van de verschillende voordeelacties die alleen dan geldig zijn.
Ook Nicole van Bree is aanwezig om
uitgebreide informatie te geven over de
mogelijkheden van het definitief ont-

haren, huidverjonging,en behandelingen van couperose met de PhotoNova
PLS3. Beide bedrijven zullen uitleg
geven over huidverzorging, make-up
en haarstyling. Tijdens de koopzondag
zijn Happy Hair en Tijdloos geopend

van 12.00 uur tot 17.00 uur. Kijk ook
eens op:
www.happyhairhorst.nl
telefoon 077 398 19 33
www.tijdlooshuidverzorging.nl
telefoon 06 45 22 38 68

Omschrijving activiteiten:
Bloemsierkunst Marieke
maakt grafwerk, bruidswerk en
bloemstukken op bestelling.
Het is een kleine eenmanszaak
vanuit huis. De garage naast het
huis is ingericht als bindruimte
en hier worden alle bloemstukken gemaakt. Marieke koopt de
bloemen en het materiaal zelf
in op de veiling en verzorgt ook
persoonlijk de bezorging aan
huis. Alles is uitsluitend op
bestelling, zodat altijd de
versheid van bloemen kan
worden gegarandeerd.
Doelgroep:
De voornaamste doelgroepen zijn bruidsparen
(bruidswerk) en nabestaanden
(rouwwerk). Maar eigenlijk
behoort iedereen die een
bloemstuk voor welke gelegenheid dan ook nodig heeft tot de
doelgroep. Omdat Marieke voor
jong en oud toegankelijk wil
zijn, maakt ze op verzoek van de
klant klassieke en moderne
stukken.
Onderscheidend vermogen:
Omdat alles op bestelling is,
kan Marieke garanderen dat alle
bloemen vers zijn. Bloemsierkunst Marieke biedt een
unieke service. Mensen worden
thuis bezocht voor een persoonlijk gesprek over de specifieke
wensen voor met name bruidswerk en grafwerk. Marieke is
ook in de avonduren en in de
weekenden te bereiken.

Kom in beweging met
Nordic Walking!

Kom in beweging met
Nordic Walking!

nieuw *** nieuw *** nieuw

Basiscursus “de Meander”
info

nieuw
*** nieuw *** nieuw
s.timmermans@planet.nl
tel:077-3988511/06-25466400
Basiscursus
“de Meander”

info
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Nieuwe voorzitter
en centrummanager Horst
Per 1 april wordt Jan Nabben officieel voorzitter van het Centrummanagement Horst aan de Maas. Naast een
nieuwe voorzitter wordt ook een nieuwe centrummanager aangesteld. Rob Geurts uit Hegelsom neemt die functie
over van Marlies Loock-Alaerds. Zij was vanaf 1 januari 2008 centrummanager. Marlies stopt met haar werkzaamheden als centrummanager en gaat zich helemaal richten op haar eigen re-integratiebureau Werxe.

We gaan er samen
iets moois van maken
De 39-jarige Rob Geurts uit
Hegelsom wordt per 1 april de nieuwe
centrummanager. Geurts is geboren
en getogen in Horst en komt uit
een echt Horster ondernemersgezin.
Momenteel is Geurts werkzaam als
accountmanager bij Jade. Hij ziet in
zijn nieuwe functie een geweldige

Win een zonnebril
ter waarde van  125,bij Ron Kruytzer!

Gastouderopvang is kleinschalige kinderopvang bij de gastouder of bij de
ouders thuis. Een gastouder vangt kinderen op in een gezellige, huiselijke
sfeer. Gastouders hebben een groot hart voor kinderen. Met enthousiasme en
warmte zorgen zij er elke dag weer voor dat uw kind een fijne en veilige plek
heeft om te groeien en te ontwikkelen!

Ga naar www.praede.com
en geef jouw idee
en maak kans op de prijs.

Wat of wie is
volgens jou praedé?

deelnemen aan een circusworkshop.
Kortom: de koopzondag in Horst staat
weer bol van activiteiten voor jong en
oud. Het centrum van Horst is volop in
beweging. Zo is de nieuwbouw van
‘De Smidse’ aan de Veemarkt al
tot nokhoogte en voormalig pand
Geerlings wordt binnenkort onder
handen genomen. Ook hebben zich
de laatste maanden diverse nieuwe
ondernemers in het centrum gevestigd.
Steeds meer bezoekers vinden dan ook
de weg naar Horst, waar de komende
maanden veel te doen is. Zo worden
er braderieën georganiseerd en tijdens
het wereldkampioenschap voetbal
staan tal van activiteiten gepland.
Het Limburg Festival is één van de
evenementen die Horst aandoen.

in samenwerking met

Maak kennis met de vernieuwde inrichting van de kapsalon
en de nieuwe schoonheidssalon op de bovenverdieping.

Diverse acties waaronder:
★ Gratis verwenbehandeling ★ Tips voor styling, haar- en huidverzorging

www.happyhairhorst.nl Herstraat 8, 5961 GJ Horst T 077-3981933
www.tijdlooshuidverzorging.nl Herstraat 8, 5961 GJ Horst T 06-45223868

schoon
het voorjaar in?
Maximaal bereik
Deze sledestofzuiger, met 360° draaibare kogelgewricht,
is geschikt voor vrijwel alle vloeren en compleet uitgevoerd
met parketborstel. De verstelbare zuigbuis, Airbumper
ter bescherming van meubels en muren, maken deze stofzuiger
zeer gewild. (Afgebeeld model BSGL52232)

Bereik van
15 meter

Perfect uitgerust.
Gewoonweg meer comfort.

In veel kernen van de gemeente Horst aan de Maas hebben we lieve gastouders die nog mogelijkheden hebben voor de opvang van uw kind(eren).
Heb je belangstelling voor deze vorm van kinderopvang, wil je meer informatie?
Bel dan gerust! We nemen graag de mogelijkheden met je door. Gastouderbureau
Pierewiet begeleidt en controleert de opvang bij gastouders en zorgt ervoor dat
de opvang ruimschoots voldoet aan de wettelijke eisen aan gastouderopvang.

Wie die zondag van plan is een
bezoekje te brengen aan het centrum,
zal de sfeer van Pasen niet ontgaan.
Tal van activiteiten voor groot en klein
maken van deze koopzondag een heerlijk middagje ontspannen winkelen.
De winkels zijn van 12.00 tot 17.00
uur geopend en zoals men gewend is
in Horst, is parkeren gratis. Tijdens de
koopzondag brengt een dixielandband
het winkelend publiek muzikaal vertier.
Een paashaas deelt gele suikerspinnen
uit en men kan met de paashaas op de
foto. Deze kan men later downloaden
en zelf printen. Gedurende de koopzondag worden eitjes uitgedeeld aan het
winkelend publiek. Ook is er een paashaas die van ballonnen allerlei figuren
maakt voor kinderen en kan men

Zondag 28 maart

uitdaging. “Ik ga me inzetten voor
een centrum waarin alle betrokken
partijen, zoals winkeliers, horeca,
grootwinkelbedrijven en eigenaren
van vastgoed, structureel en gecoördineerd samenwerken en overleg hebben. Samen met al deze ondernemers
gaan we er iets moois van maken”,
aldus de nieuwe centrummanager.
Binnen het CM zijn ook diverse
werkgroepen deels vernieuwd in
opzet. De werkgroepen vormen een
belangrijke schakel tussen bestuur,
en alle betrokken partijen binnen het
Horster centrum. De werkgroepen
voeren taken uit overeenkomstig de
kaders vanuit het CM.

praedé

Gastouderopvang ook in 2010: de beste opvang voor jullie kind!

De koopzondag in Horst op zondag 28 maart staat vrijwel geheel in
het teken van Pasen.

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Met Jan Nabben haalt het
Centrummanagement Horst (CM) een
man met ervaring binnen haar
gelederen. Nabben is zeer actief
binnen diverse geledingen in Horst en
weet wat er leeft en speelt. Zo is hij
onder andere betrokken bij Land van
Horst, de Mèrthal, Stichting Horst
Promotie en de Peel Maas Regio
Ondernemersprijs (PMRO). Nabben
trekt zich per 1 juli terug als algemeen
directeur van Munckhof Groep.
Inmiddels is Nabben al actief binnen
het centrummanagement.

Met het aantrekken van de nieuwe
voorzitter zet het CM de ingeslagen
weg voort: het versterken van de
economische functie van het Horster
centrum.

Koopzondag Horst
in het teken van Pasen

OPEN HUIS

Voorzitter Centrummanagement Horst Jan Nabben, de huidige
centrummanager Marlies Loock-Alaerds en Rob Geurts, de nieuwe centrummanager

Een voorzitter met een
berg aan ervaringen

winkel&bedrijf 07

De nieuwe Art SL met een diepte van slechts 90
mm.
229,229
,-

geeft jou ideeën

Enthousiast en betrokken, want het gaat om jullie kind!

199,-

Met Art SL presenteert Loewe een tv-toestel in ultraslank Slimline-design. Ondanks de geringe diepte
van minder dan 90 mm moet deze tv niet onderdoen op het vlak van functies en uitrusting. Van Full-HDresolutie tot innovatieve 100Hz-technologie en 24p-bioscoopweergave: alles is aan boord. De ontvangst
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:

5 jaar
j
motorgarantie

Bel of mail gerust!
Gastouderbureau Pierewiet
Veld-Oostenrijk 8
5961 NW Horst
Tel: 077 - 398 10 41

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

home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388

Maximaal bereik

Deze sledestofzuiger, met 360° draaibare kogelgewr
is geschikt voor vrijwel alle vloeren en compleet uitge
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Scherpere leeftijdscontrole
bij De Lange Horst
Uitgaansgelegenheid De Lange
Horst gaat haar leeftijdsgrenzen en
de controle hierop aanscherpen.
Door de opkomst van verscheidene
horeca-etablissementen op en rond
het Wilhelminaplein is Horst inmiddels een belangrijke staplocatie
geworden voor regionaal uitgaanspubliek. Door de grote toestroom
van jongeren op de vrijdag- en
zaterdagavond, zijn controles op

leeftijd noodzakelijk om een en
ander in goede banen te leiden en
problemen te voorkomen. “We vinden het enorm fijn om de regionale
jeugd te mogen verwelkomen, maar
het is voor ons ook erg belangrijk te
zorgen voor de veiligheid van onze
bezoekers en ervoor te zorgen dat
het drank- en rookbeleid wordt nageleefd. Hierdoor zijn wij genoodzaakt
strengere eisen te stellen aan ons

deurbeleid, wat dus ook gevolgen
heeft voor de controle op leeftijd”,
aldus Eric Janssen, eigenaar van De
Lange Horst.
In de horecagelegenheid geldt
op vrijdagavond een minimale
leeftijdsgrens van 16 jaar in de zaal,
daarentegen is het café vanaf 18 jaar
toegankelijk. De zaterdagavond zal
vanaf heden alleen toegankelijk zijn
voor personen van 18 jaar en ouder.

Lenny Kuhr in
Cambrinus

Zondag 28 maart staat Lenny Kuhr op het podium van Cambrinus in
Horst. Voor velen zal ze eeuwig geassocieerd worden met het door haar
zelf geschreven lied De Troubadour, waarmee ze in 1969 voor Nederland
het Eurovisie Songfestival won. Daarmee veroverde ze vele harten in een
tijd dat het bij het grootste Songfestival ter wereld nog om de liedjes ging.

Wie haar alléén associeert met
dit lied en haar latere hit ‘Visite’
zit er echter lelijk naast. Frans- en
Nederlandstalige chansons, interpretaties van de Portugese fado
en Schubertliederen behoren ook
tot haar veelzijdige repertoire dat
zijn weerslag vond in een aantal
prachtige albums. Na een twintigtal albums laat ze met haar programma ‘Dichtbij’ zien nog steeds
bij de Nederlandse top te behoren:

energiek, meeslepend, beurtelings,
ontroerend, intiem en exploderend,
verrassend en uiterst eigen en
muzikaal. En met ’Dichtbij’ neigt
Lenny weer heel sterk naar de fado
zoals weinigen in Nederland dat
kunnen. Lenny Kuhr wordt begeleid
door gitarist Cor Mutsers en bassist Mischa Kool. Het concert begint
om 16.00 uur. Voor informatie en
reserveringen kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Expositie en workshops
Chinese kalligrafie
Een groep cursisten van
mevrouw Hong exposeert van
26 maart tot en met 23 april bij
BiblioNu in Horst. Er worden circa
25 werken getoond met Chinese
karakters. Speciaal voor kinderen
en jongeren tot 20 jaar worden er
workshops gehouden op 31 maart
en 21 april van 14.30 tot 15.30 uur.
Alle workshops zijn gratis.
Aanmelden kan via
aanmeldingen@biblionu.nl

Op zoek naar
ﬂexibele
kinderopvang?

Spring Kinderopvang is een regionale organisatie die
professionele opvang biedt aan kinderen van 0 tot
13 jaar. Wekelijks bieden wij opvang aan duizenden
kinderen op 110 locaties in Noord-Limburg en OostBrabant. Spring heeft kinderdagverblijven, centra
voor buitenschoolse en tussenschoolse
opvang, peuterspeelzalen en
een eigen gastouderbureau.

Op zoek naar opvang op maat?

•
•
•
•
•

Dagopvang
Tussenschoolse
opvang
Buitenschoolse
opvang
Gastouderopvang
Peuterspeelzalen

Het Gastouderbureau van Spring heeft
gemotiveerde, betrouwbare en
gekwaliﬁceerde gastouders beschikbaar.
Gastouderopvang is een ﬂexibele,
kleinschalige vorm van kinderopvang waarbij
uw kinderen thuis of bij een gastouder worden
opgevangen. Dit kan op alle dagen van de week, ook
‘s avonds en in het weekend. Wilt u meer informatie over
onze gastouders en de mogelijkheden in uw regio?
Neem dan contact met ons op.

T
E
I

Zelf gastouder worden?
088 2088 208

sjanssen@spring-kinderopvang.nl
www.spring-kinderopvang.nl

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste en gekwaliﬁceerde gastouders.
Heeft u minimaal MBO Helpende Welzijn niveau 2 of een vergelijkbaar
diploma? En vindt u het leuk om opvang aan kinderen te bieden in hun
eigen huis of in uw huis? Neem dan contact met ons op.

Mevrouw Hong verzorgt daarnaast een aantal workshops op 26
maart en op 9 en 16 april van 18.00
tot 19.30 uur. Tijdens zo’n workshop
kan men kennismaken met Chinese
kalligrafie.
Ook is het mogelijk uw naam in
het Chinees te laten vertalen en op
een boekenlegger vast te leggen.
Mevrouw Hong is op 7 en 21 april
van 14.30 tot 17.00 uur en op 10
en 17 april van 11.00 tot 12.30 uur
aanwezig om de boekenleggers te
maken.

Mini piratenfestijn Meerlo
Zaterdag 27 maart vindt in zaal ‘t Brugeind in Meerlo een mini
piratenfestijn plaats.
Er zijn optredens van regionale
artiesten zoals Crist Coppens,
Judith Bruijsten & Sandra
Denissen, Neppie uit Nederweert
met een imitatie van Beppie Kraft

en Twannes. Er zijn deze avond
uitsluitend nummers te horen van
Nederlandstalige artiesten.
Het mini piratenfestijn begint om
20.30 uur.
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Chantilly Lace in ‘The Clash’

De Locht

De band Chantilly Lace is geselecteerd voor de selectierondes van ‘The Clash of the Cover Bands’. De formatie
zal aanstaande zaterdag haar kunsten vertonen in muziekcafé Blok 10 in Horst. Zij zullen die avond onder andere
strijden tegen de Horster band Jepardy. Aanvang 21.00 uur.
Al jaren is Chantilly Lace een
begrip op de Nederlandse podia.
De Horster rock-‘n-rollers doorkruisen
het hele land, van het zuidelijkste puntje
van Limburg tot de kop van NoordHolland. Met als hoogtepunt een optreden in het Amsterdamse Paradiso. Ook
verzorgde de band het voorprogramma
van onder andere Golden Earring,
Rowwen Hèze, Skik, de Heideroosjes en
Raymond van het Groenewoud.
Als begeleidingsband toerden de
Limburgers tot tweemaal toe met Linda
Gail Lewis, de jongere zus van Jerry Lee
Lewis.

Palmhöltjes maken
en hoefijzers smeden
Het is bijna Palmzondag, dus kunnen kinderen op zaterdag en
zondag vanaf 13.00 uur weer Palmhöltjes maken onder deskundige en
creatieve begeleiding van onze vrijwilligers. Op zondag is er tevens onze
jaarlijkse grote Smedendag. Dat betekent dat niet alleen in, maar ook
buiten de smederij de vuren weer hoog worden opgestookt.

The McCalmans in de Fookhook
Zondag 28 maart strijkt de farewell tour van de legendarische McCalmans neer in de Fookhook. Na
meer dan 45 jaar heeft leider Ian McCalman besloten dat het tijd is om het Schotse folkinstituut met
pensioen te laten gaan.
Met een uitgebreide tour
door de Britse eilanden en een
deel van het Europese vasteland
neemt de band afscheid van hun
talrijke en trouwe fans. Net als
de Dubliners zijn de McCalmans
er in geslaagd respect en
bewondering te verdienen bij
zowel de liefhebbers van een
avondje ongecompliceerd
vermaak als de serieuze folkadepten.

Een concert van de band
bedient beide groepen met een
mix van prachtige ballades en
vrolijke meezingers.
Bij The McCalmans draait het
helemaal om songs. Met een
gevarieerd palet van gevoelige
ballades, verhalende songs en
grappige liedjes, traditioneel en
zelfgeschreven, wordt het Schotse
levensgevoel weergegeven. In hun
optredens worden de songs

begeleid door vaak hilarische
verhalen en grappen, waarbij het
contact met het publiek vanaf de
eerste seconde gelegd wordt.
Het omvangrijke repertoire van
The McCalmans is op 26 albums
samengebracht en live hebben
ze hun muziek in alle werelddelen ten gehore gebracht.
Het optreden van de
McCalmans is het laatste optreden van dit Fookhookseizoen.

vanaf 1 april: ZUMBA

van hoefijzers en het beslaan van
een paard. Als bijzonder attractie is
er ook een wapensmid actief.
Het museum is op zaterdag en
zondag geopend van 11.00 tot 17.00
uur. Het maken van Palmhöltjes en
de smedendemonstratie beginnen
om 13.00 uur. Voor nadere informatie: www.museumdelocht.nl of bel
met Piet Lenssen 077 366 13 51

CHOCOLADE
PAASVERWENNERIJ

Op maandag en donderdag in sportcentrum
De Kruisweide, Markt 28 in Sevenum.

Blue Seven • Doerak
Esprit • Knot so bad

Het werkt echt! En 1e les = proefles

Kom een kijkje
nemen naar onze

Vooraf aanmelden s.v.p.

Onze eigen smeden, maar ook
een aantal collega’s uit de omgeving demonstreren hun vaardigheid in het vervaardigen van fraai
siersmeedwerk. Zij maken onder
andere uithangborden, deurkloppers,
kaarsenstandaards en kruisbeelden
en zondag kunt u deze sierwerken
ook kopen. Op deze dag worden de
vuren ook gebruikt voor het maken

Hazen, eieren, gevulde eischalen
In vele maten!

nieuwe
collectie!

T 077 - 398 87 89 • M 06 - 41318134
Kerkstraat 10a • 5961 GD Horst

www.sproetjemode.nl

St. Lambertusplein 10a 5961 EW Horst T 077 398 07 08 info@passi.nu www.passi.nu
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Cuisine de la Meuse
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de de
la Meuse
De herfst doet de bomen en struikenCuisine
kleuren,
kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
zijn hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
De herfsthertegebraad
doet de bomen
envroeg
struiken
kanveranderen
weer aan.
Ook en
ditkleur:
seizoen kent
met een
winterskleuren,
garnituur. de
Ookkachel
de wijnen
van smaak
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
zijn hoogtepunten.
te Frankrijk,
denken van
fazant
meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk
u culinairOok
verwennen!
hertegebraad met een vroeg winters Laat
garnituur.
de wijnen veranderen van smaak en kleur:

‘genieten aan de Maas’

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

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

Ruud Baltussen
Koken met
Jan Cremers

Bij de spoorwegovergang in America wacht Ruud Baltussen totdat
de trein gepasseerd is. Ruud zit in een rolstoel en wacht geduldig tot de
spoorwegbomen weer opengaan. Hij wordt deze week door HALLO ‘Geplukt’.

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.

Een vriendengroep
uit duizenden
Over zijn vrienden spreekt Ruud
Baltussen met groot respect.
“De kameraden waar ik toentertijd mee op vakantie ging naar de
Ardèche, zijn nog steeds mijn vrienden. Ze staan altijd voor me klaar, ook
nu nog. Zo’n vriendengroep wens ik
iedereen toe.” Tot twee jaar geleden
had Ruud een hulphond (Olaf), maar
die is helaas gestorven. Hij heeft Olaf
tien jaar gehad. Een nieuwe hond wil
hij niet. Ruud hoopt ooit nog eens in
een aangepaste woonvorm terecht te
kunnen komen, dat zou ideaal voor
hem zijn. Hij houdt van voetbal en met
name VVV-Venlo volgt hij met grote
interesse. Ook het Nederlands elftal

Minestrone
Benodigdheden: (4 personen)
1 pot bouillon tomaat
2 eetlepels olijfolie
100 gram fijngesneden bacon
400 gram grof gesneden
Italiaanse roerbakgroenten
(courgette, worteltjes, bleekselderij en broccolli)
2 grote verse tomaten
2 tenen geperste knoflook
1,5 liter water
klein blikje witte bonen in
tomatensaus
100 gram macaroni elleboogjes
1 grote aardappel
2 takjes rozemarijn
2 takjes tijm
ca. 10 blaadjes salie
ca. 10 blaadjes verse basilicum
1 laurierblad
versgemalen peper en zout
Bereiding:
• verhit de olijfolie in een grote
pan (wijde gietijzeren) en bak
hierin de fijngesneden bacon;
• de knoflook toevoegen en heel
even meefruiten;
• in 3 gedeelten de roerbakgroenten toevoegen en omscheppend
meebakken (ca. 5 minuten);
• de bouillon, het water, de
kruiden en het laurierblad
toevoegen;
• de aardappel in kleine stukjes in
de pan doen, met de macaroni
en de witte bonen;
• alles aan de kook brengen, goed
omroeren, het vuur laag zetten
en het geheel ca. 15 minuten
zachtjes gaar laten koken;
• de kruidentakjes en het
laurierblad uit de pan nemen;
• de verse tomaten intussen in
kleine stukjes snijden en de
laatste paar minuutjes bij de
soep doen;
• de soep op smaak brengen met
versgemalen peper en zout;
• verse, in stukjes gescheurde
basilicumblaadjes voor het
opdienen over de soep strooien;
• strooi er aan tafel geraspte kaas
over, parmezaanse, of gewone
jong belegen;
• geef er volkorenbrood en boter
bij of bruschetta.

voordat hij terug naar huis kon.
Ruud volgde een opleiding verpleegkundige en had die net afgerond
voordat hij met vakantie ging.
Ook zou hij in datzelfde jaar nog
afstuderen in economie maar dat is er
uiteindelijk niet meer van gekomen.
“Het duurde een hele tijd voordat
alles weer enigszins normaal was na
het fatale ongeluk. Om toch iets om
handen te hebben en iets nuttigs te
doen, kon ik bij bakkerij Ummenthun
bestellingen klaarmaken. Dit deed ik
dan voor één à anderhalf uur per dag.
Sinds een jaar of zeven werk ik twee
middagen in de week op kantoor bij
Mertens in Horst. Ik vind het geweldig dat er bedrijven zijn die mij de
mogelijkheid tot werken bieden.
Ik heb dan ook het idee dat ik iets
nuttigs doe.”

Ruud Baltussen is gisteren
(24 maart) 37 jaar oud geworden.
Hij woont bij zijn ouders in America.
Verder heeft hij nog een zus: Kim, van
33. Ruud heeft niet zijn hele leven in
een rolstoel gezeten. In 1993 was hij
met vrienden twee weken op vakantie
in de Franse Ardèche. “Ik ben vanaf
een rotsblok het water ingedoken en

kwam met mijn hoofd op een onder
het water liggend rotsblok terecht.
Ik heb toen mijn nek gebroken en ik
ben sindsdien vanaf mijn schouders
verlamd”, aldus Ruud. Hij verbleef
twee weken in een Frans ziekenhuis,
waarna hij werd overgebracht naar
Hoensbroek om te revalideren.
In totaal was hij 20 maanden verder

PUZZEL

Sudoku
3
9

4

2

2

7

1

8

4

1

7

8

8

9

9
6

4

3
9

2

1

In de weekenden gaat Ruud meestal op bezoek bij kennissen of blijft hij
gewoon thuis. Wanneer er wat te doen
is in America, is Ruud er meestal wel
bij, samen met zijn vrienden. Vaak rijdt
hij dan met zijn elektrische rolstoel
van America naar Kronenberg om van
de natuur te genieten.
Op vakantie gaat hij niet meer zo
vaak, maar als hij al een keer weg
wil, is dat met de Zonnebloem. Ruud
Baltussen is iemand die het leven
positief blijft benaderen ondanks alles
wat hij heeft meegemaakt.

Ik ben en blijf positief
ingesteld
Op de vraag of hij voor de HALLOlezers een tip heeft zegt hij: “Zie niet
alles somber en negatief in, aan het
einde van de tunnel is licht. Je moet
het ook willen zien. Het ligt niet altijd
aan de ander. ‘Pluk de dag, elke dag
opnieuw’ is mijn motto.”

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Stoere jongens dragen geen ruiten broeken

Enne stoere kèl op de Americaanse golfbaan,
Bleef in zien roête bôks nag in de waan.
Want stoer oppe “green”,
Dat mog da wal zien,
Mar thoês haet de vrouw toch de bôks aan!

deze week:

2
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parijse brioche voor  0,50

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Geef anderen niet
de schuld, maar kijk
naar jezelf

rozijnen palmhaantje voor  1,95

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.

1

volgt Ruud met grote belangstelling.
“Ik denk dat Nederland bij het
wereldkampioenschap voetbal in
Zuid-Afrika bij de beste vier terecht
komt, zo niet, dan toch wel bij de
beste acht. Als ze maar goed voetballen, dat is belangrijk.”
Naast voetbal volgt hij ook wielrennen met grote interesse. Ook de
landelijke politiek vindt hij interessant
om te volgen.
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Oplossing vorige week:
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linzer kruimelvlaai voor  6,50
paasbrood voor  7,50
zachte witte 4+2
broodjes GRATIS

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

College Horst aan de Maas
stelt zich voor aan
Kronenberg en Sevenum
Het 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.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 26 maart
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 27 maart
• Inzameling oud papier America, Horst-Noord,
Lottum, Meerlo, Meterik, Swolgen en Tienray
• Inzameling oude metalen Evertsoord, HorstNoord, Kronenberg, Lottum en Meterik
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 29 maart
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord
Dinsdag 30 maart
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord en Lottum-Zuid
Woensdag 31 maart
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray

Het voltallige college -welkom ontvangen in Meerlo- stelt zich voor

Bijeenkomsten in Kronenberg en Sevenum
De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats
op maandag 29 maart 2010 in Kronenberg en
Sevenum.
De bijeenkomst in Kronenberg vindt plaats
van 19.00 – 20.30 uur in Gemeenschapshuis
De Torrekoel, Meerweg 11, Kronenberg.
Diezelfde avond van 21.00 – 22.30 uur is
het nieuwe college van B&W aanwezig in
Sevenum in cultureel centrum De Wingerd,
Maasbreeseweg 2 in Sevenum.
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.
In Kronenberg presenteren zich
Monte Corona, Mardrukro, Stichting
Speelvoorzieningen Kronenberg, CV de

...en ook in Tienray was daar veel belangstelling voor

Kroeënekraan & Pieëlhaas, Gemeenschapshuis De Torrekoel, Peuterspeelzaal De Kleine
Toren, SV Kronenberg en de Dorpsraad
Kronenberg.
En Sevenum presenteert zich door Koninklijke
Harmonie, de Groengroep/knopen lopen, het
Jongerengilde, Sezako, Mc Matou, Sparta,
De Krullevaar en de Dorpsraad Sevenum.
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.

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.

Donderdag 1 april
• Inzameling restafval Melderslo en Horst-Zuid

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.

Vrijdag 2 april
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op vrijdag
ingezameld van 11.00 uur tot 18.00 uur)

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.

Zaterdag 3 april
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Grubbenvorst
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op zaterdag ingezameld van 09.00 uur tot 12.00 uur)

Om voor burgers van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas te kunnen zien onder welke
afvalroute u valt kunt u de kalender 2010 raadplegen (zie stratenregister).
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 - 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl
Foto: Brendan van den Beuken

Foto
van de
week!

Fietsen in Horst aan de Maas. Bij de eerste
lentezon pauzeren in Griendtsveen.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het verplaatsen van een bestaande kapel op
het perceel gelegen aan de Maasbreeseweg 8
te Sevenum , door De Zorggroep te Venlo.
• Het plaatsen van een dierenverblijf op
het perceel gelegen aan de Osterbos 8
te Swolgen, door de heer P. Thiesen te
Swolgen.
• Het oprichten van een aanbouw op het perceel gelegen aan de Middelijk 16 te Horst,
door de heer A. Vredenborg te Horst.
• Het verbouwen van de woning (keuken) op
het perceel gelegen aan de Pr. Beatrixstraat
4 te Horst, door de heer P.H.J. de Wit te
Horst.
• Het plaatsen van een tuinhuisje op het
perceel gelegen aan de Herenbosweg 6
te Melderslo, door de heer P.G.A.M.
Christiaens te Melderslo.
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Spoorstraat 44 te Tienray,
door de heer S. Hoeijmakers te Leunen.
• Het vergroten van een woning op het perceel gelegen aan de Leopold Haffmannstraat
26 te Horst, door de heer J. Scheres 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 oprichten van een vleesvarkensstal op
het perceel gelegen aan de Lorbaan 6 te
America, door Mts. Smedts te America.
• Het oprichten van drie sleufsilo’s op het
perceel gelegen aan de Nieuwenhofweg 4 te
Melderslo, door Manstal Vleesproductie
BV te St. Hubert.
• Het vergroten van varkensstallen op het
perceel gelegen aan de Steeghoek 6 te
Sevenum, door M.A. Haenen-Bussemakers
te Sevenum.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het vernieuwen van een woning/recreatiewoning op het perceel gelegen aan de
Simonstraat 37 te Kronenberg, door fam.
Wijnen – Keijsers te Kronenberg.
• Het vergroten van een kantoor- en magazijnruimte en nieuwbouw fustopslag op het
perceel gelegen aan de Houthuizerweg 20
te Lottum, door Aarts Conserven BV te
Lottum.
• Het plaatsen van twee opslagruimten op het
perceel gelegen aan de Helenaveenseweg 31
te Evertsoord, door De Ruiter Evertsoord
BV te Evertsoord.
• Het gedeeltelijk verbouwen van een
bijgebouw op het perceel gelegen aan de
Hoogbroek 26 te Sevenum, door de heer
J.G.J. Winkelmolen te Sevenum.
• Het vergroten van de woning aan de Van
Merwijckstraat 8 te Horst, door de heer T.
te Boekhorst te Horst.
• Het vergroten van een kerkgebouw op
het perceel gelegen aan de Kerkstraat te
Sevenum, door Kerkbestuur Par. Fabianus
& Sebastianus te Sevenum.
• Het vergroten van de smederij op het
perceel gelegen aan De Koppertweg 5 te
Melderslo, door de heer J. de Kunder te
Melderslo.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag sloopvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van het dak van een jongveestal/
melkstal en ligboxenstal op het perceel gelegen aan de Tongerlostraat 31 te Sevenum,
door de heer J.T.M. Tielen te Sevenum.
• Het slopen van de riolering in de kelder van
de woning op het perceel gelegen aan de Jan
van Eechoudstraat 62 te Horst, door Wonen
Horst 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.

van burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken na de dag van verzending van
de betreffende sloopvergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning
niet. De indiener van een bezwaarschrift
kan tevens de voorzieningenrechter bij de
Rechtbank Roermond (Sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Horst, 25 maart 2010.

Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een berging op het perceel
gelegen aan de Hoofdstraat 47 te Meerlo,
door T. van de Water te Meerlo.
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een tuinkamer op het
perceel gelegen aan de Mgr. Aertsstraat 41
te Swolgen, door de heer J. Thijssen te
Swolgen.
• Het vergroten van de koelcelruimte op het
perceel gelegen aan de Venrayseweg 143 te
Horst, door Cuppen Logistics BV te Horst.
• Het oprichten van een caravanstalling
op het perceel gelegen aan de Hulsweg 6
te Swolgen, door de heer T. Kusters te
Swolgen.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 25 maart 2010.
Reguliere bouwvergunning fase II
• Het oprichten van een woonhuis op het
perceel gelegen hoek Gasthuisstraat/
Bemmelstraat te Horst, door de heer. J.P.L.
Hermans te Horst.
• Het oprichten van een woonhuis op het perceel gelegen aan de Kogelstraat 15 te Horst,
door de heer M.G.A.J. Joppe te Horst.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 25 maart 2010.
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een woning op het perceel
gelegen aan de Donkstraat 3 te Swolgen,
door J. Elbers te Swolgen.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 17 maart 2010.

De waarnemend burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:
• Stichting Santa Fé Events, Genrayweg
19 te Venlo voor het organiseren van een
evenement met betrekking tot de Tweede
Wereldoorlog, waarbij een groot Geallieerd
kamp wordt ingericht van 25 juni tot en met
27 juni 2010 op het ruiterterrein in Kasteelse
Bossen te Horst.
• OJC Gaellus en Kidsfun voor het organiseren van activiteiten in het kader van
Koninginnedag op 30 april 2010 op het
grasveldje nabij OJC Gaellus te Tienray.
• H.S.V. ‘De Vriendenkring’ Tienray voor het
organiseren van activiteiten in verband met
de opening van de nieuwe visvijver op 28,
29 en 30 mei 2010 bij de visvijver aan de
Schietbaanweg te Tienray.
• VC Nogwat voor het organiseren van een
“Hertentamen-party” op 26 juni 2010 in
een weiland gelegen aan de Blaktdijk in
Kronenberg.
• Stichting Kindervakantie Werk Horst voor
het organiseren van een activiteitenweek
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar van 26 juli
t/m 30 juli 2010 op het parkeerterrein bij het
Dendroncollege te Horst.
• Ozer Events voor het organiseren van braderieën op 24 juli 2010 en 12 december 2010 bij
de kasteelruïne Ter Horst aan de Kasteellaan
te Horst.
Besluit(en)

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van de
vergunning niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter
bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond)
verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende sloopvergunning is verleend:
• Het verwijderen van 3 asbesthoudende
vloertegels op het perceel gelegen aan de
Broekhuizerweg 59 te Lottum door WML
NV te Maastricht.
Deze sloopvergunning is verstuurd op
18 maart 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht daartegen bij het College

Evenementenvergunning
• Wedstrijd Vereniging Nederland voor het
houden van een motorcross op 17 en 18 april
2010 op de Reulsberg aan de Witveldweg te
Horst.
• Stichting Power(wo)man Holland voor het
houden van loop- en duathlonwedstrijden
op 24 en 25 april 2010 in het centrum van
Horst en in Melderslo.
Exploitatievergunning
Mevrouw P.E.M. Siebers voor het voor
het exploiteren van Boscafé Het Maasdal,
Tienrayseweg 10b, 5961 NL Horst.
De besluiten liggen ter inzage van 26 maart tot
en met 7 mei 2010.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes
weken na de dag van deze bekendmaking een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet zijn ondertekend en tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- dagtekening.
Het moet worden ingediend bij
- de burgemeester voor evenementen- en
exploitatievergunningen en bij
- het College van B&W voor de overige vergunningen / ontheffingen.

Tijdelijke verkeersmaatregel
• In verband met een door The Moment BV te
organiseren Giant Tribute Happy Edition in
de Mèrthal wordt op zaterdag 27 maart 2010
een gedeelte van de Gasthuisstraat gelegen
tussen de Kranestraat en de Linnenstraat
tussen 18.00 uur en 02.00 uur afgesloten
voor alle verkeer. Het verkeer zal ter plaatse
worden omgeleid.
• In verband met het door Stichting OJC
Walhalla te organiseren Prilpop van 2 tot en
met 5 april 2010 zijn de volgende wegen van
1 tot en met 6 april 2010 afgesloten voor alle
verkeer.
De Donckstraat vanaf de Dorperweiden toe
aan de Molenstraat/Bosschekampstraat
en de Boschekampstraat vanaf de Past.
Vullinghsstraat tot aan de Donckstraat.
Het verkeer zal ter plaatse worden omgeleid.
12 dagen regeling
Melding incidentele festiviteit door Café De
Herstraot, Herstraat 45 te Horst voor zaterdag 1 mei 2010.
Bekendmaking stookperiode
Voormalige gemeente Sevenum
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend, dat in week 15
(maandag 12 tot en met vrijdag 16 april
2010) een algemene vrijstelling van het
verbod wordt verleend om snoei- en sprokkelhout, dat afkomstig is van het onderhoud
van erfbeplanting van agrarische bedrijven
en woonerven en van windsingels, eenrijige
beplantingen en landschappelijke elementen in het buitengebied van de voormalige
gemeente Sevenum, te mogen verbranden.
Hiervoor geldt géén meldingsplicht.
Ten aanzien van de professionele boomen fruittelers geldt een afwijkende regeling. Zij mogen hun snoei- en sprokkelhout
verbanden in de periode van 1 oktober tot
en met 31 maart. Ook voor hen geldt dat zij
dit niet van tevoren hoeven te melden.
Voor het verbranden gelden de volgende
strikte voorschriften:
1. Het daadwerkelijk branden vindt plaats
op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur
en 17.00 uur.
2. De brandstapel voor het stoken van snoeien sprokkelhout of genetisch gemodificeerd plantmateriaal is niet groter dan 15
m3 (bedoeld wordt los gestort materiaal).
De hoeveelheid wordt gezien als een werkbare hoeveelheid, b.v. de inhoud van een
aanhangwagen.
3. Er wordt niet meer dan één brandstapel
tegelijkertijd aangestoken en verbrand.
Doel van deze maatregel is om overzicht
te behouden, overlast te beperken en de
verbranding beheersbaar te houden.
4. De verbranding vindt plaats onder voortdurende controle van een meerderjarige
persoon. Op deze manier is er permanent
een verantwoordelijke persoon voor toezichthoudende instanties aanspreekbaar
voor de werkzaamheden zoals die worden
uitgevoerd.
5. Als hulpbrandstof bij het aansteken van
de afvalstoffen wordt alleen stro of papier
gebruikt. Dit om rookoverlast en de milieuschade zo beperkt mogelijk te houden.
Het verbranden van ander afval wordt
hiermee ook uitgesloten.
6. De ontstekingsbron heeft geen grotere
omvang dan een handfakkel of een gasbrander. De kans op persoonlijk letsel en
milieuschade wordt hierdoor geminimaliseerd.
7. De stookplaats ligt minstens op 30 meter
afstand van gebouwen, houtopslagen en

Zwembad
de Berkel
bomen; de stookplaats ligt bovendien op
minstens 100 meter afstand van bos, heide
en brandgevaarlijke gewassen. Door het
hanteren van deze afstanden wordt voorkomen dat de brandweer loze brandmeldingen krijgt omdat passanten en/of buurtbewoners de situatie verkeerd inschatten.
Klimaatomstandigheden kunnen een
gegronde reden zijn om van deze afstanden
(zowel naar boven als naar beneden) af te
wijken.
8. De van de brandstapel vrijkomende rook,
verbrandingsgassen en vliegvuur mag geen
verkeersonveilige situatie op de openbare
weg veroorzaken en mag niet leiden tot
hinder of overlast bij omwonenden. Er
dient bij het stoken nadrukkelijk rekening
gehouden te worden met verkeersveiligheid
en omwonenden in relatie tot de weersomstandigheden, (windkracht, windrichting,
luchtvochtigheid) om zo de overlast tot een
minimum te beperken. Het is daarom ook
uitsluitend toegestaan om schoon en winddroog materiaal te verbranden.
9. Verbranding vindt niet plaats bij mist of
indien de windkracht meer dan 6 Beaufort
bedraagt. Door vliegvuur mag geen
branduitbreiding ontstaan. Zie verder ook
de toelichting onder 8.
10. Tijdens de verbranding zijn voldoende
brandblusmiddelen aanwezig om het vuur
te kunnen controleren en de brandende
resten van het vuur af te blussen. Bij een
ongewenste branduitbreiding moet met de
aanwezige brandblusmiddelen adequaat
kunnen worden ingegrepen.

Wijziging
Mandaatregister
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 16 maart 2010 de 1e wijziging van het
mandaatregister Horst aan de Maas vastgesteld.
De wijzigingen betreffen (gewijzigde) mandaatverlening aan medewerkers van de gemeentelijke organisatie m.b.t. de uitvoering van de
Wet ruimtelijke ordening, financieel beheer/
Wet waardering onroerende zaken en de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
De wijzigingen treden op 25 maart 2010 in werking. De stukken liggen met ingang van heden
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst. U kunt het mandaatregister ook raadplegen op de gemeentelijke
website www.horstaandemaas.nl.
Horst, 25 maart 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Aanwijzing nieuwe toezichthouder voor Wet
kinderopvang

Stookt u buiten de genoemde periode, dan
bent u in overtreding en kunnen zowel de
medewerkers van de Sector Veiligheid en
Handhaving te Venray als politiefunctionarissen tegen de overtreder bestuurs- en/of
strafrechtelijk optreden.

Het college van burgemeester en wethouders is
verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van de kwaliteitseisen in de toetsingskaders voor allerlei vormen van kinderopvang. In
de vergadering van 9 maart 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de
directeur van de GGD Limburg Noord, de heer
drs. F.G. de Jong MBA, per 1 januari 2010 aan te
wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op
de naleving van de Wet kinderopvang. Tevens
heeft het college besloten dat de directeur deze
taak kan overdragen aan voor de GGD Limburg
Noord werkzame inspecteurs voor kinderopvang
en peuterspeelzaalwerk.
De gemeente moet ingrijpen als uit inspectierapportages van de toezichthouder blijkt dat
de kinderopvang of peuterspeelzaal niet, of
onvoldoende voldoet aan de kwaliteitseisen.
Dit ingrijpen kan variëren van een schriftelijke
aanwijzing tot en met een verbod om een kindercentrum te exploiteren.

Horst, 25 maart 2010.

Horst, 25 maart 2010.

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

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

11. De toezichthouder draagt er zorg voor dat
de brandende resten van de brandstapel
worden geblust voordat het toezicht wordt
beëindigd. Voorkomen wordt hierdoor dat
onbevoegden (spelende kinderen) letsel oplopen door smeulende resten die onbeheerd
worden achtergelaten.

Bekendmakingen
Provincie Limburg
De Provincie Limburg publiceert haar
openbare bekendmakingen elektronisch
via de website www.limburg.nl/bekendmakingen. Wilt u op de hoogte blijven van
bekendmakingen in uw omgeving? Ga
naar www.limburg.nl/bekendmakingen en
klik op e-mailservice.

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

Rooster vrij zwemmen
Dag/Tijd
Bad
Donderdag
18.30-20.00
Beide baden
20.45-21.30
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad
Vrijdag
12.00-13.30
Beide baden
18.30-21.30
Recreatiebad
19.00-21.00
Discozwemmen
Zaterdag
14.00-18.00

Beide baden

Zondag
11.00-15.00

Beide baden

Maandag
09.30-11.30
09.30-10.15
11.00-13.30
Dinsdag
09.45-10.45
12.00-13.30
13.30-14.15
18.30-20.00

Recreatiebad
(baby-/peuterzwemmen)
Wedstrijdbad
(trimzwemmen)
Wedstrijdbad en vanaf
11.30 uur ook recreatiebad
Beide baden
Beide baden
Trimzwemmen
Beide baden

Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

Tarieven
€ 4,20 (3 t/m 12 jaar € 3,20, kinderen t/m 2 jaar
gratis).
Tip
Als u een 10 badenkaart of 25 badenkaart koopt
bent u aanmerkelijk goedkoper uit.
Zie www.horstaandemaas.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over de
mogelijkheden voor diverse doelgroepen
zoals Hydro Riding, Aqua-joggen, Aqua-varia,
zwemles voor volwassenen en kinderen,
Trimzwemmen, Zwangerschapszwemmen,
Baby/Peuterzwemmen, en Vrouwenzwemmen.
Iedere laatste vrijdag van de maand:
Discozwemmen van 19.00-21.00 uur.
Meer informatie
www.horstaandemaas.nl of Lokale Omroep
Reindonk teletextpagina 215.

Zwemmen met medische
indicatie
Ontspanning door inspanning!
Deze groepsles is bedoeld voor mensen met
uiteenlopende medische klachten en heeft
over het algemeen een rustig karakter. In halfdiep warm water worden er tal van oefeningen
geboden.
Doel
• In beweging komen of blijven.
• Uw conditie opbouwen of verbeteren.
• Gezelligheid en sociaal contact
Voor wie?
Deze les is zeer geschikt voor mensen met
bijvoorbeeld blessures, rugklachten of chronische ziekten die zelf of op aanraden van
arts/specialist veelzijdig willen bewegen in het
water. Een verwijskaart is niet nodig.
Om deel te kunnen nemen moet men zich wel
kunnen redden in het ondiepe water maar men
hoeft beslist geen goede zwemmer te zijn.
Wij bieden
• Een gevarieerde les van ¾ uur waarin op
verantwoorde wijze oefeningen worden aangeboden die het bewegingsapparaat soepel
kunnen maken en versterken.
• Les van een gediplomeerde zwemonderwijzer.(Geen therapeut!)

• Regelmatig gebruik van materialen om de
oefeningen te ondersteunen.
Advies!
Informeer bij twijfel uw arts of specialist.
Overweegt u aan deze les te gaan deelnemen
kom dan gerust vooraf eerst een kijkje nemen.
Vervolgens kunt u dan samen met de zwemonderwijzer overleggen of deze groep geschikt
voor u is.
Waar?
In het recreatiebad met een watertemperatuur
van 32°C en een maximale waterdiepte van
1.40 meter.
Kosten
Per les € 4,20
U kunt ook voordelig gebruik maken van een
10- of 25 badenkaart.
Wanneer?
Donderdag om 20:00-20:45 uur in het
Recreatiebad.
Informatie
Aan de kassa van het zwembad. Bellen kan
ook! 077 – 477 97 25.
Wijzigingen voorbehouden

Werk in uitvoering
Inkomwegen Sevenum
Reeds enige tijd geleden zijn de werkzaamheden aan de inkomwegen begonnen. Het weer is
een spelbreker geweest t.a.v. het halen van de
planning.

Den Eigen: start medio week 13 en gereed
week 19.
Donckstraat: start week 20 en gereed week 30.
De bewoners worden door middel van een
bewonersbrief geïnformeerd.

De nieuwe planning ziet er als volgt uit:
Maasbreeseweg: gereed week 13.
Steinhagenstraat: start week 13 en gereed
week 19.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact
opnemen met Th. v. Gend, toezichthouder voor
de gemeente, tel. 06 - 52 30 43 43.

Militaire oefening
Van 30 maart t/m 1 april 2010 vindt er in de gemeente Horst aan de Maas een oefening plaats
door de Koninklijke Landmacht.

Aan deze oefening nemen 11 personen en 6
militaire wielvoertuigen deel. Er wordt geen
gebruik gemaakt van oefenmunitie.

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. De aanvragen komen automatisch
bij de brandweer binnen en worden verwerkt.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij
mevrouw R. Verbruggen, tel. 077 – 477 95 39.
Zij is tijdens kantooruren te bereiken.

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

Houdt u rekening met een wachtlijst van ongeveer twee maanden.

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.!!

Brandweer Horst aan de Maas.

Raadsvergadering: technische
behandeling begroting 2010
de gemeenteraad besluiten over allerlei onderwerpen die op de agenda staan en worden de
politieke verhoudingen duidelijk.
Bij enkele onderwerpen is echter meer voorbereiding en vergadertijd noodzakelijk. Zo ook bij
de behandeling van de begroting 2010 en de
meerjarenraming 2011-2013. Daarom wordt op
dinsdag 30 maart 2010 de begroting ‘technisch’
behandeld.

Op dinsdag 30 maart 2010 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas. De
vergadering begint om 20.00 uur.
Agenda
Op de agenda staat de technische behandeling
van de begroting 2010 en de meerjarenraming
2011-2013.
Technische behandeling begroting
Tijdens een ‘normale’ raadsvergadering neemt

Op deze avond beantwoordt het college van
burgemeester en wethouders de technische vragen van de gemeenteraad. Ook geeft het college van B&W een algemene toelichting op de
majeure projecten in de programmabegroting.
Een gelegenheid dus voor de gemeenteraad om
dieper op dit onderwerp in te gaan en uitgebreid
vragen te stellen. Het is tijdens een ‘technische’
behandeling niet de bedoeling dat er politieke
vragen worden gesteld.
Wilt u weten hoe de begroting tot stand komt?
Kom dan luisteren op dinsdag 30 maart 2010
vanaf 20.00 uur.
U bent van harte welkom!		

Bekendmakingen
Milieu
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
12 februari 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
besluit landbouw
Aanvrager:
H.L.M. v.d. Broek
Adres Inrichting: Venloseweg 17 Sevenum
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 26 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, tel. 077 - 477 97 77.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
23 maart 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Activiteitenbesluit
Aanvrager:
Houtdroogbedrijf
Willems BV
Adres Inrichting: Spoorstraat 3 Sevenum

Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 26 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 9.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer
informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact
opnemen met de heer J. Huijs van de afdeling
Vergunningen, via tel. 077 – 477 97 77.
Horst, 25 maart 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet Ruimtelijke
Ordening
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.22
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan ‘Buitengebied, deelgebied 3’,
voor het oprichten van een tijdelijke woonunit (instandhoudingstermijn van 1 jaar) op
het adres Horsterdijk 97, 5973 PM Lottum,
kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst,
sectie K, nummer 526.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig
artikel 3.24 Wro, juncto afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van
25 maart 2010 t/m 5 mei 2010 voor een ieder
ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur, ter inzage in de informatiehoek in
het gemeentehuis van Horst aan de Maas;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.

Mag ik even
een maatje
meten in uw tuin?

Deze vraag kan de komende tijd aan u gesteld worden als u in de gemeente Horst aan de Maas
woont. In deze en enkele omringende gemeenten vindt een zogenaamde bijhoudingsronde
plaats voor de GBKN.
De Grootschalige Basis Kaart Nederland
(GBKN) is de meest gedetailleerde topografische basiskaart van heel Nederland. De
eerste aanzet voor deze kaart is vastgelegd
in een Koninklijk Besluit in 1975.

Bloemetje voor Viduro
Afgelopen vrijdag overhandigde wethouder Selen namens de gemeente Horst aan de Maas een boeket
aan Peter Deriks van Viduro, Nieuwenbergweg 7 in Horst. Viduro is een nieuw bedrijf dat gespecialiseerd is in
marketing en communicatie.

onze gemeentes onderaannemer Kempkes
Landmeten uit Elst.

Het idee erachter is dat er één Basiskaart
beschikbaar is die door meerdere partijen
gebruikt wordt om hun eigen beheerszaken
op uit te voeren (leidingen, grenzen, uitbreidingsplannen, enz.). Dit kunnen nutsbedrijven, Kadaster, Waterschappen en gemeenten
zijn. In Noord-Brabant en Limburg wordt
deze kaart gemaakt en bijgehouden door de
Stichting GBKN-Zuid.

De metingen kunnen niet altijd op openbaar
terrein plaatsvinden en soms is het nodig om
metingen te doen op uw terrein. De medewerker van het Ingenieursbureau zal aan u
toestemming vragen wanneer een meting in
uw tuin gewenst is.
Graag wil de Stichting GBKN-Zuid uw medewerking hiervoor vragen. De medewerkers
van het Ingenieursbureau kunnen zich desgewenst aan u legitimeren. De bijhoudingsronde
vindt plaats in 2010 maar ook daarna zal het
bureau de veranderingen blijven opmeten.

Op dit moment vindt een bijhoudingsronde
plaats in uw gemeente. Dit betekent dat door
middel van landmetingen informatie aan de
kaart wordt toegevoegd.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de GBKN dan
kunt u via Internet de site van het Stichting
GBKN-Zuid raadplegen.

Deze metingen zijn uitbesteed aan een
Ingenieursbureau. In uw gemeente is dat het
bureau: ARCADIS Nederland B.V. Arcadis
maakt gebruik van onderaannemers. Dit is in

Het adres is: www.GBKN-Zuid.nl. Ook kunt
u desgewenst uw eventuele vragen direct
stellen aan GBKN-Zuid op telefoonnummer
0495-453515.

Het illegaal dumpen van oud ijzer en ander
afval wordt harder aangepakt
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5900 AA Horst of
mondeling bij het team Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
College van burgemeester en wethouders zijn
voornemens om met toepassing van artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te
verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan ‘Kern Sevenum’, voor het oprichten van
een carport op het adres Bosschekampstraat
71 te Sevenum, kadastraal bekend gemeente
Sevenum, sectie L, nummer 531.

Verordening Onroerende
zaakbelastingen
Burgemeester en wethouders van gemeente
Horst aan de Maas maken bekend, dat de raad
van de gemeente Horst aan de Maas in haar
vergadering van 16 maart 2010, de Verordening
Onroerende zaakbelastingen 2010, heeft vastgesteld. In Dagblad de Limburger van dinsdag
23 maart jongstleden, is deze bekendmaking
ook gepubliceerd. De verordening ozb treedt in
werking op 31 maart 2010.

De aanvraag om lichte bouwvergunning
voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1,
lid 1, onder a Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) om met toepassing van artikel 3.23 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig
artikel 3.24 Wro juncto afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van
25 maart 2010 tot en met 5 mei 2010 voor een
ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.

Beter milieu
‘Een beter milieu begint bij jezelf’ was in de
negentiger jaren een bekende leus.
De toename van illegale afvaldump doet
vermoeden dat het tegengestelde ook waar
is. Een slechter milieu begint ook bij degene
die illegaal afval dumpt. Hij of zij verontreinigt
zijn (én andermans) leefomgeving. Aan het
opruimen van achtergelaten afval zijn vaak
hoge kosten verbonden. Om die reden gaat
de gemeente extra maatregelen nemen om
de vervuiler aan te pakken. Wanneer kan
worden achterhaald wie verantwoordelijk
is voor de afvaldump kan deze vervuiler
rekenen op een fikse boete.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Gemeentelijke toezichthouders zullen de
komende tijd speciale aandacht hebben voor
dit probleem. Zij vragen daarbij uw medewerking als oplettende inwoner van Horst aan
de Maas. Mocht u opmerken dat oud ijzer
of ander afval achtergelaten wordt bij niet
erkende inzamelaars of mocht u toevallig zien
dat mensen waar dan ook in de openbare
ruimte oud ijzer en ander afval achterlaten
op plaatsen die daarvoor niet zijn ingericht,
noteer dan het eventuele kenteken en tijdstip

van de overtreding en neem vervolgens
zo spoedig mogelijk contact op met de
politie (0900-8844). De vervuiler zal op zijn
onverantwoordelijke gedrag worden gewezen
en de consequenties van zijn daden moeten
aanvaarden. Gezamenlijk mogen we trots
zijn op onze mooie gemeente; laten we dat
vooral zo houden door ook op dit gebied een
gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen.
Waar kunt u uw oude metalen en ander
afval achterlaten
Het college heeft eerder een aantal instanties
en verenigingen aangewezen die oude
metalen in de gemeente mogen inzamelen.
Een aantal keren per jaar wordt in de
verschillende kernen van de gemeente door
de aangewezen verenigingen oude metalen
ingezameld. Het hele jaar door kunnen
oude metalen en wit- en bruingoed gebracht
worden bij metaalhandel VOF Henraath,
Heuvelweg 23 in Melderslo.
U kunt ook een afspraak maken voor het aan
huis ophalen van oude metalen en wit- en
bruingoed (gemeentehuis, 077- 477 97 77).
Voor de inzameling van ander afval wordt
verwezen naar de gemeentekalender
(blz. 23 t/m 31).

Informatiebrochure die bij de aanslag gemeentelijke
belastingen wordt meegestuurd

Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5900 AA Horst of
mondeling bij het team Vergunningen.

De verordening ozb is opgenomen in het publicatieregister gemeentelijke belastingen. Dit
publicatieregister ligt gratis ter inzage bij de
cluster woz van de gemeente Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst. Een ieder kan op
verzoek, tegen betaling van leges een afschrift
verkrijgen van de genoemde verordening.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
de cluster woz.

Horst, 25 maart 2010.

Horst, 25 maart 2010.

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

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

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

Het is voor steeds meer mensen een doorn in het oog: het in de openbare ruimte achterlaten van oude metalen, kapot meubilair, oude huishoudelijke apparaten of ander (huis)vuil.
Illegaal achtergelaten afval. Vaak onbegrijpelijk voor al die mensen die hun afval op de
juiste manier ter inzameling aanbieden of op een andere manier afvoeren. Juist daarom
maar ook door het groeiende aantal meldingen van het illegaal achterlaten van oude metalen
en ander afval gaat de gemeente Horst aan de Maas harder optreden tegen dit soort milieuvervuilende praktijken.

huis te Horst (ingang via hoofdingang).

Op dinsdag 30 maart 2010 zal een vergadering
worden gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten.

Om 18.30 uur komt aan de orde een aantal bezwaarschriften gericht tegen het verkeersbesluit
om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
toe te kennen aan de Frans Halsstraat te Horst.

Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeente-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. drs. M.A.M. Lenssen, tel. 077 - 477 93 79.

Manifestatie MENU 2010 in Horst aan de Maas
In de maand oktober vindt de eerste editie van de ’Biënnale’ plaats. Onder de noemer MENU 2010
trekt de manifestatie door Noord Limburg. Kunstenaars, musici, theatermakers uit binnen- en
buitenland verzorgen samen met de lokale amateurkunstverenigingen een spectaculair programma
rondom het thema voedselproductie. In de weekenden van oktober wordt op centrale pleinen in de
deelnemende gemeenten door kunstenaars een ‘voedselfabriek’ gebouwd die als festivalhart zal
dienen. Naast Venlo, Venray, Peel en Maas en Gennep doet het festival ook Horst aan de Maas aan.
MENU is een tweejaarlijks culturele manifestatie
die van 1 t/m 31 oktober 2010 zal plaatsvinden in
Noord Limburg. Bovendien dient deze eerste editie van de manifestatie als voorloper op Floriade
2012. MENU streeft ernaar ook na Floriade 2012
een vaste plaats op de culturele agenda te behouden. Bovendien moet de manifestatie leiden
tot een blijvende versterking van de culturele
infrastructuur in Noord Limburg.
Op 16 en 17 oktober is gemeente Horst aan
de Maas gastheer van MENU 2010. Tijdens dit
weekend kunnen de bezoekers genieten van
voorstellingen, beeldende kunst, film en nog veel
meer. Dit alles uitgevoerd door kunstenaars uit
binnen- en buitenland. Maar omdat MENU 2010
sterk aan de regio is gekoppeld worden ook
lokale kunstenaars en verenigingen uitgenodigd
mee te denken over een mogelijke bijdrage aan
MENU 2010.
De ‘voedselfabriek’ zal worden opgebouwd in het

centrum van Horst. Naast het festivalhart wil de
organisatie zoveel mogelijk gebruik maken van
lokale mogelijkheden. Het gaat dan om voorstellingen in zalen en zaaltjes rondom het festivalhart.
De organisatie wil winkeliers en horecaondernemers vragen een bijdrage te leveren door gedurende het festivalweekend in te spelen op het
thema ‘voedselproductie’.
In de komende periode wordt de programmering
verder uitgewerkt. Geïnteresseerden kunnen op
de hoogte blijven via www.menu2010.nl.
Spreekuur in Horst
MENU 2010 houdt op diverse plaatsen in de regio
spreekuren voor belangstellenden en specifiek
voor diegenen die willen meedoen aan MENU
2010 om de manifestatie ‘lokale kleur’ te geven.
Het volgende spreekuur is op woensdag 31
maart 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur in café
De Lange, Wilhelminaplein 9 in Horst. Aanmelden
kan via hester@menu2010.nl.

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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RAADSFEITEN
EDITIE 25 MAART 2010

Dinsdag: dag van de democratie!

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 16 maart 2010
Op dinsdag 16 maart vond een openbare

de gemeenteraad over de toegezegde

gemeenteraadsvergadering plaats.
De volgende zaken kwamen aan de orde.

rijkssubsidie voor het verbeteren van het
binnenklimaat van scholen.

Burgerpodium

Ingekomen stukken

De heer Ewout Prangsma vroeg aandacht
voor het gedwongen vertrek van de ambulante

Naar aanleiding van de ingekomen
stukken werden vragen gesteld die door de

handel in Grubbenvorst en de mogelijke

collegeleden beantwoord werden.

gevolgen hiervan voor de leefbaarheid in het
dorp.

Verslag vorige raadsvergadering
Het verslag van de vorige vergadering werd

Spreekrecht raadsleden

vastgesteld.
OZB 2010

De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas komt elke
dinsdagavond bij elkaar om zaken met
elkaar te bespreken. Er vinden raadsvergaderingen plaats waarin de gemeenteraad besluiten neemt over allerlei
onderwerpen die op de agenda staan.
In een dergelijke vergadering worden ook
de politieke verhoudingen duidelijk. In
vergaderingen van de commissie Samenleving en Ruimte worden raadsbesluiten
voorbereid. In deze commissies is er ruimte
voor beeld – en oordeelsvorming en kunnen inwoners een veel grotere rol hebben,
dan bij de raadsvergaderingen.
In 2010 laat de raad zich in een vijftal
‘themabijeenkomsten’ informeren over één
onderwerp. Zo had de raad op 23 maart
2010 het onderwerp Politie op het programma staan. De gemeenteraad was te gast
bij de meldkamer in het regiokantoor van
de politie Limburg-Noord in Venlo. Daar

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

De rekenkamercommissie
De gemeentelijke rekenkamers doen
onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het
gemeentelijke beleid. De gemeentes
hebben zelf de keuze tussen een rekenkamer of een rekenkamerfunctie.
In onze gemeente is de keus gevallen op
de rekenkamerfunctie. Die geeft de raad
namelijk meer vrijheid in de samenstelling.
Omdat we als raad de keuze gemaakt hebben voor meerdere leden spreken we van
een rekenkamercommissie.
In de raadsvergadering van 16 maart jl. is
besloten om de rekenkamercommissie te
laten bestaan uit drie externe leden. De
binding met de raad zal geborgd moeten
worden door een brede afvaardiging uit de

ontvingen de leden van de gemeenteraad
algemene informatie over de Politieregio
Limburg-Noord en over het Politiedistrict
Venray. Ook kregen ze een rondleiding in
het servicecentrum, de meldkamer en het
cellencomplex.
Tot slot zijn er ook nog de zogenaamde
‘technische behandelingen’. Om in een
raadsvergadering een besluit te kunnen
nemen is bij enkele onderwerpen meer
voorbereiding en vergadertijd nodig. Op 30
maart 2010 bijvoorbeeld vindt de technische behandeling van de begroting plaats.
Het college van B&W beantwoordt vragen
en geeft een algemene toelichting op majeure projecten in de programmabegroting.
In principe zijn alle vergaderingen van de
gemeenteraad openbaar. U, als inwoner
van onze gemeente bent daarbij van harte
welkom. U kunt iedere dinsdagavond – op
de dag van de democratie! – kennis nemen
van de onderwerpen en activiteiten die de
gemeenteraad bezig houdt.

raad die als vraagbaak voor de commissie
kan dienen.
Nu wil het feit dat er eind 2009 een tweetal
informatie- en discussie avonden onder leiding van een ingehuurd bureau georganiseerd werden om het proﬁel van de nieuwe
rekenkamercommissie te schetsen.
Tijdens deze avonden werden er door
diverse toenmalige raadsleden al bedenkingen geplaatst of het wel zo zinvol was
deze discussie te gaan voeren terwijl de
verkiezingen al voor de deur stonden. Dit
betekent namelijk dat een nieuwe raad wel
eens een heel andere keuze zou kunnen
maken. Het was immers een beetje over
het graf heen regeren. En gezien de bezuinigingen die er gegarandeerd aan komen
hadden we ook bedenkingen kunnen hebben bij de kosten die gepaard gaan met het
inhuren van het betreffende adviesbureau,
want die werken nu eenmaal niet voor
minimumloon bedragen.
De vraag die resteert: ‘Waren deze bijeenkomsten wel doelmatig en doeltreffend...?’.
Laten we de rekenkamer deze retorische
vraag maar niet voorleggen!
Bram Hendrix
fractievoorzitter Essentie

Door de herindeling moest de gemeenteraad
voor de hefﬁng van de onroerende
zaakbelasting (OZB) 2010 een verordening
vaststellen. Het door D66 ingediende
amendement werd niet aangenomen. Na enig
overleg heeft de raad de verordening OZB
2010 vastgesteld.

Raadslid A. van Baal (SP) pleitte in zijn
spreekrecht voor het zoeken naar ﬁnanciële
middelen om toch direct elektronische deuren
te realiseren - voor mensen met een beperking
- bij de huidige ver(nieuw)bouw van CC De
Wingerd in Sevenum.
De heer Spreeuwenberg (SP) vroeg aandacht
voor de toekomstige bevolkingskrimp die
mogelijk gevolgen kan hebben voor alle
kernen. Voorgesteld werd om over dit
onderwerp een thema-avond te houden.
Beantwoording schriftelijke raadsvragen
Naar aanleiding van vragen van de PvdA-PKfractie over jeugd en jongeren antwoordde
wethouder Wijnhoven dat er binnenkort een
overleg gepland wordt met een afvaardiging
van de jeugdsozen en de horeca. De
wethouder deelde verder nog mee dat het
trapveldje in Lottum niet in de oorspronkelijke
staat terug gebracht wordt. Wel wordt het
veldje binnenkort zover aangepast dat
voetballen voor de jeugd weer mogelijk wordt.
Op de vraag naar ‘communicatiemiddelen voor
de jeugd’ antwoordde wethouder Op de Laak
dat de gemeente Horst aan de Maas dit in een
breder perspectief vanuit de Wet WIJ (Wet
Investeren in jongeren) gaat bekijken.
Naar aanleiding van de vraag van de SP
over standplaatsvergunning Grubbenvorst
antwoordde wethouder Op de Laak dat
de gemeente ambulante handel in alle
kernen wil stimuleren om de leefbaarheid
in stand te houden door middel van
pachtovereenkomsten.
De PvdA-PK stelde vragen over
starterswoningen. Wethouder Selen gaf aan
dat de gemeente bezig is om de gemeentelijke

Leden Algemeen Bestuur Venlo GreenPark
Door de herindeling heeft de gemeenteraad
burgemeester Van Rooij en wethouder Litjens
aangewezen voor het Algemeen Bestuur Venlo
GreenPark. Wethouder Selen is aangewezen
als plaatsvervanger.
Ontwerpbegroting Venlo GreenPark
Wethouder Litjens gaf een uitgebreide
toelichting op de vragen die over de
ontwerpbegroting werden gesteld. Voorgesteld
werd om over dit onderwerp een technische
behandeling te houden.
De ontwerpbegroting Venlo GreenPark werd
met meerderheid van stemmen door de
gemeenteraad vastgesteld.
Herontwikkeling en uitbreiding Sportpark
Zuid Swolgen
Voor de herontwikkeling en uitbreiding
van het sportpark in Swolgen is een
nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit
bestemmingsplan werd door gemeenteraad
met meerderheid van stemmen vastgesteld.
Verordening rekenkamercommissie
Door de herindeling moest de raad een
rekenkamer(commissie) instellen. Het
doel van de rekenkamer(commissie) is het
versterken van de controlerende rol van de
gemeenteraad. Alle fracties stemmen in met
de voorgestelde verordening en met het door
de gemeenteraad zelf ingediende amendement
daarop. Over de onderlinge verhoudingen raad
en rekenkamercommissie zal het college –na
overleg in het presidium – met een aangepast
voorstel terugkomen in de gemeenteraad.
Wilt u meer weten over wat besproken is
tijdens de raadsvergadering?
Op www.horstaandemaas.nl kunt u de

woningbouwprogramma’s van alle kernen
in kaart te brengen. Het college wil hier
zorgvuldig mee omgaan en komt daar later dit
jaar uitgebreid op terug. De gemeente staat
positief tegenover initiatieven zoals bouwen in

videobeelden van de raadsvergadering
bekijken. Dat kan al daags na de
betreffende vergadering. Nadat het
verslag van de vergadering vastgesteld
is (in de volgende vergadering) kunt u

eigen beheer (BIEB).
In het kader van actieve informatie vanuit het
college informeerde wethouder Van Rensch

de vergadering in het digitale archief
raadplegen als videobestand maar ook als
schriftelijk verslag.
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De zomertijd maakt een dag niet langer
In de nacht van zaterdag 27 maart op zondag 28 maart gaat de zomertijd weer in. De klok wordt om 02.00 uur
één uur vooruit gezet naar 03.00 uur. Mensen ondervinden nauwelijks hinder van het verzetten van de klok. Wel
kunnen oudere mensen en jonge kinderen last hebben van hun bioritme. In de meeste gevallen duurt dit slechts
enkele dagen. De zomertijd werd in Nederland voor het eerst ingevoerd in 1916. Deze werd daarna jaarlijks
herhaald met een onderbreking in de jaren 1941-1942 en van 1947 tot en met 1976.

Daar profiteren we denk ik allemaal
wel van. Maar nogmaals, het weer is
bepalend of mensen wel of niet een
terras opzoeken.”
Komkommerteler René Welles
uit Grubbenvorst zegt dat de zomertijd van geen invloed is binnen zijn
bedrijfsvoering. “Het oogsten in de kas
kan bij warm weer tot rond het middaguur. Daarna sorteren we de komkommers en meestal zijn we dan om
17.00 uur klaar. Voor de groei van de
komkommer en qua energiebesparing
schieten we niks op met de zomertijd.
De verschillen tussen dag en nacht blijf
je houden terwijl het aantal uren in
een dag hetzelfde blijft.”

Het weer is meer
bepalend dan zomerof wintertijd

Loonbedrijven halen wel hun voordeel uit de zomertijd
Reden voor de invoering was
vooral de energiebesparing voor het
bedrijfsleven. Met name voor de
agrarische en tuinbouwsector was een
verlenging van de werkdag een direct
gevolg. Met de verschuiving binnen
de tuinbouwsector naar kasculturen is
de instelling van de zomertijd minder
noodzakelijk geworden. Dit komt
mede door een andere invulling van
produceren, waarbij de hedendaagse
technologie en automatisering een
grote rol speelt. In de toeristensector
speelt de zomertijd nog wel een grote
rol. Vooral horecagelegenheden die

voorzien zijn van een buitenterras
halen hun voordeel uit de zomertijd.
De zomertijd is uitgevonden door de
Engelse aannemer William Willett in
1907. Om de vijf jaar wordt door het
Europarlement de zomertijd voor een
volgende periode van vijf jaar bepaald
en geratificeerd. In 2011 neemt het
Europarlement een besluit over de
periode 2012-2017.

Zomertijd heeft voor
tuinders nauwelijks
voordelen

HALLO vroeg aan enkele ondernemers in Horst aan de Maas wat zij van
de zomertijd vinden.
Eric Janssen van café De Lange:
“Eigenlijk ben ik daar niet zozeer mee
bezig. Het gaat niet om de daglichtlengte, maar veel meer om de
weersgesteldheid. Wanneer het buiten
aangenaam warm is, stroomt het terras vol. De mensen hebben dan goede
zin en genieten. Wanneer het regent
en wat frisser is, blijven de mensen
weg. Ik denk wel dat met het instellen van de zomertijd mensen langer
actief zijn omdat het langer licht is.

Loonbedrijf Kurstjens uit Grubbenvorst heeft wel voordeel bij de
zomertijd. Theo Heldens: “We kunnen
nu ’s avonds langer doorwerken op
de velden zonder gebruik te hoeven
maken van kunstmatige verlichting
op de machines. Er gaat immers niks
boven werken bij daglicht. Zeker met
de grote machines van vandaag de
dag is het werken bij daglicht veel
aangenamer en veiliger. We proberen
het werk dan ook zo veel mogelijk
voor het invallen van de duisternis te
voltooien.”
Vollegrondstuinder Alphons
Verstegen uit Sevenum ziet niet echt
de voordelen van de zomertijd.
“De daglichtlengte blijft dezelfde
verschuiving maken, los van zomerof wintertijd. Vroeger, toen er geen
zomertijd was, konden aspergestekers
nog voor het werk oogsten en stonden
om 04.30 uur op het veld. Met de
komst van de zomertijd is dat bijna niet
meer te doen, want ze kunnen een uur
minder aspergesteken, omdat het niet
eerder licht is voor 05.30 of 06.00 uur.

Bespreking Poll week 10

Ik voel mij veilig in Horst aan de Maas
Gelukkig, het overgrote deel van de bewoners van Horst aan de Maas voelt
zich veilig in zijn gemeente. De cijfers die onze poll laten zien corresponderen
niet helemaal met het onderzoek wat is gedaan door de gemeente (100%),
maar toch. Maar liefst 81 procent van de stemmers voelt zich veilig in Horst aan

de Maas, een overtuigende meerderheid. Dat er toch wat akkefietjes voorvallen
blijkt uit de overige 19 procent, wellicht dat daar nog iets aan gedaan zou kunnen worden. Een ding staat als een paal boven water: menige gemeente kan
alleen maar dromen van dit soort percentages.

Er mogen geen megastallen gebouwd worden
in Horst aan de Maas
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Is het hek van de dam? De provincie Noord-Brabant stelt met onmiddellijke ingang paal en perk aan de grootte van veebedrijven. De overheid moest
namelijk zwichten voor de plaatselijke bewoners, die massaal een burgerinitiatief tekenden. Maar liefst 33.000 handtekeningen werden opgehaald.
De Brabantse bevolking verzette zich dus tegen de komst van de
megastallen, maar hoe zit dat bij de bewoners van Horst aan de Maas?
Zijn deze in opspraak geraakte megastallen hier wel welkom? Bij het landbouw
ontwikkelingsgebied Witveld verrijst, zoals u weet, ook zo’n stal voor 33.000
varkens en 1.300.000 kippen. Tenminste als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Maar ook gedeputeerde Ger Driessen vertelde in
de Volkskrant dat het provinciale bestuur totaal niet van plan is het voorbeeld te

volgen van onze Brabantse buren. Volgens hem “Ligt dat niet voor de hand.”
Ook de rapporten van de GGD lijken voor zich te spreken, met goede
schoorstenen en zuiveringsinstallaties blijft de uitstoot van fijnstof ruim binnen
de perken. Toch stuiten de plannen hier op verzet. Omwonenden die helemaal
niet zitten te wachten op zo’n loods in de achtertuin verenigen zich. Maar ook
bezorgde huisartsen die wel degelijk een reëel gevaar zien in de komst van deze
agrarische fabrieken komen in het geweer. De redactie van HALLO is benieuwd
naar uw mening over deze megastallen.
Geef uw mening via de website. Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide
reactie daar te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 11) > Gekozen politici moeten hun functie tot het einde van de ambstermijn blijven uitvoeren
> eens 72% oneens 28%

Nee, wij moeten onze werkzaamheden aanpassen op het weer en daar
heeft de zomer- of wintertijd geen
invloed op.”

Cactus
Column

Knooppunt

De inwoners van de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas
zijn voor een knooppunt in hun
leven komen te staan. Hoe zal
de gemeente omgaan met de
vele problemen die er links en
rechts liggen? En hoe zullen de
bewoners van de nieuwe
gebieden omgaan met de ´grote
broer´ waar het gemeentehuis
overduidelijk en fraai aanwezig
is? Als het net zo gaat als bij de
samenvoeging met de toenmalige gemeente Broekhuizen is er
geen kou aan de lucht. Goed, er
is dan wel een ´Parel´ om de
belangen van Broekhuizen veilig
te stellen maar dat is meer
gefrommel in de marge. En de
Sevenummers zullen zich ook
wel schikken en niet alleen in
het onvermijdelijke. Er is in elk
geval één bijzonder positief
begin op het sportieve vlak en
dat is het door de Stichting
Knopen Lopen aangelegde
wandelroute netwerk. Deze
routes voor wandelaars zijn een
lust voor lichaam en ziel. Je loopt
daarbij langs toeristische
uitingen die door tientallen van
deze vrijwilligers zijn opgespoord en samengebracht.
Waar je je ook bevindt, met
een knooppunt route kún je niet
verdwalen! En ook de diverse
pauze plekken zoals horeca
gelegenheden zijn in voldoende
mate langs de routes aanwezig.
Als Horst aan de Maas wordt
uitgeroepen tot Wandelgemeente
zou dat niet meer dan terecht
zijn, alle route bedenkers en
uitvoerders daarvan verdienen
alle lof en respect! Maar
uiteraard mag de
Turfstekersroute in America ook
niet worden vergeten. Dus
inwoners, oud en nieuw, ga op
weg, geniet en verfris de geest
of zoals de oude Romeinen
zeiden: Mens sana in corpore
sano, een gezonde ziel zit in een
gezond lichaam! Camiel, Wouter,
Agnes, Jan Peter en al die andere
vermoeide politici hadden veel
meer lángs knooppunten
moeten lopen en er niet verstrikt
ìn moeten raken. Omwille van
het landsbelang!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Nieuwe OZB-verordening vastgesteld
In de raadsvergadering van dinsdag 16 maart heeft de gemeenteraad
de verordening OZB 2010 vastgesteld. OZB staat voor onroerendezaakbelasting. Bij het vaststellen van de OZB verordening moest er rekening
worden gehouden met rioolheffing en afvalstoffenheffing uit de oude
gemeente. Om tot een juiste afweging bij de harmonisering van de
lastendruk te komen, moet het geheel aan lasten van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing worden betrokken. Voor het CDA is het
belangrijk dat de totale lastendruk in Horst aan de Maas gelijk blijft,
gezien de economische situatie waarin we verkeren.
Het tarief van de OZB heffing
bedraagt een percentage van de
heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor gebruikers van gebouwen
0,1165%, eigenaren van woningen

betalen ook 0,1165% en eigenaren van
andere gebouwen betalen 0,1456%
van de heffingsmaatstaf. Bij vaststelling van de riool- en afvalstoffenheffing door de raden van de voormalige

gemeenten is zoveel mogelijk rekening
gehouden met een gelijkmatige
lastendruk. Zo gaat de rioolheffing in
(het oude) Horst aan de Maas omhoog,
in Meerlo en Sevenum omlaag. Ook
de afvalstoffenheffing ondergaat een
geringe wijziging ten opzichte van de
voorheen gehanteerde tarieven in de
voormalige gemeenten.
De CDA fractie vindt het onvermijdelijk dat er in de aanvangsfase van
onze nieuwe gemeente nog kleine
verschillen in lastendruk blijven bestaan. Het college is er volgens de CDA
fractie in haar voorstel aan de raad in

geslaagd, de verschillen in lastendruk
en wijzigingen binnen de perken te
houden. De lastendruk voor eigenaren
van woningen en andere gebouwen
neemt in een klein aantal gevallen licht
toe. Het merendeel ondervindt een
daling van de lastendruk ten opzichte
van vorig jaar. Huurders van woningen
zijn, vooral in de voormalige gemeente
Sevenum, goedkoper uit vanwege
het verleggen van de rioolheffing van
huurder naar eigenaar.
In zijn algemeenheid kunnen we
stellen dat we de totale lastendruk
gelijk houden. Binnen de verschillende

groepen vinden kleine verschuivingen
plaats. Het CDA is blij dat in deze economisch zware tijden de gemeente
Horst aan de Maas de lastendruk in
euro’s voor haar inwoners gelijk kan
houden. Als sommige gemeentelijke
belastingen vanwege een laag inkomen niet betaald kunnen worden, is
het onder omstandigheden mogelijk
kwijtschelding te verkrijgen. Wij
verwijzen u hiertoe naar de website
van de gemeente Horst aan de Maas:
www.horstaandemaas.nl
Namens de fractie van het CDA,
Ger Verstraelen

Het besluit van Noord-Brabant heeft gevolgen voor deze regio
Gedwongen door een burgerinitiatief, ondertekend door 33.000
Brabanders, hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant gesproken
over de intensieve veehouderij. Na een dag vergaderen en ruim 50 moties
verder werd besloten stevige beperkingen op te leggen aan de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. De feiten zijn bekend, maar wat zijn
de gevolgen voor onze regio?
Met dit besluit is Noord-Brabant,
na Noord-Holland en Groningen, de
derde provincie die de vee-industrie
beperkingen oplegt.
Johan Martens van GroenLinks vatte
de overwegingen kernachtig samen:
“We importeren voer, we exporteren
vlees en blijven zitten met de stront

en ziektes.” Uiteraard speelde ook het
dierenwelzijn een rol bij de discussies,
maar de gevolgen voor de volksgezondheid waren de meest gehoorde
argumenten. Blijkbaar luistert men
nu wel naar de deskundigen, die
praten over de MRSA-bacterie, de
overdraagbaarheid van Q-koorts, de

immuniteit voor antibiotica en de uitbraken van vogel- en varkenspest.
Maar een dergelijk besluit heeft
waarschijnlijk ook gevolgen voor
onze regio. In dergelijke gevallen
geldt het ‘waterbed-principe’; druk
op de ene plaats, levert een bobbel
elders. Zonder tegenmaatregelen
zullen bedrijven, die in Noord-Brabant
onvoldoende kunnen uitbreiden, zich
elders willen vestigen. Ze kunnen naar
Polen en Canada, maar veel waarschijnlijker is dat zij hun oog laten
vallen op de naastliggende regio;
Limburg dus.

Tijdens de verkiezingscampagne
hebben wij gepleit voor een brede
aanpak van dit probleem. Wij pleitten
toen voor een breed overleg met alle
betrokkenen, waaronder de LLTB, de
politiek, de Provincie, de regio en de
toeristische sector. Om zo te komen
tot een nieuw beleid met betrekking
tot de vee-industrie, waarbij rekening
gehouden wordt met alle - vaak tegenstrijdige - belangen op het terrein
van economie, ecologie, toerisme en
volksgezondheid. Het Brabantse besluit
noopt tot snelle actie. Als wij nu niets
doen, worden we wellicht overvallen

zonder dat wij dat zelf voldoende
kunnen beïnvloeden. De eerste gegadigde uit Noord-Brabant heeft zich
inmiddels al gemeld voor een plek in
LOG-Witveldweg.
D66 roept alle betrokkenen op
het overleg snel te starten en af te
ronden in het belang van de volksgezondheid, het landelijk karakter, de
economie en de ecologie.
Laten we vooral gezamenlijk in
actie komen!
Henk Kemperman,
fractievoorzitter D66
Horst aan de Maas

Aandacht voor gevolgen van krimp in elke kern
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 maart heeft de SP via het
spreekrecht aandacht gevraagd voor de gevolgen van de bevolkingskrimp.
Alle 16 kernen van de gemeente Horst aan de Maas zullen hier vroeg of
laat mee te maken krijgen. De SP fractie heeft alle partijen opgeroepen om
de uitdaging op te pakken en te zorgen voor een solidaire aanpak, waar
elke kern gelijkwaardig behandeld wordt en de inwoner centraal staat.
Alle partijen hebben per slot van rekening in de verkiezingsstrijd beloofd
zich sterk te maken voor de leefbaarheid in elke kern.
SP woordvoerder Frank
Spreeuwenberg haalde in zijn betoog

verschillende artikelen aan die onlangs
in diverse media verschenen. Daarin

werd de bouwstop in dorpen en het
sluiten van scholen in diverse kernen
belicht. Een ontwikkeling die de SP
fractie niet wil in de gemeente Horst
aan de Maas. Momenteel is er in de
gemeente Horst aan de Maas nog geen
probleem met scholen die met sluiting
worden gedreigd, maar hoe zit dat voor
de toekomst? Ook is er momenteel nog
volop behoefte aan woningbouw. De
SP’er kreeg bijval van alle partijen om

dit inderdaad breed op te pakken en zo
een grondige analyse te maken van de
komende krimp en hoe hier mee om te
gaan. Daarnaast vroeg hij naar de visie
van het college op de komende krimp
van de bevolking. Belangrijkste reden
voor deze vragen was de minimale
aandacht voor krimp in het coalitieprogramma. Hierin staat over krimp het
volgende te lezen: “In de toekomst
worden we mogelijk geconfronteerd

met krimp van het aantal inwoners.
Van belang is, dat de gemeente in
haar beleid rekening houdt met het
minimaliseren van de negatieve
gevolgen daarvan.” Spreeuwenberg
vroeg zich dan ook hardop af of het
college nog in de ontkenningsfase zit.
Voor de volledige bijdrage zie: www.
horst.sp.nl
Frank Spreeuwenberg
SP Horst aan de Maas

Zorg goed voor de grootste
investering in uw leven Specldiialg et/maajulnbiied20ing
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gratis

inspectierapport &
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Voor meer informatie kunt u bellen naar
tel. 077 - 467 23 25 of kijk op onze website:

www.dirckx-schilderwerken.nl
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Verdwijnen marktkooplieden Grubbenvorst onwenselijk
De SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft bij
monde van raadslid Frank Spreeuwenberg vragen gesteld over het
verdwijnen van de kaasboer in Grubbenvorst. Inwoners van Grubbenvorst
namen onlangs contact op met de SP om hun ongenoegen te uiten over
het niet meer verlengen van de vergunning voor de standplaats van deze
kaasboer. De SP informeerde daarnaast ook naar eventueel meerdere
vergunningen die verlopen en hoe hiermee wordt omgegaan. Een inwoner
van Grubbenvorst die gebruik maakte van het burgerpodium wees ook nog
op het eerdere vertrek van de groenteboer. Zowel de inspreker als de SP
fractie maken zich zorgen om verdere aantasting van de leefbaarheid in
Grubbenvorst.
In een reactie op de vragen van
de SP gaf wethouder Op de Laak aan
dat standplaatshouders sinds afgelopen jaar een pachtovereenkomst
hebben in plaats van een vergunning.
Deze overeenkomst moet jaarlijks
worden vernieuwd. Volgens de wethouder stond de overeenkomst voor
de standplaats in Grubbenvorst op
naam van een andere kaasboer dan
diegene die er gebruik van maakte.
De gemeente bekijkt nu nog wat
hier precies aan de hand is en geeft

hierover op zeer korte termijn duidelijkheid. Over de groenteboer gaf de
wethouder aan dat de gemeente hem
geen belemmering heeft opgelegd
om zijn standplaats in Grubbenvorst te
behouden. Daarnaast zegde ze de gemeenteraad toe, om met hem contact
op te nemen over de beweegredenen
voor zijn vertrek. Verder gaf de wethouder aan het met de SP eens te zijn dat
het verdwijnen van standplaatshouders
een onwenselijke situatie is. Deze
ondernemers dragen bij aan de leef-

baarheid in een kern als Grubbenvorst.
Bijval kreeg de SP onder andere van de
fractie van Pvda/Pk die verwees naar

het onderzoek dat er zou komen naar
de mogelijkheid van een weekmarkt in
Grubbenvorst.

Frank Spreeuwenberg
SP fractie Horst aan de Maas

SP vraagt aandacht voor ‘Agenda 22’ bij verbouwing De Wingerd
Op dinsdag 16 maart heeft de SP tijdens de gemeenteraadsvergadering erop gewezen, dat agenda 22 genegeerd dreigt te worden
bij de aanstaande verbouwingen van gemeenschapshuis De Wingerd
te Sevenum. Agenda 22 staat voor de zorg die je draagt voor mensen
met een beperking. Door een goede infrastructuur en aanpassingen
zorg je ervoor dat ook deze mensen op een gelijkwaardige manier deel
kunnen nemen aan de maatschappij. Het is een bewustwordingsproces
en de gemeente en politieke partijen moeten hierin het voortouw
nemen. Eind 2009 hebben alle partijen van de huidige gemeenteraad
tijdens een debat aangegeven hier volledig achter te staan.

Tijdens de presentatie vorige week
in Sevenum, over onder andere de
verbouwing van de Wingerd, kwam
naar voren dat er in de begroting van
1,9 miljoen euro geen geld is gereserveerd voor elektrische deuren. Deze
deuren moeten het voor mensen met
een beperking mogelijk maken om
zonder hulp van anderen het gebouw
in en uit te komen. De verbouwing
van De Wingerd is het eerste grote

Nieuwe dorpsraad Grubbenvorst
geïnstalleerd
Tijdens de openbare dorpsraadsvergadering van vorige week woensdag zijn de nieuwe leden van de
dorpsraad Grubbenvorst officieel voor de periode van vier jaar benoemd. Ook is een nieuw dagelijks bestuur
gekozen. Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld: Wiel Wijnen (voorzitter), Pim de Bekker (vicevoorzitter), Jean Gielen (secretaris), Jan Hermans (penningmeester), Koos Agricola (lid). De overige leden van de
dorpsraad zijn: Teus Hagen, Riek Hermsen, Ruud Meijers, Louis van de Pasch en Math Vilain.

bouwproject na aanvaarding van de
gemeente van Agenda 22. En nu al
zou men mogelijk om financiële redenen Agenda 22 moeten laten varen.
Dat kan en mag wat de SP betreft niet
gebeuren. De SP heeft aan wethouder
Selen gevraagd om de begroting die
er nu ligt voor het gehele plan, voor
te leggen aan de raad met daarbij een
begroting waarbij aangepaste deuren
zijn ingecalculeerd. Als de verschillen

SWOLGEN

inzichtelijk zijn, wil de SP in de raad
bespreken of de politiek, meteen bij
het eerste beste gebouw, Agenda
22 laat vallen of er toch voor gaat
om al onze inwoners zonder hulp
van anderen gebruik te laten maken
van dit gemeenschapshuis. De SP wil
Agenda 22 in ieder geval niet laten
vallen.
SP fractie Horst aan de Maas
Anthony van Baal
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Gaellus rocks
Het wordt weer rocken in het derde weekend van maart in
OJC Gaellus. De Tienrayse jongerensoos viert tijdens deze dagen haar
onofficiële bestaan. Ter ere van deze gelegenheid wordt het driedaagse
festival ‘Gaellus in Rock’ georganiseerd.

Ratelen een typisch
Lottumse traditie
In Lottum vindt ieder jaar een oude traditie plaats op Witte Donderdag: het ratelen. Kinderen van groep
3 tot en met groep 8 van basisschool de Bottel, gaan vrijwel alle huizen in het dorp af om eieren en geld op te
halen. Na afloop worden het ophaalde geld en de eieren geteld en onder de kinderen verdeeld.
Ratelen vindt zijn oorsprong in de
katholieke kerk, waar misdienaars op
Witte Donderdag langs de huizen gingen om eieren en later ook geld op te
halen. Met het ratelen werd het einde
van de Vastentijd ingeluid.

Vroeger
mochten alleen
jongens ratelen
Foto: De formatie Human Demise

Vrijdag 26 maart wordt er afgetrapt met ‘Road to Gaellus Open Air’
dat sinds enkele jaren georganiseerd
wordt. Deze bandwedstrijd is in het
leven geroepen om beginnende
bands de kans te geven zich te
presenteren aan een groter publiek.
Deze avond zullen de volgende acts
op de planken verschijnen: Two Days
Left, Model 101, The Resistance Plot
en Park Bench People.
De volgende avond is O.J.C.
Gaellus het strijdtoneel voor een aantal zeer toffe en harde bands.
Als eerste zal vanuit Roosendaal de
band OTIS aantreden. OTIS bestaat
uit vijf jongens die in bands als
Stockholm Syndrome en Against Time
hebben gespeeld. Tot dusver tourden
ze door Nederland, België, Frankrijk
en Spanje. Hierna staat Greyline op

de planken. Zware riffs, adembenemende melodieën en dit alles in
pakkende nummers. Greyline neemt
je mee naar andere dimensies van
de rock. In 2008 heeft Greyline zowel
op het Eurosonic festival, Waldrock en
Freeze gestaan. Als laatste zal Human
Demise een set komen spelen.
De sound van deze band wordt
vergeleken met bands als Ringworm
en Integrity. De donkere atmosfeer
en rauwe hardcore die deze band
creëert, is precies de juiste ambiance
voor een heerlijke pot onheilspellende herrie.
Zondag wordt er een Guitar Hero
competitie georganiseerd. Tijdens
deze wedstrijd mag iedereen zijn
luchtgitaarspelkunsten laten zien.
Iedereen kan meedoen en er worden
een aantal prijzen weggegeven.

De opgehaalde eieren en het geld
kwamen met Pasen goed van pas;
men had dan iets extra’s te besteden. De kinderen liepen op Witte
Donderdag met manden voorzien van
stokken en houten ratels van deur
tot deur. Een ratel is een instrument
dat bestaat uit een handvat waarop
een getand wiel is bevestigd dat men
in de rondte zwengelt waarbij een
hard ratelgeluid geproduceerd wordt.
Dit werd gedaan om de aandacht te
krijgen van de Lottumse inwoners
zodat deze wisten dat de ratelaars in
aantocht waren. Ook werd vanaf Witte
Donderdag tot en met Paaszaterdag
de altaarbel vervangen door de ratel
en werden de kerkklokken niet meer

Ratelaars onderweg voor eieren en geld (archieffoto)
geluid. In de volksmond heette het,
dat de klokken naar Rome waren vertrokken om tijdens het Paasfeest weer
terug te keren uit Rome.
Vroeger was ratelen uitsluitend
weggelegd voor jongens, maar sinds
meerdere jaren zijn ook meiden van
de partij. Er worden groepjes gevormd
die onder toezicht staan van een
‘opper’. Samen met een assistent

begeleider en mandendragers, gaat
men op pad om eieren en geld op te
halen. Voor de allerkleinsten onder
de ratelaars een vermoeiende tocht
want ook de buitengebieden van het
dorp worden te voet bezocht. Maar
wanneer de ‘buit’ eenmaal binnen
is, verdwijnen ook alle ongemakken.
Ratelen, een mooie traditie die zeker
in ere gehouden dient te worden.

Geen nieuw clubhuis Jong Nederland
Jong Nederland Hegelsom krijgt voorlopig geen nieuwe accommodatie. Dat heeft wethouder
Ger van Rensch afgelopen vrijdag medegedeeld.
De begroting van de gemeente
biedt volgens de wethouder
onvoldoende ruimte om een nieuw
onderkomen te realiseren.
De Hegelsomse afdeling van Jong
Nederland is op zoek naar een
nieuw gebouw omdat het ledenaantal te groot is voor het huidige

clubhuis. De huidige accommodatie
is op 100 leden berekend, terwijl de
vereniging er inmiddels 150 heeft.
Ook de dorpsraad steunt de
vereniging naar haar zoektocht naar
een nieuwe uitvalsbasis. Deze heeft
in haar Dorpsontwikkelingsplan
(DOP) opgenomen, dat Jong

Nederland op een nieuwe locatie
gevestigd zou moeten worden.
De gemeente wil nu gaan bekijken
of Jong Nederland meer gebruik
kan gaan maken van haar huidige
onderkomen. Dat gebouw is
gevestigd achter het gemeenschapshuis in Hegelsom.

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

Zondag 28 maart:

Widgeon Holland

RAMEN EN DEUREN

Aanvang 18.00 uur. Entree E 5,-

Loevestraat 14 – Horst

www.debuun.nl

Mooi vakwerk
op maat!

Zondag 11 april:

Dwayne Verheijden
& TexMexPlosion

Aanvang 18.00 uur. Entree E 5,-

Onze ramen en deuren voldoen
aan de strengste eisen m.b.t.
mechanische eigenschappen,
weerbestendigheid en gebruikswaarde. En zijn leverbaar
in vele types en kleuren.
Maar kijkt u eerst eens rustig
rond in onze showroom.
Al meer dan 25 jaar ervaring!

Boerderijwinkel
Geschenk
pakketten
Terras

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

Groepsuitje
Kinderfeestje
Gezinsuitje
Vakantiewoning

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.
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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.

Vrijdag 26 MrT
Blok10
WEEkEnd kick oFF
ZaTErdag 27 MrT
3dE VoorrondE
claSh oF
ThE coVErBandS
jEopardy
chanTilly lacE
5 MinuTE WindoW
So WhaT

aan Fara Kanters

ZaTErdag 3 april
liVE in concErT
u2nl
WWW.u2nl.coM
ZaTErdag 10 april
’TEn pagE piloT’
&
’noTE To aMy’
liVE on STagE
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

DE 3VROUWEN

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Pootaardappelen en zaden
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Hortensia’s 125 srt.,
grote coniferen v.a. € 3,50, heesters,
taxus v.a. € 1,65, laurier v.a. € 0,80,
Buxus € 0,45, bomen (ook dak en lei).
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
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Te koop: verse tulpen € 2,00 per bos
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 - 464 13 80
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50 % KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Fara aan het werk in de kantine van RKSV Griendtsveen
Naam:
Fara Kanters
Leeftijd:
16 jaar
Woonplaats:
Griendtsveen
Waar zit je op school?
Ik doe de opleiding verpleegkunde op
het ROC in Bakel. Binnenkort ga ik om
de week stage lopen in het Catharina
ziekenhuis in Eindhoven.

Wat is je favoriete muziek?
Top 40 vind ik het leukst. Ik hou eigenlijk van heel veel soorten muziek, als
het maar gezellig is.
Wat is je favoriete film?
Ik heb niet echt een favoriete film,
maar het meest hou ik van echte
meidenfilms.
Wat wil je later worden?
De verzorging spreekt me erg aan,
maar ik weet nog niet zeker welke

jongeren 21

richting ik op ga. Ik loop op dit moment stage op een PG-afdeling
(ouderen met dementie) en binnenkort in het ziekenhuis, dus ik hoop er
in mijn stageperiodes achter te komen
wat ik het leukste vind.
Wat is je favoriete drankje?
Een lekker glaasje pure safari kan altijd
wel.
Waar ga je uit?
We gaan meestal naar het centrum
van Deurne. We hebben ook een gezellig hok waar we onze tijd doorbrengen in het weekend.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Als ik niet hoef te werken in de
kantine van de voetbalclub tijdens het
weekend, blijf ik altijd lekker lang in
bed liggen. Dit zou ik wat minder willen doen zodat ik wat meer aan mijn
dag heb.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Ik vind het leuk dat je iedereen kent
omdat je in een klein dorp woont.
Ook maakt het Bokkenollen ons dorp
speciaal. Zo’n groot spektakel in zo’n
klein dorpje!
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Ik hoop dat het bouwen van starterswoningen doorgaat, zodat de jeugd in
Griendtsveen kan blijven wonen.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Heel ver weg, waar mooie blauwe
zeeën zijn en waar de zon lekker
schijnt.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Dat zijn er om precies te zijn 348!
Wat is je favoriete eten?
Ik vind heel veel lekker, maar wraps
zijn toch wel het allerlekkerst!
En natuurlijk de zuurkoolschotel van
ons mam.
Welke hobby’s heb je?
Ik vind het leuk om gezellige dingen
te doen met mijn vriendinnen.
Op dinsdagavond ben ik leidster van
een groep kinderen (jeugdclub).
We doen leuke dingen en we hebben
een speciaal jeugdgebouw hiervoor.
Ook doe ik vrijwilligerswerk in de
kantine van RKSV Griendtsveen.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Ik heb helaas geen huisdier meer,
maar als ik zou mogen kiezen zou ik
graag weer een hond willen!

Mies&Flo
Column
Toetsweekstress
Toetsweek, een week die het
best omschreven kan worden als
een week waarin leerlingen
worden aangevallen door een
bombardement van toetsen.
Dekking zoeken is van groot
belang tijdens deze week, zodat
de 1000-keer-meetellendetoetsen op de schuilplaats goed
voorbereid kunnen worden.
Zo’n drie keer per jaar vindt op
veel scholen een groot bombardement plaats. Het bombardement der
toetsen. Deze aanval op de
leerlingen brengt een hoop stress
met zich mee. Leraren denken
namelijk altijd dat hun vak het
belangrijkste vak van de hele wereld
is, en dat leerlingen er heel veel
vanaf moeten weten. Honderd
hoofdstukken over alle wiskundige
onderwerpen leren voor wiskunde,
is dus heel normaal in deze weken.
Of vijf boeken leren over belastingen, elasticiteiten en wisselkoersen
voor economie. Bij de vele leerstof
die geleerd moet worden, komen
ook nog ‘mondelingen’ voor
Nederlands, Engels, Duits of Frans.
In een week van stress en slapeloosheid wordt er dus ook nog van je
verwacht dat je vrolijk een verhaaltje in het Duits vertelt tegen de
lieftallige leraar. Met verdriet in ons
hart kunnen wij jullie mededelen
dat deze week dit verschrikkelijke
bombardement weer plaats zal
vinden. Van leerlingen met donkere
wallen onder hun ogen, of leerlingen die licht geprikkeld stressvol
reageren moet u deze week niet
opkijken. Moeders uit Horst aan de
Maas, wees tijdens deze weken dus
extra lief voor uw kinderen, ze
hebben het namelijk heel zwaar.
Toetsweek is dus eigenlijk heel
ongezond voor leerlingen. Stress en
slapeloosheid is namelijk helemaal
niet goed voor de jonge geest.
Eigenlijk heeft deze toetsweek dus
een averechts effect. In deze week
worden de hersenen aangetast door
stress en slapeloosheid, in plaats
van dat ze meer kennis opnemen.
Toetsweek heeft dus eigenlijk
helemaal geen zin. We worden er
helemaal niet slimmer van, in
tegendeel. Overmatige stress en
werkeloosheid kan volgens ons ook
nog gevolgen hebben op de langere
termijn. Dat betekent dat we nog
jaren na onze schooltijd herinnerd
zullen worden aan deze verschrikkelijke bombardementen. De
conclusie die we uit deze ernstige
toetsweek-gevolgen kunnen trekken
hadden we dus snel gemaakt.
Toetsweek moet worden afgeschaft.
Toetsweek is volgens ons namelijk
ongezond en heeft ook nog eens
helemaal geen zin. Lang-leve-eentoetsweek-vrij-schooljaar!
Mies&Flo

verenigingen

Superhoofdsponsors
OLS 2010 bekend
Vorige week dinsdag hebben de vijf ‘superhoofdsponsors’ van het
Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Grubbenvorst officieel hun sponsorcontracten ondertekend.
Tijdens een gezamenlijke
bijeenkomst in de expositieruimte van
het OLS-hoés in Grubbenvorst hebben
de medewerkers van de verschillende
sponsors hun handtekening gezet.
De superhoofdsponsors van het OLS
2010 zijn: Rabobank Maashorst (Horst),
tentenverhuurder Neptunus structures

(Kessel), Lindeboom Bierbrouwerij
(Neer), L1 radio en televisie en Mediagroep Limburg. De OLS organisatie liet
weten enorm blij te zijn met de reeds
toegezegde sponsoring, maar dat het
benodigde bedrag nog niet bereikt is
voor het evenement dat op 4 juli aanstaande plaats moet gaan vinden.

Tovri-Kids Meterik

Het Wassenbeelden
Museum
Toneelstuk ‘Het Wassenbeelden Museum’ wordt zaterdag 27 en
zondag 28 maart opgevoerd door Tovri-Kids uit Meterik. De voorstellingen vinden plaats in multifunctioneel centrum de Meulewiek.
Het verhaal speelt zich af
op de sprookjesafdeling van het
Wassenbeelden Museum. Daar komen elke nacht sprookjesfiguren tot
leven. Ze hebben het niet eenvoudig,
want hun bazin, Godelieve, geeft hun
elke nacht opdrachten die zij met
geen mogelijkheid kunnen uitvoeren
en oplossen. Totdat er een paar
bezoekers per ongeluk in het
museum worden opgesloten. Deze
mensen beleven de nacht van hun

leven als ze merken dat de beelden
kunnen praten. Als ze bekomen zijn
van de schrik, proberen ze samen de
opdrachten en taken van Godelieve
uit te voeren. Het toneelstuk is
bewerkt en geregisseerd door Merel
Broeders en wordt uitgevoerd door
de jonge meiden van Tovri.
Aanvang zaterdag om 19.00 uur;
zondag om 14.00 uur. Reserveren
is mogelijk via www.tovri.nl of per
telefoon: 077 398 67 49.

Vogelmarkt in Meerlo
Op zoek naar een kanarie om het vocale gehalte in uw huiskamer
te bevorderen? Dan kunt u aanstaande zondag terecht in zalencentrum ’t
Brugeind aan de Leeuwerik 33 te Meerlo. Vogelvereniging ‘de gevleugelde vrienden’ uit Wanssum en omstreken organiseert namelijk de
maandelijkse vogelmarkt aldaar.
Op deze markt kan iedere ornitholoog, maar ook gewone vogelliefhebber zijn hart luchten. Er zullen verschillende vogelhandelaren aanwezig zijn
met een uitgebreide keur aan fladderaars. Mocht u zelf nog een kanarie
dubbel hebben? Geen probleem want
u mag er zelf ook vogels verkopen.
Ook voor alle benodigdheden voor de
vogelliefhebberij kunt u er terecht.

Maar natuurlijk zal de markt een
gezellig treffen worden van vogelliefhebbers, waarmee u uitvoerig van
gedachten kunt wisselen over uw
hobby. Nog een belangrijke noot van de
organisatie: de markt wordt gehouden
tussen half tien en twaalf uur. Er worden
geen kwartels en duiven toegelaten.
Voor meer informatie belt u met dhr.
Van Osch, telefoon: 0478 53 12 21.

Overheerlijke eerste
klas paaseieren!
Openingstijden winkel: vrijdag van
13.30-17.00 uur, zaterdag van 10.00-15.00 uur

Heesweg 9, Meerlo - www.ovivo.nl
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De Zonnebloem

Jubileumshow
De Ontmoeting
De Zonnebloem Jubileum Theatershow komt op dinsdagmiddag
30 maart in de Maaspoort in Venlo. De show is speciaal gemaakt in verband
met het 60-jarig jubileum in 2009 van de Zonnebloem. De show is drie
dagen te zien in de Maaspoort, maar op 30 maart is de uitvoering speciaal
voor gasten en vrijwilligers van de gemeente Horst aan de Maas. Er worden
zo’n 450 gasten en vrijwilligers verwacht.
Gasten en vrijwilligers samen,
dat staat voor oprechte aandacht en
werkelijk contact met de ander.
En daarmee dus ook voor de
essentie van het Zonnebloemwerk:
betekenisvolle ontmoetingen.
‘De Ontmoeting’ is daarom het
toepasselijke thema van de speciale,
revue-achtige jubileumshow. Er is
veel zang in de vorm van meezingers,
afgewisseld met sketches, welke

zorgen voor groot plezier, intimiteit
en ontroering. Topartiesten Danny
de Munck, Henk Poort, Rob van de
Meeberg en Lucie de Lange staan
garant voor prachtige zang. Daarnaast
vormen een flitsend showballet,
beroemde sketches en oogstrelende
kostuums de ingrediënten voor een
wervelend programma. De voorstelling
begint om 14.00 uur en is om 16.45
uur afgelopen.

Speeltuin in Horst
opgeknapt
Een groep van 25 vrijwilligers heeft afgelopen zaterdag hard gewerkt
om speeltuin de ‘Boemerang’ in de Risselt op te knappen. Het initiatief is
genomen in het kader van de actie ‘NL Doet’. Zo’n 150.000 vrijwilligers
verspreid over het hele land deden mee aan deze actie.
Er moest normaal onderhoud worden gepleegd aan de groenvoorziening,
maar helaas moesten er ook opruim- en
herstelwerkzaamheden uitgevoerd
worden. Vorige week werd er namelijk een hoop rotzooi aangetroffen en
werden er vernielingen in de, pas in
september vernieuwde en geopende,
speeltuin geconstateerd. Onder andere
was de boemerang van het nieuwe
bord gesloopt. Hierdoor kwamen de vrijwilligers niet toe aan de aanleg van het
volleybalveld, dat voor deze zaterdag

gepland stond. De buurtbewoners en
de onderhoudscommissie van Dichterbij
hebben nieuwe afspraken gemaakt
om het volleybalveld alsnog op korte
termijn te realiseren.
Al met al was het toch een zeer
geslaagde dag voor de vrijwilligers.
In het zonnetje, onder het genot van
verse koffie met cake hebben de
buurtbewoners samen met een aantal
bewoners van Stichting Dichterbij, de
speeltuin weer in gereedheid gebracht
voor de zomer.

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
GUN 16 SWOLGEN
TEL. 0478-691669
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Hegelsom

Gezamenlijke
collecte
Net als voorgaande jaren
vindt ook dit jaar weer een
gezamenlijke collecte plaats
voor de landelijke goede
doelen in Hegelsom.
Volgende week (29 maart tot
en met 2 april) zullen de brieven
hiervoor huis aan huis worden
bezorgd. Bijgevoegd is een brief
waarin beschreven staat hoe
alles in zijn werk gaat. In de
week daarop volgend (6 tot en
met 8 april) zullen deze brieven
door een van onze collectanten
worden opgehaald. Vervolgens
zal de werkgroep in samenwerking met de dorpsraad Hegelsom
ervoor zorg dragen dat uw
bijdrage op de juiste plek terecht
komt. Mocht u in deze periode
niet thuis zijn en toch uw
bijdrage willen doen, dan kunt u
de enveloppe inleveren bij de
dorpsraad ter attentie van Roy
Heldens. De organisatie hoopt op
een mooie opbrengst.

Meerlo

Week van
de goede
doelen
De meeste landelijke
collectes waarvoor in Meerlo
werd gecollecteerd, worden nu
gebundeld onder de naam
‘week van de goede doelen’.
De gemeente Horst aan de
Maas verleende hier onlangs
een vergunning voor. Deze
actie is een initiatief van de
dorpsraad met de werkgroep
‘voor de goede doelen’.
In de week voorafgaande
aan de collecte ontvangt u een
brief in een blanco envelop
waarop u in kunt vullen welk
bedrag u aan welk goed doel
wilt doneren. U doet daarvoor
anoniem een contant bedrag
tezamen met de invullijst retour
in een blanco enveloppe. Deze
wordt door twee personen uit
Meerlo met een identificatiepasje opgehaald. De enveloppen
worden op 7 april tussen 17.30
en 20.00 uur opgehaald. Mocht u
niet thuis zijn dan komen de
collectanten donderdag 8 april
nogmaals langs.
Een andere mogelijkheid is
om de envelop, met hierin de
lijst en het geldbedrag, bij de
apotheek in te leveren op 7, 8 of
9 april. De werkgroep zorgt
ervoor dat uw bijdrage op de
juiste plaats komt en dat hier
verantwoord mee om wordt
gegaan.
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De vogelwerkgroep van IVN Maasdorpen organiseert voor leden en belangstellenden op Paasmaandag 5 april
een vogelwandeling. De excursie zal gehouden worden bij de Wittsee in het mooie dal van het riviertje de Nette,
vlak over de grens in Duitsland.

Bruisende
lentemode

!

Volop damesen herenjassen
a.s. zondag open
van 11.00 - 17.00 uur

Graag tot ziens
bij Mariette Mode!
Gratis parkeren voor de deur!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Vogels spotten in Duitsland

Tijdens de wandeling heeft u een grote kans het baardmannetje te ‘spotten’
In de loop van miljoenen jaren
daalde de bodem in het gebied waar
nu de Nette stroomt. Er vormden
zich uitgestrekte moerassen met
op de bodem laagveen en als
oeverbegroeiing voornamelijk
elzenbomen. Het laagveen werd in
de 17de en 18de eeuw afgegraven
om als brandstof te gebruiken. Tegen
het jaar 1800 was het veen vrijwel
geheel verdwenen en waren door de
veenwinning open meren ontstaan
waarvan de huidige Wittsee er een is.
Inmiddels is door verlanding
de oppervlakte van de meren sterk
afgenomen. De brede rietkraag die van
oudsher de Wittsee omzoomde,

is tengevolge van het gebruik van landbouwbestrijdingsmiddelen en andere
vormen van vervuiling vorige eeuw
sterk in kwaliteit achteruit gegaan of
zelfs geheel verdwenen.
Onlangs is echter het zogenaamde
‘Rohrdommelprojekt’ afgerond, een
initiatief om door herstel van het
rietlandschap de roerdomp weer als
broedvogel terug in het gebied te
brengen. Naar verwachting profiteren
daar ook andere rietvogels van, zoals
het Baardmannetje en de Karekiet.
Daarnaast is dit unieke gebied rijk aan
bos- en weidevogels.
De deelnemers worden geacht
om 08.15 uur aanwezig te zijn bij het

parkeerterrein tegenover ‘Aan Tafel’
(voorheen de Oude Lind) aan de
Venrayseweg in Horst. Al carpoolend
zal de groep vertrekken naar Duitsland,
waar om 09.00 uur de wandeling
zal beginnen. Het startpunt is bij
Strandrestaurant ‘De Wittsee’ (Am
Witt-See 2541334 Nettetal-Leuth,
Duitsland).
De vogelwerkgroep hoopt uiteraard
op een stralende voorjaarsmorgen en
wenst op voorhand alle deelnemers
veel vogel- en wandelgenoegen.
Denk wel aan stevige schoenen of
laarzen. Voor meer informatie
kunt u bellen met Wim Philipsen,
telefoon: 077 398 27 59

De hengelsportzaak voor de beginnende en de gevorderde visser

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde :

Medewerkers / Tractor chauffeurs
Onze merken:
D.A.M. – MAD – Sumo – FOX
Gamakatsu – Spro – Cresta – Preston
Pro-Line – Freezerbaits – Evezet – Berckley
Rozemeijer – Dynamite – Korda

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

en nog veel meer...
Markt 15, 5975 AM Sevenum - (077) 467 11 53

ZONDAG VOORJAARsKNALLERs!
28 MAART
PRAxIs
1.35
VENRAY
4+1
4+1
OPEN

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

POTGROND
20 liter. Per zak 1.69
Per liter 0.08

Nú bij aankoop
van 5 zakken,
per zak

TUINAARDE

GRATIs

VAN 12 TOT 17 UUR
Aanbiedingen alléén geldig op zondag 28 maart 2010
bij Praxis Venray. OP=OP!

VENRAY
Plataanstraat 1, 0478 - 51 19 00

Bemeste tuinaarde voor
het ophogen en egaliseren
van border en tuin.
40 liter. Per zak 1.99
Per liter 0.05

GRATIs

1.59

Nú bij aankoop
van 5 zakken,
per zak

GRATIs VIOLEN

Gebr. van Doornelaan 96
te Horst
Aan brede woonstraat gelegen
tweekapper met diepe oprit, vrijstaande garage en achterom. Vaste
trap naar 2e verdieping met mogelijkheden voor 4e slaapkamer.

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

20%
KORTING

BIJ BEsTEDING
VANAf 50.GRATIs VIOOLTJEs!

OP VERf, TUINHOUT
EN sIERBEsTRATING

VOOR DE KINDEREN
Is ER OP DEZE ZONDAG
EEN GROOT sPRINGKUssEN!

Knip de bonnen
uit de folder!

Deze woning is zaterdag 27 maart a.s. tussen 11.00 en 14.00 uur
zonder afspraak te bezichtigen. Meer info www.tulkensmakelaardij.nl.

www.tulkensmakelaardij.nl
Vlinderveld 7 | 5721 PX | Asten
(0493) 44 84 60

24

sport

Paas chocolade
Luxe gevulde eitjes
250 gram e 5,95

Doosje gevulde eitjes
300 gram e 7,50
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Twee kampioensteams
bij HVC in Hegelsom

Voetbalclub GFC’33 uit
Grubbenvorst heeft het
contract met zijn hoofdtrainer
Ed Peters met één jaar en een
optie voor nog een jaar
verlengd. Dat meldt Hans van
den Hombergh voorzitter van
de club.

Paasbrood

met amandelspijs of appel
en amarenkersen
in diverse maten

LOTTUM - WELL

Kennismakingslessen
tennisclub
Grubbenvorst

Tel. 077-4631690 -Tel. 0478-503702

De kampioenen van HVC

Slender
You Fit
Sport- en afslank
instituut
Snel, gemakkelijk en
effectief afslanken
met Sanislim
en/of Slinc

• 6-10 kg in 4 weken
• persoonlijke
begeleiding
• geen jojo effect
• aanpak van vet%
• behoud van spiermassa

Maak nu een afspraak!
Voor meer informatie:
www.slenderyoufit.nl
Weltersweide 1, 5961 EK Horst
Tel. 06-33178333

praedé
Win een BBQ pakket
ter waarde van  125,bij slagerij Joosten!
Ga naar www.praede.com
en geef jouw idee
en maak kans op de prijs.

Wat of wie is
volgens jou praedé?

geeft jou ideeën

Ed Peters
blijft

Bij de Hegelsomse Volleybalclub
HVC zijn het afgelopen weekend maar
liefst twee teams kampioen geworden. Het jongensteam HVC 41 begon in
de tweede helft van de competitie al
meteen sterk. Na een paar wedstrijden
draaiden de heren al boven aan de
ranglijst mee. Volgens de club is dat te
wijten aan de kracht en het fanatisme
van de jongens. De dames van HVC 43
werden dit weekend ook kampioen.
Zij speelden in de poule zuid en
moesten ver reizen om hun wed-

strijden te kunnen spelen. Dat heeft
echter de kampioenstitel niet in de
weg gestaan. In december werd het
damesteam van HVC 42 al kampioen.
Enkele jaren geleden bestond er
geen jeugdafdeling meer bij volleybalclub HVC. De vereniging nam daarom
maatregelen. Om het jeugdvolleybal
weer nieuw leven in te blazen, werd
er een structuur opgezet waarin de
ontwikkeling en het plezier van de
jeugdleden centraal staat. Diverse
trainers hebben cursussen gevolgd

en bij elk team staan twee coaches
waarvan één persoon een volleybaltechnische achtergrond heeft en één
persoon de contactpersoon is. Dat de
nieuwe methode succes heeft blijkt,
de club telt tegenwoordig maar liefst
54 jeugdleden waarvan, zoals gezegd,
drie kampioensteams.
Aangezien HVC 41 en HVC 43
kampioen geworden zijn in de poule
‘hoog’, mogen zij op zondag 18 april
deelnemen aan de rayonkampioenschappen!

Autocross verplaatst naar
28 maart
Door aanhoudende regenval van afgelopen zaterdagnacht, kon de geplande autocross aan het Peeldijkje in
Horst op zondag 21 maart niet doorgaan. AutoCrossClub ‘De Paradijsracers’ uit Melderslo, verantwoordelijk voor
de cross, heeft deze nu verplaatst naar zondag 28 maart. Het Peeldijkje is vanaf de Herenbosweg van 09.30 tot
18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, inclusief fietsers en voetgangers. Aanvang wedstrijden: 11.30 uur.

Ondanks de slechte gesteldheid
van het terrein en de afgelasting van
de crosswedstrijden kon er bij de
organisatie toch nog een lachje af.
“Natuurlijk is het niet doorgaan van
de wedstrijden vervelend. Als er wel
gereden zou worden, zouden we het
terrein helemaal kapot rijden en dat
is nou ook weer niet de bedoeling.

Het zou één
grote modderpoel
zijn geworden
De coureurs hebben, ondanks de
afgelasting van afgelopen zondag,
er een goed gevoel aan overgehouden. Alle 48 autocrossers kregen
namelijk van verhuurbedrijf Lumar
een brandwerende crossoverall
gesponsord. En daarmee eindigde
de dag toch nog zonnig voor de
coureurs,” laat secretaris Ferry
Verberne van Auto Cross Club (ACC)
De Paradijsracers weten.

Brandwerende
crossoverall coureurs
Paradijsracers

De baan veranderde na hevige regenval
in een modderpoel en maakte racen onmogelijk
Op zondag 28 maart vindt
onder auspiciën van de ASUZ (Auto
Sport Unie Zuid), het Nederlands
Kampioenschap voor de jeugd van
12 tot en met 18 jaar plaats aan het
Peeldijkje. Maar liefst zes rijders van
De Paradijsracers nemen hieraan
deel. Verder strijden de crosskarts,
toerwagens, sprintklasse tot 2000cc,
sprintklasse boven 2000cc, keverklasse tot 1600cc, sportklasse plus,

standaardklasse tot 2000cc om het
kampioenschap van de ASUZ. Ook
verschijnen er gastrijders aan de start
en rijders in de balkenklasse en de
‘Melderse Balkenklasse’. In totaal
doen 34 auto’s uit Melderslo mee
aan de wedstrijden. De baan waarop
gestreden wordt heeft een lengte
van 650 meter.
Voor meer informatie zie:
www.paradijsracers.nl

Op woensdagmiddag
31 maart zijn er kennismakingslessen bij tennisclub
Grubbenvorst.
Geïnteresseerden zijn
welkom op het tennispark om
kennis te maken met de
tennissport. Onder leiding van
jeugdtrainer Guus Aarts worden
spel- en balvaardigheden
uitgelegd aan jongeren uit
Grubbenvorst die geen lid zijn
van de tennisvereniging. Voor
ballen en rackets wordt gezorgd.
Wel zelf zorgen voor tennis- of
gymschoenen en een trainingspak. Aanvang lessen: van 15.00
tot 16.00 uur en van 16.00 tot
17.00 uur. Opgeven kan via:
info@tcgrubbenvorst.nl.

Toernooi
ter ere van
oudste lid
Aspargos
Margrit Vervoort is het oudste
actieve lid van SV Aspargos uit
Grubbenvorst. Ze is 78 jaar en
nog elke donderdag verzorgt ze
de warming-up voor de recreantengroep van de volleybalvereniging. Tot enkele jaren geleden
speelde de krasse dame nog zelf
het hele spelletje mee. Nu gaat
ze het langzaam wat rustiger
aan doen, maar waakt ze nog
steeds als een moeder over
‘haar’ recreantenteams.
De geboren Duitse heeft in haar
jeugd altijd op hoog niveau
gesport. Sinds ze in Grubbenvorst
lid werd van de volleybalvereniging is de energieke dame voor
velen binnen de club het bewijs
geworden dat je nooit te oud
bent om te sporten.
Omdat SV Aspargos trots is
op haar oudste actieve lid,
hebben ze enkele jaren geleden
het ‘Margrit Vervoort-toernooi’ in
het leven geroepen. Elk jaar
spelen alle recreanten-teams
van SV Aspargos een mixtoernooi ter ere van haar. Zo ook
aankomende donderdag 25
maart. En de warming-up wordt
verzorgd door Margrit Vervoort
zelf uiteraard.
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Eerste team handbalclub
Wittenhorst kampioen
Het eerste team van handbalclub Wittenhorst is zaterdag 20 maart kampioen geworden in de tweede klasse.
Onder leiding van de Duitse coach Jochem Hermann zijn de heren nu voor de tweede keer kampioen geworden in
vijf jaar tijd. Door dit resultaat promoveert het team naar de eerste klasse.

Het kampioensteam van handbalclub Wittenhorst
Ongeslagen begon het team
van Wittenhorst aan de kampioenswedstrijd tegen Vios uit Heythuysen. In
Heythuysen stond een zware klus op het
programma. Vios, de nummer twee van
de ranglijst, wist de wedstrijd uiteindelijk

met 18-15 te winnen. Daarmee was
de ongeslagen status van Wittenhorst
weg. Maar het kampioenschap kon het
eerste team van Wittenhorst niet meer
ontgaan, omdat het onderlinge resultaat
van de Horstenaren beter was. Na de

wedstrijd brak het feest los samen met
de honderd meegereisde supporters.
Met nog één competitiewedstrijd voor
de boeg en het kampioenschap op
zak, focust het team zich nu op de
kwartfinale van de bekercompetitie.
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Jongens Seta pakken
gedeelde koppositie
Het jongensteam van tafeltennisvereniging Seta uit Sevenum deed
goede zaken afgelopen zaterdag. In de landelijke B-klasse wonnen de
Setanen met 8-2 in Wessem en staan daardoor nu gedeeld eerste met
Amsterdam ’78. De meisjes deden het wat minder. Tegen koploper HTC
zat er niet meer in dan een 7-3 nederlaag, waardoor het ineens weer
spannend is in de strijd om de bovenste vier plaatsen.
Gijs Appeldoorn, Lennart Smets
en Jelle Bodelier hebben een
goede stap gezet om weer mee te
strijden om het kampioenschap.
Tegenstander afgelopen zaterdag
was Westa 3, dat in de vorige
ontmoeting met 9-1 opzij werd
gezet. Paul Willems, coach van het
jongensteam: “Ditmaal was het
niet veel anders met een mooie 8-2
overwinning. Alleen het dubbel ging
slordig verloren. Door dit prima resultaat staan we nu gedeeld eerste,
samen met Amsterdam.
De volgende wedstrijden tegen
Leiden en Amsterdam gaan waarschijnlijk het verschil maken in het
kampioenschap. Zaak is dat we de
komende weken scherp blijven
spelen en laten zien dat we voor
niemand bang zijn.”
De meiden begonnen goed aan
de uitwedstrijd tegen HTC. Steffie van
de Riet won haar eerste enkelpartij
in vijf games. Jody Brouwers pakte
het tweede punt in een degelijke

overwinning. Daarna was het
afgelopen met de positieve score.
Ying-Fu Li, de coach van de meisjes:
“Lisa Smets speelde een erg sterke
wedstrijd tegen de nog ongeslagen
Tessa Margaroli, maar trok in de
vijfde game met 11-8 aan het kortste
eind. Heel jammer want hierna
volgden een reeks verliespartijen:
van 0-2 naar 7-2 achterstand. Jody
pakte in de laatste partij nog een
punt en bepaalde de einduitslag een
7-3 nederlaag.”

Zaterdag wordt het
erop of eronder
Hierdoor wordt een plek bij de
bovenste vier nog lastig voor Seta:
komende zaterdag verdedigt het
team een punt voorsprong op Wilms
Pallets Westa. “De laatste drie wedstrijden hebben de meisjes moeite
gehad om de sterke lijn van het
begin door te zetten. Zaterdag wordt
het dus erop of eronder.”

Advertorial

Vista naar Alpe d’HuZes,
want opgeven is geen optie!
Horst, maart 2010
In de week van 6 juni aanstaande, zal voor de vijfde keer dit
steeds meer bekendheid verkrijgende evenement worden
gehouden. Plaats van handelen:
Alpe d’Huez in Frankijk.
Tijdens die dagen staat deze majestueuze berg symbool voor de strijd
tegen kanker. Sportieve vrijwilligers
binden de ‘strijd’ aan met zichzelf,
om deze hobbel van de Franse Alpen
meerdere keren te bedwingen. Het
uiteindelijke doel is ophalen van
zoveel mogelijk financiële middelen
en het creëren van awareness tegen
volksvijand nummer één…
Aan het woord zijn de accoun-

tants Bert Willems en Thijs Lenssen.
Beiden zijn, (als intern kwaliteitscontroleur respectievelijk bestuursvoorzitter),
verbonden aan de organisatie Vista
accountants & belastingadviseurs, met
vestigingen in Horst en Roggel.
Lenssen: ‘Een tijd geleden kwam
via het relatiebeheer van Rabobank
Maashorst het verzoek om aan te haken bij het initiatief van Alpe d’HuZes.
Dit is een landelijk evenement waarbij
naast haar doelstelling van funding,
een nadrukkelijke fysieke prestatie
dient te worden geleverd. Om die
reden was dat evenwel geen lichtzinnige gedachte. Het toeval wil echter
dat binnen de geledingen van Vista, de
wielersport steeds bijzondere aandacht
krijgt. Bert Willems is sinds jaar en dag

verknocht aan deze sportbeoefening
en vertegenwoordigt Vista daarin op
tal van manieren. Hij was meteen onze
kandidaat!’
Vista is een onderneming op het
gebied van de zakelijke dienstverlening. Bert is sinds de oprichting in 1997
aan Vista accountants & belastingadviseurs verbonden. Zijn hele arbeidzame
leven is hij overigens in de accountancy
actief geweest.
Bert: ‘Sedert een aantal jaren heb
ik de balans tussen werken en leven
kunnen aanpassen, waardoor ik meer
tijd heb vrijgemaakt voor zaken die
ik ook belangrijk vond. Eén daarvan
is inderdaad mijn enorme passie voor
wielrennen. Mijn deelname aan Alpe
d’HuZes voor dit goede doel, was in die
zin dus inderdaad een inkopper!’
Er is echter nog een andere nadrukkelijke en persoonlijke reden waarom
Bert zo enorm gedreven is om aan dit
evenement deel te nemen. Hij ziet een
mijlpaal. Dit jaar is namelijk het laatste
jaar van zijn actieve carrière als accountant. Na 45 jaar zet hij er definitief een
punt achter en sluit hij de boeken.
‘Ik verkeer thans in een uitstekende
conditie om de dingen te doen die ik
kan en nog wil en ik kijk met veel voldoening en tevredenheid terug op mijn
achterliggende jaren. Het is mij gelukkig
gegeven dat ik de komende jaren kan
invullen naar eigen inzicht en wensen.’

In plaats van een officieel afscheid
aan het einde van dit jaar, ziet Bert
echter de deelname aan het evenement Alpe d’HuZes in die zin ook als de
viering van zijn afscheid binnen deze
organisatie. Binnen de directie van Vista
was daar meteen enthousiasme voor.
Lenssen: ‘Bert kwam met de vraag
of de kosten die met een dergelijk afscheid zijn gemoeid, wellicht ook konden worden aangewend in het kader
van zijn deelname aan dit evenement.
Daarmee was binnen onze directie al
snel overeenstemming. In onze organisatie heeft kanker helaas al op meerdere momenten een rol gespeeld en
enkele jaren geleden verloren wij een
zeer gewaardeerde collega-vennoot
aan kanker. Net als bij zo veel anderen,
hebben ook wij dit in de organisatie
van dichtbij meegemaakt. Op deze
manier worden twee omstandigheden
gecombineerd in één uitdaging.’
Zoals al eerder aangegeven, is het
zaak dat er zoveel mogelijk financiële
middelen worden ‘opgehaald’ ten
behoeve van de doelstelling van Alpe
d’HuZes. Het is bovendien een ‘geen
strijkstok’ principe, zodat gegarandeerd
wordt, dat al het gedoneerd geld ook
daadwerkelijk bij KWF Kankerbestrijding terecht komt. Speciaal voor deze
donaties is door Vista een bankrekening
geopend, waarop men een eventuele
vrijgevigheid kan storten. Vista beschikt

over een uitgebreid netwerk aan cliënten en relaties, welke op korte termijn
eveneens persoonlijk zullen worden
geïnformeerd omtrent het afscheid van
Bert alsmede zijn persoonlijke doelstelling daarin. Daarnaast is er door
de Rabobank een speciale website
ontwikkeld waarop de hele organisatie
en haar deelnemers zijn toegelicht.
Ook daar is het mogelijk om (online)
te doneren. Bert: ‘Ik hoop van harte
dat dit evenement wederom een
financieel succes wordt. Voor mijzelf
heeft het zoals gezegd in meerdere
opzichten veel waarde. De komende
tijd zal nadrukkelijk in het teken staan
van voorbereiding en training. Da’s
echter niet erg, ik heb er zin in!’.
Uw eventuele stortingen zijn welkom op bankrekening 1531.84.582,
ten name van ‘Bert Willems naar Alpe
d’HuZes’ of via de link op www.vista.nu
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Vastenactie 2009 Project Ghana

Palmpasen
Zondag 28 maart is het Palmpasen, beter bekend als Palmzondag.
Dit is de dag dat de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem werd
gevierd. Op Palmzondag begint ook de ‘Goede Week’, de week vóór Pasen.

Kinderen met palmpasenstokken houden een traditie in ere
Palmzondag wordt als vanouds
onder andere gevierd met het
zegenen van palmtakken. Omdat
deze palmtakken in ons klimaat niet
groeien, worden ze vervangen door
buxustakjes. Maar waarom doen
we dit eigenlijk? De palmtak staat
symbool voor de intocht van Jezus
Christus in Jeruzalem. Het volk stond
daarbij langs de weg met palmtakken te zwaaien. Een traditie die vandaag de dag nog steeds plaatsvindt
is het maken van palmpasenstokken.
Deze worden door kinderen gemaakt

en bestaan uit twee stokken in
kruisvorm. De stokken staan symbool
voor het kruis waar Jezus aan stierf.
Op de punt van de stok wordt een
broodhaantje geplaatst, als symbool
voor het brood dat Jezus brak tijdens
het laatste avondmaal. Ook worden de palmpasenstokken versierd
met eieren, deze staan symbool
voor een nieuw leven. Wanneer de
palmpasenstokken en palmtakken
gezegend zijn, volgt een processie
ter nagedachtenis aan de intocht van
Jezus Christus in Jeruzalem.

Tijdens de vastentijd van 2009 was het motto: ‘Ontmoet de ander’. U bent, samen met anderen, in actie
gekomen voor een project in Ghana. In dit verslag leest u wat er in de afgelopen periode, mede dankzij uw inzet
en betrokkenheid, is bereikt.
Veertien jaar geleden begon in
Ghana WADEP (Women and Development Programme), een ontwikkelingsproject voor vrouwen. In tientallen
dorpen, zowel christelijk als islamitisch,
begon WADEP met cursussen lezen en
schrijven, voorlichting en bewustwording. Ze helpt mensen met sparen,
financiële reserves aanleggen (ook als
het om heel kleine bedragen gaat),
budget beheren en investeren. Mensen
worden begeleid om meer ‘marktgericht’ te gaan produceren door betere of
nieuwe gewassen te kweken en betere
batik te produceren. Trainers worden
opgeleid om zelf cursussen te geven in
de dorpen en andere plaatsen.
Instanties worden aangezet tot
samenwerken. Traditionele leiders
spreken hun goedkeuring uit, doen zelf
mee en nemen de bevolking op
sleeptouw. Zo worden vrouwen en
meisjes bewust gemaakt van hun eigen
mogelijkheden, hun talenten en hun
rechten. Die aanpak blijkt in de praktijk
ook voor mannen een investering te
zijn die de moeite van de inspanning
meer dan loont.
Van WAD-MFI (een microfinancieringsinstelling) kunnen vrouwen kleine
leningen krijgen waar een normale
bank zich niet aan waagt. Zo wordt geinvesteerd in de kracht van mensen die
amper iets bezitten. Het succesverhaal
gaat als een lopend vuurtje door het

Zondag 28 maart geopend
van 11.00 - 16.00 uur

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

gebied. Steeds meer vrouwen sluiten
zich hierbij aan.
De vrouwen verdienen nu geld met
eigen handeltjes zoals bijen houden,
naaiwinkeltjes of met een kraam op
de markt. Gezamenlijk sparen ze voor
bijvoorbeeld beter sanitair, schoolmaterialen en verbetering van de huizen.
Ook worden zieke deelneemsters financieel opgevangen en wordt er ziekenzorg geregeld. Er zijn ook mannen die
deelnemen aan het programma,

n

n

diverse kleuren

ze zien hoeveel de trainingen en samenwerking opleveren. Wat voor hen een
bedreiging leek, zien ze nu als een
verbetering. Er is ook minder huiselijk
geweld. De vrouw brengt nu immers
een groot deel van het inkomen binnen, zoals schoolgeld van de kinderen.
Deze resultaten zijn mede uw
verdienste. Oprecht willen wij u danken
voor uw inzet!
Dekenale werkgroep Vastenactie
Toon van Rens

Neem een vakantiecursus mee op reis!
n

overkappingen

Kom naar een korte taalcursus; om de basiswoordenschat te leren van uw vakantieland:
Engeland, Spanje, Frankrijk of Italië.
Ontspannen door het Limburgs landschap; lezing en avondwandeling in de
Geysterse bossen te Oostrum op 11 juni
In blijde verwachting of kersverse ouders; kom naar een cursus zwangerschapsyoga
of begeleiding of de babymassage. Deze cursussen zijn door het Groene Kruis
overgedragen naar de Volksuniversiteit

altijd concurrerend in prijs

Voor informatie kunt u bellen tussen 9.00-13.00 uur (maandag t/m donderdag).

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Volksuniversiteit Venray
T (0478) 580185
of kijk op onze website:
www.vu-venray.nl

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

www.jeurissenzonwering.nl

Vrouwen in Ghana proberen op allerlei manieren
geld te verdienen (foto: Flickr.com)

Kerkdiensten

Hoogfeest
Maria
Boodschap
Donderdag 25 maart wordt
het hoogfeest van Maria
Boodschap gevierd in de
Tienrayse katholieke kerk. Om
18.30 uur zal er de rozenkrans
worden gebeden in de grot en
om 19.00 uur zal er een
plechtige Heilige Mis zijn. Deze
dienst wordt opgeluisterd door
het ouderenkoor van Tienray.

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
27 maart
dienst

zondag
28 maart
dienst
Heilige mis
Heilige mis

tijd

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

19.00
19.15

tijd

dinsdag
30 maart
dienst

tijd

woensdag
31 maart
dienst

10.00
09.30
10.30 Heilige mis 18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Boeteviering 19.00 Aanbidding 09.25

tijd

donderdag
1 april
dienst
tijd

18.30 Heilige mis
Heilige mis

Hoogmis
Heilige mis
Heilige mis

17.30

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
dienst

tijd
10.00
10.00

maandag
29 maart
dienst

10.00
10.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30

18.00
tijd
dienst
tijd
dienst
Evangelie vluchtelingen 10.00
Evangelie

08.30

14.30

tijd

dienst

tijd

vrijdag
2 april
dienst

18.30 Kinderkruis 15.00
Heilige mis 18.30
08.30 Kruisverering 19.00

19.30 Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45 Kruisweg
Kruisweg
Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis

Heilige mis 19.00
dienst
tijd
dienst
Kinderbijbel 14.30
Catechisatie 19.30

tijd

tijd

dienst
Evangelie
vluchtelingen

15.00
15.00
18.00
18.30
tijd
19.00
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Horst

Grote smedendag

Giant Tribute 2010

zo 28 maart 13.00 uur
Org: Streekmuseum De Locht
Locatie: Streekmuseum De Locht

za 27 maart 20.00 uur
Organisatie: The Moment
Locatie: de Mérthal

Meerlo

Fout!
za 27 maart 22.00 uur
Organisatie: de Lange
Locatie: de Lange

Autocross Paradijsracers
zo 28 maart 11.30 uur
Organisatie:
ACC De Paradijsracers
Locatie: aan het Peeldijkje

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

Ploegpresentatie 2010

Huisartsenpost
Venlo

Palmhöltjes maken

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

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

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

Melderslo

za 27 maart 13.00 uur
Organisatie:
Streekmuseum De Locht
Locatie: Streekmuseum De Locht

Sevenum

vr 26, za 27 en zo 28 maart
20.00 uur
Organisatie:
Toneelvereniging Mimus
Locatie: Parochiehuis

Road to Gaellus Open Air
vr 26 maart 20.00 uur
Organisatie: OJC Gaellus
Locatie: OJC Gaellus

Gaellus in Rock

zo 28 maart 9.30 uur
Organisatie:
Vogelvereniging de gevleugelde
vrienden Wanssum e.o.
Locatie: Sport en Feestzalen
complex t’Brugeind

za 27 maart 20.00 uur
Organisatie: OJC Gaellus
Locatie: OJC Gaellus

Toneelstuk ‘Het
Wassenbeelden Museum’

za 27 maart 15.00 uur
Organisatie:
Limburg Express Cycling Team
Locatie:
Brasserie In de Witte Dame

Blijspel: Problemen
met de Zomergasten

Vogelmarkt

Meterik

Grubbenvorst

Tienray

za 27 maart 19.00 uur en
zo 28 maart 14.00 uur
Org: Toneelvereniging Tovri
Locatie: multifunctioneel
centrum de Meulewiek

OLS-tival

Band Battle 2010
de finale

zo 28 maart 14.30 uur
Organisatie: Schutterij Sint Jan
Locatie: ‘t Haeren

za 27 maart 21.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

Guitar Hero
zo 28 maart 17.00 uur
Organisatie: OJC Gaellus
Locatie: OJC Gaellus

Sevenum

Kinderkleding en
speelgoedbeurs
zo 28 maart 11.00 uur
Organisatie: MaMaLoe
Locatie: De Schatberg

VOORJAARSKORTING
bij Coenders Lottum!

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Ook uw adres voor ARA snoeigereedschap, tuingereedschap, werkschoenen, John Deere speelgoed,
kleding, schaalmodellen en traptrekkers.
Kom eens een kijkje nemen in onze showroom; maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur, zaterdag 9.00-12.00 uur.

Coenders Lottum BV - Horsterdijk 96A, 5973 PR Lottum - Tel: 077-3662777 - Fax: 077-3662119
www.coenderslottum.nl - info@coenderslottum.nl

Tandarts

“Het Maaspaviljoen”

Spoedgevallendienst
26 maart t/m 1 april
Tandarts Beurskens
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

Voor ons nieuw te openen à la carte restaurant, pannenkoekenhuis,
met terras en speeltuin zijn wij op zoek naar diverse medewerkers:

Kok (ft)

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

service 27

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Restaurant
Het Maaspaviljoen
Carla en Mark
Doornkamp
Veerweg 15
5872 AE Broekhuizen
(in het Brouwershuis)
06-13376140 en
06-20039745
mark-carla@kpnmail.nl

Keukenassistent (ft/pt)
Medewerkers bediening (pt)
Afwashulp (pt)
Schoonmaakhulp (pt)
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Stuur je cv op,
of breng hem eens langs!
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Website HALLO Horst aan de Maas Schoonmaakactie
altijd actueel
groot succes
Tegelijkertijd met de lancering van het gratis nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas is ook de website
www.hallohorstaandemaas.nl online gegaan. Op deze website vindt u de laatste actuele berichten
van de gemeente Horst aan de Maas. Iedere dag worden er door de redactie nieuwtjes op de website geplaatst,
zodat u altijd op de hoogte bent van alles wat er zich in onze gemeente afspeelt.

Deze nieuwsfeiten worden ondersteund met foto’s en filmpjes. Via
www.hallofoto.nl kunt u alle fotoreportages bekijken die in de afgelopen
maanden op de website gezet zijn.
Bijvoorbeeld foto’s van alle carnavalsoptochten in Horst aan de Maas, maar
ook een reportage van bijvoorbeeld
Herberg de Troost en de nieuwjaarsduik.
Door op www.hallovideo.nl te klikken
kunt u alle videobeelden bekijken die
geplaatst zijn. Voorbeelden hiervan zijn

een animatiefilmpje over de nieuwste
attractie bij Toverland, een interview
met burgemeester Van Rooij m.b.t. de
actie PIN en WIN en de nieuwjaarsconference 2010. Deze fotoreportages en
video’s worden regelmatig gemaakt van
activiteiten in Horst aan de Maas. Het is
dus zeker de moeite waard deze website in de gaten te houden. De site van
HALLO biedt ook de mogelijkheid om te
reageren op artikelen, columns of mee
te stemmen in de poll. De stelling voor

de wekelijkse poll vindt u elke week
ook in het nieuwsblad, via internet kunt
u stemmen of uw mening geven en/of
reageren op de mening van anderen.
U kunt ook gratis advertenties plaatsen. Heeft u iets verloren of gevonden,
bent u op zoek naar iets of heeft u juist
overtollige spullen die u wilt verkopen
dan kunt u onder het kopje ‘marktplaats’ een gratis advertentie plaatsen.
De uitgebreide agenda vormt een
belangrijk onderdeel van de website. De
agenda die wekelijks in het nieuwsblad
HALLO verschijnt wordt automatisch
geplaatst op onze website. Zo heeft u
altijd een overzicht van de activiteiten
die in de toekomst in Horst aan de Maas
zullen plaatsvinden. Als er achter een
agenda-item een i staat, dan krijgt u,
door te klikken op het agendapunt,
extra informatie over deze activiteit. Zelf
kunt u ook agendapunten toevoegen
zodat de lezers op de hoogte zijn van
uw activiteit. Volgende week volgt een
tweede artikel over www.hallohorstaandemaas.nl. Daarin zullen we wat verder
ingaan op de diverse gebruikersmogelijkheden. Maar neemt u vooral alvast
een kijkje, www.hallohorstaandemaas.nl
is een must voor iedere nieuwsgierige
inwoner van Horst aan de Maas.

Vorige week vond de schoonmaakactie ‘Week van Nederland Schoon’
plaats. Van elf basisscholen in de gemeente Horst aan de Maas deden
zo’n 850 leerlingen mee. Ook jagers en wildbeheereenheden lieten zich
niet onbetuigd. Ook in Griendtsveen werd opgeruimd. De schoonmaakactie werd hier gecoördineerd door de dorpsraad. De dorpsraad doet dit
al vele jaren en ontving eerder hiervoor een prijs van de gemeente.

Afgelopen zaterdag verzamelde
zich bij ‘de brug bij de kerk’ een
aantal vrijwilligers. In totaal waren er
acht volwassenen en vier kinderen
aanwezig. Rond de klok van negen uur
werden veiligheidshesjes, tangen en
kruiwagens verdeeld.
De opruimwerkzaamheden ge-

beurden met een zekere routine. Het is
immers een jaarlijkse activiteit en vaak
weet men al waar gedumpt materiaal
te vinden is. Het afval wordt uiteindelijk verzameld bij het bruggetje en de
gemeente zorgt voor de afvoer van het
verzamelde afval. Griendtsveen ligt er
weer opgeruimd bij.

Koopzondagen Horst 2010

