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Hennepkwekerij
in Lottum opgerold
De politie heeft in de nacht van zondag op
maandag een inval gedaan bij een woning in Lottum.
In het pand aan de Konijnskampstraat bevond zich
een illegale hennepkwekerij. Bij de inval werden
negen personen, inclusief de huurder van het pand
aangehouden.

Free Style Haarmode wordt Praedé kappers

praedé
geeft jou ideeën

Wij, Cay Kleeven en medewerkers,
hadden behoefte aan een krachtigere
profilering die duidelijk maakt waar
wij voor staan. Een nieuwe naam en
styling. Onze slogan ‘geeft jou
ideeën’ is de belofte naar onze
klanten. U profiteert van een breed,
origineel en eigentijds aanbod van
ideeën. U ervaart de meerwaarde
voor uw eigen styling en wordt hierin
persoonlijk en deskundig geadviseerd.
In de Hallo hebben wij een prijsvraag
gepubliceerd: Wat of wie is volgens
jou Praedé?
Zaterdag 17 april om 15.30 uur
bekendmaking prijswinnaars
U bent van harte welkom. Voor iedere
klant ligt een kleine attentie klaar.

Meer informatie op onze
website: www.praede.com

Lambertusplein 7 | Horst
077 398 46 73

Tijdens de inval zijn zeshonderd
hennepplanten gevonden. De
waarde van de in beslag genomen
spullen wordt geschat op 250.000
euro. Ook werd illegaal stroom
afgetapt. De politie kwam de
hennepkwekerij op het spoor na
een anonieme melding over stankoverlast. Alle spullen zijn inmiddels
vernietigd.

De hennepgeur
vergeet je
nooit meer
Wijkagent Hans van Vulpen van
de politie Horst: “Bij de inval troffen
we een groot aantal jonge hennepplanten aan. Enkele verdachten
waren henneptoppen aan het knippen, waarvan we enkele tientallen
kilo’s aantroffen. Alle arrestanten zijn
ondergebracht in een cellencomplex
in Roermond en Venlo en krijgen een
dagvaarding voor ze de cel mogen
verlaten. Lik-op-stukbeleid noemen
we dit.”
Bij de arrestaties gaven alle
verdachten Aziatische achternamen op. Of alle namen echt zijn,

betwijfelt de agent. Een verdachte
was namelijk een bekende van de
politie en spreekt een onvervalst
Venloos dialect. “Maar daar brengt
hij zichzelf alleen maar dieper mee
in de problemen,” aldus Van Vulpen.
Volgens de wijkagent is het oprollen
van hennepkwekerijen een routineonderdeel geworden van de politie.

Anonieme tiplijn
werkt uitstekend
“Steeds vaker krijgen we anonieme meldingen binnen, waarna
we op onderzoek uitgaan. Eenmaal
op de getipte plek aangekomen ruik

je direct of het om een hennepkwekerij gaat. Als je de hennepgeur
eenmaal hebt geroken, vergeet je
die nooit meer.” Volgens de wijk
agent zijn in 2010 “al een behoorlijk
aantal hennepkwekerijen opgerold”.
Opvallend is dat de hennepkwekerijen steeds vaker binnen
de bebouwde worden gevonden.
Het merendeel van de hennepkwekers loopt tegen de lamp door
extreem stroomverbruik of door de
onmiskenbare hennepgeur. “Maar
vooral de anonieme tiplijn draagt bij
aan het oprollen van deze illegale
praktijken,” voegt de politiewoordvoerder uit Horst toe.
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Samenwerking rondom
100 jaar Gouden Peelhelm
Op 17 juni 2010 is het 100 jaar geleden dat de beroemde gouden helm uit 320 na Christus door turfstekers in
Helenaveen werd gevonden. Dit jaar komt de helm weer even terug naar de vindplaats. Een uitgelezen kans om de
Peel en de cultuurhistorie van Peel en Maas te promoten, vond een aantal cultuurhistorische instellingen. Zij gaan
samenwerken om de initiatieven in het jubileumjaar 2010 op elkaar af te stemmen.
De gouden helm is een internationaal befaamde topvondst. Hij wordt,
tezamen met de bij de helm gevonden
restanten van schoeisel, muntjes,
een mantelspeld en stukken leer,
tentoongesteld in het Rijksmuseum
van Oudheden in Leiden. Er zijn veel
mythen en sagen rondom (de vondst
van) de helm. Wie was de Romeinse
officier die de gouden helm verloor?
Waar kwam hij vandaan en hoe zag
zijn dagelijks leven er uit? Hoe raakte
hij in Brabant en Limburg verzeild
en wat deed hij hier? Maakte hij een

Oplage 18.500 exemplaren
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De beroemde gouden helm uit 320 na Christus
dienstreis, of had hij afscheid genomen van het leger en keerde hij terug
naar huis, of naar een stukje aangewezen land? Een aantal cultuurhistorische
instellingen wil graag antwoord op
deze vragen geven. Onderdeel van de
samenwerking is daarom het maken
van een documentaire rondom de
Peelhelm. Daarin worden verschillende verhaallijnen rondom de gouden
helm belicht. Zo wordt niet alleen
aandacht besteed aan de ontdekking
van de helm, maar ook aan de vele
mythen en sagen, het leven Gebbel
Smolenaars, één van de vinders van
de helm en het leven van de Romein
als bereden bodyguard van keizer
Constantijn (306-337 na Chr.). De
documentaire wordt op de jubileumdag gepresenteerd.

De documentaire is slechts een
van de initiatieven van de deelnemende partners. Dat zijn onder andere
Streekmuseum ‘t Land van Peel en
Maas Helden, Heemkundekring
H.N. Ouweling-Deurne, Dorpsraad
Helenaveen, Heemkundevereniging
Medelo Meijel, Peelmuseum America,
Peelverhalen.nl en archeoloog en initiatiefnemer M. Dolmans. Zij bundelen
hun initiatieven in het jubileumjaar
2010 en stemmen die op elkaar af.
Ook ondersteunen de partners elkaar
en voeren zij gezamenlijke PR. Verder
ontwikkelen zij educatieve projecten
en toeristische routes in Brabant en
Limburg, waaronder een ‘Gouden
Helm fiets/wandelroute’ door de
Peel. Daarnaast komen er meerdere
tentoonstellingen.

PLANTJESMARKT
BIJ PRAXIS

in de wacht gesleept. De coverband
krijgt een tour van twintig optredens
aangeboden. Over anderhalve
maand hoopt Campaign een eigen
nummer uit te brengen voor bij de
videoclip. Intussen stromen ook de
verzoeken voor optredens binnen.
“We wilden altijd al meer optreden
en die wens gaat nu in vervulling”,
lacht Josten.

Die wens
gaat nu in vervulling
Op 12 juni geeft Campaign
een ‘fans-bedank-concert’ in De
Lange in Horst. Iedereen met een
‘Campaignsjaaltje’ mag dan gratis
naar binnen.

Campaign winnaar van de ‘Public’s Favourite Award’

Te huur in het centrum van Horst:
Royaal vrijstaand woonhuis, van alle
comfort voorzien.
SCHERPE HUURPRIJS
Huurperiode ongeveer 6 mnd, of i.o.o.
Voor info of bezichtiging: 06-20808064

VANAF ZATERDAG 17 APRIL

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
Meer dan 5000 titels 2e hands boeken.
Steeds wisselende voorraad!
TerugBlik Veemarkt 7A Horst.
www.terugblik.net
Pootaardappelen en zaden
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

OP=OP!
Weekend-aanbieding

Plataanstraat 31
5802 EH Venray
openingstijden:

Lentebroodjes
ma-vr 09.00 - 21.00 uur

za 09.00 - 18.00 uur

4 voor e1,75

Vruchtenkruimelcake

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.

Afgelopen zaterdagavond heeft Rock coverband Campaign uit Horst
de publieksprijs gewonnen van The Clash of the Cover Bands 2009-2010.
In Poppodium 013 in Tilburg streden acht finalisten om de hoogste eer.
Coverband Robinson uit Maastricht werd door de vakjury verkozen tot
algemeen winnaar en eindigde op de eerste plaats.
Gitarist Geert Josten van
Campaign: “Wat een avond. Dit
vergeten we nooit meer. We traden
om precies 20.00 uur op en het
liep als een trein. Vanaf de eerste
tot de laatste noot! Tja, en toen
moesten we wachten tot de laatste
band had gespeeld en de uitslag
bekendgemaakt werd. Ik kan je
vertellen dat het dak eraf ging nadat
wij tot publiekswinnaar werden
uitgeroepen.” Onder de ruim 2.000
bezoekers in Poppodium 013 waren
veel fans van de Horster band. Onder
hen ook burgemeester Kees van
Rooij en wethouder Leon Litjens.
Campaign heeft met het winnen
van de ‘Public’s Favourite Award’,
ook een cd-contract met videoclip

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.

Campaign wint
publieksprijs

In diverse smaken e 3,95
“ Goed luisteren biedt altijd
uitzicht op de oplossing.”
mr. Christianne Gommans

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

woensdag = brooddag
4 broden halen
slechts 3 betalen
LOTTUM - WELL
Tel. 077-4631690 -Tel. 0478-503702

Vers uit eigen kwekerij Medinilla
(kamerplant). Iedere vrijdag verkoop
particulieren van 14.00 tot 17.00 uur,
Klassenweg 47 Sevenum
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50 % KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Hortensia’s 125 srt.
Taxus v.a. € 1,65, Laurier v.a. € 0,80
Buxus € 0,45 - Hosta’s, vaste planten
diverse soorten Viburnum grote Coniferen v.a. € 3,50
www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg, Maasbree
Open op zaterdag van 9.30 - 16.30 uur
of bel: 06-40327108 / 077-4653283
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‘Koninklijk’ bezoek in Horst
Dinsdagmiddag bracht de Walbeckse Spargelprinzessin Tanja Roosen een bezoek aan Horst aan de Maas.
Het bezoek stond geheel in het teken van de opening van het aspergeseizoen in Spargeldorf Walbeck, net over de
grens bij Arcen. Sinds 2002 onderhouden Horst aan de Maas en Walbeck nauwe banden, die telkens bij de start van
het aspergeseizoen worden aangehaald.

Asperges

door onze bakkers
verwerkt tot
heerlijke Peel en
Maas pareltjes
HORST • MAASBREE

Burgemeester Van Rooij ontvangt de Duitse afvaardiging
De Duitse aspergeprinses was met
zes wielrenners en ‘Spargelgrenadier’
Franz-Josef Heyer, op Sternfahrt in de
Euregio. De Duitse afvaardiging wil met
de ‘Sternfahrt’, een fietstocht door de
Euregio, de aandacht vestigen op de
start van het aspergeseizoen. Eerder
die dag bezochten onze oosterburen

de burgemeester van Geldern, de stad
Kleve en Kevelaer.
Op het gemeentehuis van Horst
aan de Maas kreeg burgemeester Van
Rooij de eerste Walbecker asperges
aangeboden. Daarnaast ontving de
burgemeester een uitnodiging om deel
te nemen aan de ‘Spargelumzug’ in

Walbeck, op zondag 2 mei. Omdat de
burgemeester die dag elders verplichtingen heeft, zal wethouder Loes
Wijnhoven op de uitnodiging ingaan.
Aanstaande zondagmiddag is de
aspergeprinses te gast in museum De
Locht waar dan het Limburgse aspergeseizoen geopend wordt.

Onthulling borstbeeld
Eduard van de Griendt
In Griendtsveen vindt op zaterdag 24 april, om 14.00 uur, de
onthulling plaats van het borstbeeld
van Eduard van de Griendt. Het
borstbeeld komt op de hoek van
de Pastoor Hendriksstraat en de
Deurneseweg te staan. Na de onthulling is er in gemeenschapshuis De
Zaal aan de Lavendellaan een informeel samenzijn met koffie en vlaai.
Fanfare Renantia luistert de plechtigheid muzikaal op. Het borstbeeld
is gemaakt door Jean en Marianne
Bremers uit Helvoirt en is mede tot
stand gekomen door sponsoring

van het Rabobank Maashorstfonds
en Arte de Granito. Op 3 januari 1885
kochten de broers Eduard en Jozef
van de Griendt de grond waarop het
naar hen genoemde dorp is ontstaan.
Begin mei 1885, werd de Maatschappij
Griendtsveen door hen opgericht. Van
1897 tot 1915 woonde Eduard van
de Griendt en zijn vrouw Catharina
Maria van Meeuwen in Griendtsveen.
Villa Sphagnum was hun thuis in het
Peeldorp. Met name Eduard heeft aan
de wieg gestaan van Griendtsveen.
Hij is degene geweest die architect
Kooken uit Eindhoven in de arm heeft

Fusie Rode Kruis
gemeente Venray en
Horst aan de Maas
De afdelingen van het Rode Kruis in Venray, Meerlo-Wanssum en
Broekhuizen en Horst en Sevenum gaan samen verder. De drie verenigingen
gaan verder onder de naam Nederlandse Rode Kruis afdeling Horst aan de
Maas – Venray.
Reden voor de fusie is dat het
Nederlandse Rode Kruis maar een
afdeling per gemeente toestaat.
Hierdoor zou volgens de nieuwe
voorzitter Joop de Hoon vanwege
de gemeentelijke herindelingen
de afdeling Meerlo-Wanssum
en Broekhuizen moeten worden
opgesplitst. “Onze vrijwilligers waren
daar niet blij mee en dreigden
om ermee te stoppen. We hebben

toen met de verschillende besturen
besloten om onder een koepel verder
te gaan.”
Een andere reden voor de fusie
is dat de plaatselijke afdelingen
moeite hadden met het vinden van
bestuursleden. “Met een gezamenlijk
bestuur is het makkelijker om goede
leden te vinden en kunnen we de
organisatie professioneler opzetten,”
aldus De Hoon.

genomen om Griendtsveen op te
bouwen. Het was in vroeger jaren
hard werken in de Peel. De vele
verhalen van turfstekers getuigen
daarvan. Eduard zorgde goed voor
zijn werknemers. Hij liet een kerk
en scholen bouwen, een gemeenschapshuis en hij legde petroleumlicht aan in het dorp. Daarnaast
kwam er een klooster met gasthuis.
Een persoonlijk initiatief van Theo
van Mullekom (oud-inwoner van
Griendtsveen) werd overgenomen
door de dorpsraad en dat leidde tot
de komst van het borstbeeld.

HENK AARTS

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!

Beleef de barbecue!

Communie...
... barbecue!
vanaf

€ 7,45 p.p.

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

www.HenkAarts.com
Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Buurtbewoners Norbertuswijk richten plantsoen opnieuw in

Plantsoen Margrietstraat omgetoverd
tot multifunctioneel grasveld
Afgelopen zaterdag hebben vijftien bewoners van de Margrietstraat, Julianastraat en Westerholtstraat in de wijk Norbertus in Horst een duizendtal
planten gepoot en een omheining geplaatst op en rond het plantsoen aan de Margrietstraat. Een knap staaltje van saamhorigheid dat mede werd
gerealiseerd door de inzet van een vier leden tellende werkgroep.
Het aan de Margrietstraat gelegen
plantsoen had tot de zomer van vorig
jaar de vorm van een lange driehoek.
In het midden stonden bomen en
een struikenpartij die links en rechts
werden geflankeerd door stroken
gras. “Het plantsoen had in deze vorm
geen gebruiksfunctie. De kinderen
konden op de smalle stroken gras
nauwelijks spelen en de grasstroken
grensden direct aan de weg. We zijn
gaan nadenken over een andere opzet
en hebben onze plannen kenbaar
gemaakt bij de buurtbewoners en
deze daarna ingediend bij de afdeling welzijn van de gemeente”, zegt
Ton Peeters, een van de leden van de
werkgroep. “Wij wilden de beplanting
naar de randen van het plantsoen
verplaatsen, zodat er in het midden
een grote ruimte vrijkwam voor een
multifunctioneel grasveld.” Het plan
werd door de gemeente omarmd en
de werkgroep kreeg een subsidie.
Wonen Horst en Wijkcomité Norbertus
deden vervolgens ook een duit in het
zakje.

Kinderen kunnen
weer op het grasveld
spelen
Een eerste start met de gedaanteverandering van het plantsoen
kon worden gemaakt. Ton Peeters:
“Vorig jaar hebben we de beplanting
verwijderd. Alleen de vier karakte-

Buurtbewoners aan het werk
ristieke bomen zijn blijven staan.
Daarna werd het grasveld aangelegd.
Vanwege de extreem droge zomer
heeft het nieuwe gras niet goed
kunnen gedijen. We gaan het grasveld
daarom nu nogmaals inzaaien. Verder
heeft de gemeente ook ingestemd
met ons verzoek tot het aanleggen
van een trottoir langs het plantsoen
aan de zijde van de Julianastraat. Een
hele verbetering, omdat schoolgaande
kinderen nu een veiliger looproute
naar de Meuleveldschool krijgen.”

Open karakter maakt
het kindvriendelijker
De metamorfose van het
plantsoen is nu bijna een feit.
Speeltoestellen voor kleine kinderen
worden er niet geplaatst. Ton legt
uit: “Het in de Julianastraat gelegen
plantsoen werd voorheen al ingericht
als speeltuintje voor kleine kinderen. Wij wilden het plantsoen in de
Margrietstraat inrichten als grasveld
met een open karakter, waar meer-

dere vormen van vrijetijdsbesteding
mogelijk zijn. In de toekomst kunnen
er bijvoorbeeld verplaatsbare voetbaldoeltjes neergezet worden, maar
er is ook ruimte voor een picknick,
een spelletje Jeu de Boules of voor
een buurtbarbecue,” aldus Peeters.
De geldpot is op dit moment leeg.
Zodra er nieuwe financiële middelen
voorhanden zijn plaatsen de buurtbewoners waarschijnlijk nog een
zitbank en een tafeltennistafel op het
nieuwe grasveld.

Eerste
aspergeleergang in
Hegelsom
In Hegelsom kunnen aspergetelers vanaf september deelnemen aan een leergang over
aspergeteelt. Deze cursus is de
enige opleiding voor aspergetelers in Nederland.
De leergang start in september
bij Aceera, een projectbureau voor
de Nederlandse aspergebranche.
Volgens directeur Richard Wilms kwamen er in het verleden regelmatig
vragen van telers binnen of ze zich
ergens konden bijscholen. Omdat er
geen specifieke asperge-opleiding
in het reguliere onderwijs wordt
aangeboden, besloot Aceera om
dan maar zelf een cursus te starten.
Richard Wilms wil met de cursus
de bestaande kennis van de telers
bijwerken. “We proberen wat theoretische onderbouwing te bieden bij
de bestaande aspergepraktijk. We
besteden aandacht aan specifieke
onderwerpen als gewasbescherming,
maar ook aan algemenere ondernemerszaken zoals administratie en
personeelbeleid.”
“De cursus bestaat niet alleen
uit het overdragen van kennis van
Aceera naar de telers, maar de telers
kunnen ook van elkaar leren”, aldus
Wilms. “Binnen de aspergebranche
zijn er voorlopers die continu op zoek
zijn naar nieuwe manieren om asperges aan de man te brengen. Anderen
kunnen daar weer van leren.” Aceera
heeft al een aantal spontane aanmeldingen binnen, maar officieel is
de werving nog niet gestart. De leergang biedt plek aan vijftien telers die
in vier lesdagen in Hegelsom worden
bijgespijkerd in het aspergevak.

Start vaccinatiecampagne
tegen baarmoederhalskanker
Verstappen Verpakkingen is een familiebedrijf dat opgericht is in
1979. Wij ontwerpen en produceren thermogevormde verpakkingen, zoals
bijvoorbeeld de bekende blauwe champignonbakjes en aardbeienbakjes.
Alle faciliteiten zijn onder één dak gevestigd, van ontwerp tot aflevering.
Ons zeer flexibele team bestaat uit 40 medewerkers. Samen hebben wij al
jaren ervaring op de internationale markt voor thermogevormde verpakkingen. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar:

Teamleider productie

(meewerkend voorman)

Inpakmedewerker
Heb je belangstelling voor een van deze vacatures of wil je meer informatie
hierover? Bezoek ons dan op www.verstappenverpakkingen.nl.
Wij wensen geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.

Henri Dunantstraat 29
5807 ES Oostrum, NL
T +31 478 53 01 00
F +31 478 53 01 01
E info@verstappenverpakkingen.nl
I verstappenverpakkingen.nl

GGD Limburg-Noord is maandag gestart met HPV-vaccinaties. De vaccinatie beschermt tegen twee varianten van
het HPV-virus, die samen verantwoordelijk zijn voor 70 procent van alle gevallen van baarmoederhalskanker. In
Horst aan de Maas kregen 225 meisjes die vorig jaar 12 zijn geworden een uitnodiging om de prik te komen halen.
Baarmoederhalskanker is een ernstige ziekte. In Nederland krijgen elk
jaar ongeveer 600 vrouwen baarmoederhalskanker. Dat zijn er bijna twee
per dag. Jaarlijks overlijden er ongeveer 200 vrouwen aan de ziekte. Door
vaccinatie zijn meisjes voor een groot
deel beschermd tegen baarmoederhalskanker. Het vaccin beschermt niet
volledig, omdat andere varianten van
het HPV-virus ook baarmoederhalskan-

ker kunnen veroorzaken. Daarom blijft
het belangrijk om ook op latere leeftijd
regelmatig een uitstrijkje laten maken.
Daarmee is baarmoederhalskanker
in een vroeg stadium op te sporen,
en dus ook eerder te behandelen. In
Nederland krijgen vrouwen tussen 30
en 60 jaar elke vijf jaar een uitnodiging voor het uitstrijkje bij de huisarts.
Bijwerkingen
De bijwerkingen van de prik zijn

B&W bezoekt dorpsraad
Grubbenvorst
De dorpsraad van Grubbenvorst houdt op woensdag 21 april een
vergadering met het College van Burgemeester en Wethouders van
Horst aan de Maas.
Op de agenda staan onder andere de stand van zaken van het LOG
en het voorzieningsniveau in Grubbenvorst. Meer informatie is te
vinden op www.dorpsraadgrubbenvorst.nl.

meestal mild en slechts van korte
duur. Na de vaccinatieronde van vorig
jaar, waarbij circa 190.000 meisjes
werden ingeënt, bleek dat veel
meisjes na de prik last hadden van
een pijnlijke arm. Sommige meisjes
voelden zich een dag niet zo lekker.
Ernstige bijwerkingen werden niet
gezien. In totaal zijn in de gemeente
Horst aan de Maas 513 meisjes
uitgenodigd. Ook de meisjes die in
2009 hun prikken niet of niet allemaal
hebben gehaald kregen namelijk een
uitnodiging voor deze vaccinatieronde. Het vaccineren gebeurt in
‘t Gasthoês.
Prik en bescherm
Op www.prikenbescherm.nl
kunnen meisjes en ouders terecht
voor alle informatie over de vaccinatie. Op de website staan filmpjes van
verschillende deskundigen, ouders en
meisjes die de prik al dan niet hebben
gehaald. Er is ook een wekelijks chatspreekuur waar ouders en meisjes
hun vragen kunnen stellen.
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Aanstekelijke bevlogenheid
van SOS Meerlo-Wanssum
De 56-jarige Pappa Steven Vidyaakar uit Chennai (India) is zeer onder de indruk van de manier waarop de
vrijwilligers van SOS Meerlo-Wanssum zich voor zijn organisatie inzetten. Dat zei hij zaterdagavond tijdens een zeer
druk bezochte manifestatie ter gelegenheid van de start van de acties voor het nieuwe project van SOS MeerloWanssum: de mobiele school in Chennai (India). Door op een grote Aziatische gong te slaan, zette hij de acties in
beweging. De startmanifestatie van het project vond plaats in zaal ’t Brugeind in Meerlo.

Potgrondspektakel
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Geschikt voor tuin-,
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl

HET VOORJAAR KOMT
ER WEER AAN,
TIJD OM UW HUID
WEER TE LATEN STRALEN!

‘Pappa Steven’ op bezoek in Meerlo voor de aftrap
het project ‘Mobiele schoolbus’, opgezet door SOS Meerlo-Wanssum

In de maand april ontvangt u

Burgemeester Hans Gilissen van
Venray en locoburgemeester Ger van
Rensch van Horst aan de Maas waren
ook onder de indruk van de wijze waarop SOS Meerlo-Wanssum aan de weg
timmert. Gilissen sprak over ‘aanstekelijke bevlogenheid en de doordachte
aanpak’. Van Rensch roemde net als
Gilissen het werk van Pappa Steven
Vidyaakar in India en de professionele
manier waarop de vrijwilligers van SOS
Meerlo-Wanssum mondiaal aan het
werk zijn.

Aanwezigen waren
allen diep
onder de indruk
Pappa Steven legde tijdens een
indrukwekkende toespraak uit hoe de
situatie in Chennai is en dat veel analfabete bouwvakkers uit Noord-India in
Zuid-India neerstrijken om te werken
bij grote bouwprojecten. Omdat de
noorderlingen een andere taal spreken
dan de mensen in Chennai, gaan de
kinderen van de vaak zeer arme bouwvakfamilies niet naar school. Pappa
Steven start daarom met het project
Wings een mobiele school die op grote
bouwplaatsen wordt gestationeerd en
waar kinderen lessen kunnen volgen
bij leraren die hun taal wel spreken.
Bovendien wordt via deze school een
gezondheidsprogramma uitgezet en
krijgen de ouders ook gelegenheid om
informatie over allerhande zaken in

te winnen. Als een bouwproject wat
verder gevorderd is, wil Pappa Steven
bij de aannemers gedaan krijgen dat in
het pand in aanbouw of in een tent op
het terrein de lessen kunnen worden
voortgezet. Vaak duren bouwprojecten een jaar of twee en de mobiele
school ‘Wings’ zal tussen verschillende bouwplaatsen reizen om zoveel
mogelijk kinderen in deze afgelegen
gebieden rondom Chennai te bereiken.
“De school is de beste werkplaats”,
aldus het motto van de bevlogen Pappa
Steven.
Steven Vidyaakar heeft zelf als
weeskind op straat geleefd en heeft
dankzij financiële adoptie de kans
gekregen zich te ontwikkelen tot de
man die hij nu is: een pappa voor de
verstotelingen in de miljoenenstad
Chennai. Pappa Steven: “Het grootste
probleem van de wereld is niet aids,
het is verlatenheid, eenzaamheid,
niemand hebben die om je geeft.” Hij
wil dit probleem in Chennai aanpakken, dag voor dag, stapje voor stapje.
Hij volgde zijn opleiding in Calcutta bij
Moeder Theresa, maar besloot dat hij
sociaal werker wilde zijn zonder koppeling met een religie. Voor zijn werk
is hij genomineerd voor de Ghandi
Award die uiteindelijk gewonnen is door
Nelson Mandela. Die nominatie vindt
hij wel fijn, maar de grootste waardering kreeg hij van één van zijn eerste
kinderen. Op de school van de jongen
moesten papieren worden ingevuld
en toen hem gevraagd werd naar de

‘Pappa Steven’ weet
hoe een verstoteling
zich voelt
De startmanifestatie bestond verder
uit dans, muziek van Pig’s Nose en
een première van de film Mieke and
Friends, een kunstproject van keramiste Mieke van Uden. Ook bijzondere
videoclips van filmmaker Marijn Poels
en cameraman Juul Thielen over het
nieuwe project passeerden de revue.
Wethouder Van Rensch was onder
de indruk van de manier waarop de
filmmakers de positie van SOS in de
twee gemeenten Horst aan de Maas en
Venray filmisch tot uitdrukking hebben
gebracht. Onder de vele belangstellenden waren ook veel kunstenaars die de
première van de documentaire wilden
meemaken en de kunstwerken van de
collega-kunstenaars wilden bezichtigen.
Zaal Brugeind in Meerlo was voor deze
gelegenheid deels ingericht als een
galerie.

Week van de goede doelen
in Meerlo geslaagd
De week van de goede doelen in Meerlo zit er op. Mede door de inzet van alle collectanten en
vrijwilligers is de actie soepel verlopen. Er is een bedrag opgehaald van 6.389,79 euro.
Gezien het fraaie resultaat
wordt volgend jaar op dezelfde
wijze een gezamenlijke collecte

gehouden. De lijst wordt dan
mogelijk uitgebreid tot elf fondsen
(dit jaar waren dat er acht). Jantje
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naam van zijn vader antwoordde hij:
“Pappa.” Vervolgens vroegen ze naar de
naam van zijn moeder, en toen zei hij
opnieuw: “Pappa.” Pappa Steven geeft
zelf aan: “Hier kan geen Nobelprijs tegenop, ik ben een vader en een moeder
voor mijn kinderen en dat is de mooiste
prijs die ik kan krijgen.” Hij werkt dag
en nacht voor zijn verschoppelingen en
SOS Meerlo-Wanssum gaat hem daarbij
de komende drie jaren helpen.

Beton, het Prinses Beatrixfonds
en de Hartstichting sluiten
volgend jaar waarschijnlijk aan.

op een gezichtsbehandeling* van
60 minuten. Deze behandeling boekt
u nu dus voor  39,50 in plaats van
 49,50. Uiteraard ontvangt
u voorafgaand aan de behandeling
een persoonlijke huiddiagnose
zodat de behandeling op uw huid
en wensen worden afgestemd.
*De behandelingen worden uitgevoerd met de producten van Dermalogica

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

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Op zoek naar een fiets met karakter en stijl?
Kom dan naar Rijwielspeciaalzaak Ger Kellenaers
in Lottum. De E-bike specialist in de regio!

Donderdag 22 april en vrijdag 23 april

Occasion day

Vrijdag 23, zaterdag 24 & zondag 25 april:

voorjaarsshow in Lottum

• We hebben een mooie collectie (elektrische) fietsen samengesteld
voor 2010 van Gazelle - Batavus – Sparta en ATB’s van FOCUS.
• Zowel binnen als buiten (overdekt) veel keus en aanbiedingen in
fietsen en accessoires. Voor ieder wat wils.
• Gedurende deze dagen hebben we nog enkele overjarige modellen
in de aanbieding met hoge korting. op=op, weg=pech
• Maak een proefrit en overtuig uzelf.
• Fitness apparatuur van Batavus (hometrainers en looptrainers).
• Officieel dealer van: Gazelle, Sparta, Batavus, Loekie, Focus.

GGER KELLENAERS
RIJWIEL
SPECIAAL
ZAAK

Lottum

Openingstijden:
do 09.00 – 18.00 uur
vr 09.00 – 18.00 uur en
18.30 – 20.00 uur
za 09.00 – 16.00 uur
zo 10.00 – 16.30 uur

De Steegh 13, 5973 PZ Lottum • tel. 077 – 463 28 93
e-mail: info@gkbikes.com • web: www.gkbikes.com
Ruime parkeergelegenheid voor de deur
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Aantal en einddatum veranderen niet

Asielzoekers langer in Tienray
Asielzoekers in het voormalig klooster in Tienray zullen daar binnenkort langer verblijven. Het COA heeft de gemeente namelijk gevraagd om de
Tijdelijke Noodvoorziening om te zetten in een Alternatieve Tijdelijke Capaciteit. Dat betekent dat asielzoekers minder snel doorstromen naar een andere
locatie. Het maximale aantal op te vangen asielzoekers verandert echter niet, en dat geldt ook voor de afgesproken eindtermijn van de opvang.
Sinds bijna een jaar worden in
Tienray in het voormalige klooster
asielzoekers opgevangen. Het hotel
heeft indertijd de functie gekregen
van een tijdelijke noodvoorziening.
De gemeente maakte met het COA
heldere afspraken over het maximaal
op te vangen aantal asielzoekers (191)
en over de eindtermijn van de opvang
(juli 2011).

Samenwerkingsproces
via inwonersoverleg
naar tevredenheid
Het aantal asielzoekers is de laatste
weken echter fors afgenomen, omdat
er elders meer opvangcapaciteit is.
Het gaat dan om asielzoekers die in
afwachting zijn van hun eerste gesprek
met het COA en die net Nederland binnengekomen zijn. De gemiddelde verblijfsduur varieert van enkele weken tot
maximaal vier maanden. De doorstroom
gaat vrij snel en is ook erg groot. Het
COA heeft nu gevraagd om Tijdelijke
Noodvoorziening (TNV) in Tienray om
te mogen zetten in een Alternatieve
Tijdelijke Capaciteit (ATC). In een ATC

worden asielzoekers gehuisvest die al
een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend. Zij zijn dus in
afwachting van een uitspraak op hun
verzoek. De gemiddelde verblijfsduur is
twee tot zes maanden en de doorstroming is beperkt. Het blijft echter
een tijdelijke voorziening: nadat een
beslissing op het ingediende verzoek
genomen is stromen de asielzoekers
door naar een andere opvanglocatie.
Het maximale aantal op te vangen
asielzoekers blijft dus gehandhaafd.
De gemeente hield donderdag een
extra bijeenkomst van het inwonersoverleg. Daar werd de mededeling
rustig ontvangen, laat Arjanne van ’t
Klooster, lid van het inwonersoverleg
en secretaris van de Dorpsraad weten.
“De Tijdelijke Noodvoorziening heeft
tot nu toe niet voor grote problemen
gezorgd. De afspraak met betrekking
tot de einddatum blijft gehandhaafd en
dat geldt ook voor het maximaal aantal
asielzoekers. De asielzoekers zullen nu
langere tijd in Tienray verblijven. Maar
doordat ze een programma gericht op
eventuele integratie krijgen aangeboden, zullen ze minder op straat
zijn. De afgelopen maanden hebben

De Tijdelijke Noodvoorziening in Tienray wordt omgezet
in een Alternatieve Tijdelijke Capaciteit
we geleerd dat het opvangen van
asielzoekers een samenwerkingsproces
is tussen de organiserende partij en de
inwoners van Tienray.

Aanvraag past
binnen de kaders
Dit proces verloopt via het inwonersoverleg naar volle tevredenheid.”
De dorpsraad heeft de kwestie nog
niet intern besproken. Het College van
Burgemeester en Wethouders heeft

KWIK-REP

dinsdag positief besloten. “Op zich
verandert er niet veel. De aanvraag
van het COA past binnen de gestelde
kaders”, laat een woordvoerder van de
gemeente weten. “Wij wilden echter
eerst overleggen met de inwoners.”
Het COA wil de wijziging zo snel
mogelijk doorvoeren. Dat betekent
echter niet dat de mensen die nu in
de TNV verblijven meteen verhuizen.
“Zij stromen door als gepland. De
overgang gaat dus stapsgewijs”, aldus
een woordvoerder van het COA.

Drukte op
Horster
carbootsale
De omgeving van de kasteelruïne
in Horst vormde afgelopen zondag het
decor voor een carbootsale. Al vroeg
in de ochtend kwamen vele honderden
bezoekers een kijkje nemen in de kofferbak van de verkopers. De organisatie
deelde aan het eind van de middag mee
dat zo’n 1.000 bezoekers het evenement
hadden bezocht. Carbootsale is het
verkopen van tweedehands spullen in de
directe nabijheid van de auto waarmee
deze zijn aangevoerd. De carbootsale
vindt dit jaar nog zeven keer plaats om
en nabij de kasteelruïne van Horst.

OLS snel op
erfgoedlijst
Tweede Kamerlid Ger Koopmans
wil er vaart achter zetten om het OLS op
de Werelderfgoedlijst van de Unesco te
krijgen. Koopmans gaf op 11 april een toespraak in het OLS hoés in Grubbenvorst. Hij
meldde dat hij contact had gehad met de
staatssecretaris van Onderwijs en Cultuur
over plaatsing van het Oud Limburgs
Schuttersfeest op de Werelderfgoedlijst.
Die verzekerde Koopmans ervan op korte
termijn werk te maken van de ondertekening van de aanvraag.

Ex-medewerkers
Janssen de Jong
gedagvaard
Negen gemeente- en provincieambtenaren en drie ex-medewerkers van
wegenbouwbedrijf Janssen de Jong Infra worden voor de rechter gedaagd.
Dit maakte het Openbaar Ministerie zaterdag bekend. Het OM verdenkt de
gedaagden van ambtelijke corruptie en omkoping. De rechtbank in Den
Bosch begint in juni met de behandeling van de zaak.

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

www.kwik-rep.nl

In januari 2009 pakte justitie
negen ambtenaren op, acht in Limburg
en één in Spijkenisse. Zij werden
verdacht van het aannemen van steekpenningen.

Verdachte ambtenaren ontslagen of op
non-actief gesteld
Verder zouden zij Janssen de
Jong vertrouwelijke informatie hebben verstrekt over projecten van
de gemeenten Heerlen, Landgraaf,
Voerendaal, Maastricht, Nuth, SittardGeleen, Spijkenisse en de provincie
Limburg. Op een uitzondering na, zijn
de verdachte ambtenaren inmiddels
ontslagen of op non-actief gesteld.
Sinds 1 maart van dit jaar heeft
Janssen de Jong Infra een nieuwe
directie bestaande uit Johan Janssen
en Joep Brouns. Onder hun verantwoordelijkheid valt het ‘Infra-cluster’.
Algemeen directeur Johan Janssen:
“Er wordt zoveel gezegd en
geschreven in de media, maar niet
alles is wat het lijkt. Zo zijn twee
medewerkers uit Zuid-Limburg medio
vorig jaar ontslagen en een derde uit
Spijkenisse drie jaar geleden. Geen van
allen waren werkzaam in Horst.”

Janssen is van mening dat door
alle negatieve publiciteit het Horster
bedrijf opdrachten misloopt. Het OM
heeft nog niet beslist of Janssen de
Jong Infra zelf wordt vervolgd op verdenking van het omkopen van ambtenaren. “Mocht tot vervolging van
Janssen de Jong Infra worden besloten
en een veroordeling volgt, heeft dat
consequenties voor de toekomst. We
mogen dan wellicht geen overheidsopdrachten meer uitvoeren,” aldus de
wegenbouwer.
Toch ziet de 41-jarige directeur
de toekomst positief in. “Ik ga uit
van eigen kracht binnen ons bedrijf.
Wanneer wij onregelmatigheden aantreffen, nemen wij direct maatregelen.
Dat is ook de reden waarom de drie
medewerkers zijn ontslagen.

Ik zie de toekomst
met vertrouwen
tegemoet
Wij zijn een integer bedrijf en
leveren uitstekend werk aan klanten.
Dat was zo, en dat blijft zo.
Ik zie alle ontwikkelingen rondom
deze affaire dan ook met vertrouwen
tegemoet,” besluit Johan Janssen
zijn reactie.
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Gebruik website
HALLO Horst aan de Maas
Twee weken geleden hebben wij een artikel geplaatst over hoe u onze website www.hallohorstaandemaas.nl
kunt gebruiken. Deze week nog meer handige gebruiksmogelijkheden van deze website.

icoon (2)

René van Helden en Peter Alards fietsen voor het goede doel van
Luxemburg naar Nijmegen.

Succesvolle
eerste
editie van
Nikspack

geeft u nog meer informatie omtrent
de activiteit. U kunt ook een foto laten
bijplaatsen. De foto kunt u, met een
korte toelichting, verzenden naar
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Poll: Iedere week wordt in HALLO
Horst aan de Maas een poll geplaatst.
Op de website kunt u stemmen op
deze poll maar kunt u ook uw mening
hierover geven. Er ontstaan vaak interessante discussies die wij weer gebruiken voor de uitslag van de poll die
twee weken later in HALLO verschijnt.
De poll vindt u aan de rechterzijde
op de startpagina van
www.hallohorstaandemaas.nl.
Sticker aanvragen: Als u een
nee/nee sticker op uw brievenbus
heeft geplakt maar u wilt toch iedere
week HALLO Horst aan de Maas thuisbezorgd hebben, dan kan dat. U kunt
hiervoor een HALLO-sticker aanvragen

via onze website. Deze plakt u naast
de nee/nee sticker zodat de bezorger
weet dat hij wel HALLO mag bezorgen.
Filmpjes en fotoreportages
bekijken: Bij sommige artikelen kunt
u fotoreportages en filmpjes bekijken.
Als u op het icoon (1) klikt, komt
u terecht in een fotoalbum over dat
betreffende artikel. Het icoon (2)
geeft toegang tot een filmpje dat
over het item gemaakt is. U kunt ook
rechtstreeks naar www.hallofoto.nl en
www.hallovideo.nl gaan. Daar vindt u
een overzicht van alle reportages die
er tot nu toe gemaakt zijn.
Nu u helemaal op de hoogte bent
van alle functionaliteiten van onze
website, nodigen we u uit om eens
een fotoreportage op onze site te
bekijken of te reageren op de poll van
deze week. U bent van harte welkom
op www.hallohorstaandemaas.nl

Sinds 1967 zijn wij een naam in de land- en tuinbouwmechanisatie. VCA, SCM en STEK gecertificeerd, lopen
wij voorop in de verkoop en productie van land- en
tuinbouwmachines. Als exclusief JOHN DEERE dealer
zijn wij enerzijds een landbouwmechanisatiebedrijf en
anderzijds producent van COENDERS speciaal machines,
welke met name worden ingezet in de land- en
tuinbouw en de plantenkwekerij. Meer info kunt U
vinden op onze website: www.coenderslottum.nl

Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten
voor de volgende functie:

1e Monteur (m/v)
Tractoren en landbouwwerktuigen

Wij vragen:
• Enkele jaren ervaring in soortgelijke functie;
• MBO werk en denk niveau;
• Kennis en ervaring met landbouwmachines in de ruimste zin van het woord;
• Accuraat en zelfstandig kunnen werken;
• Enige beheersing van de Engelse taal;
• Kennis van Windows;
• Rijbewijs B.
Afgelopen zaterdag vond de eerste
editie van Nikspack plaats in OJC
Niks. De organisatie is zeer verheugd
mede te delen dat dit nieuwe festival
succesvol bevallen is van haar eerste
editie. Een goed gevuld OJC Niks,
een magistrale sfeer, twee bruisende
area’s, 4 vette bands en 3 hippe dj’s.
Volgend jaar zal Nikspack terug keren
met een bescheiden uitbreiding. Zorg
dat je er weer bij bent!

Wij bieden:
• Een zelfstandige functie in een klein en prettig teamverband;
• Een afwisselde baan bij een gerenommeerd bedrijf;
• Salaris overkomstig leeftijd en ervaring.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie
binnen 14 dagen te sturen naar:
COENDERS LOTTUM B.V.
Postbus 8815 , 5973 ZG Lottum, t.a.v. Dhr. P. Bouten
Of per e-mail : p.bouten@coenderslottum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld!

Mountainbikers René van Helden uit Melderslo en Horstenaar
Peter Alards doen in september mee aan de fietstocht Duchenne
Heroes. Om mee te kunnen doen, moeten de heren minimaal 2.500
euro sponsorgeld meebrengen. Daarom organiseren Van Helden en
Alards deze maand een loterij. Het totaalbedrag aan sponsorgeld
van de fietstocht wordt besteed aan onderzoek naar de ziekte van
Duchenne, een erfelijke spieraandoening.
De Duchenne Heroes fietsen vanaf 12 september in een 700
kilometer lange tocht van Luxemburg naar Nederland. Die route wordt
verdeeld over zeven etappes van gemiddeld honderd kilometer.
Onderweg komen de rijders door vier landen.
De loten voor de loterij worden huis-aan-huis verkocht. Daarnaast
zijn ze te koop bij Spar Melderslo, E.P. Coenders, Globe Reisburo en
tankstation Esso Vissers in Horst en tankstation Esso de Weel in
Sevenum. Deelnemers aan de loterij dingen mee naar een lcd-tv met
home cinema set, een weekendje weg voor twee personen en een
gesigneerd shirt van VVV. De trekking is op 3 mei.

Verdien

bestedingsbonnen!

Bij uw aankoop, in de periode van 18 tot 30 april
ontvangt u een bestedingsbon, welke u bij uw
volgende aankoop kunt gebruiken.

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Verloren/gevonden en te koop
aangeboden: U kunt op de website
zelf een gratis advertentie plaatsen
om overtollige huisraad te verkopen of
om een verloren of gevonden artikel
onder de aandacht te brengen. U klikt
daarvoor op het kopje ´marktplaats´.
Hier kunt u zelf uw bericht plaatsen
door middel van een formulier dat u
kunt invullen en verzenden. Uw bericht wordt dan meteen op de website
geplaatst.
Agendapunten toevoegen: De
agenda op www.hallohorstaandemaas.nl
is ook interactief. U kunt zelf agendapunten toevoegen op de website.
Hiervoor klikt u op het pijltje naast het
woord agenda. U ziet dan de mogelijkheid ´Zelf uw agendapunt toevoegen´.
Er is ook een mogelijkheid tot het
toevoegen van een achtergrondartikel
met betrekking tot het agendapunt. Zo

ATB’ers fietsen voor
goede doel

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

icoon (1)

De korting op uw volgende aankoop kent zodoende dan ook
geen grens. Het is zelfs mogelijk dat u het artikel geheel gratis
mee uit onze winkel kunt nemen.
Bij elke bestede e 50,- ontvangt u van ons een
bestedingsbon t.w.v. e 2,50
n Deze is alleen in de maand mei inwisselbaar.
n De bestedingsbonnen dienen gestempeld en afgetekend
te zijn en voorzien van datum van uitgifte
De
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Galerie Judy Straten houdt
presentatie in Milaan
Galerie Judy Straten uit Horst mag van 14 tot en met 19 april op de Salone del Mobile in Milaan haar visie tonen
over Art & Design. Wie is Judy Straten en wat maakt haar galerie tot een succes?

Galeriehoudster Judy Straten: “Een galerie runnen is pure passie”
Judy Straten is 39 jaar en woont
met haar gezin in Horst. “Veertien jaar
geleden is mijn wereld geheel
veranderd. Na een jaar van bezinning
ging ik studeren aan de Hoge School
voor de Kunsten in Arnhem. Tijdens
mijn studie kon ik een baantje krijgen
bij de toenmalige Galerie Marijke
Raaijmakers in Grubbenvorst. Na mijn
afstuderen in 2002 kreeg ik de
gelegenheid om de galerie over te
nemen. Een galerie runnen is geen
baan maar een passie”, weet de
galeriehoudster. “Geen werkdagen van
negen tot vijf en van maandag tot en
met vrijdag. Je bent elk moment van
de dag bezig met kunst, organiseren,
netwerken, oriënteren en absorberen.
Ik begeleid kunstenaars die met de
galerie samenwerken en organiseer
exposities om hun kunstwerken onder
de aandacht van het juiste publiek te
brengen. Dat doe ik onder andere door
deel te nemen aan beurzen. Zoals bij
alles heb je hierin kwaliteitsgradaties.
Als je als galerie bij de betere beurzen
wordt toegelaten, werkt dit voor een
kunstenaar ook bevorderlijk.”

Normale werktijden
ken ik niet
Vanaf de overname had Judy een
duidelijke visie over haar galerie en
kunst. Kunst kon volgens haar gevoel
niet losgekoppeld worden van overige
artistieke uitingen zoals ontwerpen,
mode, dans en theater. Het ontbrak
haar echter op dat moment nog
aan ervaring. De uitstraling van de
toenmalige locatie van de galerie
in Grubbenvorst klopte niet met het
beeld dat zij voor ogen had. Zij wilde
een plek waar artistieke disciplines
elkaar zouden ontmoeten, alleen
gescheiden door een dunne scheidslijn. Een plek waar men hedendaags
creatief denken en de visualisatie
ervan kon ontdekken en ervaren.
In 2008 verhuisde de galerie van
Grubbenvorst naar Horst in het pand
van het voormalig Tapijthuis aan de
Schoolstraat. “Na een verbouwing voldeed het pand aan al mijn eisen. Hier
kon ik mijn visie verwezenlijken. Het

huidige pand heeft een grote expositieruimte, Space 1, waar hedendaagse
en actuele kunst geshowd wordt.
Elke zes weken krijgt deze ruimte een
andere sfeer doordat er weer andere
kunstenaars aan bod komen. De kleinere ruimtes, Space 2 en Space 3, worden gebruikt als projectruimtes voor
designpresentaties of kunstenaarsprojecten. Ook de bestaande kunstuitleen
heeft een nieuwe look gekregen en
de videokamer vormt een nieuw onderdeel binnen de galerie. Hier wordt
permanent videokunst getoond. Wat ik
zelf als een grote aanwinst beschouw
is de designartshop”, zegt Judy. “Een
shop waar je leuke designaccessoires
van bekende en jonge labels kunt
verkrijgen.”

“Fashion is een discipline die ik naast
Art & Design graag wil onderzoeken
en presenteren”, zegt Judy. “Hierdoor
groeit de galerie tot een concept-galerie, waar het concept en de visualisatie
ervan het belangrijkste is. De traditionele vorm van een galerie krijgt het
moeilijk de komende jaren. Dit komt
volgens mij door de globalisering en
gedragsverandering van culturen. Men
wil meer tegelijk en intensief ervaren.
En daar wil ik graag op inspelen.”

Op zondag 18 april presenteert zich tijdens de vijfde Kakelvers
wederom aanstormend cabarettalent in ’t Gasthoês in Horst. Op het
podium van Kukeleku staan achtereenvolgens Steef Janssen, Arie Blok
en Ronald Smink. Het programma begin om 20.00 uur. Kaarten zijn
verkrijgbaar via www.kukeleku.com.
De in Venray geboren en
getogen Steef Janssen presenteert
zich als eerste aan het publiek.
De organisatie is er trots op dat ze
dit jaar ook een cabarettalent in de
buurt heeft gevonden. Daarna is het
de beurt aan Arie Blok. Hij speelt een
gedeelte uit zijn voorstelling Stormen
en Zwaarden. Na de pauze is het
podium voor Ronald Smink. Hij speelt
een deel uit zijn debuutprogramma
Bor Knok, koffers vol absurdistisch
materiaal. Ronald komt uit Joure.
Daar is weinig te beleven, dus staart
hij urenlang naar het plafond en laat
zijn gedachten de vrije loop. Dit
levert koffers vol absurdistisch
materiaal op die, in combinatie met
fysieke gebaren en zijn Friese
tongval, hem tot een karakter op het
podium maken. Ronald Smink heeft
de dynamiek van een stand-upper
met het avondvullende programma
van een cabaretier. In 2007 won hij
zowel de publieks- als de juryprijs op
het Groninger Studenten Cabaret
Festival. Daarnaast maakt hij deel uit
van de Comedy Explosion van het
Comedy Theater in Amsterdam.
Ronald Smink te gast in ’t Gasthoês
(foto Kars Tuinder)

Zwervende straatmuzikant
strijkt neer in
muziekcafé De Buun

Traditionele galerieën
krijgen het moeilijk
Samen met haar team begon Judy
in 2008 designers te vertegenwoordigen. Mede hierdoor is de galerie vertegenwoordigd tijdens Dutch Design
Week Eindhoven in oktober. Ook nam
de galerie deel aan de internationale
beurs voor Autonoom Design Object
Rotterdam begin februari. Inmiddels
heeft Art & Design een plek gekregen
bij Galerie Judy Straten. Dit leidde er
mede toe dat zij nu een presentatie
mag geven in Milaan. Steeds op zoek
naar iets nieuws nam Judy vorig jaar
contact op met Marly Gommans, een
ontwerpster die in 2008 afstudeerde
aan Design Academie in Eindhoven.
Marly woont en werkt sinds enige jaren in Tilburg. “Ik vroeg of zij interesse
had om in samenwerking met de galerie een presentatie te geven tijdens de
Dutch Design Week in Eindhoven. Voor
die presentatie heeft zij een concept
uitgewerkt en gemaakt en daarmee
was de serie Dressed wood een
feit.” Dressed wood is geïnspireerd
op de detaillering vanuit de mode.
De presentatie was begin dit jaar te
zien in de galerie en gaat nu mee
naar Milaan. Vanaf 22 april is Dressed
wood echter weer te zien in Horst.
Marly past met Dressed wood geheel
in de visie van Galerie Judy Straten.

Aanstormend
cabarettalent op podium
Kukeleku Horst

Vrijdag 16 april
”riVErBEaTS”
Sanjo & Son-E
ZaTErdag 17 april
”raW gEnEraTion”
ZaTErdag 24 april
4dE VoorrondE
ClaSh of
ThE CoVErBandS
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Tommy Rooijakkers te gast in De Buun
Singer-songwriter Tommy
Rooijakkers verruilt op vrijdag
16 april zijn vertrouwde straat voor
het podium van café De Buun in
Horst. Het optreden is een try-out
voor een muzikale toer die voor deze

zomer gepland staat.
Rooijakkers zal zowel eigen nummers
als covers ten gehore brengen die
variëren van sentimenteel tot echte
rock ’n roll. Meer informatie op
www.debuun.nl.
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Aspergerie in museum De Locht Peeldag America
een succes
Het Nationaal Asperge- en Champignonmuseum De Locht staat op zondag 18 april in het teken van de asperge.
Onder het motto ‘Laat u Verrassen’ wordt hiermee het Limburgs aspergeseizoen geopend. Elke 50e bezoeker heeft
deze dag recht op een gratis driegangen aspergemenu. Bezoekers kunnen van 11.00 tot 17.00 uur een kijkje
komen nemen.

Zondag staat De Locht geheel in het teken van de asperge

Er staan op 18 april een groot
aantal activiteiten gepland die
betrekking hebben op de asperge.
Zo is er een culinair preuvenement en
kunnen bezoekers in ‘De Herberg’ van
het museum genieten van heerlijke
aspergegerechten. Ook wordt er deze
dag speciaal asperge-ijs geserveerd en
vindt de lancering van een nieuwe
snack, ‘de aspergestampbal’ plaats. In
het aspergemuseum kan men in alle
rust de gehele aspergecultuur bekijken
aan de hand van een film. Ook staan
er machines en materialen opgesteld
die bij de oogst worden gebruikt.
Een veilingklok stelt bezoekers in de
gelegenheid asperges te kopen door
middel van een druk op de knop,
zoals handelaren dat dagelijks doen
op de veiling.

Afgelopen zondag werd op de Peeldag in America allerlei kleding uit
vroegere jaren geshowd. Leden van toneelvereniging De Vrije Spelers uit
America lieten zien wat men in vroegere tijden droeg. Niet alleen de
‘zondagse’ kleding, vooral werkkleding en schoolkleding werden vakkundig getoond op de catwalk. De modeshow vond plaats ter gelegenheid van
de opening van het bezoekersseizoen van het Peelmuseum in America.

Alle deelnemers aan de modeshow in kledij van vroeger

Searing Quartet viert
jubileum voor thuispubliek
Het jazzorkest van Horstenaar Egbert Derix viert zijn derde lustrum
met een speciale jubileumtour. Een bijzondere stop voor het Searing
Quartet is op zondag 18 april bij muziekpodium Cambrinus in Horst.

Ondanks lage temperaturen en
een koude wind brachten honderden
belangstellenden afgelopen zondagmiddag een bezoek aan de Peeldag.
Het Peelmuseum werd in april 2008
geopend. Het lijkt een traditie te
worden om het museumseizoen te
openen met een groots opgezette dag.
In 2009 werd het seizoen namelijk ook
al geopend met een Peeldag. Voor

bezoekers waren dit keer tal van
activiteiten georganiseerd. Zo werd het
natte land geploegd met behulp van
oude tractoren, werden schapen
geschoren, manden gevlochten en
klompen gemaakt. De Peeldag werd
muzikaal ondersteund door joekskapel
Mekkelek Zat en het zangduo Mart &
Marion, dat traditionele dialectliederen
ten gehore bracht.

Vrijdag 16 april:

Tommy Rooijakkers
Aanvang 22.00 uur.
Entree vrij

www.debuun.nl

Egbert Derix speelt met Searing Quartet
voor eigen publiek (foto Brendan van den Beuken)

Hans
Theessink

in Cambrinus
Dinsdag 20 april is bluestopper
Hans Theessink te gast in
Cambrinus te Horst. De in
Oostenrijk woonachtige
Nederlander wordt in de
internationale blueswereld
gezien als een hele grote. Het
concert begint om 20.30 uur.

Het Searing Quartet werd vijftien
jaar geleden opgericht door jazzpianist Egbert Derix uit Horst en saxofonist Peter Hermesdorf. In die vijftien
jaar werd het kwartet compleet
gemaakt met wisselende muzikanten op bas en drums, maar Derix
en Hermesdorf vormden telkens de
harde kern. Optreden in Cambrinus is
voor Egbert Derix een soort thuiskomen. ”Het is zo ongeveer de 25e
keer dat ik er optreed. We spelen
door heel Europa, maar Cambrinus
blijft een uniek podium. Een prachtige plek met een prachtige sfeer en
altijd een echt luisterpubliek.”

Muzikaal optreden
Kleintje Kaf

Voor kinderen van 3-8 jaar.
Zondag 18 april om 15.00 uur

Atelier De Stal
Lemmeweg 3a, Sevenum
www.atelier-destal.nl,
info@atelier-destal.nl

Tijdens het speciale optreden
speelt het kwartet de favoriete
nummers van alle bandleden. Derix
omschrijft de muziek van zijn band
als “instrumentele Europese jazz met
uitstapjes naar andere werelddelen”.
De afgelopen jaren speelde het
Searing Quartet regelmatig samen
met de Britse zanger Iain Matthews,
maar voor de jubileumtour wordt
weer in de vertrouwde instrumentale
setting gespeeld.
Het concert op zondag 18 april
begint om 16.00 uur. Voor meer
informatie en reserveringen zie
www.cambrinusconcerten.nl.

Woensdag 21 april:

Spirituele avond
Aanvang 20.00 uur.
Entree E 7,50
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Bavaria-merchandise
Zaterdag uit Horst geleverd
Gratis advies

van de
Afbouw

Op zaterdag 17 april is de
jaarlijkse Zaterdag van de
Afbouw. Op die dag nodigen
honderden stukadoors, vloerenleggers, terrazzowerkers en
plafond- en wandmonteurs uit
heel Nederland huiseigenaren uit
om kennis te maken met hun
vakwerk. In Horst aan de Maas
doet Verhaag Parket uit Sevenum
mee aan de Zaterdag van de
Afbouw. Belangstellenden zijn
welkom van 09.00 tot 16.00 uur.
De afbouwvakman kan op
17 april bij u thuis langskomen
voor gratis en vrijblijvend advies.
Maar belangstellenden kunnen ook
zelf een bezoek brengen aan een
showroom of locatie in de buurt om
het werk van een afbouwvakman te
aanschouwen. Naast gratis advies
over het verbouwen of opknappen
van een huis, maakt iedereen die
tijdens de Zaterdag van de Afbouw
een offerte aanvraagt kans op 500
euro korting of een iPod. Voor veel
afbouwwerkzaamheden is het lage
btw-tarief van zes procent van toepassing. De Zaterdag van de Afbouw
is een initiatief van het Bedrijfschap
Afbouw.

LCD-scherm
voor
Twinkeling
Horst
Kleur Kinder- en Jeugdzorg
heeft haar dienstenpakket
kunnen uitbreiden dankzij een
gift van Rabobank Maashorst en
Stichting Aktiva. Kinderdienstencentrum Twinkeling in Horst
beschikt daardoor voortaan over
een groot LCD-scherm dat wordt
gebruikt voor therapieën bij
kinderen met een ontwikkelingsbeperking.
Het LCD-schem is een welkome
aanvulling op het dienstenpakket,
aldus ergotherapeute Maike Linders.
Kinderen en begeleiders bedienen
het zogeheten touchscreen door
aanraking. Vooral bij logopedie en
ergotherapie biedt dit meer mogelijkheden om de ontwikkeling van
kinderen te stimuleren. “Kinderen
gaan met behulp van deze methode meer praten, luisteren, kijken,
aanraken en bewegen”, vertelt
Maike Linders. Rob Knoops, directeur
Rabobank Maashorst reageert: “Dan
heeft deze gift de juiste bestemming
gevonden”. Rabobank Maashorst besteedt elk jaar een bedrag aan een
aantal goede doelen. Kleur mocht dit
keer 4.000 euro in ontvangst nemen.
De Stichting Aktiva die de integratie
van mensen met een verstandelijke
beperking in de gemeente Horst aan
de Maas bevordert, deed een aanvullende bijdrage, waardoor Kleur dit
systeem kon aanschaffen.

GCH Communicatie Groep uit Horst is door bierbrouwer Bavaria uitgekozen om een nieuwe webwinkel te
ontwikkelen. Het bijzondere is dat GCH niet alleen de technische kant van de zaak regelt, maar ook al het werk
achter de schermen wordt door GCH verzorgd.
Volgens webdesigner Jeroen
Schobbers heeft Bavaria totaal geen
omkijken naar de nieuwe webwinkel. “Als iemand via de site een
product koopt, komt de bestelling
direct bij ons binnen. Hier wordt
alles ingepakt en verzonden naar de
consument. Wij zorgen ervoor dat
voldoende producten op voorraad
liggen en dat de betalingen binnenkomen.”
In de webshop zijn een twintigtal Bavaria-producten te koop. Van
een blauwe parasol tot bierglazen.
Binnenkort ligt ook de speciale WKgadget van Bavaria in de virtuele
winkel. GCH bemoeit zich ook met
de inhoud van de webwinkel.
“Wij voegen producten toe en voeren wijzigingen door. Ook adviseren
wij Bavaria om meer rendement uit
haar webshop te halen. Zo bedenken we samen met Bavaria speciale
acties.”
De eerste gesprekken met de
bierbrouwer uit Lieshout dateren
volgens Schobbers van begin 2009.
“Bavaria was op zoek naar een bedrijf dat naast de warehousing ook

de webshop kon leveren. Dat is een
vrij unieke combinatie die niet veel
bedrijven in huis hebben.”
Voor Jeroen Schobbers was de opdracht van Bavaria wel erg bijzonder.
“Het is alleen al leuk om voor een

bedrijf als Bavaria te werken. Maar
we hebben ook nauw samengewerkt
met het Amsterdamse reclamebureau
Achtung, dat veel grote klanten in haar
portfolio heeft. Voor ons is deze webshop daardoor een mooi visitekaartje.“

Mariëtte Mode gerestyled
Met twee ingrijpende renovaties
werd het interieur van Mariëtte
Mode in Horst up-to-date gemaakt.
Twee jaar geleden werden de
dames- en herenafdelingen volledig
gerestyled en onlangs gebeurde dat
met de afdeling nachtmode en
lingerie. Resultaat: een moderne
winkel met een oppervlakte van
vijfhonderd vierkante meter.
De winkel bestond al langer, maar
zeven jaar geleden ging het roer om
en veranderde de naam in Mariëtte
Mode. Een eigentijdse modezaak voor
dames en heren, met zowel heel
trendy als de wat meer traditionele
mode. Mariëtte Mode is gehuisvest
aan de Doolgaardstraat 8 in Horst.

Starters
in de regio
Bedrijf

Kapsalon
Ellen Westland
Eigenaar Ellen Westland
Adres
Hoogstraat 8
Broekhuizen
Telefoon 077 374 53 79
Email
ea.westland@
kpnplanet.nl
Website Sector
Kapper
Start
01-03-2010
Activiteiten
Met veel plezier en toewijding ben ik de afgelopen
veertien jaar in de regio Utrecht
werkzaam geweest als zelfstandig kapster. Ik ben verhuisd
naar het mooie Broekhuizen en
wil hier graag mijn onderneming voortzetten. Bij mij
staat het leveren van een
moderne coupe centraal, en ik
hecht daarbij veel waarde aan
een persoonlijk advies. De tijd
nemen voor het bewerken van
het haar van klanten is daarbij
vanzelfsprekend. Om een
permanente kwaliteit te
kunnen waarborgen volg ik alle
trends en de nieuwste technieken. Ook volg ik cursussen om
up-to-date te blijven. Ik werk
vanuit mijn salon maar biedt
ook een mobile service aan
waarbij ik aan huis kom.
Momenteel werk ik in een
tijdelijke ruimte aan de
Hoogstraat 8 in Broekhuizen.
Eind 2010 hoop ik mijn klanten
te ontvangen in een nieuwe
kapsalon in Broekhuizen.
Doelgroep?
Dames, heren en kinderen.
Onderscheidend vermogen?
Het aanbieden van een één
op één kapperservice zowel aan
huis als in een goed ingerichte
kapsalon. Geen lange wacht- of
reistijden, en flexibiliteit in
openingstijden. De mogelijkheid om als klant een workshop
te volgen in het verzorgen en
stylen van het eigen haar.

LENTE AANBOD!

Kom gezellig kokkerellen
in de kookkelder!
Partykoken (8-24 personen)

SEVENUM
MAASBREESEWEG 54
Gelegen op een mooie locatie, op korte
afstand van centrum Sevenum, keurig
onderhouden vrijstaand woonhuis.
Vraagprijs:  289.000,- k.k

HORST
PR. MARGRIETSTRAAT 35
Keurige instapklare twee onder een kap
woning in rustige ruim opgezette straat,
beslist het bekijken waard.
Vraagprijs:  225.000,- k.k

Makelaardij
Winkelmolen
Steinhagenstraat 16, 5975 BG Sevenum
T 077-4671095

VOOR ONS VOLLEDIGE AANBOD ZIE WWW.MAKELAARDIJWINKELMOLEN.NL

Iets te vieren met: vrienden, vrijgezellen, personeel,
vereniging, bedrijf of familie. Kom een middag of
avond kokkerellen en heerlijk eten. Een keuze uit vele
beproefde recepten. Succes verzekerd!
Tevens kinderfeestjes (max.10 kinderen)
en kookcursussen.
José Janssen
Tienrayseweg 12
5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803
www.kookkelder-meerlo.nl
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De Vrije Akker:
oogsten op abonnement

Koopzondag Horst
in teken van kleur

Zelfoogsttuin De Vrije Akker in Grubbenvorst gaat zondag 18 april open. De officiële opening vindt plaats om
14.00 uur. De Vrije Akker is een initiatief van Moniek van Hirtum uit Grubbenvorst en Maaike Kruijt uit Broekhuizen.
Zondagmiddag worden de eerste gewassen ter plekke geoogst en verwerkt tot een soep en salade - de weg ‘van
grond tot mond’ kan bijna niet korter zijn. Ook verzorgen Maaike en Moniek rondleidingen. Verder is er livemuziek
en een knapperend vuurtje waar grote en kleine mensen broodjes kunnen bakken op een stok.

Het centrum van Horst staat zondag 18 april geheel in het teken
van kleur. Het is dan koopzondag en op tal van plaatsen in en rond
het centrum staan activiteiten gepland voor jong en oud. Deze
thema-koopzondag is van 12.00 tot 17.00 uur. Parkeren in Horst is
als altijd gratis.

sociale controle van onze leden, en dat
er zó geoogst wordt, dat er genoeg
overblijft voor alle leden.”

Zelf oogsten van
dagverse groenten

Moniek van Hirtum schoffelend tussen de ‘Willeboëne’
Wanneer HALLO een kijkje gaat
nemen aan de Laagheide in
Grubbenvorst is Moniek van Hirtum
ijverig aan het schoffelen tussen de
tuinbonen. “Ja, dat hoort bij het
biologisch telen zoals wij dat op onze
Vrije Akker doen,” zegt ze. Ofschoon er
in de vollegrond geteeld wordt maken
beide dames ook gebruik van hulpmiddelen om de groei van groenteproducten te bevorderen. “Klopt, we hebben
over sommige ingezaaide perceeltjes
een vliesdoek gelegd. Dit is niet alleen
voor een snellere groei maar vormt
tevens een bescherming van jonge
aanplant tegen mogelijke nachtvorst,”
aldus Moniek.

Korter ‘van grond tot
mond’ kan niet

Het perceel van De Vrije Akker
is 0,8 hectare groot. De twee onderneemsters hebben het gehuurd van
biologisch teler André Vollenberg, die
even verderop zijn bedrijf heeft.
Op De Vrije Akker staat een grote
verscheidenheid aan groente en kleinfruit. Ook bloemen en kruiden behoren
straks tot de oogst voor abonnees op
De Vrije Akker. Moniek legt uit hoe het
precies werkt: “Mensen kunnen een
oogstabonnement nemen. Een gezin
bestaande uit vier personen dient
vier abonnementen af te nemen die
zijn gestaffeld aan de leeftijd van de
gezinsleden. Ieder gezinslid kan dan
komen oogsten voor verse consumptie. Omdat er geoogst kan worden
tussen zonsopgang en zonsondergang
zijn Maaike en ik niet altijd aanwezig. We vertrouwen op de onderlinge

33 personen hebben zich inmiddels geabonneerd op De Vrije Akker.
Dat is boven verwachting van de twee
onderneemsters. Maar niet alleen de
abonnees kunnen straks de vruchten
plukken van hun zaaien, planten en
onderhouden.
De vrije Akker biedt in mei en juni
namelijk voorjaarspakketten aan die
voor iedereen verkrijgbaar zijn, dus
ook voor niet-leden. Ook houden zij
met regelmaat workshops. Inmiddels
hebben de ‘groentevrouwen’ een
vergunning aangevraagd voor het
plaatsen van een folietunnel. Hierdoor
kan van februari tot en met november
worden geoogst.

Het winkelend publiek komt
deze middag niks tekort in Horst.
Er is livemuziek en het publiek
kan kennismaken met het kleinste
mobiel restaurantje dat er
bestaat. Bezoekers mogen in het
restaurantje plaatsnemen. Ze
worden bediend door een
pizzabakker en krijgen een
serenade op een viool. Een
tapdanseres serveert op geheel
eigen wijze toetjes. Verder amuseren Clowntje Polka en zijn
assistent de allerkleinsten onder
het winkelend publiek op tal van
locaties in het centrum. Voor de
actieve jeugd is er een springkussen. Kleurrijke vlinders in een
busje geven bezoekers een
voorproefje van het echte
lentegevoel. Ook zijn er deze
middag steltlopers actief en
kunnen kinderen zich laten
schminken. Tevens worden er

dansdemonstraties gegeven. Deze
themazondag kent bovendien een
unieke actie: de goody-bag.
Ondernemers in het centrum
vulden zo’n 500 kleurrijke stoffen
tassen met informatie, voordeelen kortingsbonnen en leuke
weggevertjes. De goody-bags
worden uitgedeeld aan het winkelend publiek door zes fraai
gekapte modellen. Actuelle
Haarmode, Happy Hair en Kappers
Company stylen deze dag namelijk elk twee modellen die, in het
zwart getooid met een gele sjerp,
de goody-bags uitdelen. Tussen
13.00 en 14.00 uur wordt de
uitslag bekendgemaakt van de
Pin en Win actie.
Met de invoering van een
themazondag willen de ondernemers in het Horster centrum de
koopzondagen opwaarderen tot
een gezellig middagje uit in Horst.

Alleen het weer kan
de oogst beïnvloeden
Alle groenten en fruit wordt
geteeld zonder gebruik te maken van
bestrijdingsmiddelen, puur natuurlijk. Mocht een oogst mislukken door
weersomstandigheden dan is dat risico
voor alle leden, De Vrije Akker kan
daar niet op worden aangesproken.
Alleen bij nalatigheid van de twee
groentevrouwen zou dat het geval
zijn. Gezien de gedrevenheid waarmee Moniek en Maaike De Vrije Akker
exploiteren, hoeft zich daarover echter
niemand zorgen te maken. Voor meer
informatie en een routebeschrijving zie
www.devrijeakker.nl.

Techniek beleven bij GTE
tijdens open dag

‘Innovators in technical
engineering’
Vanwege de opening van een nieuw bedrijfspand en het tienjarig
bestaan, houdt GTE uit Horst op zaterdag 24 april een open dag. Inwoners
van Horst aan de Maas worden uitgenodigd om een kijkje achter de
schermen te nemen in het nieuwe pand aan de Kraneveldweg. Bezoekers
zijn welkom van 12.00 tot 16.00 uur.

Lente primeurs

!

Ook volop jassen,
blazers en tunieks
zondag 18 april open
van 11.00 - 17.00 uur

Graag tot ziens bij Mariëtte Mode
voor gezellig en betaalbaar mode winkelen.
Grote eigen parkeerplaats voor de deur.

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Hoebertweg 6, 5966 ND America
Tel. 077-4641755 • Fax 077-4642310
E-mail: info@vanrengssteenhandel.nl
Internet: www.vanrengssteenhandel.nl

Waalformaat 20x5x6 Sultan
(gebakken)
slechts 2
€ 29,95 / m

Promo-kei 20x30x6 Duinzand
(betonsteen)
slechts 2
€ 13,50 / m

Chinese Hardsteen
(diverse maten)
vanaf
2
€ 18,95 / m
Levering uitsluitend in volle pallets.
Prijzen van bovenstaande acties zijn inclusief btw/exclusief transportkosten.
Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK Venlo/Roermond.

Zaterdag open dag bij GTE in Horst aan de Kraneveldweg
Bewogen door zijn grenzeloze passie voor techniek, is GTE onder leiding
van oprichter Peter Geurts uitgegroeid
tot innovatieve speler in technische
ontwikkeling.

Het bedrijf is voorgedragen voor
de MKB L1mburg Innovatieprijs.
Op vrijdag 23 april aanstaande wordt
het pand officieel geopend door wethouder Selen.

12

en zo
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GEPLUKT

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

Mathieu Tacken

Op weg naar America ontmoet HALLO Mathieu Tacken. “Zeg maar Thieu,
want daar luister ik ook naar,” zegt hij als ik vraag of hij deze week
‘Geplukt’ wil worden. Vervolgens laat Thieu zijn agrarisch veeteeltbedrijf
zien en wordt het gesprek binnen bij een kopje koffie voortgezet.

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

Aspergesoep
met saffraan
Benodigdheden: (4 personen)
450 gram asperges
70 gram bloem
40 gram boter
1,5 liter water
versgemalen zwarte peper
1 laurierblad
5 draadjes saffraan
snufje zout
snufje nootmuskaat
100 ml koksroom
scheutje maggi aroma
1 takje versgehakte peterselie
Bereiding:
• Asperges schillen met een
dunschiller;
• schillen aan de kook brengen
in water en 30 minuten laten
trekken op laag vuur;
• schillen eruit halen en de
saffraan draadjes toevoegen
aan de aspergebouillon;
• asperges in stukjes snijden van
2 centimeter en ongeveer 15
minuten laten koken in de
bouillon, zodat ze beetgaar zijn;
• schep de asperges uit de
bouillon;
• maak een roux van boter en
bloem en laat dit koud
worden;
• roer de roux glad met de hete
bouillon en breng hem aan de
kook;
• voeg het laurierblad en naar
smaak peper toe;
• laat de soep ongeveer 15
minuten trekken op laag vuur;
• zeef de soep en breng hem op
smaak met zout, aroma en
room en voeg de asperges toe;
• garneer met versgehakte
peterselie.

Thieu Tacken, 58 jaar oud, is
getrouwd met Marian (57). Samen
hebben ze vier zonen van 19, 24, 27
en 29 jaar oud, waarvan er inmiddels twee het ouderlijk huis hebben
verlaten. “Marian en ik runnen samen
een varkensbedrijf in het buitengebied
van ‘de Meterik’ zoals dat gezegd
wordt. We produceren biggen voor
andere bedrijven. Daar groeien ze dan
verder door tot vleesvarkens voor de

slacht,” vertelt Thieu. Naast zijn werk
op zijn eigen bedrijf is Tacken docent
bij CITAVERDE en projectleider voor de
Greenport Businessopleiding. “Dit laatste loopt nog moeizaam, er komt in
de toekomst veel werkgelegenheid in
de productietuinbouw, logistiek en in
de retail, daar moet meer uitkomen,”
merkt hij op.
Als docent bij CITAVERDE blijkt hij
zijn dagelijkse werkplek niet alleen in

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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het schoolgebouw te hebben. Thieu
is veel onderweg voor het bezoeken
van stagebedrijven voor leerlingen
van de school. Een bezigheid die hem
een kijkje achter de schermen geeft
bij collega-ondernemers binnen de
agrarische sector.

Elke zondagmorgen
fietst Thieu
100 kilometer
Tacken is dus een druk en bezig
mannetje. Of hij nog wel tijd heeft
voor hobby’s? “Jazeker, één van mijn
grootste hobby’s is fietsen. Ik wil graag
fit blijven en daarom fiets ik elke
zondagmorgen, of het nu zomer of
winter is, zo’n 100 kilometer op mijn
sportfiets. Ik zou eigenlijk meer willen
genieten van onze omgeving maar
dat lukt niet. Ik fiets gewoon te snel,”
lacht Thieu. Naast zijn docent- en ondernemerschap was Thieu in het verleden actief binnen allerlei organisaties
waar hij bestuursfuncties bekleedde.
Van die vele bestuursfuncties zijn er nu
nog twee over. “Alleen vergaderingen
van het kerkbestuur en de dorpsraad
staan nog weleens op het avondprogramma. De landelijke vergaderingen
over belangenbehartiging van docenten in het landbouwonderwijs zijn
meestal overdag,” aldus Tacken.
Ondanks het feit dat zijn bedrijf op
de grens van Meterik en America ligt,
blijft duizendpoot Thieu georiënteerd
op Meterik. “Alleen als er verkiezingen
zijn moet ik in America gaan stemmen.
Dat is eigenlijk de enige keer dat ik in
America kom. Ik voel me gewoon meer

met Meterik verbonden.” In de directe
omgeving van Tackens bedrijf zijn de
laatste jaren veel tuinbouwbedrijven
gekomen. “Daar hebben we alle begrip
voor. We maken immers zelf ook gebruik van de ruimte. Maar of deze echt
grote bedrijven veel toevoegen is nog
maar de vraag.”

Of deze grote bedrijven
veel toevoegen
is nog maar de vraag
Heb je nog wel tijd om op vakantie
te gaan? “De invulling van onze
vakanties zijn in de loop der jaren
veranderd. Vroeger gingen we met
de kinderen op vakantie maar nu ligt
onze behoefte duidelijk anders. We
hebben al een vakantiegevoel als we
thuis zijn. Marian rijdt paard en samen
verzorgen we de varkens op ons bedrijf. Meer hebben wij niet nodig om
een serieus vakantiegevoel te krijgen,”
zegt Tacken.

Voor een serieus
vakantiegevoel
hoeven we niet weg
Mathieu Tacken is iemand die
houdt van zijn vak en die zijn kennis
en kunde graag deelt met anderen.
Hij drinkt zijn kop koffie leeg en staat
op. Een teken voor mij dat Thieu nog
andere dingen te doen heeft. Hij
begint te lachen. “Zo is dat niet bedoeld, maar ik moet nog even naar de
varkensstal kijken of alles goed is met
de ‘knorrepotjes’.”

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Neushoornkevers gevonden in Tienray

Twië Tienderse kevers spronge mettiën in ’t oëg,
Want zeej haj-je same enne dialoëg:
“Al waere weej beschermd,
En ovver os ontfermd,
Weej goan toch allemoal mit de neushoorn umhoëg!

In the picture deze week:
3 KAISERBROODJES

 1,-

1 ROZIJNEN BOTERKRUIMEL

 2,-

1 ROOMBOTER CAKE

 3,-

1 YOGHURT
SPECIAALVLAAI

 12,25

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Inzameling plastic
start in mei
De gemeente Horst aan de Maas start met de gescheiden inzameling van plastic
afval. Dit afval wordt vanaf mei eens per maand huis aan huis ingezameld. Deze week
is gestart met de verspreiding per post van een informatiepakket . In dat pakket
zitten de speciale zakken waar u het afval in kunt verzamelen. De eerste ophaalronde
is in mei.
Alle huishoudens ontvangen een
startpakket
Vanaf deze week ontvangen alle
huishoudens per post een startpakket met
informatie over de inzameling: een lijst
waarop precies is aangegeven wat er wel en
niet in de afvalzak mag en een set van 12
afvalzakken.

Gescheiden inzameling kunststof afval
Voortaan kunt u uw lege plastic verpakkingen zoals drankenflesjes, shampoo- en
wasmiddelflacons apart aanbieden in een
speciale afvalzak. Het ingezamelde plastic
wordt verwerkt tot grondstof voor nieuwe
producten zoals verpakkingsmateriaal,
autodashboards, mobiele telefoons en
fleecetruien.

In Kronenberg en Evertsoord vindt de inzameling plaats op vrijdag 16 april a.s.. In Sevenum
zelf worden op zaterdag 17 april een tweetal
standplaatsen ingericht.
Voor bewoners in het buitengebied blijft de mogelijkheid bestaan om zich bij de gemeente te
melden (tel. 077-477 95 10) om het KCA vrijdagmiddag aan huis te komen ophalen. Deze
melding dient uiterlijk donderdag 14 april vóór
16.00 uur, onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer, te worden doorgegeven.
Let op: u dient het afval persoonlijk aan de
chemokar aan te bieden. De KCA-box mag
niet onbeheerd langs de weg of op het trottoir
worden gezet!

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

13.30-14.15
18.30-20.00

Trimzwemmen Beide baden
Beide baden

Beide baden
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad

Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

Vrijdag
12.00-13.30
18.30-21.30

Beide baden
Recreatiebad

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

Zaterdag
14.00-18.00

Beide baden

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

Zondag
11.00-15.00

Beide baden

Dag/Tijd
Donderdag
18.30-20.00
20.45-21.30

Ook ontvangt u een kalender, waarop de
maandelijkse inzameldata zijn vermeld. De
eerste inzameling is, afhankelijk van de kern
waarin u woont, op 17 of 21 mei.

Maandag
09.30-11.30

Proefproject “Plastic Punt”
Als aanvulling op de huis aan huis
inzameling van plastic is een proefproject
in voorbereiding waar dit afval ingeleverd
kan worden. Deze brengvoorziening met
de naam “Plastic Punt“ is gepland in het
centrum van Horst, op een locatie aan de
Kerkstraat, en gaat naar verwachting eind
april open.
Behalve plastic verpakkingsmateriaal kunt u
daar ook drankkartons en blik inleveren.
Dit Plastic Punt wordt daarmee de opvolger
van de Retourette bij de Jan Linders
Supermarkt in Horst, die deze zomer na een
interne verbouwing komt te vervallen.

11.00-13.30

Over de opening van het Plastic Punt en
de sluiting van de Retourette ontvangt u te
zijner tijd meer informatie.

Inzameling Klein Chemisch
Afval (KCA) Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord op
16 en 17 april 2010
Deze week vindt wederom de halfjaarlijkse
inzameling van Klein Chemisch Afval plaats op
diverse locaties in Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord.

Zwembad de Berkel

09.30-10.15

Dinsdag
09.45-10.45
12.00-13.30

Bad

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

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.

Foto
van de
week!

Hieronder ziet u het overzicht met de data,
tijdstippen en locaties waar de chemokar zal
staan. U kunt hier uw chemisch afval afgeven.
Datum/Tijdstip
Vrijdag 16 april
09.00-12.00 uur
12.15-12.45 uur
Na 12.00 uur

Zaterdag 17 april
09.00-12.00 uur
13.00-16.00 uur

Locatie
Kronenberg
(parkeerplaats kerk)
Evertsoord (gemeenschapshuis Patersstraat)
Op afroep in het buitengebied.

Sevenum (parkeerplaats
oud gemeentehuis)
Sevenum (parkeerplaats
gemeentewerf)

Uiteraard kunt u als inwoner van de voormalige gemeente Sevenum uw KCA-afval ook altijd
gratis aanbieden aan het Milieustation in Venlo.

Eerstgeborene van het nieuwe
Horst aan de Maas (2 jan. 2010, 19.35 uur)

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het vernieuwen van een aanbouw bij een
woning op het perceel gelegen aan de
Groothorstweg 5 te Sevenum, door fam.
Verstegen te Sevenum.
• Het oprichten van een overkapping op
het perceel gelegen aan de Fazant 30 te
Meerlo, door de heer M.G.M. van Osch te
Meerlo.
• Het oprichten van een tuinhuis met
overkapping op het perceel gelegen aan de Broekhuizerweg 22 te
Broekhuizenvorst, door mevrouw MaesRutten te Broekhuizenvorst.
• Het plaatsen van een veranda op het
perceel gelegen aan de St. Jansstraat 19 te
Meterik, door de heer P.W.A. Joosten te
Meterik.
• Het plaatsen van een overkapping
op het perceel gelegen aan de Van
Bronckhorststraat 60 te Horst, door de
heer P.B.G. Driessen te Horst.
• Het plaatsen van dakkapellen op het
perceel gelegen aan de Beuk 10 te
Kronenberg, door de heer A.E.M. Neven
te Kronenberg.
• Het oprichten van een tuinhuis op het perceel gelegen aan de Helenaveenseweg 5 te
Griendtsveen, door de heer R.M.G. van
Dijnen te Griendtsveen.
• Het vernieuwen en vergroten van een
dakkapel op het perceel gelegen aan de
Swolgenseweg 8 te Broekhuizenvorst
door de heer E. Phillipsen te
Broekhuizenvorst.
• Het plaatsen van een dakkapel op het
perceel gelegen aan de Dijkerheideweg 7
te Horst, door de heer D.H.J. Cuijpers te
Horst.
• Het plaatsen van een carport op het perceel
gelegen aan de Leemberg 11 te Tienray,
door de heer M.P. Hein te Tienray.
• Het vergroten van een kantoorruimte op
het perceel gelegen aan de Venloseweg 14
te Horst, door de heer P.J.A. Duchateau,
te Horst.
• Het plaatsen van een dakkapel op het
perceel gelegen aan de Hazenhorstweg
5 te Sevenum, door Sport- en
Vakantiecentrum “De Beierhof”.
• Het plaatsen van een terrasoverkapping op het perceel gelegen aan de St.
Hubertusstraat 12 te Hegelsom, door de
heer R.P.M. Leijssen te Hegelsom.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het vergroten van een woning op het perceel gelegen aan de van Douverenstraat te
Horst, door fam. Mooren te Horst.
• Het plaatsen van een vleesvarkensstal op
het perceel gelegen aan de Middenpeelweg
4 te America, door Mts. van Asten te
Ysselsteyn.
• Het oprichten van een dierenverblijf op het
perceel gelegen aan de Zwarte Plakweg 9
te America, door de heer J.W.C. Tielen te
America.
• Het plaatsen van een rond staalwand zwembad op het perceel gelegen aan de Mgr.
Aertsstraat 37 te Swolgen, door de heer de
Swart te Swolgen.
• Het vergroten van een bedrijfsgebouw op
het perceel gelegen aan de Stationsstraat 82
te Horst, door Autoschade Herstel NoordLimburg te Horst.
• Het plaatsen van een garage/berging op het
perceel gelegen aan de Steeg 6 te Sevenum,
door de heer J. Drissen te Sevenum.
• Het vergroten van een vleesvarkensstal op
het perceel gelegen aan de Middenpeelweg
4 te America, door Mts. Van Asten te
Ysselsteyn.

Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren		worden
ingediend.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende sloopvergunning is verleend:
• Het slopen van een riolering in de kelder
op het perceel gelegen aan de Jan van
Eechoudstraat 62 te Horst, door Wonen
Horst.
• Het slopen van een woning en loods op het
perceel gelegen aan de Legert 1 te Swolgen
door de heer J. Arts te Swolgen.
• Het slopen van asbestonderdelen op het
perceel gelegen aan de Pr. Bernhardstraat 34
te Horst, door Wonen Horst te Horst.
• Het slopen van asbestonderdelen in woning op het perceel gelegen aan de Pr.
Marijkestraat 30 te Horst, door Wonen Horst
te Horst.
• Het slopen van bijgebouwen op het perceel
gelegen aan de Blaktdijk 62 te Kronenberg,
door mevrouw M. van Gorp-Schlooz te
Kronenberg.
Deze sloopvergunning is verstuurd op
15 april 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht daartegen bij het College
van burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken na de dag van verzending van
de betreffende sloopvergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning
niet. De indiener van een bezwaarschrift
kan tevens de voorzieningenrechter bij de
Rechtbank Roermond (Sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het plaatsen van luchtwassers op het perceel
gelegen aan de Drie Kooienweg 30-32 te
Evertsoord, door Eijnden Peel B.V. te
Deurne.
• Het plaatsen van 14 voedersilo’s op het perceel gelegen aan de Drie Kooienweg 30-32
te Evertsoord, door Eijnden PeelB.V. te
Deurne.
• Het plaatsen van 3 banners als tijdelijk
kunstwerk op het perceel gelegen aan
de Maasbreeseweg 2/hoek Den Eigen te
Sevenum, door Gemeente Horst aan de
Maas.
• Het vergroten/verbouwen van een
woonhuis op het perceel gelegen aan de
Americaanseweg 82 te Horst door de heer
J.F. Verstappen te Horst.
• Het wijzigen van de buitengevelreclame en
de kleurstelling van de gevels en kozijnen op
het perceel gelegen aan Wilhelminaplein 1 te
Horst.
Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een erfafscheiding op het
perceel gelegen aan de Paulus Potterstraat
26 te Horst, door de heer F. Voermans te
Horst.
• Het veranderen van een gevel op het
perceel gelegen aan de Horsterdijk 100 te
Grubbenvorst door de heer E. Driessen te
Lottum.
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Van Stepraethstraat 22 te
Sevenum, door mevrouw Billekens te
Sevenum.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 15 april 2010.

Degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij
Burgemeester en Wethouders van Horst een
bezwaarschrift indienen binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
vergunning. Een bezwaarschrift schorst de
werking van de vergunning niet. De indiener
van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Horst, 15 april 2010.
De waarnemend burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Wet ruimtelijke
ordening
Ontwerpbesluit vrijstelling artikel 19,
lid 3 WRO en ontwerpbesluit lichte
bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) vrijstelling te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
‘Buitengebied Sevenum’ voor het legaliseren van een gebouwd dierenverblijf aan de
Maasbreeseweg 94 te Sevenum, kadastraal
bekend Sevenum, sectie V, nummer 25.
De aanvraag om lichte bouwvergunning
voldoet aan de criteria vermeld in artikel 20,
lid 1, onder a van het besluit op de Ruimtelijke
Ordening om met toepassing van artikel 19,
lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling te kunnen verlenen
Het ontwerpbesluit, het verzoek en andere
daarop betrekking hebbende stukken liggen
ter inzage vanaf 15 april 2010 t/m 26 mei 2010
voor een ieder:
- 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.
Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen,
gedurende de ter inzage termijn van zes weken, (bij voorkeur) schriftelijk aan ons college
van burgemeester en wethouders, Postbus
6005, 5960 AA Horst, worden ingediend of
mondeling bij team Vergunningen, enkel door
belanghebbenden.
Ontwerp- projectbesluit ex. artikel 3.10
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat zij
voornemens zijn middels het nemen van een
projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening medewerking te verlenen aan de van
een bedrijfsruimte aan de Helenaveenseweg
5 in Sevenum op het percelen kadastraal
bekend als gemeente Sevenum, sectie V, nr.
347 en nr. 348.

Ontwerp- projectbesluit ex. artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend
dat zij voornemens zijn middels het nemen
van een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening medewerking te
verlenen aan de wijziging van de bestemming ‘wonen’, zodat het pand naast de
woonbestemming ook gebruikt kan worden
als luxe vakantieverblijf. Het betreft hier
het pand gelegen aan de Kerkstraat 32 te
Broekhuizenvorst op de percelen kadastraal bekend als gemeente Broekhuizen,
sectie E, nr 547 en 575.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende
stukken met ingang van 16 april 2010 (tot
en met 27 mei 2010), tijdens kantooruren,
gedurende een periode van zes weken
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 te Horst.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken zijn tevens vanaf 16 april 2010 te
raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot
het nemen van een projectbesluit mondeling
of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA
Horst.
Ontwerp- projectbesluit ex. artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend
dat zij voornemens zijn middels het nemen
van een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening medewerking te verlenen aan de splitsing van het pand aan de
Steeg 34 te Sevenum op het perceel kadastraal bekend als gemeente Sevenum, sectie
R, nr. 256 in twee wooneenheden.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende
stukken met ingang van 16 april 2010 (tot
en met 27 mei 2010), tijdens kantooruren,
gedurende een periode van zes weken
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 te Horst.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken zijn tevens vanaf 16 april 2010 te
raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot
het nemen van een projectbesluit mondeling
of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA
Horst.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 16 april 2010 te raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.

Besluit verleende ontheffing artikel
3.22 Wet ruimtelijke ordening
Het college van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas heeft besloten om
met toepassing van artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
‘Buitengebied, deelgebied III’ voor het tijdelijk in gebruik nemen van de gronden zijnde
als feestterrein gedurende de periode van
25 juni 2010 t/m 10 juli 2010 (OLS-feest)
zoals aangegeven op de situatietekening
behorende bij het besluit. Het betreft om
de volgende percelen, kadastraal bekend
Grubbenvorst, sectie L, nummers 730 +
731 + 732 + 540 + 544 + 522 + 523 + 525 +
527 + 529 + 528 + 542 + 541.

Gedurende deze periode van zes weken kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot het
nemen van een projectbesluit mondeling of
schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden
ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepsschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van het betreffende ontheffingsbesluit bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van 16 april 2010 (tot en met
27 mei 2010), tijdens kantooruren, gedurende
een periode van zes weken voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis van de gemeente
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te
Horst.

Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen
open voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen
het ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Een beroepsschrift schorst de werking van
het ontheffingsbesluit niet. De indiener van
een beroepsschrift 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.
Besluit verleende ontheffing artikel
3.23 Wet ruimtelijke ordening
Het college van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas heeft besloten
om met toepassing van artikel 3.23 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing
te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan ‘Peelkernen’ voor het
vestigen van een kantoor in een bestaande
woning gelegen aan de Molenstraat 2, 5961
EP Horst, kadastraal bekend Horst, sectie
N, nummer 1091.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepsschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van het betreffende ontheffingsbesluit bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen
open voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen
het ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Een beroepsschrift schorst de werking van
het ontheffingsbesluit niet. De indiener van
een beroepsschrift 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.
Besluit verleende ontheffing artikel
3.23 Wet ruimtelijke ordening
Het college van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas heeft besloten om

met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
‘Peelkernen’ voor het anders in gebruik mogen
nemen van twee ruimten op de eerste en
tweede verdieping zuidelijks gelegen van het
appartementencomplex Doogaard III op het
perceel Doolgaardstraat 38, 5961 TS Horst,
kadastraal bekend Horst, sectie R, nummer
1038.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepsschrift
indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het betreffende ontheffingsbesluit
bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Deze
mogelijkheid staat alleen open voor belanghebbenden:
die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn
geweest.
Een beroepsschrift schorst de werking van
het ontheffingsbesluit niet. De indiener van
een beroepsschrift 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.
Ontwerpbesluit artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan ‘Park de Peelbergen’ voor
het oprichten van een woonhuis met bijgebouw op het adres Jacob Poelsweg 36, 5966
RB America, kadastraal bekend Horst, sectie
F, nummer 2.879.
Het ontwerpbesluit, het verzoek en andere
daarop betrekking hebbende stukken liggen
ter inzage vanaf 15 april 2010 t/m 28 april
2010 voor een ieder:
- 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.
Zienswijzen (schriftelijke bedenkingen) tegen
het ontwerpbesluit kunnen, gedurende de
ter inzage termijn van twee weken, enkel

schriftelijk door belanghebbenden aan het
college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5960 AA Horst worden
ingediend.
Wijziging bestemmingsplan ex artikel
3.6, lid 1, sub a Wro
Het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maakt bekend
dat er een ontwerpbesluit tot wijziging van
het bestemmingsplan ‘Park de Peelbergen’
ter inzage ligt voor:
• De vergroting van de medebestemming
‘Agrarisch bouwblok’ ten behoeve van de
uitbreiding van het vollegrondstuinbouwen akkerbouwbedrijf van de heer J.A.G.
Tielen voor het vergroten van de bestaande
bedrijfsruimte, het oprichten van een
sorteerruimte met laaddocks, het oprichten van een teeltondersteunende kas en
het oprichten van een bedrijfswoning op
de percelen kadastraal bekend gemeente
Horst, sectie H, nummers 438 en 699 behorende bij de locatie Zwarte Plakweg 48a
in America.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.6, lid
1, sub a Wet ruimtelijke ordening het ter
plaatse geldende bestemmingsplan ‘Park
de Peelbergen’ te wijzigen teneinde de vergroting van de medebestemming ‘Agrarisch
bouwblok’ toe te kennen.
Het ontwerpbesluit tot wijziging van het
bestemmingsplan ‘Park de Peelbergen’
ligt met ingang van vrijdag 16 april 2010
conform de bepalingen van artikel 34 van
het bestemmingsplan ‘Park de Peelbergen’
gedurende een periode van twee weken
voor een ieder tijdens de kantooruren ter
inzage in het gemeentehuis van de gemeente
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te
Horst. Gedurende deze termijn van twee
weken kunnen belanghebbenden tegen het
ontwerpbesluit schriftelijk bedenkingen
indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van Horst aan de Maas.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel
1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening kan het
ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Park de Peelbergen’ ook worden
geraadpleegd op de gemeentelijke website
www.horstaandemaas.nl.

Vrijdag 16 april
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling KGA Evertsoord en Kronenberg
Zaterdag 17 april
• Inzameling oud papier Horst-Zuid en Sevenum
• Inzameling oude metalen Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Hegelsom en Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas,
Sevenum)
Maandag 19 april
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 20 april
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik
• Inzameling grof vuil Meerlo, Swolgen en
Tienray (zelf bij Maessen melden,
tel 0478 - 513100)
Woensdag 21 april
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum
Donderdag 22 april
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 23 april
• Inzameling restafval Horst-Noord

Horst, 15 april 2010.

Zaterdag 24 april
• Inzameling oud papier America, Horst-Noord,
Lottum, Meerlo, Meterik, Swolgen en Tienray
• Inzameling oude metalen Griendtsveen,
Hegelsom, Horst-Noord
• Inzameling textiel Evertsoord, Kronenberg en
Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)

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

Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur
aan de openbare weg te staan.

Losse stoeptegel of andere melding?
Is u iets opgevallen in de openbare ruimte van Horst aan de Maas dat niet klopt? Bijvoorbeeld een losse stoeptegel, een vernield verkeersbord of
een gevaarlijke situatie in een speeltuin? De gemeente kan er vaak voor zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt uw bijdrage leveren aan een snelle
oplossing als u de melding doorgeeft aan de gemeente. Om het u gemakkelijk te maken, hoeft u enkel maar een kort formuliertje op www.horstaandemaas.nl in te vullen en wij doen de rest.
Op de homepage kunt u meteen klikken op
de link “Ik wil: een bezwaar, klacht of melding
indienen”. Vervolgens ziet u een overzicht van
formulieren waarbij u kiest voor “Melding over de
openbare ruimte”.

Welk afval wordt
de komende tijd
opgehaald?

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.

De gemeente verzamelt deze meldingen en
geeft deze vervolgens door aan het bedrijf dat
verantwoordelijk is voor de openbare verlichting.

Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand
van 10.00 tot 14.00 uur kan er door inwoners
van de voormalige gemeente Horst aan de
Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden
naar de chemokar bij gemeentewerken.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun kga brengen naar het milieustation in
Venlo, respectievelijk Venray. Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids op blz. 23 tot en met 33.
Om voor burgers van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas te kunnen zien onder welke
afvalroute u valt kunt u de kalender 2010 raadplegen (zie stratenregister).

Overigens, u kunt natuurlijk ook bellen
als u een melding door wilt geven
(tel. 077 - 477 97 77) of een email sturen
(gemeente@horstaandemaas.nl).

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

Op deze manier kunt u alle meldingen doorgeven die te maken met misstanden die u aantreft
in het openbare gebied van Horst aan de Maas.
Dit kan te maken hebben met wegen, parkeren, zwerfafval, reclameborden of uitstallingen,
honden, graffiti, aanplakken poster, speelwerktuigen, rondslingerende fietsen overlast van
ratten en vernielingen in het algemeen. Ook
kapotte lantaarnpalen kunnen op deze manier
doorgegeven
worden.

Commissie Ruimte
20 april 2010

Veel animo voor gratis
compost

In de raadscommissie vormen raadsleden hun mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een themabijeenkomst zijn besproken, maar nog niet
rijp zijn voor directe besluitvorming. De raadsleden hebben nog vragen aan het college of
er moet nog ﬂink over gedebatteerd worden. Ook ingekomen stukken aan de raad - die door
de raad naar de commissie zijn doorverwezen - of onderwerpen die door burgers tijdens het
spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen aan de orde komen. Als bewoner of organisatie is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de raadsleden over een punt dat op de agenda staat.

Zaterdag 20 maart was de landelijke compostdag. Inwoners van Horst aan de Maas konden gratis
compost ophalen. Hiervoor was veel belangstelling: er is maar liefst 350 ton compost opgehaald.

over ontwikkelingen in het buitengebied van
Sevenum wordt door beleidsmedewerkers
van de gemeente Horst aan de Maas een
toelichting gegeven op de actuele stand
van zaken. De Stichting Groengroep geeft
eerst een korte toelichting op hun brief.
Portefeuillehouder Litjens is aanwezig voor de
beantwoording van vragen.
4. Informatie over de inhoud en planning van de
centrumplannen van Grubbenvorst en Horst.

De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag 20
april 2010 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
1. Opening.

De commissieleden ontvangen van beleidsmedewerkers van de gemeente Horst
aan de Maas informatie over deze majeure
projecten. De informatie bevat de geschiedenis en/of aanleiding, de huidige status van de
projecten en de te nemen vervolgstappen met
de eventuele beslismomenten voor de raad.
Portefeuillehouder Litjens is aanwezig voor de
beantwoording van vragen.

2. Verslag commissie Ruimte d.d. 9 maart 2010.
3. Informatie over
Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) en
intensieve veehouderijen in de voormalige
gemeente Sevenum.
Naar aanleiding van een brief van de
Stichting Groengroep Sevenum aan de raad

Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen? Kom dan luisteren op dinsdag 20 april
2010 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

De leden van de gemeenteraad van de
nieuwe gemeente Horst aan de Maas zijn
nu enkele maanden ofﬁcieel aan het werk.
In deze rubriek stellen wij deze leden graag
aan u voor.

Bram Hendrix

Marlies Janssen-Kusters

Wekelijks maakt u kennis met enkele gemeenteraadsleden. U ziet het gezicht, u
leest welke partij hij of zij vertegenwoordigt
en aan de hand van een tekst volgt een korte introductie.

RAADSLID PvdA-PK

Vanaf de vroege ochtend was er veel belangstelling. De auto’s met aanhanger stonden in de
rij om vol geladen te worden en er werden vele
zakken compost gevuld. Om half twee ’s middags was het compost op.
Het compost was geleverd door het bedrijf
Reiling uit het Brabantse Sterksel en door Attero
uit Venlo. Reiling composteert het groenafval uit
de Horster tuinkorven en Attero verwerkt het gftafval uit de voormalige gemeenten Sevenum en
Meerlo. Met de compostactie wilden gemeente
en composteerbedrijven u bedanken voor het

scheiden van uw afval.
Compost is een milieuvriendelijke, natuurlijke
bodemverbeteraar. Het zorgt voor balans in de
bodem, stimuleert de plantengroei en maakt
dat planten meer weerstand hebben tegen
ziekten. Een laagje compost bij de planten
maakt kunstmest overbodig.
Dit is de derde compostactie die de gemeente
Horst aan de Maas heeft georganiseerd.
Vanwege de grote belangstelling wordt de
compostactie om de twee jaar herhaald.
De volgende compostactie is in 2012.

Gebruik tuinafvalkorven in de
voormalige gemeente Horst
aan de Maas!

Wie zijn wij?

RAADSLID CDA

Compostactie 2010: zakken vullen!

NAAM: Marlies Janssen-Kusters
WOONPLAATS: Meerlo
PARTIJ: CDA
EMAIL: marlies.janssen@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Mijn grote uitdaging
is het om in deze jaren van financiële krapte
de juiste keuzes te maken. Goed overwogen
keuzes waardoor we als gemeente de toekomst
met vertrouwen tegemoet kunnen blijven zien.
In deze raadsperiode zijn volksgezondheid &
maatschappelijk opvang en recreatie & toerisme
mijn aandachtspunten. Dynamische en met open
vizier ga ik daar aan werken.

NAAM: Bram Hendrix
PARTIJ: Essentie
WOONPLAATS: Sevenum
EMAIL: b.hendrix@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Horst aan de Maas is
een gemeente waarin het fijn wonen, werken en
leven is. In de gemeenteraad zet ik mij ervoor
in om dit nog beter te maken dan dat het al is.
Concreet betekent dit dat ik me zal inzetten voor
bijvoorbeeld voldoende goede en passende
woonruimte voor iedereen (vooral ook starters!).
Ook het faciliteren van een goed ondernemersklimaat is voor mij belangrijk, zo houden we
ondernemers binnen de gemeente. Daarnaast
zal het deze raadsperiode belangrijk zijn om
goed op de centen te passen. De gemeente moet
financieel gezond zijn, zonder dat we onze inwoners opschepen met belastingverhogingen. Met
een positief-kritische insteek probeer ik zo mijn
steentje bij te dragen aan onze mooie gemeente!

De korven zijn alleen voor tuinafval
In de tuinafvalkorven wordt vaker fruit- en
tuinafval, en mest en stro van (huis)dieren
aangetroffen. Dit afval hoort niet in de tuinkorf. Al het tuinafval wordt gecomposteerd.
Op zich zou het fruit natuurlijk ook gecomposteerd kunnen worden, echter het ledigen
van de tuinafvalkorf brengt problemen met
zich mee. Rond het fruit hangt altijd een grote
zwerm bijen en/of wespen. Omwonenden,
wandelaars en met name de chauffeur worden door deze insecten bedreigd wanneer ze
te dicht bij komen met de nodige consequenties van dien. Ook wordt groter ongedierte,
zoals ratten, door deze inhoud aangetrokken.
Mest en stro van dieren hoort niet in de korf
in verband met (stank)overlast naar omwonenden. Doe daarom alleen uw tuinafval in
de korf!
Geen grof tuinafval in de korf
De tuinkorven zijn niet bedoeld voor grof tuinafval, maar enkel voor het fijne tuinafval met
een maximale lengte van 50 cm. Steeds vaker
worden in korven stukken groen aangetroffen
met een veel grotere lengte (tot ca. 2 meter
en al dan niet rechtopstaand). Op het moment
dat de grijper van de kraan het tuinafval uit de
korf wil samenknijpen, kan dat niet omdat het
grotere afval er dwars tussen zit. Gevolg is
dat de korf beschadigd wordt, het groenafval
niet opgepakt kan worden en de korf dus ook

niet geledigd kan worden. Het grote snoeiafval hoort dus niet in de korf.
In plaats daarvan kunnen inwoners van de
voormalige gemeente Horst aan de Maas grof
tuinafval op zaterdag tussen 12.00 en 16.00
uur gratis naar de gemeentewerf brengen
aan de Americaanseweg 43 in Horst. U kunt
het ook tegen betaling van de transportkosten
thuis laten ophalen door de gemeente.
Houtskool en verbrand tuinafval
Restanten van houtskool of verbrand tuinafval
kan niet meer gecomposteerd worden. Dus
ook verbrand materiaal hoort niet in de
korf.
Vragen, meldingen of klachten: bel de
gemeente!
Uit bewonersonderzoek blijkt dat de meeste
inwoners van Horst aan de Maas zeer
tevreden zijn over de tuinkorven. Dat willen
wij graag zo houden, maar… dat kunnen wij
als gemeente niet alleen. Het succes van het
tuinkorvensysteem is afhankelijk van uw medewerking! Vandaar dit artikel, waarmee wij
nogmaals uw aandacht vragen voor een goed
gebruik van de tuinkorven.
Heeft u nog vragen over de tuinkorven,
klachten of suggesties ter verbetering? Geef
het aan ons door, zodat wij er iets mee kunnen
doen! Het telefoonnummer is 077 – 477 97 77.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de jaarlijkse motorzegening op
zondag 18 april 2010 op het Past. Vullinghsplein
te Grubbenvorst zullen op deze datum tussen
09.00 en 16.00 uur onderstaande wegen afgesloten zijn: Lottumseweg vanaf de Pastoorstraat
- Kloosterstraat vanaf parkeerterrein de Zumpel
- Reuveltweg vanaf de Prof. Linssenlaan Venloseweg tot de Prof. Linssenlaan.
In verband met door Stichting Aangespannen
Evenementen Noord-Limburg te organiseren
nationale samengestelde menwedstrijden op

24 en 25 april 2010 in de Kasteelse Bossen te
Horst worden er op voormelde data parkeerverboden ingesteld op het Peeldijkje, gedeelte
Herenbosweg en gedeelte Nachtegaallaan.
In verband met een door The Moment Bv te
organiseren Giant Tribute Rock Edition in de
Mèthal wordt op zaterdag 17 april 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.

Mileu
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:
24 maart 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
besluit landbouw
Aanvrager:
P.J.M. Hermans
Adres Inrichting: Daniëlweg 30
Melderslo
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 16 april 2010 tot en
met 13 mei 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:
13 april 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
activiteitenbesluit
Aanvrager:
De beierhof
Adres Inrichting: Hazenhorstweg 5
Sevenum
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 16 april 2010 tot en
met 13 mei 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:

Brandweertips!
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 tel. 077-477 97 77.
Bekendmaking ontwerpbeschikking intrekking milieuvergunning in het kader
van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om intrekking van de milieuvergunning
binnengekomen. Zij zijn van plan deze milieuvergunning in te trekken en hebben in eerste
instantie een ontwerpbeschikking opgesteld.
Het betreft de volgende ontwerpbeschikking:
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
Vohamij Heijthuijsen BV
Adres inrichting: Moleneid 1, Meerlo
Betreft:
Intrekking milieuvergunning
Datum aanvraag: 10 maart 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 16 april
2010 tot en met 27 mei 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 Jan Huijs
van het team Vergunningen tel. 077-477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester
en wethouders. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van de afdeling
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs stelt
dat uw persoonlijke gegevens bekend worden
dan kunt u dat aangeven in uw brief waarin u
uw zienswijzen weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders stellen de inrichtinghouder zo nodig in de gelegenheid om te
reageren op de zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze
tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft
gebracht, kan geen beroep instellen. Uit de
bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep kan

worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Horst, 15 april 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Aanwijzing trouwlocaties
als huis der gemeente
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 30 maart 2010 besloten om alle,
door de voormalige fusiegemeenten MeerloWanssum en Sevenum aangewezen trouwlocaties, opnieuw aan te wijzen. Onderstaande locaties zijn door het college i.v.m. de herindeling
opnieuw aangewezen als ‘huis der gemeente’
en kunnen daarmee gebruikt worden als locatie
voor het voltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen. Met deze hernieuwde
aanwijzing komen alle aanwijzingsbesluiten van
de voormalige gemeenten Horst aan de Maas,
Meerlo-Wanssum en Sevenum te vervallen.
Voor de nieuwe gemeente Horst aan de Maas
zijn de volgende locaties aangewezen als
trouwlocatie:
1. De Turfhoeve, Midden Peelweg 1, 5975 MZ
Sevenum
2. Toverland, Toverlaan 2, 5975 MR Sevenum
3. Lignum Anticuum, Broekhuizerweg 36, 5871
AC Broekhuizenvorst
4. La Providence, Ursulinenweide 5, 5971 ED
Grubbenvorst
5. Toeristisch Informatie Centrum Horst,
Steenstraat 2, 5961 EV Horst
6. Parkhotel, Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst
7. Gemeentehuis, Wilhelminaplein 6, 5961 ES
Horst
Voor meer informatie over deze locaties en hun
mogelijkheden kan contact worden opgenomen
met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer (077) 477 97 77
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst aan de Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken na de dag van
deze bekendmaking. Een bezwaarschrift schorst
de werking van het besluit 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.

Help natuurbranden te voorkomen
De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Een
brandje in het bos, op de hei of in de duinen
loopt al snel uit de hand, want natuurbranden
zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich
razendsnel verspreiden via kruinen van bomen
en kan heel onverwachts op de grond opduiken.
Ieder vuurtje in een natuurgebied kan uilopen
op een alles verwoestende brand. Het grootste
gevaar voor mensen is, dat ze door het vuur ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen.
De kans op een (grote) bosbrand neemt juist
tijdens de warme lentes toe. Aanhoudende
droogte in combinatie met de “winterslaap” van
de bossen leidt tot een extra groot gevaar voor
bosbranden. De grond is uitgedroogd en de
zon heeft vrij spel omdat de bomen nog weinig
bladeren hebben. Heide terreinen met veel verdroogd gras en bospercelen (dennen) waar veel
afgestorven hout ligt zijn het meest kwetsbaar.
Hoe ontstaat een natuurbrand?
Iedereen weet het eigenlijk wel; roken in een
droog bos is niet verstandig. Één weggeschoten
peuk is al genoeg om een groot gebied te laten
afbranden. Maar ook afval kan brand veroorzaken. Bijvoorbeeld een glazen fles waar de zon
op schijnt, kan als vergrootglas werken. Zelf uw
auto kan brandgevaar opleveren. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg
heet. Als u de auto in droog, hoog gras wegzet,
kan brand ontstaan. Verder zijn barbecueën en
een kampvuur natuurlijk erg gezellig, maar het
gevaar van brand is groter dan u denkt.
Tips op een rijtje
• Let op waar u uw auto neerzet
• Rook liever niet in een natuurgebied en maak uw
peuk zorgvuldig uit (nat) voordat u hem wegdoet
• Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Zijn er geen afvalbakken, neem het afval dan
mee en gooi het thuis weg
• Houdt u wat betreft barbecues, kampvuren en
vuurkorven aan de regels die op uw vakantieverblijf of in de gemeente gelden
Wat kunt u doen in geval van brand?
• Blijf kalm
• Bel 112 en geef uw locatie zo goed mogelijk door
• Ga niet zelf proberen een natuurbrand te blussen
• Vlucht via de gemarkeerde plaatsen naar een
veilige plaats. Een veilige plaats bij een natuurbrand is de openbare weg of de bebouwde kom
Voor meer informatie ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl
Door: Ria Verbruggen / Chris Trinus

Horst, 15 april 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

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

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

Informatiehoek
Geopend:
Maandag 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 15 APRIL 2010

Raad en Daad: ‘Zien wat er gebeurt...’

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 6 april 2010
Op dinsdag 6 april vond een openbare
gemeenteraadsvergadering plaats.
Punten van bespreking waren:
• de programmabegroting 2010 en
• de meerjarenraming 2011-2013.
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Horst aan de Maas
presenteerde aan de gemeenteraad een
sluitende begroting voor de jaren 2010 t/m
2013, zonder extra lastenverhogingen voor
inwoners, bedrijven en instellingen. De

De gemeente Horst aan de Maas wil u
als inwoner graag (meer) betrekken bij
de gemeenteraad. Daarom bent u van
harte welkom om de raadsvergaderingen op de publieke tribune bij te wonen.
Ook kunt u de raadsvergaderingen live
volgen via www.horstaandemaas.nl.
U kunt dus ook thuis volgen wat er tijdens de raadsvergadring gebeurt.
Op TV
Daarnaast wordt via de lokale omroep
Reindonk het programma Raad en Daad
uitgezonden. In dit programma ontvangt
u als inwoner op een laagdrempelige
manier informatie over onderwerpen uit de
gemeenteraad, begeleid met beelden uit de
openbare raadsvergadering.

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: SP

De mens centraal,
ook in de
gesproken taal!
In deze column wil de SP vragen aan
alle politici van Nederland om duidelijke
taal te gebruiken en afstand te nemen
van voor sommigen soms onbegrijpelijke taal. Als voorbeeld hieronder een
verzonnen stukje over de meerjarenbegroting van onze nieuwe gemeente.
Voor buitenstaanders zou een bespreking
hiervan als volgt over kunnen komen:
“Middels deze weg wil ik een ieder die
bijgedragen heeft aan de totstandkoming
van deze begrotingssyllabus, auteurs en
collega-auteurs, danken voor hun inspanning geleverd zijnde voor dit boekwerk ter
ondersteuning van de ﬁnanciële toestand
voor onze gemeente en haar Plebejisch.
De geïntrojecteerde regulatie van buitenaf,
op provinciaal niveau, heeft natuurlijk een
initiatie te weeg gebracht van empirische

Er zijn interviews met raadsleden en ook
ontvangt u een vooruitblik op commissie- en raadsvergaderingen en eventuele
themabijeenkomsten.
Uitzendingen
Raad en Daad wordt uitgezonden via
lokale omroep TV Reindonk - een week na
de vergadering - op woensdag, donderdag en vrijdag om 11.00 uur, 19.30 uur en
20.30 uur.
Hebt u de uitzending gemist, dan kunt u
via www.reindonk.nl de gemiste uitzending
alsnog bekijken. Dit kan binnenkort ook via
www.horstaandemaas.nl.
Hebt u tips en suggesties voor het programma Raad en Daad? Dan kunt u deze
doorgeven via raadendaad@horst.nl.

bestemmingsplannen en grondaankopen.
Door de CDA-fractie werd een motie ingediend
om de raad te voorzien van relevante
informatie voordat het college overgaat tot de
deﬁnitieve gunning van de verbouwing van De
Wingerd in Sevenum. Ook deze motie werd
unaniem aangenomen.
Een sluitende begroting dus, zonder
extra lastenverhogingen. Dit ondanks
de economische recessie die ook de
gemeentelijke overheden fors treft. Verwacht

voorliggende begroting is een bijzondere
begroting. Dat wil zeggen dat het een

wordt dat het rijk vanaf 2012 stevig zal
doorpakken met bezuinigingen die hun

combinatie is van het samenvoegen van
bestaande begrotingen van de voormalige

weerslag zullen hebben op de gemeentelijke
inkomsten. Een begroting ook waarbij er door

fusiegemeenten en de gevolgen van de
huidige economische crisis. Hierdoor ziet het
college zich genoodzaakt om voor diverse
projecten een temporisering aan te brengen.
Deze projecten worden voorlopig nog niet
uitgevoerd.

de gemeenteraad weinig te kiezen viel. De
gemeenteraad heeft vastgesteld:
• de programmabegroting 2010 en
• de meerjarenraming 2011-2013.
De verwachting werd uitgesproken dat de raad
voor 2011 wel de mogelijkheid krijgt om keuzes
te maken en kaders aan te geven.

Alle raadsfracties stelden vragen over
deze begroting. En gaven ook hun mening
over de voorliggende cijfers. Zo was er
bijzondere aandacht voor de ﬁetspaden
Grubbenvorsterweg en Horst-Broekhuizen.
De Essentie-fractie heeft hiervoor een motie
ingediend die unaniem werd aangenomen.
Dat betekent dat de gemeenteraad het college
heeft verzocht om mogelijke varianten in
beeld te brengen (qua ambitie, tijd en geld)

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

voor beide ﬁetspaden. En om door te gaan
met voorbereidende werkzaamheden zoals

digitale archief raadplegen als videobestand
maar ook als schriftelijk verslag.

Ook de pers luisterde vol aandacht naar de vragen en antwoorden van respectievelijk raad en college

tijdsdruk. De implementatie en innovatie
van dit schrijven heeft duidelijk de raad
tot een actie van metacognitie gebracht.
Ondanks de omissies en errata die abusievelijk in dit boekwerk geslopen zijn, ze
mogen als futiliteiten en basaal beschouwd
worden, is er een krachtinspanning van
onmetelijke dimensies gepleegd door het
ambtenarenapparaat. De boodschap van
primaire lasten en de voorkoming van
problematische schuldsituaties is in deze
goed verwoord. Over de ﬁctieve massa
van de oude gemeente blijft er nog onduidelijkheid, maar verder is de cumulatie
van het gemeenschappelijk vermogen na
herindeling helder uitgekristalliseerd. Dank
hiervoor. “
In gewone mensentaal klinkt het begrijpelijker:
“Iedereen die heeft meegewerkt aan de
begroting, bedankt! We begrijpen dat u onder tijdsdruk heeft moeten werken, door de
vastgestelde datum van de provincie. Het
ziet er qua opzet vernieuwend uit en heeft
de raadsleden ﬂink aan het denken gezet.
Natuurlijk zitten er wat foutjes in, maar ondanks dit is het stuk duidelijk. Verder is het
goed om een aanzet te hebben om niet in
de rode cijfers te komen, maar helaas blijft
er toch wat onduidelijkheid.”
Michael van Rengs
Fractievoorzitter SP Horst aan de Maas
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Ingezonden brief

Truckrun-getoeter
Zondag 11 april was er in Horst aan de Maas weer de jaarlijkse
Truckrun. In de loop der jaren uitgegroeid tot een groot festijn voor
mensen met een beperking. Laat ik duidelijk stellen dat ik iedereen zijn of
haar plezier gun en zeker de bijrijders in die prachtige trucks.
En ook de beroepschauffeurs die
hun (vaak schaarse) vrije tijd hieraan
opofferen evenals alle verkeersrege-

laars. Wat ik echter wel jammer vind,
is dat de Truckrun een oorverdovend
lawaai met zich meebrengt. Het is een

voortdurend getoeter, van begin tot
eind. Waarbij ik me afvraag wiens behoefte hiermee nu werkelijk bevredigd
wordt. Het lijkt mij toch voldoende als
er bij vertrek, (en eventueel aankomst) getoeterd wordt. Daarna met
veel plezier de route gereden wordt,
waarbij zowel de bijrijders, chauffeurs

en het publiek kan genieten, zonder
een kakofonie van luchthoorns,
toeters, bellen, sirenes enzovoorts.
Misschien iets voor de, overigens
prima organisatie om volgend jaar
mee te nemen?
Hans Vullings
Horst

Ingezonden brief

Superbacterie
Sinds enkele weken is er volop publiciteit over ESBL, een bacterie die
resistent is tegen antibiotica. De afkorting ‘ESBL’ staat voor Extended
Spectrum Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde antibiotica, met
name cefalosporines en penicillines kan afbreken.
Diverse voorbeelden van
mensen die niet meer reageren
op geneesmiddelen werden ons
getoond. Mensen met ESBL moeten
in ziekenhuizen, net als bij MRSA, in
quarantaine, om niet anderen te besmetten. MRSA (Meticilline Resistente
Staphylococcus Aureus) is een bacterie die resistent is voor de meeste,

gangbare antibiotica. De oorzaak van
EBSL, ook wel superbacterie genoemd,
wordt gezocht bij kippen. Uit onderzoek
bleek 88 procent van het gekochte kippenvlees besmet te zijn met ESBL.
Hoe is het mogelijk dat deze bacterie zich zo snel heeft kunnen ontwikkelen? Het antwoord ligt waarschijnlijk
bij het hoge gebruik van antibiotica

bij mestkuikens, die in zeven weken
van kuiken uitgroeien tot twee en een
halve kilo kippenvlees.
De CDA-minister van landbouw,
Gerda Verburg, heeft na de Q-koorts
aangekondigd dat de intensieve
veehouderij het gebruik van antibiotica
met 20 procent moet verminderen het
komende jaar. Nu, na diverse uitzendingen over ESBL, moet dat van haar terug
naar 50 procent in 2013. De komende
jaren zullen er beslist nog meer ziekten
vanuit de intensieve veehouderij opduiken, en zal het gebruik van antibiotica

nog verder omlaag moeten. Dat het
mogelijk is, hebben merkvee-vleeshouders en biologische veehouders
allang bewezen. Ook Denemarken
gebruikt ten opzichte van Nederland,
slechts 20 procent van de hoeveelheid antibiotica.
De veehouderij hoeft niet uit
te breiden, maar moet werken aan
kwaliteit, met minder geneesmiddelen, zonder megastallen en zonder
superbacterie!
André Vollenberg
Behoud de Parel Grubbenvorst

MEGA VERKOOP
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Verbouwingsopruiming
In april en mei aantrekkelijke kortingen!
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree - Telefoon 077-4651794
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Bespreking Poll week 13

De gemeente moet tijdens een recessie niet bezuinigen, maar juist investeren
De reacties op deze Poll waren niet echt verhelderend voor de stelling:
57 procent was het met de stelling eens en 43 procent oneens. Zij, die het
eens waren met de stelling, waren van mening dat investeren tijdens een
recessie niet alleen door een gemeente dient te gebeuren maar ook door de
hogere overheden. Wel wordt opgemerkt dat op gemeentelijk niveau zoveel
mogelijk rendement gehaald moet worden uit de beschikbare budgetten.

Werkgelegenheid bevordert de koopkracht en een euro kan maar één keer
uitgegeven worden.
Zij die het oneens waren met de stelling vonden dat een gemeente juist pas
op de plaats moet maken op investeringsgebied. De gemeente moet zoeken
naar goedkopere alternatieven. Investeren vindt men wel een goed idee maar
dan wel in de juiste projecten en mensen.

Powerman moet ondanks een tijdelijk verminderde
bereikbaarheid in Horst blijven.
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In het weekend van 24 en 25 april vindt in Horst Powerman plaats. Een
evenement waarbij de combinatie fietsen en rennen door het centrum van
Horst en daarbuiten plaatsvindt. Hiervoor worden wegen geheel of gedeeltelijk afgesloten en is het centrum van Horst niet gemakkelijk te bereiken.
Omdat de deelnemers aan de wedstrijden ook buiten het centrum rennen en
fietsen, worden ook daar wegen geheel of gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. De meningen van ondernemers en bewoners van het Horster centrum

zijn verdeeld over het wel of niet houden van zo´n groots sportevenement.
De bereikbaarheid van het centrum is dan verre van optimaal. Misschien is
Powerman een maatje te groot voor Horst en zou het sportevenement beter
bij Venlo passen, een stad die zich als sportstad wil profileren.
Wat vindt u? Moet Powerman in Horst blijven ?
Geef uw mening via de website www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 14) > Ik blijf trouw aan de rooms-katholieke kerk > eens 29% oneens 71%

Cactus
Column

Zuipketen

Opnieuw wordt er gesproken
over het fenomeen zuipketen.
Zelfs enige landelijke politieke
partijen gaan zich bemoeien met
de ongelimiteerde bier inname
die het kenmerk van zo’n hok
schijnt te zijn.
Waar echter in Venray een
toename van het aantal jeugdfestiviteiten – vaak synoniem voor
drankgebruik – wordt aanbevolen
zijn de gemeentebestuurders van
Horst aan de Maas een heel
andere mening toegedaan. Het
voltallige college gaat daar nu
regelmatig op pad om eens te
kijken hoe of het er in zo’n
zuipkeet aan toe gaat. Doordat er
nu vijf wethouders actief (!) zijn
worden de daarvoor in aanmerking komende keten waarschijnlijk binnen een jaar allemaal
bezocht. En hoe verloopt zo’n
bezoek? Bij binnenkomst zien de
bestuurders een aantal jongens
en meisjes die keurig rond de
tafel zitten, ze spreken over
koetjes en kalfjes, hoe of de
zondagse Mis is geweest en of de
pastoor het nog over “van
dattem” heeft gehad. Ook
worden de resultaten van de
plaatselijke voetbalclubs
besproken en hebben de meisjes
het over de naailessen die ze in
het Kantmuseum volgen. Vooral
het opgedragen huiswerk schijnt
leuk te zijn, je mag daarbij echter
geen steek laten vallen anders
past het jurkje binnenkort niet
meer! Als de bezoekende bestuurder wordt gevraagd of deze iets
wil drinken en die vraagt dan
bijvoorbeeld om een cola, krijgt
deze te horen dat die drank er
niet is omdat daar teveel suiker in
zit, niet gezond dus! Maar er is
wel dubbel-frizz en dat is ook
lekker! Bier is uiteraard volledig
verboden, dat drink je als jongere
toch niet en daarbij mag het niet
van pap of mam. Bij terugkomst
in de collegevergadering roepen
de wethouders allemaal:
“Zuipketen?? Nee hoor, het zijn
ouderwetse jeugd-herbergen”.
Kees van Rooy glundert en denkt,
wat hebben wij toch een
voorbééldige gemeente!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Tel. 06 55 12 69 96
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Sluitende begroting 2010, geen projecten geschrapt!
De eerste begroting van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas is
vastgesteld. Twee dingen waren voor ons daarbij van groot belang; de
begroting moet sluitend zijn en projecten mogen niet worden geschrapt.
Essentie staat voor een solide
financieel beleid. De gemeente
krijgt steeds minder geld (vanuit
Den Haag), daarom is het noodzakelijk om zelf ook minder uit te
geven. Essentie zal in de gemeenteraad financieel verantwoorde beslissingen nemen om te zorgen dat er
ook in de toekomst een financieel
gezonde gemeente Horst aan de
Maas is. Extra bezuinigingen zijn
daarbij onontkoombaar, daarbij zal

er flink gesneden moeten worden in
de gemeentelijke organisatie.
Geen projecten schrappen
De gemeente is van start gegaan
met een hoog ambitieniveau. Vanuit
de oude gemeenten zijn er tal van
goede ontwikkelingen in gang gezet,
die hebben natuurlijk invloed op de
financiën. Voor Essentie is het belangrijk dat er een sluitende begroting
ligt, maar ook dat de gemeente
betrouwbaar is. Daarom zijn er geen

projecten geschrapt. Wel is er voor
gekozen om een temporisering aan
te brengen in een aantal projecten.
Hierdoor kan goed in beeld worden
gebracht wanneer de uitvoeringsfase
van deze projecten kan beginnen en
in welke vorm.
Essentie heeft zich in de
verkiezingscampagne uitgesproken
voor de aanleg van veilige fietsverbindingen, zeker voor scholieren. Daar staan wij nog steeds
achter en gaan wij voor 100
procent voor! Daarom hebben wij
het college gevraagd om voor de
fietspaden Horst-Broekhuizen en

Grubbenvorsterweg op korte termijn
een aantal zaken helder in beeld te
brengen. Voor het fietspad HorstBroekhuizen willen wij inzicht krijgen
in de totale kosten van het gehele
fietspad, en daarbij een planning voor
aanleg van het fietspad en financieringsvoorstellen. Bij het fietspad
Grubbenvorsterweg zijn er nog
een aantal varianten mogelijk. Die
varianten hebben allemaal hun eigen
financiële en procedurele consequenties. Die willen wij graag in beeld
gebracht zien. Afgezet tegen de vermogenspositie van de gemeente kan
de raad dan over een half jaar, bij de

vaststelling van de begroting 2011,
een goed afgewogen keuze maken
voor deze beide projecten.
Voorbereidingen gaan door
In de tussentijd kunnen de
voorbereidingen voor aanleg van
beide fietspaden doorgaan. De gemeente kan verder aan de slag met
grondaankopen voor de fietspaden,
maar ook met het wijzigen van
het bestemmingsplan. Alleen deze
procedure duurt al tot eind 2010 en
daarmee gaat er op dit moment dus
geen tijd verloren!
Fractie Essentie
Bram Hendrix

nen we toch ook wel met minder en
gaan we hier ook stoelpoolen. Laten
we eerst zelf eens de proef op de som
nemen en de stoelen gaan delen in
de raadzaal.”
De SP-fractie heeft dan ook tijdens
de vergadering demonstratief met
haar vijf leden gebruik gemaakt van
één stoel. Om beurten mocht een
ander fractielid gebruik maken van

die stoel. “We zien meteen wat voor
consequenties zo’n pool kan hebben.
Op het moment dat er meerderen
tegelijk gebruik van willen maken,
kan dat niet. Nu kunnen wij als
raadsleden nog blijven staan, maar
mensen in een verzorgingshuis vragen niet voor niets een rolstoel aan.
Zij hebben die nodig!”
SP Horst aan de Maas

SP: stoelenpool in raadzaal
Dinsdag 6 april heeft de SP-fractie van Horst aan de Maas
demonstratief de stoelenpool in de gemeenteraad in de praktijk gebracht.
Dit naar aanleiding van het idee uit de begroting om voor mensen in een
verzorgingshuis een rolstoelpool in het leven te roepen. Op deze manier
wil de SP-fractie laten zien dat zij het een onzalig idee vindt.
Mensen die een rolstoel nodig
hebben, behoren die zelf te krijgen.
Het kan toch niet zo zijn dat je op
een wachtlijst komt te staan voor

het gebruik van de rolstoel om op een
zonnige middag een wandeling te
kunnen maken met je familie!
De SP-fractie las met verbazing

het plan van het college om een
rolstoelpool voor mensen in een
verzorgingstehuis in te zetten. Volgens
wethouder Op de Laak staan er 25
rolstoelen in de gang en krijgt elke
bewoner die een rolstoel aanvraagt
er eentje voor zichzelf. Reactie
van Spreeuwenberg hierop: “Zeer
regelmatig staan hier ook 50 stoelen
ongebruikt in deze raadzaal. Dan kun-

ONS MOTTO: STERK DOOR SERVICE
HORST
METERIKSEWEG 102

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

KOOPSOM  152.500,- K.K.

HEGELSOM
REYSENBECKSTRAAT 9

HORST
BLAUWVERVERSTRAAT 30

HORST
BROEKWEG 15

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van  180.000,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is  180,25. Vraagprijs bij
aankoop met eigen grond  229.000,- k.k.

Geheel gemoderniseerde halfvrijstaande woning.
3 gerenoveerde slaapkamers en design badkamer.
Grote overkapping aan achterzijde.

Vrijstaande levensloopbestendige woning gelegen
op korte afstand van centrum. Per direct te
aanvaarden.

Perceeloppervlakte 358 m2.
Inhoud ca. 420 m3.

Perceeloppervlakte 659 m2.
Inhoud ca. 650 m3.

KOOPSOM  180.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  274.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  298.000,- K.K.

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

HORST
PAULUS POTTERSTRAAT 11

SWOLGEN
DONKSTRAAT 7

SEVENUM
PEPERSTRAAT 44

Was en Strijkservice Horst aan de Maas
• Wilt u uw vrije tijd ook liever besteden aan iets anders
Wassen en vouwen
dan aan de steeds weer terugkomende volle wasmanden?
à  2,00 per kilo
• Hebt u even geen mogelijkheden om zelf te wassen?
• Wast u ook voor uw ouder(s) in een verzorgingshuis?
Strijken per stuksprijs
• Ook voor dokters-/tandartspraktijken.
• Ideaal voor woongroepen/dagbestedingen.
Ook haal-/brengservice mogelijk
à  0,20 per kilometer
• Een drukbezette B&B, wij helpen u graag.

Vrijblijvende inlichtingen:
Wendy Claassens . 06-23997730 . Email: was-strijkservice@hotmail.com
Ruim appartement met 3 slaapkamers, eigen
garagebox en parkeerplaats. Zonnebalkon op
zuiden en dakterras.

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

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

Vrijstaand levensloopbestendig landhuis met
inp. garage. 5 slaapkamers. Ruime tuin met veel
privacy. Instapklaar!

Woonoppervlakte 145 m2.
Inhoud ca. 465 m3.

Perceeloppervlakte 1271 m2.
Inhoud ca. 425 m3.

Perceeloppervlakte 1725 m2.
Inhoud ca. 633 m3.

Perceeloppervlakte 1390 m2.
Inhoud ca. 945 m3.

VRAAGPRIJS  349.000,- K.K.

HORST
VAN MIRLAERSTRAAT 15
NIEUW!!!

Instapklare tussenwoning gelegen tegenover
speelveld. L-vormige woonkamer met moderne
open keuken. Uitermate veel privacy in achtertuin,
toegang garage. 1e verd. 2 royale slaapkamers,
badkamer met ligbad, douche en 2e toilet. 2e verd.
mogelijkheid 3e slaapkamer.

VRAAGPRIJS  369.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  399.000,- K.K.

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

Perceeloppervlakte 151 m2.
Inhoud ca. 328 m3.

VRAAGPRIJS  209.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  495.000,- K.K.

HORST
VENRAYSEWEG 71
NIEUW!!!

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 omGunstig gelegen vrijstaande woning met grote
hobbyruimte c.q. garage. Ruime L-woonkamer met
grote raampartijen, leefkeuken. 1e verd. 3 slaapkamers allen met toegang balkon, badkamer en
aparte doucheruimte. Garage is geheel geïsoleerd
en v.v. vloerverwarming.
Perceeloppervlakte 475 m2.
Inhoud ca. 580 m3.

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

Bekendmakingen
Provincie Limburg

VRAAGPRIJS  324.500,- K.K.

geving? Ga naar www.limburg.nl/bekendmakingen en klik op
e-mailservice.
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‘Voor een mooi en gezond Grubbenvorst’
Dat is de titel van een folder die de inwoners van de kern Grubbenvorst
de komende week kunnen aantreffen in hun brievenbus. De SP Horst aan
de Maas wil laten zien dat niet voor niets 35 procent van de stemmen in
Grubbenvorst naar haar partij zijn gegaan afgelopen november.
“We blijven aanwezig op straat,
niet alleen tijdens een verkiezings-

campagne,” aldus fractievoorzitter
Michael Van Rengs. “Om mensen

te laten weten dat we nog steeds
strijden vóór het behoud van het
open landschap, de kansen voor
boerenlandbouw en bovenal een
gezonde leefomgeving.”
En dat wil de SP graag doen met
mensen. Vanaf 17 april zijn de SP’ers

actief in de kern van Grubbenvorst.
De folder zal dan in een aantal straten
persoonlijk uitgereikt worden aan de
bewoners.
Op 24 april staat de SP ’s morgens
op de parkeerplaats bij De Zumpel
en staat inwoners van Grubbenvorst

graag te woord, bij een lekkere kop
tomatensoep. Geen folder ontvangen
na 24 april? Laat het ons weten.
SP Horst aan de Maas
horst@sp.nl
077 398 53 12

Verantwoorde keuzes in onzekere tijd
Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de raad de begroting
2010 vastgesteld. We hebben de begroting vastgesteld wetende dat we
in een financieel zeer onzekere tijd verkeren.
Het is nog niet bekend wat er daardoor op ons af komt en welke
bedragen er bezuinigd moeten worden. Door die onzekere tijd is het
voor het CDA belangrijk dat er zeker nu verantwoorde investeringen
worden gedaan. We zijn een financieel stabiele gemeente en met de
juiste keuzes moeten we er voor zorgen dat we dat naar de toekomst
toe ook blijven.
Tijden van bezuinigen vragen
om maatregelen, en maatregelen
zijn niet altijd populair. Het is zaak
om de juiste afwegingen te maken.
Voor ons staat voorop dat Horst aan
de Maas nu en in de toekomst een
financieel gezonde organisatie blijft.
Hierdoor kunnen we ook in de toekomst blijven investeren in kwaliteit
van wonen, werken en leven. Door
het maken van de juiste keuzes is
het gelukt om de begroting sluitend
te krijgen. Zeker in deze tijd is dat
iets om trots op te zijn. Het CDA
heeft tijdens de behandeling de
nadruk gelegd op enkele belangrijke punten.
Woningbouw en leefbaarheid
Allereerst woningbouw en dan
met name de sociale woningbouw.
We zien dat woningbouwcorporaties
de laatste jaren de behoefte naar

sociale woningen niet volledig invullen. Het CDA heeft het college opgeroepen om hier kritisch naar te kijken.
Verder is het voor ons belangrijk dat
er naar behoefte wordt gebouwd in
de kernen. Wat betreft die kernen
staan we ook stil bij de leefbaarheid. Vooral gemeenschapshuizen en
sportaccommodaties zijn essentieel
voor de leefbaarheid. Op dit punt
hebben wij het college gevraagd om
op korte termijn een inventarisatie
te maken van de toestand van alle
gemeentelijke en niet-gemeentelijke
gemeenschapshuizen en sportaccommodaties, zodat inzichtelijk wordt
waar en wanneer investeringen noodzakelijk zijn. Verder kunnen we dan
ook een keuze maken hoe we met
bepaalde gebouwen om willen gaan.
Zorg
Verder begrijpt de fractie van het

CDA dat er met het oog op bezuinigingen ook kritisch wordt gekeken
naar de zorg. Ook hier moeten keuzes
worden gemaakt. Voor ons staat
voorop dat de kwaliteit van de zorg
niet aangetast wordt. Wat we belangrijk vinden is dat er gezocht wordt
naar creatieve oplossingen in de zorg,
zodat er efficiënter gewerkt kan worden. Dus bezuinigen met behoud van
kwaliteit waarbij alles wordt afgewogen tegen de menselijke maatstaf.
Wat betreft die bezuinigingen heeft
het CDA een uitdrukkelijk verzoek gedaan, uit het oogpunt van solidariteit,
te bezuinigen met respect voor de
zwakkeren in onze samenleving.
Onderwijs
Goed onderwijs is noodzakelijk
voor onze kinderen, die onze toekomst vorm gaan geven.
Hierin moeten we blijven investeren.
In deze tijden van bezuinigen is het
voor het CDA belangrijk om zorgvuldig om te gaan met eventuele bezuinigingen in het onderwijs. Verder
hebben we aandacht gevraagd voor
het Centrum voor Jeugd en Gezin, dit
gaat de komende tijd een prominente rol spelen.
Veilige fietsverbindingen
Twee veelbesproken projecten

zijn de fietsverbindingen die in
de begroting zijn opgenomen, te
weten de fietsverbinding aan de
Grubbenvorsterweg in Sevenum en
de fietsverbinding van Horst naar
Broekhuizen. Twee projecten die
vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zeer belangrijk zijn voor
onze gemeente. De plannen worden
getemporiseerd wat wil zeggen dat
het geld niet direct beschikbaar wordt
gesteld. Echter noodzakelijke investeringen die nodig zijn voor de aanleg,
zoals grondaankopen, zullen vanuit
strategisch oogpunt wel plaatsvinden.
Uiteraard met het oog op realisatie
van beide fietspaden in de toekomst.
Want uit het oogpunt van verkeersveiligheid ondersteunen wij de plannen voor beide fietspaden.
De Wingerd
Een ander veelbesproken project
is de verbouwing van gemeenschapshuis De Wingerd. Vanuit onze fractie
zijn er vragen bij dit project, mede
naar aanleiding van de onlangs
gehouden informatieavond. Onze
vragen hebben met name betrekking
op de maatschappelijke relevantie,
de exploitatie en het inzichtelijk
maken van het huurcontract. Voor het
CDA staat voorop dat het hele plan

financieel goed is onderbouwd en
het maatschappelijk rendement
voldoende is gewaarborgd. Op
verzoek van het CDA komt het college dan ook met meer informatie
naar de raad, alvorens het definitief
besluit of De Wingerd daadwerkelijk
verbouwd gaat worden.
Alles bekijkend zijn we trots op
de voorliggende, sluitende begroting. Grote projecten als centrumplannen in Horst, Grubbenvorst en
Sevenum worden doorgezet.
Er lag een grote uitdaging en door
de juiste keuzes te maken is het
gelukt om de begroting sluitend
te maken. Onze complete inbreng
tijdens de raadsvergadering vindt
u terug op onze site www.cdahorstaandemaas.nl. Het CDA is er
zich van bewust dat we een moeilijke tijd ingaan, waarbij onzekerheid bestaat over de noodzakelijke
uitgaven en inkomsten, maar ook
dat geeft voldoende uitdagingen.
Ook bij bezuinigingen neemt het
CDA haar verantwoordelijkheid en
met weloverwogen afwegingen
worden keuzes gemaakt.
Rudy Tegels,
fractievoorzitter
CDA Horst aan de Maas

De intensieve veehouderij, Brabant stelt grenzen
Voor- en tegenstanders van de verdere intensivering van de intensieve
veehouderij verschillen van mening over de Brabantse aanpak. Wij vinden
het in ieder geval prima dat die provincie de regie pakt. De regie op de
Landbouw Ontwikkelings Gebieden, (LOG’s), op maatvoering, het vraagstuk schaalvergroting ‘an sich’ en op volksgezondheid.
De afgelopen maanden zijn wij
er regelmatig van beticht dat we gedraaid hebben in het dossier Nieuw
Gemengd Bedrijf(NGB). Absolute
onzin. We vinden nog steeds dat
bedrijven als het NGB voor onze
LOG’s, dicht bij de kernen, een behoorlijke maat te groot zijn voor ons
platteland. We moeten op nationale
schaal een antwoord krijgen op de
vraag of we deze schaalsprongen
willen en zo ja, waar we die dan
de ruimte bieden. Dat neemt niet
weg dat wij mee zullen sturen op de
kwaliteit van de LOG’s.
Critici keuren het beleid van
Brabant af. Het zou juist leiden tot
minder kwaliteit. Wij stellen echter
vast dat de meeste andere reconstructieprovincies inmiddels wel
kaders hebben vastgesteld en de
regie hebben gepakt in het belang van burgers, milieu, sector en

kwaliteit van het platteland. Limburg
kan onmogelijk achterblijven. Wij zijn
niet tegen de ontwikkeling van de
sector, wij zijn niet tegen schaalvergroting, maar durf grenzen te stellen!
Er is ook een toekomst voor de sector
met grenzen. Nu stelt men ruim drie
hectare nodig te hebben en krijgen we
bedrijven met ruim 1,2 miljoen kippen
en ruim 30.000 varkens. De energiecentrales schieten als paddenstoelen
uit de grond. Wat is het over tien
jaar? Het dubbele? Dat kan ons mooie
platteland niet dragen. We hebben er
simpelweg de ruimte niet voor, zeker
niet als we ook andere agrarische
sectoren, toerisme, natuur en leefbaarheid hoog in het vaandel hebben
staan. Kwaliteit kan prima samengaan
met grenzen aan ruimte. Ook op 1,5
hectare kan een kwalitatief sterk en
toekomstbestendig bedrijf opereren.
Landschappelijke inpassing heeft z’n

grenzen. Een NGB ter grootte van circa
280 bij 120 meter en 14 meter hoogte
is een fabriek en past niet in een
landelijke omgeving.
Natuurlijk heeft het NGB innovatieve en duurzame elementen.
Met name de gesloten keten van het
kippenbedrijf, de kip wordt er geboren
en geslacht, heeft grote voordelen.
De prijs die daarvoor moet worden
betaald is echter te hoog. Een enorme
hoeveelheid dieren op één locatie met
negatieve gevolgen voor volksgezondheid, milieu, openheid platteland
en verkeer. De kans op dierziekten
wordt beperkt door de gesloten keten
van het bedrijf. Daar staat tegenover
dat met zoveel dieren op één locatie
de kans op dierziekten juist weer
groter wordt. Wanneer er een ziekte
uitbreekt zijn de gevolgen desastreus.
Het ontbreekt aan maatschappelijk
draagvlak voor een verdere intensivering van de intensieve veehouderij. Het
scharrelei is de norm geworden. Iedere
supermarkt, zelfs de discounters,
verkoopt tegenwoordig ook biologisch
vlees. Al het varkensvlees dat Albert
Heijn verkoopt heeft in 2011 het

‘Beter Leven’ kenmerk van de dierenbescherming. De supermarkten zullen
de consument het laatste zetje geven
om ‘scharrelvlees’ net zo normaal te
gaan vinden dan een ‘scharrelei’.
Wij hopen dat ook de Staten van
Limburg de regie pakt en grenzen durft
te stellen. In Limburg was er een burgerinitiatief met ruim 4.000 handtekeningen. Een helder signaal van een
bezorgde bevolking. In Limburg is het
aantal varkens en kippen in vier jaar
tijd met circa 10 procent gegroeid.
Met alleen de komst van het NGB
groeit het aantal kippen met 10%.
Met alleen de invulling van het LOG
Witveld groeit het aantal varkens nog
eens met minimaal drie procent. Er
zouden toch maar nauwelijks dieren
bijkomen? De reconstructie is aan het
mislukken. Er is nog zoveel onduidelijk
over de effecten van megabedrijven.
Onderzoeken spreken elkaar tegen.
Landelijk loopt er een groot onderzoek
naar de effecten voor de volksgezondheid. Wacht de uitkomsten af en maak
nu een pas op de plaats! Op het vlak
van volksgezondheid, met name fijnstof en het uitbreken van dierziekten,

mogen we geen risico’s nemen. Het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) heeft in een eerder
onderzoek gesteld dat de afstand
tussen varkens en kippen 1,5 tot
2 kilometer moet zijn om de kans
op verspreiding van dierziektes te
beperken. Dit afstandscriterium
wordt in het LOG Witveld genegeerd. Het NGB komt op een paar
honderd meter van enkele zeer
grote varkensbedrijven te liggen.
Gedeputeerde Driessen stelt dat
er geen dieren uit Brabant naar
Limburg komen. De werkelijkheid
is anders. Er komt een NGB met 1,2
miljoen kippen uit Brabant. In de
gebiedsvisie LOG Witveld is bepaald
dat er ook ruimte is voor nieuwe
bedrijven afkomstig uit het zuidelijk
reconstructiegebied. Bedrijven
moeten dan wel aantoonbaar
duurzaam en innovatief zijn. De deur
staat dus wel degelijk op een kier
voor Brabantse bedrijven.
Richard van der Weegen,
raadslid en fractievoorzitter
PvdA-PK, Horst aan de Maas
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Canix’
Idiot Night
in teken
van piraten
Zaterdag 17 april houdt OJC
Canix in Lottum de 29e Idiot
Night. Het thema van deze avond
is The Pirates. De zaal is open
vanaf 20.00 uur, de Idiot Night
begint om 21.00 uur.
Sinds 1996 komt de jeugd naar
OJC Canix voor dit vet feest! Het
thema heeft, zoals gebruikelijk,
een subtitel: Blackbeard’s Caribbean
Mutiny Bay Edition. Zoals altijd zorgt
het Idiot Night DJ team voor de
beste songs om op te swingen.
De Idiot Night crew tovert de zaal
om tot een fantastisch piratenstrand.

15
04
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

aan Ilse Cox

OJC Cartouche
America
Dirtbag &
Riddle
Vrijdag 16 april staan in OJC
Cartouche in America twee lokale
bands op de bühne. Als eerste
staat Riddle op het programma.
Riddle is een rockband met
bandleden afkomstig uit Horst en
omgeving Venray.
Zowel covers als eigen werk
staan garant voor een avondje stevige en energieke rockmuziek.
De tweede band die op het
podium verschijnt, is Dirtbag. Deze
band is nog niet zo lang geleden
opgericht door onder andere zanger
Fred Coppus, bekend van Fishnet
Stockings. De aftrap van deze gratis
concerten is om 21.00 uur.

Naam:
Ilse Cox
Leeftijd:
17 jaar
Woonplaats:
Horst

Waar zit je op school?
Op het Dendron College in Havo 5.
Wat is je favoriete muziek?
Absoluut Coldplay en The Killers!
Wat is je favoriete film?
The notebook, Moulin Rouge en Disney
Classics!

Wat wil je later worden?
Ik weet nog niet zeker wat ik later
wil worden. Ik hoop gewoon dat de
opleiding die ik ga doen bevalt en dat
hier een mooie baan uit komt.
Wat is je favoriete drankje?
De ReefCocktail! Dit is een drankje dat
ik samen met mijn vriendinnen veel
dronk op vakantie.
Waar ga je uit?
Op vrijdagavond ben ik meestal wel te
vinden in De Lange. Op zaterdagavond
doe ik vaak wat met mijn vriendinnen,
zoals film kijken of wat drinken bij
Liesbeth.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Er is niet echt iets specifieks wat ik aan
mezelf wil veranderen, ik ben wie ik
ben.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Mijn vriendinnen en familie wonen
dichtbij, mijn werk is ook in Horst en
er zijn leuke lunchrooms en plaatsen
om wat te drinken. Ik hoef niet elk
weekend naar een andere plaats
te fietsen om uit te gaan, Horst is
gewoon een sfeervol dorp!
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Ik zou graag een Starbucks willen, ik
vind dat ze daar echt heerlijke dingen
verkopen! Met een Bakker Bart zou ik
ook wel tevreden zijn.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Ik zou heel graag een keer naar Peru
willen, daar is heel veel geschiedenis
te zien en dat lijkt me ontzettend
interessant! Verder vind ik een strandvakantie altijd heerlijk.
Hoeveel vrienden heb je op Hyves?
Ik heb op dit moment 223 vrienden.
Wat is je favoriete eten?
Ik heb niet echt een favoriete maaltijd,
ik vind veel dingen lekker.
Welke hobby’s heb je?
Ik doe vaak dingen met mijn
vriendinnen zoals uitgaan, ergens
wat drinken, film kijken of gewoon
bijkletsen!
Naam van je favoriete (huis)dier?
Piet, mijn vis!

Informatieavond Dendron

Geld en gezonde leefstijl
De werkgroep ’Gezonde en veilige school’ van het Dendron College houdt op donderdagavond 22 april om 19.30 uur een informatieve ouderavond.
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ouderraad, leerlingenraad, personeel en een preventiemedewerker van de GGZ Noord-Limburg.
Tijdens de bijeenkomst worden
twee workshops gehouden. De workshop ‘Financiële opvoeding, hoe doe
je dat?’ en een workshop over een
gezonde leefstijl, gezond gewicht,
dranken en snacks. Een medewer-

ker van het Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting licht de financiële
opvoeding toe. De aandacht gaat
daarbij uit naar zak- en kleedgeld,
omgaan met reclame, uitkomen met
je geld, lenen en sparen, bijbaantjes

Koninginnedag
Kronenberg
Vrijdag 30 april viert ook de jeugd van de basisschool De Kroevert uit
Kronenberg en Evertsoord Koninginnedag. Voor de kinderen vanaf 2 jaar
tot en met groep 2 worden van 09.45 tot 11.00 uur allerlei activiteiten
georganiseerd in De Torrekoel. Voor de jeugd van groep 3 tot en met
groep 8 is er een ‘levend ganzenbord’ in het centrum van Kronenberg,
van 09.30 tot 12.30 uur.
Alle kinderen van Evertsoord en
Kronenberg die op de peuterspeelzaal, bijzonder onderwijs of basisschool De Kroevert zitten krijgen een
opgaveformulier mee naar huis.

Wanneer iemand geen opgaveformulier heeft ontvangen en toch
graag mee wil doen, kan zich tot en
met vrijdag 16 april aanmelden bij
Sonja Huijs, tel. 077 398 83 79.

en bankzaken. De andere workshop
staat onder leiding van diëtisten van
de GGD. Deze gaat over een gezonde
leefstijl met alles wat daarbij komt
kijken. Een deskundige op dit gebied
houdt het huidige assortiment in

de kantine van het Dendron College
kritisch tegen het licht. Ouders of
verzorgers kunnen zich aanmelden via
een strookje bij een eerder verzonden
brief of via een e-mail naar
hej@dendron.nl.

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 14 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: plukken@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662929 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Mies&Flo
Column
Lentekriebels
Lieve lammetjes,
bloemetjes, fluitende vogeltjes, bloeiende bomen,
terrasjes en niet te vergeten
de eerste zonnestraaltjes.
Na een lange koude en
sombere winter fleuren wij
helemaal op als de zon haar
warmte weer gaat uitstralen.
Dit betekent namelijk dat wij
eindelijk weer van onze
zonnebril mogen genieten.
Ook kunnen de dikke winterkleren weer de zolder op, tijd
voor rokjes, jurkjes en
slippertjes.
Als we ’s morgens de gordijnen
open maken en verblind
worden door de zon, rennen
wij hysterisch richting onze
geliefde kledingkast om daar
zorgvuldig het T-shirt met de
kortste mouwen uit te zoeken.
Ook komen sandalen en
zonnebrillen voor de dag.
Jassen lijken voor ons nu
overbodig en worden dus
verbannen tot het weer herfst
is. In plaats van de boterhammen die we normaal iedere
morgen tot vervelends toe
staan te smeren, staan we nu
enthousiast een zomersalade
klaar te maken. Opmerkingen
of we niet te ver door aan het
slaan zijn door dat ene zonnestraaltje negeren we totaal
met een brede glimlach. Voor
de zekerheid gooien we ook
nog snel een flesje zonnebrandcrème in de tas, stel je
voor dat we straks als rode
kreeften door het leven mogen
gaan.
Als we dan enthousiast de
fiets pakken en de garagedeur
openen worden we, voor de
tweede keer die dag, verblind
door de felle zon. Maar wat
nog schokkender was, was dat
we op datzelfde moment
verkleumden door de kou.
Daar stonden we dan,
beteuterd met onze slippertjes
en zonnebril te kijken. Schijn
bedriegt, dat blijkt maar weer.
Misschien waren we nu toch wel
iets te hard van stapel gelopen.
Maar ja, wanneer niet?
Ondanks de fluitende
vogeltjes en de bloeiende
bloemen zullen wij toch nog
echt even geduld moeten
hebben met rokjes, jurkjes
en slippertjes. Wel blijven
wij stiekem hopen dat de
temperatuur de komende
dagen hard omhoog zal
schieten, net zoals de
bloembollen dat op dit moment doen!
Mies&Flo

15
04

Horster jeugd
viert Koninginnedag
Op 30 april, Koninginnedag, staan tal van activiteiten gepland op en rond het Wilhelminaplein in Horst.
Voorafgaand aan een spellenmiddag trekt er vanaf 13.00 uur een oranjekleurige stoet van versierde fietsjes,
skelters en bolderkarren door het Horster centrum. De optocht wordt voorafgegaan door de Koninklijke Harmonie.

verenigingen 23
Nieuwe opzet
Gemeentelijk Muziektoernooi Horst
Het aantal muziekverenigingen in de gemeente Horst aan de Maas is
met de gemeentelijke fusie flink gegroeid. Daarom is het niet mogelijk
voor het Gemeentelijk Muziektoernooi om dit jaar alle kernen aan bod te
laten komen.
Het muziektoernooi wordt
dit jaar voor het eerst gehouden
in het nieuwe MFC De Zwingel
in Melderslo. Op zaterdag 17 en
zondag 18 april treden gezelschappen uit Kronenberg, Melderslo,
Broekhuizenvorst, America, Meterik,

Horst, Broekhuizen en Hegelsom
op. De verenigingen uit de andere
dorpen zijn volgens de organisatie
volgend jaar aan de beurt. De zeven
blaasorkesten worden in een kritisch
rapport beoordeeld door jurylid Luuk
Tuinstra.

Wees er bij
Zaterdag 17 april wordt bij ’t Zoemhukske aan de Kasteellaan 3 in Horst een
bijen- en natuurmarkt gehouden. De markt vindt plaats van 08.00 tot 13.00 uur.
Naast bijenvolken zijn er bijenkasten en bijenproducten te bezichtigen en te
koop. Ook is er een demonstratie korfvlechten. Imkers geven bezoekers uitleg
over de bij. Voor het volledige programma zie: www.zoemhukske.nl
Het Wilhelminaplein zal ook dit jaar weer oranje getint zijn met Koninginnedag (archieffoto)
Nieuw dit jaar is dat de kinderen
zich helemaal in oranjetinten mogen
verkleden. Een vakkundige jury
beoordeelt behalve de versierde
fietsen, skelters en bolderkarretjes ook
deelnemers die het origineelst verkleed
zijn. De winnaars krijgen een leuke
prijs. Om het geheel nog feestelijker te
maken vraagt het oranjecomité aan
bewoners aan de route om te vlaggen.
Het programma op 30 april begint
om 11.00 uur met het versieren van
fietsen bij jeugdcentrum De Vlies. Dat

duurt tot 12.30 uur. Voor versierspullen
zoals crêpepapier, ballonnen en
vlaggetjes is gezorgd. Uiteraard mag
men ook zelf spullen meebrengen.
Om 13.00 uur is de start van de
fietstocht op het Wilhelminaplein. Met
de Koninklijke Harmonie van Horst
voorop trekt de oranje stoet door de
straten van het centrum. Om 13.30 uur
opent burgemeester Kees van Rooij de
spellenmiddag op het Wilhelminaplein.
Alle kinderen kunnen voor 1 euro
een deelnemerskaart kopen aan de

kassa. Ze ontvangen een stempelkaart
waar diverse spellen en traktaties
op staan. Aan de deelnemers wordt
gevraagd hun naam op de kaart te
zetten, die na afloop ingeleverd dient
te worden bij de kassa. De kaarten
doen dan automatisch mee aan een
grote tombola waarbij mooie prijzen
te winnen zijn. DJ Guido zorgt voor
gezellige en leuke muziek. Verder zijn
er deze middag optredens te zien van
deelnemers aan de Joho Talentenjacht
die onlangs heeft plaatsgevonden.

TEMA-toernooi: lichte muziek
en entertainment
In Theater de Maaspoort in Venlo is op zaterdag 24 en zondag 25 april het tweejaarlijkse TEMA-toernooi voor
harmonie- en fanfareorkesten. Twaalf verenigingen uit Nederland en België presenteren zich tijdens deze achtste
editie als showorkest. De nadruk ligt op lichte muziek met een hoog entertainmentgehalte.
Tijdens het tweedaagse muziekconcours krijgen de deelnemende verenigingen een half uur de tijd om een
wervelende muzikale show uit te voeren.
Elk korps speelt een verplicht werk en
brengt daarnaast muziek naar eigen
keuze. De laatste presenteren zij naar
eigen inzicht aan het publiek. Zo maken
zij met de inzet van solisten, vocalisten,
percussionisten en zelfs dansers deze
optredens tot minipromsconcerten.
Een vakjury beoordeelt alle korpsen op
diverse categorieën. De juryleden zijn Jos
Pommer (chef-dirigent/artistiek directeur

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

van de Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht), Koos Mark (orkestleider,
arrangeur en producer), Henk Meutgeert
(dirigent en arrangeur van Jazz Orchestra
of the Concertgebouw) en Barry Stevens,
die na elk optreden commentaar geeft op
het entertainmentgehalte van de
uitgevoerde muziekshow. Zij bepalen
welk korps met de Tielentrofee naar huis
gaat. Het volledige programma staat op
www.temaward.eu. Het programma
begint zaterdag om 15.00 uur en zondag
om 14.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar
via de website. TEMA staat voor Tielen
Entertainment en Music Award. Het TEMAtoernooi werd voor het eerst georganiseerd in 1996 door muziekvereniging
Concordia uit Meterik. Die wilde daarmee
de HaFa-wereld van zijn enigszins stoffige

imago ontdoen en vooral het speelplezier
van jeugdige muzikanten stimuleren.
Na de successen van de eerste edities
werd het muziektoernooi ondergebracht
in de Stichting Organisatie van
Entertainment Concoursen (SOEC), die
ijvert voor de promotie van lichte muziek.
De TEMA-formule kan inmiddels rekenen
op sympathie van veel HaFa-verenigingen
in Nederland. Op dit moment is het zo dat
harmonie- en fanfarekorpsen verplicht
zijn om eens in de vijf jaar deel te nemen
aan een bondsconcours. De TEMAorganisatie zou graag zien dat orkesten in
de toekomst kunnen kiezen voor
deelname aan een bondsconcours of
deelname aan het TEMA-toernooi.
Daarvoor is zij in overleg met de drie
Nederlandse muziekfederaties.

Toon Alards en Frans Stevens al 25 jaar lid

Jubilerende vogelaars
bij Ons Genoegen
Dubbel feest bij Vogelvereniging Ons Genoegen in Horst. Toon
Alards uit Melderslo en Frans Stevens uit Swolgen vieren dit jaar
beide het zilveren jubileum bij de vereniging. De twee werden
tijdens de jaarlijkse feestavond in het zonnetje gezet.
Jubilaris en huidig voorzitter Toon Alards werd geroemd om zijn
inzet voor de vereniging, waar hij al 13 jaar in het bestuur zit. In de
toespraak voor Frans Stevens werd gewezen op diens actieve bijdrage
aan tentoonstellingen en het kweken van verschillende bijzondere
vogelsoorten.

Achttiende Oranjetocht
gaat over de grens
Toer- en Wielerclub Oranje uit Horst organiseert aanstaande
Koninginnedag voor de achttiende keer de jaarlijkse Oranjetocht. Op de
feestdag worden uiteenlopende fietstochten georganiseerd. Van fietsroutes
voor het hele gezin tot het zware werk voor mountainbikers.

Ook voor uw autoschade
kunnen wij zorg dragen!
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

Alle routes zijn zo uitgestippeld dat
fietsers zo min mogelijk auto’s tegenkomen. Recreanten kunnen kiezen uit
tochten van 30, 45 en 60 kilometer.
Ervaren toerrijders kunnen hun tanden
stukbijten op ritten van 95, 120 en 150
kilometer die door het deels Duitse
natuurpark Maas-Schwalm-Nette
voeren. Voor de jonge ATB-ers is er

een speciale tocht van 20 kilometer,
volwassen rijders krijgen ritten van 30,
40 en 50 kilometer voorgeschoteld.
Na afloop van de fietstochten zorgt
TWC Horst voor live muziek en een
hapje en een drankje op het ’after
bike’-terras. Ook is er een fietsmarkt.
Meer informatie over de Oranjetocht
staat op www.twcoranje.nl.
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Net geen
podiumplek voor
Ramon Roeffen
Ramon Roeffen uit
Grubbenvorst heeft bij de
autospeedway in Posterholt de
vierde plaats in het dagklassement behaald. Het was de
eerste keer dat de coureur met
zijn hotrod deelnam aan dit

soort wedstrijden. Roeffen
racete in de eerste twee manches naar een zevende plaats.
Met een vierde plek in de derde
manche van die dag, eindigde
Roeffen op een verdienstelijke
vierde plek over all.

Internationale toprijders
bij nationale menwedstrijden
De opening van het menseizoen, dit jaar op 24 en 25 april, is traditioneel in Horst. De vaak spectaculaire
wedstrijden waaraan internationale toprijders deelnemen worden verreden op het terrein van de Kasteelse bossen.
Daarnaast is er een programma met activiteiten als de Power Horse Competition en demonstraties van vier- en
zesspannen.

Motorcrossweekend
Horst aan de Maas
Motorcrossclub De Streekrijders uit Horst houdt in het weekend van
17 en 18 april haar eerste crossweekend onder auspiciën van Motorsport
Organisatie Nederland (MON). De wedstrijden vinden plaats op circuit
De Reulsberg in Horst en beginnen om 11.00 uur.

De menwedstrijden in Horst met de traditionele en spectaculaire waterhindernis
De dressuurwedstrijden zijn op
zaterdag 24 april van 08.00 tot 15.30
uur. Van 09.00 tot 18.00 uur zijn er
vaardigheidsproeven.
Komende weekend
is het eerste motorcrossweekend aan De Reulsberg
Circuit De Reulsberg staat bekend
als een zwaar zandcircuit waar
motorcrossers graag naartoe komen.
Dit levert de organisatie weer een
goed gevuld progamma op. Op
zondag zorgen de MX open-inters
en de zijspannen voor sensatie. In
de MX open-interklasse laten Koen
Hoeijmakers uit Horst en Emile Cox
uit Wanssum zien wat ze waard zijn
als thuisrijders. De deelnemende
zijspannen strijden in Horst voor
kwalificatie voor de IMBA-wedstrijden
(Internationale Motorsport Bond voor
Amateurs). De organisatie verwacht
het nodige spektakel op dit onderdeel
van de cross.

Een dag eerder, op zaterdag,
strijden de jeugdrijders van MON voor
punten die tellen voor het Nederlands
kampioenschap. Een aantal jeugdleden van De Streekrijders zijn hierin
vertegenwoordigd. In de klasse 85cc
strijden Davy Gooren, Jimmy Peeters,
Jim Nijssen en Jarno Zelis voor een
goed resultaat. Voor de iets minder
fanatieke crossers is er een liefhebbersklasse en veteranenklasse toegevoegd
aan het programma. De trainingen
beginnen op beide dagen om 9.00 uur,
de wedstrijden om 11.00 uur. Circuit
De Reulsberg ligt aan de Witveldweg,
parallel aan de A73. Voor meer info
zie: www.streekrijders.nl

De waterhindernis
blijft spectaculair
Zondag 25 april wordt de marathon verreden. Het marathontraject
loopt over het hele terrein van de
Kasteelse Bossen, waar de menners
de paarden en rijtuigen langs de hindernissen leiden. De waterhindernis is
wel de meest spectaculaire, belooft de
Stichting Aangespannen Evenementen
Noord-Limburg die het paardensportevenement voor de 28e keer
organiseert. Elke deelnemer is voor
het publiek over het hele parcours te
volgen. Ruim honderd combinaties
komen aan de start. Deelnemers zijn
onder anderen internationale toprijders als Ysbrand Chardon (meervoudig
wereldkampioen vierspan paarden),

Rini Rutjens, (wereldkampioen
tweespan paarden), Jan van de Broek
(wereldkampioen enkelspan paard) en
Jan de Boer (wereldkampioen vierspan
pony’s). Het vierspan paarden is dit
jaar aangewezen als kwalificatiewedstrijd voor de wereldkampioenschappen, later dit jaar in Kentucky (VS).
Een internationale jury gaat dan ook
de deelnemers beoordelen. De eerste
combinatie start om 08.30 uur voor de
rit van 19 kilometer.
De laatste combinatie draait om
ongeveer 17.00 uur weer het terrein
van de Kasteelse Bossen op om daar
nog zes moeilijke hindernissen te
nemen. De prijsuitreiking is om 18.00
uur in de grote publiekstent.
Naast de menwedstrijden is er
nog een heel programma met nevenactiviteiten. Zo is er zaterdag de Power
Horse Competition, een trekpaardenevenement met vaardigheidsproeven
en hindernissen. ’s Avonds is er een
feestavond met livemuziek in de

grote publiekstent. Zondag 25 april is
er tijdens de marathon een publieksspektakel met vier- en zesspannen
met onder meer ringsteken, boomslepen, trekwedstrijden, keuringen en
demonstraties en een presentatie van
authentieke rijtuigen en koetsen.
’s Middags verzorgt de Frankfurter
groep een optreden. In originele
western kleding verzorgt zij linedancedemonstraties. Verder zijn er tal van
oude ambachten te bewonderen.
Kinderen kunnen schatgraven, ponyrijden en zich laten schminken.

Groot programma
aan nevenactiviteiten
In de grote publiekstent serveert
het Maashotel uit Broekhuizenvorst
streekgerechten. Het Seniorenorkest
Horst aan de Maas onder leiding van
Will Faasen zorgt voor de muziek.
De toegang is voor alle onderdelen
gratis.

Voorjaarsactie
25% korting op onze
A-merken combiketels

Aanbieding geldig in
april en mei

€ 2250
p.p.
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Jongens Seta in spannende
eindfase
Afgelopen zaterdag speelde het eerste jongensteam van tafeltennisvereniging Seta uit Sevenum (Gijs
Appeldoorn, Lennart Smets en Jelle Bodelier) zijn voorlaatste competitiewedstrijd uit tegen HTC (Hoofddorp).
In deze strijd om de eerste plaats in de competitie waren de jongens uit Hoofddorp erop gebrand om een goede
score neer te zetten.
Paul Willems, coach van Seta:
“We wisten dus vooraf dat we de
punten niet cadeau zouden krijgen.
In de wedstrijden was het vechten voor elk punt en je zag dat
de jongens uit Hoofddorp net iets
constanter waren dan onze jongens.
Daardoor gingen veel wedstrijden
steeds nipt verloren, wat resulteerde in een verlies van 3-7. Gijs
Appeldoorn (twee winstpartijen)
en Lennart Smets (een winstpar-

tij) hielden de schade nog enigszins
beperkt.” Met nog een wedstrijd te
gaan hebben nog vier teams kans om
het kampioenschap te pakken. “Wij
hebben daarin de beste papieren met
twee tot drie punten voorsprong op de
rest. De laatste wedstrijd tegen Never
Despair uit Den Bosch wordt dus uitermate spannend en gaat de beslissing
brengen. Alle support is op zaterdag
17 april welkom in het clubhuis van
Never Despair in Den Bosch.

De meisjes van Seta hadden een
dubbel weekeinde. Zaterdag werd
thuis een degelijke overwinning
behaald op Dordrecht: 6-4. Steffie van
de Riet pakte heel knap drie winstpartijen, Jody Brouwers won tweemaal
en met Lisa Smets ook het dubbelspel.
Zondags ging het team naar
Wessem voor de wedstrijd tegen
Westa 2. Na de 8-2 nederlaag de
vorige keer werd het nu een 6-4
nederlaag.

Opleiding Coach Betaald Voetbal summum
voor Frank van Kempen

Sevenummer ziet grote
wens in vervulling gaan
Frank van Kempen (38) uit Sevenum gaat de opleiding Coach Betaald Voetbal volgen. In april start hij met de
opleiding die in totaal anderhalf jaar gaat duren. De voetbalman pur sang moest lang ijveren voor een plek die
doorgaans vooral is voorbehouden aan ex-profvoetballers met een lange staat van dienst.
Met alle tot nu toe haalbare
trainersdiploma’s, een opleiding
sportmanagement en niet te vergeten
met een schat aan ervaring op zak
is het Frank nu eindelijk gelukt om
toegelaten te worden tot de eliteklas
van het trainerscorps. Het was een
weg die om een lange adem vroeg.
Frank daarover: “Toen ik een jaar of
vijfentwintig was, heb ik me voor het
eerst opgegeven voor deze opleiding
waar steeds slechts een handvol mensen wordt toegelaten. Maar ik heb me
erin vastgebeten. In de loop der jaren
is mijn staat van dienst alleen maar
gegroeid en uiteindelijk blijkt nu dat
de aanhouder toch wint.”

De aanhouder wint
Hoogste podium lonkt

Frank van Kempen start in april
met de opleiding Coach Betaald Voetbal
De voetballoopbaan van Frank
startte als vanzelfsprekend bij voetbalvereniging Sparta ’18 in Sevenum.
Daarna volgde voor het begenadigde
talent een carrière op het hoogste
amateurniveau. Frank: “Na Sparta ging
ik bij hoofdklasser Geldrop voetballen,
waarna ik tien jaar op eredivisieniveau
zaalvoetbal in Venray en vervolgens
bij zaalvoetbalvereniging KW in
Eindhoven heb gespeeld.” Van Kempen
ging als tiener studeren aan het CIOS
en de eisen van de studie stelden
hem meermaals voor een dilemma.
Voluit gaan voor de voetbalcarrière of
de kansen grijpen die zich vanuit de
opleiding aandienden? “Op mijn 21e

kreeg ik de kans om stage te lopen bij
het tweede elftal van PSV. Later kreeg
ik bij de Eindhovense club de kans om
eerst als parttimer en daarna fulltime
aan het werk te gaan bij onder andere
de A-jeugd en bij het tweede elftal. Na
PSV volgde Roda JC waar ik drie jaar
als hoofd Opleidingen en trainer/coach
van het tweede elftal heb gewerkt.”
Op dit moment heeft Frank een
weektaak bij Helmond Sport als assistent-coach van het eerste team en als
trainer/coach van het tweede elftal.

Via CIOS in betaald
voetbal gerold

Op 19 april meldt Van Kempen
zich voor het eerst in de Zeister bossen
om vanaf dan twee dagen per week
de opleiding te volgen. Samen met
oudgedienden als bijvoorbeeld Eric
van der Luer, Jean-Paul van Gastel en
Henk Fräser op weg naar het felbegeerde diploma van Coach Betaald
Voetbal. Een drukke periode staat in
het verschiet voor de jonge vader die
samen met vriendin Cindy ook de
zorg voor hun beider oogappels van
(bijna) drie en één jaar deelt. Maar
Frank is na zoveel jaren in het roerige
voetbalwereldje wel tegen enige hectiek bestand. “Ik ben en blijf gewoon
mezelf. Rust uitstralen en op een
menselijke manier omgaan met de
zaken die op mijn pad komen. Wat dat
betreft spreekt de stijl die toptrainers
zoals Bert van Marwijk en Guus Hiddink
uitstralen mij erg aan.” Hoe de spreekwoordelijke bal in de toekomst gaat
rollen? Misschien is zijn naam over
enkele jaren wel verbonden aan een
eredivisieclub in Nederland of het buitenland. Aan ambitie in elk geval geen
gebrek bij de geboren Sevenummer.

Titel voor volleybalsters
Olsredlem
Afgelopen zaterdag is het meisjes C1 volleybalteam Olsredlem uit
Melderslo kampioen geworden. Met een 4-0 overwinning op het
Overloonse Sportivo werd het kampioenschap binnengehaald. Gedurende de hele competitie verloren de dames uit Melderslo slechts 12
sets. Op 8 mei strijden de kersverse kampioenen in Gemert voor de
Zuid-Nederlandse titel tegen Odi uit Middelbeers en Vollan uit

Laatste kans
inschrijving
Horster Night Run
Voorafgaand aan de Powerman-duathlon is er op zaterdag 24 april de
Horster Night Run, een bijzondere hardloopwedstrijd op een verlicht
parcours. Na het succes van vorig jaar is de Horster Night Run dit jaar
uitgebreid met een Horster Dorpen Estafette Run. Start en finish zijn op het
Wilhelminaplein in Horst.
Deelnemers aan de Horster
Dorpen Estafette Run leggen een
ronde van 2,5 kilometer af, waarna ze
bij terugkomst op het Wilhelminaplein hun ‘champion-chip’ doorgeven
aan een volgende loper. Het eerst
finishende team mag de ‘dorpenwisseltrofee’ voor een jaar mee naar
huis nemen. Er is ook een wisselbe-

ker ter beschikking voor het
origineelst uitgedoste team. Hoe de
deelnemende teams worden
samengesteld maakt niet uit, als de
teamleden maar afkomstig zijn uit
een van de 16 dorpskernen van Horst
aan de Maas.
Inschrijven kan nog tot en met
21 april, zie www.powerman.nl

Ruitersportweekend
Sevenum met beroemd
parcoursbouwer
Tijdens het Ruitersportweekend Sevenum worden de springparcoursen, zowel bij de pony’s als bij de paarden, ontworpen door Louis
Koninckx uit Beesel. Koninckx is één van de bekendste parcoursbouwers
van Nederland.
Eerder ontwierp en bouwde Louis
Koninckx het parcours voor Indoor
Brabant en het CHIO in Rotterdam.
Ook buiten de landsgrenzen is
Koninckx een gevraagd man. Zo viel
het parcours tijdens de wereldbekerwedstrijden in Gotenburg ook onder
zijn verantwoordelijkheid.
Ruitersportweekend Sevenum

is blij met de komst van Koninckx
naar Sevenum. Een goed parcoursbouwer is een voorwaarde voor de
ruitersport. De organisatie verwacht
meer dan 2.000 deelnemers aan het
Ruitersportweekend te begroeten.
Het Ruitersportweekend vindt plaats
op 8 en 9 mei aan de Peelstraat in
Kronenberg en de entree is gratis.
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Spelers Setovera koesteren Passiespelen

Oude en Regisseur Cees Rullens creëerde het
nieuwe
wegen ultieme familiegevoel
Het 450-jarig bestaan van
het Bisdom Roermond is een jaar
lang in het bisdom gevierd.
Op 17 april wordt deze periode
officieel afgesloten met een
Pontificale Hoogmis om 18.00 uur
in de Lambertuskerk te Horst.
Mgr. F. Wiertz zal voorgaan en
alle priesters uit het dekenaat
zullen met hem concelebreren.
Het feestelijke karakter van deze
afsluiting vindt haar hoogtepunt in
de eucharistieviering, die op
fantastische wijze muzikaal zal
worden opgeluisterd door de
gezamenlijke koren uit het
dekenaat. Bovendien zal schutterij
St. Lucia de bisschop afhalen van
de pastorie en hem begeleiden
naar de kerk. Na de mis vuurt de
schutterij kamerschoten af als een
bijzonder eerbetoon aan onze
bisschop. Alle parochianen zijn
vanzelfsprekend van harte welkom
in deze bijzondere mis. In alle
andere kerken van het dekenaat
vervallen de missen op zaterdag
17 april.
Nadrukkelijk heeft de bisschop de wens geuit om de vele
vrijwilligers die op grote schaal
actief zijn in onze parochiekerken
te ontmoeten en te danken voor
hun belangeloze en grote inzet.
Het programma is daarop afgestemd. Het dekenaatbestuur heeft
elke vrijwilliger persoonlijk via de
parochiesecretariaten een uitnodiging gestuurd om deze feestelijke
eucharistieviering bij te wonen en
daarna een ontmoeting te hebben
met de bisschop in het Gasthoês.
De bisschop zal daar zoveel mogelijk in gesprek gaan met de aanwezige vrijwilligers. Mocht onverhoopt
een vrijwilliger deze uitnodiging
niet ontvangen hebben, dan kunt
u dit artikel, met excuses, alsnog
als een uitnodiging en een oproep
beschouwen.
Er wordt een periode met een
rijke historie afgesloten, er breekt
een nieuwe periode aan, waarin
we met elkaar voor de opdracht
en de uitdaging staan om de kerk
in deze tijd op positieve wijze
zichtbaar te maken in de samenleving als een sociale, diaconale kerk,
een kerk voor en van mensen.
Met elkaar en samen met onze
bisschop moeten we nieuwe en
vernieuwende wegen durven te
zoeken en in te slaan. Onlangs
heeft het dekenaatbestuur in zeer
constructieve bijeenkomsten met
de kerkbesturen hierover voor de
eerste keer uitvoerig van gedachten gewisseld.
Een levende kerk staat ieder
voor ogen, waaraan we met elkaar
vorm proberen te gaan geven.
Het blijft niet bij één keer: het
dekenaatbestuur zal nauw samenwerken met de parochies en dit
proces zoveel mogelijk bevorderen
en faciliteren. Kerk zijn moet je immers doen!
Dekenaatbestuur Horst

Op zondag 16 mei vindt in Tegelen een uitvoering van de Passiespelen plaats. Er zullen in de voorstellingen maar liefst twaalf leden van
Toneelvereniging Setovera uit Sevenum acte de présence geven. De voorstelling van zondag is de eerste in een reeks van 23 uitvoeringen van de
Passiespelen die plaatsvinden in Openlucht theater De Doolhof in Tegelen.
Van alle kerkdorpen uit onze gemeente levert alleen Setovera spelers
voor de Passiespelen. Dat lijkt op het
eerste oog vreemd, maar is verklaarbaar. De uit Tegelen afkomstige Pierre
Driessen was als regisseur vele jaren
werkzaam bij Setovera. Hij speelde
en regisseerde ook de Passiespelen.
Ook dit jaar speelt Pierre weer mee.
Hij vertolkt de rol van Annas, een van
de hogepriesters. Driessen polste lang
geleden al de belangstelling bij de
leden van Setovera. Zo vervulden Hans
Vorstermans en Eric Snel in eerdere
edities al de prominente rol van Jezus.

Uitdaging
van het spel
Marcel Camps maakt sinds vijf
jaar deel uit van wat hij noemt ‘de
Passiespelfamilie’. Tijdens de vorige
editie in 2005 speelde hij de rol van
Johannes. In 2008 deed hij auditie voor
de uitvoeringen in 2010 en kreeg de rol
van de door Rome aangestelde landvoogd Pontius Pilatus toebedeeld. “In
deze rol moet ik vooral de vertwijfeling
en de innerlijke strijd tot uiting brengen. Het volk mort en Pontius Pilatus
heeft het alleenrecht om de doodstraf
op te leggen. De landvoogd verkeert
in grote tweestrijd en legt de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij het volk
neer. Het grootste aandeel van mijn
spel bevindt zich in het gedeelte na
de pauze. Dan spelen prachtige massa
scènes waarin Pontius Pilatus het op
moet nemen tegen het roerige volk,”
aldus Mario. Hoewel Marjo Dorssers
een kleinere rol als Gemma, een vrouw
uit het volk speelt, vindt ook zij hierin
genoeg uitdaging. Marjo: “Gemma is
een vrouw die samen met andere vrouwen gesprekken voert. ‘Wie is die Jezus
eigenlijk? Hoe moeten we hem inschatten?’ Die twijfel zorgt voor wisselende

Sevenumse inbreng bij de Passiespelen in Tegelen
stemmingen die je met je lichaam en
met je tekst moet tonen.”

De regisseur zorgt
voor positief virus
Deelnemen aan een massaspektakel.
Een jaar lang wekelijks repeteren, in de
eindfase zelfs twee keer per week. Hoe
rijmen beide spelers deze inspanningen
met werk en gezin? Marjo: “Het grappige
is dat mijn dochter Lydia (16), nadat we
met ons gezin in 2005 de Passiespelen
had bezocht, zei dat ze graag mee zou
spelen bij een volgende gelegenheid.
Ik zei dat ik me dan ook op zou geven,
want er moest toch iemand zijn om haar
naar Tegelen te vervoeren. Nadat ook ik
auditie had gedaan, kreeg ik de rol van
Gemma. Mijn dochter en ik spelen dus
allebei mee. En wat die inspanningen
betreft: als toneel je hobby is, dan heb je
daar best veel voor over.”
Voor Marcel geldt ongeveer het-

zelfde. Zijn vriendin Layla speelt een
figurantenrol in het volk, dus het stel
hoeft elkaar niet echt te missen.
Wie denkt dat alle inzet alleen maar
energie kost, die heeft het mis. Beide
spelers reppen in lyrische bewoordingen
over regisseur Cees Rullens. “Hij heeft
duidelijke ideeën die ook werkelijkheid
worden. Cees kan alle spelers enorm
motiveren zodat alle neuzen dezelfde
kant op wijzen. Dat geeft een gigantische
energieboost. Er waart echt een positief
virus rond in Tegelen,” zegt Marcel.
Marjo vult aan: “Rullens heeft er vanaf
het begin op gehamerd dat we deze productie samen maken. Als je nu ziet hoe
de groep van zo’n vijftig vaste spelers
met elkaar omgaat. Dat pakt elkaar vast,
kust etc. Het is net een echte familie
geworden.”
Vanaf 16 mei tot en met 12 september zijn de weekenden van Marjo, Marcel
en de andere spelers van Setovera
gevuld. Geen verre vliegvakanties naar

andere continenten. Maar dat vormt
geen bezwaar. Marjo Dorssers en haar
gezin pendelen tijdens de zomerweken
tussen de Veluwe en Tegelen en Marcel
en vriendin Layla gaan ter ontspanning
enkele dagen naar Oostenrijk. Beiden
staan te popelen om te beginnen aan de
reeks uitvoeringen.
“We zijn samen een geweldige
productie aan het maken. Ik verheug
me er gigantisch op. De spanning en
concentratie en daarna de ontlading,”
aldus Marjo. Marcel vult aan: “Deze theatervoorstelling vertelt het verhaal dat
onze Westerse cultuur uiteindelijk heeft
gevormd. Maar het religieuze aspect
daargelaten, ik denk dat deze productie
iedereen zal aanspreken. Elementen als
goed en kwaad, recht en onrecht… ze
houden ieder mens een spiegel voor en
zetten aan tot nadenken.”
Voor meer informatie en voor reservering van kaarten kan men terecht op
www.passiespelen.nl

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

zaterdag
17 april
dienst

tijd

Heilige mis

17.00

Heilige mis

Heilige mis
18.00 Heilige mis

Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum
Tienray
Rehobothnieuws
Rehoboth
Cuppenpedje 2a

zondag
18 april
dienst
Heilige mis
Heilige mis

tijd
10.00
10.00

Heilige mis

11.00

maandag
19 april
dienst

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

10.00
10.00

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

tijd

tijd

woensdag
21 april
dienst

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

Heilige mis

dienst

tijd

dinsdag
20 april
dienst

18.30 Heilige mis
Heilige mis

14.30

tijd

vrijdag
23 april
dienst

18.30 Heilige mis

tijd

18.30

08.30

Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

08.30

11.00
09.00
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30

dienst
tijd
dienst
Vluchtelingen 10.00
Evangelie

tijd

donderdag
22 april
dienst
tijd

dienst

tijd

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

19.30

tijd

dienst

tijd
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Dirtbag & Riddle
vr 16 april 21.00 uur
Organisatie: OJC Cartouche
Locatie: OJC Cartouche

Horst

Verhalentocht
‘De Ondergang van
Huys ter Horst’
do 15 april 20.00 uur
Organisatie:
Stichting Puur Cultuur
Locatie: Kasteelruïne

Voor sfeer vol wonen!

Bijen- en natuurmarkt
za 17 april 08.00 uur
Organisatie: ‘t Zoemhukske
Locatie: ‘t Zoemhukske

Giant Tribute

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

za 17 april 20.00 uur
Organisatie: Stichting Regio
Evenementen Limburg
Locatie: De Mèrthal

dennis

Horster Piraten party
za 17 april 21.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

goede smaak
is een

Raw Generation
za 17 april 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Kakelvers
zo 18 april 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Lottum

Idiot Night XXIX
za 17 april 21.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

vorm van liefde

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

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

Vooraf reserveren gewenst.

Sevenum
Sponsjpop

za 17 april 14.00 uur
Organisatie: Jongerengilde,
jeugdcarnaval Ut Ezelskopke en
jeugdcarnaval Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: Blokhut JGS

Tandarts


















Hoogwaardige bedrijfshal

Spoedgevallendienst
16 t/m 22 april
Tandarts Daudeij
‘t Zandt 15, Wel
T 0478 50 19 71

met een oppervlakte
vanaf ca. 150 m2 tot 200 m2.
Mogelijkheid voor inpandig
kantoor van 50 tot 100 m2.

Verloskundige zorg

Gelegen op het moderne

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

bedrijventerrein
“Hoogveld-Oost” op korte
afstand van de A-73.
HUURPRIJZEN IN OVERLEG

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

Jacob Merlostraat 6

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

TE HUUR IN HORST
Expeditiestraat 3 Horst

Voor meer info:
M. van Tilburg
06-53620477

28

nieuws

15
04

Zwaaien en toeteren
tijdens de Truckrun
De voorbije zondag vond voor de elfde keer de Horster Truckrun plaats. Er werd gestart vanaf het tot feesthal
omgedoopte bedrijfspand van Jan Peters BV aan de Expeditiestraat. De stoet had een lengte van ruim 2,5 kilometer
en vertrok rond 13.00 uur voor een toertocht door Noord-Limburg. Aan boord van de 320 trucks zaten naast de
chauffeurs mensen met een functiebeperking. Zij beleefden samen met de duizenden toeschouwers langs de route,
de dag van hun leven.

vrachtwagens. “Op tal van plaatsen
had men slingers over de weg gespannen en vlaggen uitgehangen. Je zag
iedereen genieten en met name de
bijrijders vonden het super. We hebben

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

Ook in Grubbenvorst was de publieke belangstelling
voor de Truckrun groot
De Truckrun trok als een lint van
vrachtwagens door de omgeving. Het
weer werkte prima mee en toeschouwers langs de route genoten met volle
teugen van de voorbij-toeterende

DE 3VROUWEN

er met z’n allen een geweldige dag
van gemaakt,” aldus Eric van Leendert,
bestuurslid van de Horster Truckrun. De
Truckrun van volgend jaar vindt plaats
op zondag 1 mei.

Lieke van Megen eerste
ijsprinses
De achtjarige Lieke van Megen uit Horst wordt de allereerste Passi IJsprinses 2010. John van de Pas, eigenaar
van ijssalon Passi uit Horst, had een kleurplaatwedstrijd uitgeschreven voor meisjes van 5 tot en met 9 jaar uit
alle kernen van de gemeente Horst aan de Maas.

Op de tweede plaats eindigde de
zesjarige Veerle van Rens uit Melderslo
het maashotel
en de derde plek was voor de zevenjaCuisine de la Meuse
het maashotel
rige Merle Versleijen uit Kronenberg.
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
Zij krijgen alle twee een ijscadeaubon.
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
De andere deelnemers aan de kleurdiep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
zijn hoogtepunten.
te Frankrijk,
denken van
fazant
meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk
wedstrijd die buiten de prijzen vielen, hertegebraad met een vroeg winters Laat
u culinairOok
verwennen!
garnituur.
de wijnen veranderen van smaak en kleur:
mogen een leuke attentie af komen
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)
halen bij de ijssalon. Lieke van Megen
Laat
culinair
verwennen!
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax
+31 u
(0)77
463 28 67
info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
mag zich een jaar lang Passi IJsprinses
Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
2010 noemen. Daarnaast wordt een
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
ijscoupe naar haar vernoemd: ‘Coupe
Lieke’. Zondag 18 april om 15.00 uur is
de officiële presentatie van de ijsprinses op het Lambertusplein. Daarbij zal
zij een ijskaart overhandigen aan kaLozeman Tuinmachines Lottum b.v. is een bedrijf dat zich
bouter Wijsneus van de Peelkabouters,
bezighoudt met de import en verkoop van professionele Tuinwaarop ook ‘Coupe Lieke’ vermeld
en Parkmachines. Wij hebben een full-time vacature voor een:
staat. Van elke coupe Lieke die
verkocht wordt, gaat een deel van de
m/v
opbrengst naar de stichting van de

‘genieten aan de Maas’

Kabouter Wijsneus te midden
van de massaal ingeleverde kleurplaten
Uit zo’n 200 kleurplaten kwam
Lieke tevoorschijn als winnares.

Zij mag een jaar lang, elke week een
gratis ijsje gaan eten bij Passi.

Peelkabouters.

MONTEUR

Werkzaamheden:
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het
uitvoeren van reparaties aan tuinmachines, tractoren,
motoren en lichte constructiewerkzaamheden.
Gevraagd:
Wij zoeken een persoon met goed technisch inzicht. Die goed in
staat is om in teamverband te werken en accuraat en flexibel is.

Ter versterking van ons team zoeken wij een ervaren fulltime

Heb jij ervaring in het onderhouden en repareren van
tuinmachines of tractoren? Spreekt deze vacature je aan en lijkt
het je leuk om in een dynamisch familiebedrijf te werken?
Reageer dan door een sollicitatiebrief met C.V. te sturen
of te mailen naar onderstaand adres, t.a.v. H. Mulders.

CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER M/V

Lozeman Tuinmachines Lottum b.v.

kijk voor meer informatie op onze website
www.janpetershorst.nl

Markt 14, 5973 NR Lottum
Tel: 077-4632341 e-mail: lottum@lozeman.nl www.lozeman.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

