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Budgetslapen

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

Luc Schrijnwerkers is Limburgs beste voorlezer
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Gezegend de weg op
Voor de 24e keer vond afgelopen zondagmiddag de
motorzegening in Grubbenvorst plaats.
Er werden 1.473 motoren door pastoor Peeters
voorzien van de zegen. Mede dankzij het fraaie weer
was de belangstelling voor de motorzegening
bijzonder groot.

De sfeer rondom het Pastoor
Vullinghsplein was prima, afgelopen zondag. Al vroeg in de ochtend
liep het Grubbenvorster centrum vol
met motorrijders. Tegen het middaguur is er bijna geen doorkomen

Vier deelnemers Horst aan de Maas
op auditie Funfactor
Op zaterdag 17 april vonden de audities plaats voor een finaleplaats van Funfactor, een onderdeel van
Funpop, dat op 12 en 13 juni plaatsvindt in Horst. Funfactor is een talentenjacht voor mensen met een verstandelijke beperking. De audities vonden plaats in hotel Postillon in Bunnik met maar liefst 24 deelnemers uit heel
Nederland. Onder hen ook vier mensen uit Horst aan de Maas.
Zo streden Mieke Thijssen, Frank
Kukula, Christian Engels (allen uit Horst)
en Claudia Jacobs uit Sevenum voor een
plek in de finale. Uiteindelijk bleven er
negen finalisten over. En eentje
daarvan is Mieke Thijssen!
Mieke zong goed en reageerde
nuchter: “Ik vond het optreden nog leuk
ook met al die mensen die naar mij
keken,” aldus de zangeres. De andere
drie deelnemers uit Horst aan de Maas
wisten niet door te dringen tot de finale
maar namen de uitslag gelaten. De ne-

Mieke, links op de foto, staat in de finale van Funfactor
gen finalisten nemen het tijdens Funpop
tegen elkaar op. Een jury bepaald daarbij
wie van hen de grootste Funfactor heeft.

De winnaar mag dan op zondag 13 juni,
samen met live band FeZZ optreden. Zie
voor meer informatie: www.funpop.nl

meer aan, het plein staat tjokvol.
Even later begint pastoor Peeters
met de heilige mis die altijd voor de
zegening plaatsvindt. Wanneer de
viering voorbij is trekt de pastoor zijn
handschoenen aan en gaat over tot
de zegening van de motoren, die één
voor één het plein verlaten. “Zwaar
werk, maar ik doe dit met alle plezier,” lacht Peeters.

Er was geen
doorkomen meer aan
Honderden toeschouwers hebben
aan de Dorpstraat een plekje weten
te bemachtigen om de motorzegening van dichtbij mee te maken. De
dampende en ronkende motoren
kunnen bijna niet wachten om te
vertrekken. Het weer is uitnodigend
om een toertocht te maken. Een enkeling vertrekt zonder de zegen van
de pastoor. Tegen 14.00 uur trekken
de laatste motorrijders voorbij aan
pastoor Peeters.
De jaarlijkse motorzegening
wordt georganiseerd door Motorclub
’t Murke uit Grubbenvorst. Bestuurslid
Karin Hesen van Motorclub ’t Murke
is tevreden. “We hebben echt mazzel

gehad met het weer, precies op tijd
kwam de zon er bij. Hoeveel motorrijders er precies waren weten we
niet want niet iedereen had zich van
te voren aangemeld. Zo was er een
stel motorrijders uit Ridderkerk die
toevallig Grubbenvorst aandeed.
Zoiets hadden ze nog niet eerder
gezien en besloten daarop om
volgend jaar terug te komen om ook
gezegend de weg op te kunnen. Om
een inschatting te maken hoeveel
motorrijders er gezegend zijn heb ik
‘geklokt’. Uiteindelijk bleef de teller
staan op een kleine 1.500 motoren
die de zegen ontvangen hebben.
Berichten dat er 3.000 motoren geweest zouden zijn kloppen dus niet.
Zoveel motoren willen we ook liever
niet, dat zou te massaal worden. Nu
is het nog leuk en is alles te overzien,
dat willen we graag zo houden,”
aldus de motorliefhebster.

Deelnemers aan de
zegening komen van
heinde en verre
Volgend jaar vindt de motorzegening voor de 25e keer plaats.
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Uitreiking prijzen Pin en Win actie Horst
Afgelopen zondagmiddag vond op het Wilhelminaplein in Horst de
uitreiking plaats van de Pin en Win actie. Burgemeester Kees van Rooij
reikte samen met enkele ondernemers de prijzen uit.

De uitreiking prijzen van de prijzen vond plaats
op het Wilhelminaplein

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.

Niet alle prijswinnaars kwamen
zondagmiddag opdagen, wellicht
speelde het warme en zonnige weer
daarbij een rol.
Alle prijzen werden beschikbaar
gesteld door ondernemers uit Horst
die deze ook zelf aan de winnaars
uitreikten.
De Pin en Win actie liep van 25
februari tot 11 april. Het aantal opgevoerde pinbonnen bedroeg 63.123,
goed voor een bedrag van 2.820.433
euro. Het gemiddelde pinbedrag
kwam uit op 44,86 euro.

Minder cashgeld in
kassalades aanwezig
binnen detailhandel
en horeca
De Pin en Win actie krijgt naar
alle waarschijnlijk tegen het einde
van het jaar een vervolg. Doel van
de actie is er op gericht dat minder
cashgeld in kassalades aanwezig is
binnen detailhandel en horeca. Door
met de pinpas te betalen is er minder

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

ROLLUIKEN EN ZONWERING
Mooi vakwerk
op maat!

Oplage 18.500 exemplaren

Weer-U-Zon biedt diverse mogelijkheden op het gebied van rolluiken en

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl

zonwering. Ze kenmerken zich door
de ingenieuze constructies en
eenvoudige bediening.
Maar kijkt u eerst eens rustig rond

25 jaar ervaring!

Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.

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

Dorpsraad
Tienray
vergadert
Voor donderdag 22 april staat
een vergadering van de
Tienrayse dorpsraad gepland.
De vergadering vindt plaats
in de vergaderruimte van
Dienstencentrum Zonnehof te
Tienray en begint om 20.00 uur.
Inwoners van Tienray worden van
harte uitgenodigd de avond bij te
wonen.

in onze showroom. Al meer dan

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl

geld in de kassa’s en neemt de kans
om overvallen te worden af. Meer
pinnen draagt zo bij aan het vergroten van de veiligheid voor klanten,
medewerkers en ondernemers.
De Pin en Win actie is georganiseerd in het kader van het project
‘Horst aan de Maas Cashless’.
Dit is een samenwerkingsverband
tussen het Centrummanagement
Horst aan de Maas, de gemeente
Horst aan de Maas, politie, KBO Horst
aan de Maas, MKB Limburg, Hoofd
Bedrijfschap Detailhandel, Koninklijke
Horeca Nederland, verschillende
banken (ING, Rabobank en ABNAmro) en Currence, de merkeigenaar
van PIN.

Vanaf 1 mei opent Restaurant Het Maaspaviljoen haar deuren!
Wij zoeken nog een aantal medewerkers:
bediening voor de weekenden en vakanties, vanaf 16 jaar
afwas
vakanties, vanaf 16 jaar
Antraciet
grijs en keuken, weekenden enOranje/geel
* Pantone 433 U, 100%
* Pantone 116 U, 100%
* Carla
C = 33%,
M
=
3%,
Y
=
0%
en
K
=
95%
* CBroekhuizen
= 0%, M = 16%,
Y = Brouwershuis)
100% en K = 0%
en Mark Doornkamp Veerweg 15, 5872 AE
(in het
* R = 22, G = 39 en B = 50
* R = 225, G = 210 en B = 0

06-13376140 en 06-20039745 mark-carla@kpnmail.nl

De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
van Het Maaspaviljoen.

Hortensia aanbieding!

10 voor e 27,50 of 3 voor e 10,Lettertypen
U bent van harte welkom.
Pluimhortensia Unique en Grandiflora
* Restaurant = LuzSans - Book
Aangepast zijn de letter R en de letters t. Nooit gebruiken als font, alleen als lettercontouren!
Hayberries-STOP
opent
’t Veld Tuinplanten
* Het Maaspaviljoen = Century
Cothic Regular
Gespecialiseerd in hortensia’s (125
opSpatiëring
zondagis aangepast,
25 aprilalleen gebruiken als lettercontouren!

de deuren voor het
blauwe
Lijnwerk bessen seizoen 2010.

soorten) Ook vaste planten, hosta’s en
diverse heesters (op stam) Buxus e 0,45

Meer info:

www.veld-tuinplanten.nl
* De illustratie aan de linkerzijde heeft dezelfde lijndikte als de letter R van
Restaurant.
Oude
Heldenseweg,
Maasbree
Tijdens
openingsdag 1 flesje
Hierdoor ontstaat
eendeevenwichtige
indeling. Bij vergroting of verkleining
van
het logo dient
Hayberries-Stop
bessen sap
gratis
Genenberg
deze 28a
lijndikte in blauwe
verhouding
mee
te veranderen.
Zaterdag’s geopend
bij koffie/thee
met
5872
AL Broekhuizen
* De
illustratie dient
altijd aflopend
geplaatst te worden, aan de linkerzijde!van 9.30-16.30 uur of bel:
blauwe bessen
vlaai!noodzakelijk zijn dat de antracietgrijze achtergrond
Tel. *077
82 30 gevallen
06-40327108
/ 077-4653283
In 463
sommige
kan het
verder
doorloopt
naar beneden. De witte lijn aan de onderzijde loopt dan door, zoals het ontwerp hierboven aangeeft.

Bezuinigingen
BiblioNu
Extra
subsidie is
wenselijk
Zonder extra subsidie van de
gemeenten Venray en Horst aan
de Maas gaat BiblioNu een zware
tijd tegemoet, volgens BiblioNudirecteur Arnoud Bruijns. Door de
opdeling van de gemeente
Meerlo-Wanssum naar Venray en
Horst aan de Maas valt de subsidie
namelijk beduidend lager uit.
Bruijns vraagt aan de gemeenten extra subsidie om het verschil
op te heffen. Als de gemeenten
daar niet op ingaan, zijn bezuinigingen, net als vorig jaar, onvermijdelijk. Hoe die er dan uit gaan
zien, kon de directeur nog niet zeggen. BiblioNu is een ‘biebkoepel’,
ontstaan na een fusie tussen de
bibliotheek van Horst aan de Maas
en Venray in 2008. Uit het jaarverslag van BiblioNu 2009 (cijfers
van Horst aan de Maas en Venray
samen) blijkt dat het aantal leden
met 17.503 op peil is gebleven.
Het aantal uitleningen is zelfs gestegen tot boven de 700.000.
Ook het aantal geregistreerde
bezoekers is toegenomen tot
303.161. BiblioNu beschikt momenteel over een kleine 150.000
boeken, tijdschriften, dvd’s en
andere materialen.
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Kinderen basisscholen Horst doen verkeersexamen

Opgepast voor haaientanden
en stopstrepen

April is traditiegetrouw de maand waarin kinderen van de basisscholen in Nederland deelnemen aan het
fietsverkeersexamen. 276 kinderen uit groep 7 van de Horster basisscholen legden afgelopen woensdag- en donderdagmorgen, het in het centrum uitgezette, fietsparcours af. Daarbij werden zij gadegeslagen en gecontroleerd door
zes vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland.

Aardbeienbakje
Zwitserse room
en aardbeien op
een heerlijk deeg

HORST • MAASBREE

De kinderen toonden beurtelings hun kunnen op een door VVN uitgezette fietsroute
Kinderen en verkeer, het is en blijft
een heikele kwestie die dagelijks om
aandacht vraagt. De fietser wordt in
de wet omschreven als beschermde
verkeersdeelnemer en Veilig Verkeer
Nederland (VVN) spant zich met 4.500
vrijwilligers in heel het land in om
kinderen, leerkrachten en ouders op
verschillende manieren te attenderen
op aspecten van verkeersveiligheid.
“Alle groepen van de basisscholen zijn
verplicht om verkeerslessen in het lesprogramma in te passen. In groep zeven
bereiden de kinderen zich voor op het
theoretische examen. Uit zeven blokken
van elk vijf meerkeuzevragen is één
blok verplicht. Daarnaast worden drie
andere blokken door ons in overleg met
de leerkracht uitgekozen. We kiezen dan
voor vragenblokken die het meest passen bij de verkeerssituatie zoals die in de
wijk van de betreffende school geldt.”

Ruim 500 kinderen
in de hele gemeente
leggen examen af
Aan het woord is Jeu van den
Beuken, voormalig leerkracht van
basisschool De Doolgaard in Horst en
zelf fervent fietser. Samen met de
andere vrijwilligers van de afdeling

Peel- en Maasdorpen heeft hij twee
weken geleden de theorie-examens
bij de kinderen uit groep 7 afgenomen.
Examens die de kinderen op de website
van Veilig Verkeer Nederland al hebben
kunnen oefenen. “De kinderen kunnen
maximaal 20 punten scoren. Indien ze
minder dan 13 punten behalen, volgt
een herkansing. Kinderen die dyslectisch zijn, krijgen hulp van de leerkracht
die bijvoorbeeld de vragen voorleest.”

Vrijwilligers VVN druk
in de weer
Het was woensdag en donderdag
een komen en gaan van fietsende
kinderen. Aangekomen bij het startpunt
bij de Norbertuskerk inspecteerde
een vrijwilliger van VVN eerst nog de
werking van bel en remmen. Daarna
toonden de kinderen beurtelings hun
kunnen op een door VVN uitgezette
fietsroute die met, door de gemeente
geplaatste, borden werd aangegeven.
Een route die daarvoor ook aan de
deelnemende scholen bekend werd
gemaakt en die de kinderen samen
met hun ouders vooraf al konden
verkennen. Getooid in veiligheidsvesten
met een nummer erop passeerden de
leerlingen de zes vrijwilligers van Veilig
Verkeer Nederland die hun fietsge-

Receptie gedecoreerden
Het Oranje Comité Sevenum biedt op 30 april Koninginnedag, alle
gedecoreerden van het afgelopen jaar een receptie aan. Alle gedecoreerden uit Evertsoord, Kronenberg en Sevenum zijn hiervoor uitgenodigd.
De receptie vindt plaats in cultureel centrum De Wingerd. Gelegenheid tot
feliciteren is van 19.30 tot 22.30 uur.
Nog voor de receptie plaatsvindt,
is er om 18.30 uur een heilige mis
in de parochiekerk van Sevenum ter
gelegenheid van Koninginnedag.
Voor deze eucharistieviering worden alle gedecoreerden uit Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord van het
afgelopen jaar en de lintjesdragers
van vóór Koninginnedag 2009

uitgenodigd. Ook familie en bekenden van alle gedecoreerden (oude en
nieuwe lintjesdragers) zijn welkom
op deze avond.
De feestelijke receptie wordt
bijgewoond door burgemeester Kees
van Rooij van de gemeente Horst
aan de Maas.

drag beoordeelden. Alle scholen uit
Horst, Meterik, Hegelsom, America,
Griendtsveen en Melderslo namen
deel. De andere scholen fietsen een
route die in het eigen dorp wordt
uitgezet.
“De komende dagen gaan we de resultaten van de theoretische toets en van
het praktijkexamen optellen en daarna
gaan we naar de scholen toe om de
verkeersdiploma’s aan de kinderen te
overhandigen. We gaan ervan uit dat
ook dit jaar alle kinderen weer zijn
geslaagd voor het verkeersexamen”,
zegt Jeu van den Beuken, die al ruim
twintig jaar als vrijwilliger aan Veilig
Verkeer Nederland verbonden is.
Ziet hij in al die jaren veranderingen optreden? “We merken steeds
vaker dat kinderen zich soms onzeker
gedragen in het verkeer, dat natuurlijk
door de jaren fors drukker is geworden.
Kinderen gaan steeds later zelfstandig
fietsen en worden vaak jarenlang door
hun ouders met de auto naar school
gebracht. Je ziet dat kinderen soms
minder controle over hun fiets hebben.
Als ze bij het uitsteken van een hand
hun fiets even met één hand moeten
besturen, vertonen ze vaak onzeker
rijgedrag. Wat verder bij het theorie-examen opvalt, is dat een aantal
kinderen de voorrangsregels niet goed
kent.” Het verkeersexamen is dus geen
overbodige luxe.
Krijgen de kinderen op de basisschool de verkeersregels ingeprent, op
de middelbare scholen is verkeerseducatie plots geen item meer.

Verkeersexamen
geen overbodige luxe
“Het zou ideaal zijn als er ook
in het vervolgonderwijs op gezette
tijden aandacht zou worden geschonken aan verkeersveiligheid. Rond de
herfst verzorgen we fietscontroles bij
de leerlingen van het Dendron- en
Citaverdecollege. De fietsen van de
jongste leerlingen zijn meestal in
goede staat, maar die verslechtert
naarmate de leerlingen ouder zijn”,
aldus Jeu van den Beuken.

Parttime medewerkers
★ Voor ons Selfservice restaurant en keuken zoeken wij
nieuwe medewerkers [parttime m/v]
★ Kernwaarden: Flexibel, positief, vrolijk, eerlijk en leergierig.
★ Ben jij een gastgerichte verkoper met affiniteit voor werken in
een restaurant, dan is dit een leuke job voor jou!
★ 16-32 uur per week in een wisselend rooster van maandag t/m zondag
Reacties liefst via e-mail: sevenum@autogrill.net
Bellen mag ook: (077) 4672002
Of kijk voor meer informatie op: www.tulipinnsevenum.nl

AC Restaurant & Tulip Inn Sevenum
Kleefsedijk 29 | 5975 NV Sevenum | T: 077 - 467 20 02
E: info@tulipinnsevenum.nl | www.ac.nl

HENK AARTS
Vrijdag 23 april
Blok10 WEEkEnd kick oFF
ZaTErdag 24 april
4dE VoorrondE
claSh oF ThE coVErBandS
Bad MEdicinE(l)
Epic Fail B2looSE
WinoMan SoWiESo
kErMiSprograMMa
chEck onZE WEBSiTE

onZE kEukEn iS TijdEnS dE kErMiS
gESloTEn Van Zondag 2 T/M 5 MEi
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Beleef de barbecue!

Communie...
... barbecue!
vanaf

€ 7,45 p.p.

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

Preventieve zorg voor senioren
Op 1 april beleefde het project Samen Wijzer zijn aftrap in het gemeentehuis van Horst. Het project richt zich op preventieve zorg voor de gezondheid
en het welzijn van senioren van 75 jaar en ouder in de gemeente Horst aan de Maas. De gemeente voert de regie over het project, waarin nauw wordt
samengewerkt met diverse zorg- en welzijnsinstanties. Op dit moment bezoeken tien vrijwillige ouderenconsulenten de senioren in alle zestien kerkdorpen. Bart Derksen uit Meerlo is een van de vrijwilligers.
Bart Derksen maakt nog snel een
aantekening. “Ik heb even gebeld met
Hans Chlon, de ouderenadviseur van
Synthese die de ouderenconsulenten
begeleidt en ondersteunt. Ik kreeg
een vraag van een vrouw die dringend
twee nieuwe hoorapparaten nodig
heeft. Bij het Wmo-loket kreeg ik te
horen dat zij hierin niet voorzien. Hans
Chlon vertelde mij dat ik hiervoor
informatie kan inwinnen bij de cliëntenraad WIZ (Werk, Inkomen en Zorg).”
Een typisch voorbeeld uit de praktijk
van alledag. Derksen (75) is nu zo’n
vijf jaar als vrijwillig ouderenadviseur
in Meerlo actief voor KBO-Limburg.
“Voor dit werk volgde ik een pittige cursus waarin ik wegwijs werd
gemaakt in de zogeheten ‘sociale
kaart’. Je weet daarna welke instanties
voorzieningen bieden op het gebied
van zorg, welzijn, vervoer en wonen.”
Twee jaar geleden werd Derksen benaderd om ook als vrijwillig ouderenconsulent binnen de gemeente Horst
aan de Maas aan het werk te gaan.

Vrijwillige ouderenconsulenten
bezoeken 75-jarigen
Ouderenconsulenten zijn al enkele
jaren actief. Wat is er vernieuwend
aan het project Samen Wijzer? Hans
Chlon geeft uitleg. “Tot nu toe gaven
de ouderenconsulenten vooral advies
over voorzieningen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Bij het project
Samen Wijzer wordt daarnaast nadrukkelijk de aandacht gevestigd op ge-

ik de mensen over vervoersvoorzieningen, maaltijdservice, activiteiten
voor ouderen, thuiszorg, enzovoort.
Samen met de cliënt neem ik de
ingevulde vragenlijst door en nadien
maak ik aan de hand van mijn
bevindingen een verslag van het
huisbezoek. Ook laat ik de brochure
Seniorenwijzer achter, want hierin
staat veel informatie over regelingen,
voorzieningen en instanties die voor
de mensen waardevol kunnen zijn.
Vaak zijn de senioren al redelijk goed
op de hoogte. Maar het komt toch
ook regelmatig voor dat cliënten nog
geen weet hebben van bepaalde
voorzieningen. In een vervolggesprek, vaak met een zoon of dochter
als aandachtig toehoorder, kan ik
handige tips aanreiken en mensen
verder wegwijs maken”, aldus Bart
Derksen.

Bart Derksen is ouderenconsulent in Horst aan de Maas
zondheidsaspecten. Bij de brief die alle
75-jarigen via de gemeente krijgen
toegestuurd, is vanaf 1 april ook een
uitgebreide vragenlijst toegevoegd.
In deze lijst komen gezondheidsaspecten nadrukkelijk aan bod. Ook
bieden we de 75-jarigen een gratis
gezondheidscheck aan. Als de mensen
daar prijs op stellen, krijgen ze bezoek
van een verpleegkundige van Proteion
Thuiszorg die de algemene gezondheid
van de cliënt beoordeelt. Zie het als
een vorm van preventieve gezondheidszorg.”

Als mensen zich niet afmelden,
worden ze door een van de ouderenconsulenten gebeld. In de meeste
gevallen stelt men een huisbezoek
van de consulent op prijs. Tijdens het
bezoek praat de ouderenconsulent met
de cliënt over vele zaken.

Extra aandacht voor
gezondheid ouderen
“Hoe is de woonsituatie van de
cliënt. Zijn er misschien aanpassingen
in de woning nodig? Verder informeer

Informatie over regelingen, voorzieningen
en instanties
Het project Samen Wijzer duurt
één jaar en werd al eerder in een
aantal andere gemeenten in Limburg
uitgevoerd. De universiteit van
Maastricht beoordeelt binnen ieder
project honderd ingevulde vragenlijsten. Het project wordt geëvalueerd
door de betrokken professionals en
de ouderenorganisaties. Indien nodig
wordt de werkwijze van Samen
Wijzer na het proefjaar aangepast en
mogelijk uitgebreid naar een bredere
doelgroep.

Ratelen
in Lottum
kan zo niet
meer
Basisschool De Bottel uit
Lottum maakt zich zorgen over
de veiligheid van leerlingen
tijdens het ratelen. Traditiegetrouw trekken kinderen van
groep 3 tot en met groep 8 op
Witte Donderdag in groepjes door
de straten van het rozendorp.
Ze halen daarbij huis aan huis
snoep, eieren en geld op.
Zo’n groep wordt geleid door een
van de oudste leerlingen van
groep 8, een zogenaamde ‘opper’.
Een onwenselijke situatie, vindt de
schoolleiding en zoekt naar
alternatieven.

De discipline van
de kinderen is
minder geworden
Directeur Leo Meijers van basisschool De Bottel: “Naast het feit dat
de wegen steeds drukker worden,
is de discipline van de kinderen juist
minder geworden ten opzichte van
vroeger. Het lijkt ons onverantwoord
om het ratelen op deze wijze voort
te zetten. Hoe we het dan wel gaan
doen, weet ik nog niet. We gaan
sowieso in gesprek met ouders en
wellicht ook met de dorpsraad.
In het najaar wordt een bijeenkomst
belegd, waarbij we hopelijk een
oplossing vinden voor dit probleem.
Op de huidige manier doorgaan met
ratelen willen we echt niet meer.
We kunnen de veiligheid van de
kinderen eenvoudigweg niet garanderen,” aldus de directeur.

OPENINGSTIJDEN WINKELS

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

• VRIJDAG 30 APRIL Koninginnedag gesloten
• VRIJDAG 30 APRIL Koninginnedag gesloten
KERMISMAANDAG3 3MEI
MEIgesloten
gesloten
• •KERMISMAANDAG
• •KERMISDINSDAG
9.00 tot
uur
KERMISDINSDAG44MEI
MEI geopend
geopend van 09.00
tot 18.00 uur
• •WOENSDAG
5
MEI
Bevrijdingsdag
gesloten
WOENSDAG 5 MEI Bevrijdingsdag gesloten
Wij wensen u fijne dagen toe

Voor ons heren dragers team zijn wij op zoek naar
Bovenstaande openingstijden zijn een advies van het Centrummanagement

Nieeurew
gio
in d

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42
Gentiaan 15
5975 TG Sevenum
Tel. 06 27 09 14 69

Stofvrij parket schuren
www.kerstenparketteurs.nl

chauffeurs

De werkzaamheden bestaan uit:

- het overbrengen van overledenen
- het verzorgen en opbaren
- het rijden van de rouwwagen bij een uitvaart
- het mee helpen dragen bij een uitvaart
Het betreft hier een baan als oproepkracht.
Leeftijd is onbelangrijk.
Lijkt u dit wat, stuur dan een sollicitatiebrief naar:

Begrafenis en crematieonderneming Theo Arts
Venrayseweg 104, 5961 AJ Horst 077-3987099
of Prinses Marijkestraat 1-A, 5802 BV Venray 0478-550150
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De Limburgse partijen willen op
korte termijn met de voorbereidingen
starten, zodat het Maasdal uiterlijk in
2020 op een beschermingsniveau van
1/250 is beveiligd. Dat betekent dat de
waterkeringen zodanig hoog zijn dat
zij statistisch gezien één keer per 250
jaar overstromen. In maart dienden de
Limburgse overheden een gezamenlijk
verzoek in bij demissionair minister
Eurlings. In een conceptconvenant
stelden de partijen voor hoe en onder
welke condities zij de maatregelen
hoogwaterbescherming Maas samen
willen aanpakken. Om het Maasdal
de door het Rijk beloofde bescherming van 1/250 te bieden, zijn naar
schatting enkele honderden miljoenen
euro’s nodig. Over dit convenant is
binnenkort overleg met de minister.
Vooruitlopend op het convenant willen
de waterschappen samen de prioritaire

waterkeringen aanpakken. Dit zijn de
dijken in gebieden met veel inwoners.
Het gaat om maatregelen die snel
kunnen worden opgepakt. Hiervoor
wordt de toegezegde 85 miljoen euro
gebruikt, die nog bij Rijkswaterstaat
Maaswerken aanwezig zijn.

Risico overstroming
één keer in 250 jaar
Uiterlijk 1 juli 2010 worden
bestuurlijke overeenkomsten over
de zogenaamde prioritaire gebieden
gesloten tussen het ministerie en de
afzonderlijke waterschappen. Waar
mogelijk gebeurt de aanleg van dijken
in combinatie met gebiedsontwikkeling. Hierbij is ‘ruimte voor de rivier’
het uitgangspunt, zoals bij de gebiedsontwikkeling in Oijen-Wanssum.

De eerste fase van de dijkverbeteringen is uitgevoerd door
Rijkswaterstaat Maaswerken. De
tweede fase wordt een grotere klus
dan enkele jaren geleden nog werd
gedacht. Dat komt onder meer door
de strengere eisen die aan de dijken
worden gesteld nu ze onder de Wet
op de waterkeringen vallen. In de
gemeente Horst aan de Maas zijn de
prioritaire trajecten in Lottum (dijkring
66/66a, kosten 3,1 miljoen euro)
en Grubbenvorst (dijkring 67/67a ,
kosten 2,3 miljoen euro). Alle trajecten
in Noord- en Midden-Limburg samen
kosten 54 miljoen exclusief btw; dat is
65 miljoen euro inclusief btw. Daarnaast
is 10 miljoen euro gereserveerd voor
het reactiveren van de oude Maasarm
bij Oijen-Wanssum. Wat met de resterende 10 miljoen euro kan worden uitgevoerd, wordt nog nader uitgewerkt.

Uniek concert Koninklijke
Harmonie Lottum
De Koninklijke Harmonie van Lottum geeft op zaterdag 29 mei een bijzonder concert. Samen met de Lottumse
band Bones wordt een ‘promsachtige’ voorstelling gegeven in de manege van het rozendorp. De harmonie hield in
2007 voor het laatst een gecombineerd concert, toen was dat samen met de band Neet oét Lottum. De dag erna, op
zondag 30 mei wordt een Lottumse brunch in de hal van de manege gehouden.
Er is voor het concert al het nodige
werk verzet. Vanuit de harmonie zitten
Inge de Leeuw en Esther Verbeek in
een daarvoor in het leven geroepen
stuurgroep, waarin naast beide dames
nog acht andere personen zitting hebben. De stuurgroep is al een jaar bezig

Rob Hermans, lid van de Lottumse
harmonie, filmde bijzondere locaties

met het treffen van voorbereidingen.
“We willen met het gezamenlijk
optreden van de Koninklijke Harmonie
Lottum en Bones, klassiek, en modern
combineren,” zegt Inge.
Voorzitter van de harmonie Eric
Brouwers: “Maar er is meer. Tijdens

het concert worden foto’s en filmbeelden getoond op een groot doek.
We willen de Lottummers mee terugnemen in een reis in de tijd van de
Tweede Wereldoorlog naar het heden.
Alle belangrijke en typische gebeurtenissen van Lottum komen muzikaal en
visueel voorbij,” aldus de Lottummer.
De bedoeling is dat mensen geprikkeld
worden om te luisteren en te kijken.
Elke episode in het verhaal wordt
voorafgegaan door filmbeelden of een
interview met een Lottummer die het
onderwerp aankondigt.
Met dit bijzondere concert wil
de harmonie geld genereren. Geld
dat nodig is om de muziekopleiding
van leerlingen te kunnen bekostigen.
Op dit moment telt de harmonie 23
leerlingen. “Een muziekopleiding kost
ongeveer 650 euro per persoon en dan
tel ik het instrument niet eens mee,”
aldus Brouwers.
Meer wil de voorzitter niet kwijt.
Alleen nog dat het iets unieks wordt.
Onderhoudend en spraakmakend.
Mensen die meer willen weten over
het concert kunnen bellen met Erik
Brouwers, telefoon 06 53 18 56 69
of mailen naar
eric.wies.brouwers@hetnet.nl
De komende weken worden de
laatste puntjes op de ‘i’ gezet voor
het concert. De voorstelling zelf is op
zaterdag 29 mei en begint om 20.00
uur. De Lottumse brunch vindt de dag
erna plaats vanaf 10.30 uur.

Osteospermum ecklonis

Potmaat 10,5 cm.
Diverse kleuren. Per stuk

Nu van 1,49 voor

0,

99

Geldig van 22-04
t/m 28-04. OP=OP

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van de dijkverbetering in het Maasdal door Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas. Binnen de
gemeente Horst aan de Maas staat verbetering van de dijkringen in Lottum en Grubbenvorst op het programma.
Kosten: 5,4 miljoen euro.

Zond

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

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

Gezinszak friet met
2 frikadellen en 2 kipkorn
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Hebt u ons huisgemaakt
schepijs al geproeft?

Kijkt u ook eens op
www.hethukske.nl
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Luc Schrijnwerkers is
Limburgs beste voorlezer
Afgelopen maandag is de
11-jarige Luc Schrijnwerkers uit
Grubbenvorst in de Oranjerie in
Roermond Limburgs voorleeskampioen 2010 geworden. Luc
Schrijnwerkers woont weliswaar in
Grubbenvorst, maar gaat in Horst
naar school. De leerling van basisschool De Doolgaard in Horst mag
Limburg op 19 mei vertegenwoordigen in Utrecht tijdens de landelijke
finale. Luc neemt het dan op tegen de
voorleeskampioenen van de andere
provincies met als inzet het Nationaal
Voorleeskampioenschap 2010.
Een beetje bekomen van de spanning doet Luc zijn verhaal: “Er deden
12 kinderen mee uit heel Limburg.

Ik heb voorgelezen uit het boek
‘Een broodje gras en linke soep’, geschreven door Carry Slee. Ik was best
wel zenuwachtig. Toen ik eenmaal op
de voorleesstoel zat en mijn eerste
regels had voorgelezen was de spanning weg,” aldus de kampioen. Luc
werd aangemoedigd door leerlingen
van De Doolgaardschool, zijn ouders,
broertje, zusje en opa en oma’s.
“Ik was helemaal door het dolle heen
toen bleek dat ik had gewonnen.
Dit had ik gewoon niet verwacht
want ik vond alle kandidaten erg
goed,” aldus de voorleeskampioen.
De organisatie van de voorleeswedstrijden is in handen van de gezamenlijke bibliotheken in Nederland.

Gala-feestseizoen is weer
begonnen
Afgelopen vrijdag trok een bonte stoet studenten door de straten van Sevenum. Eindexamenleerlingen van het
CITAVERDE College uit Horst openden als eerste school het galaseizoen Er trokken bijna 70 voertuigen en ruim 150
vmbo-leerlingen mee in de stoet die eindigde bij De Wingerd.
Het feit dat het CITAVERDE College
al zo vroeg het galafeest houdt is ter
voorkoming van stress bij de eindexamenleerlingen. Wanneer het galafeest
later gehouden zou worden, weten
leerlingen niet of ze het examen met
goed gevolg hebben afgelegd en staan
onder spanning.
Van enige stress was niks te
merken in Sevenum. De leerlingen
lieten zich op de meest uiteenlopende
voertuigen naar De Wingerd begeleiden. Tractoren, vrachtwagens, paarden,
scooters en limousines sierden daarbij
het straatbeeld.

Eindexamenkandidaten op weg naar De Wingerd

Vier generaties
Vier generaties bij elkaar:
overgrootmoeder Truus GeurtsSchobers (89), oma Diny PeelenGeurts (59), moeder Kim JakobsPeelen (32) en Sill Jakobs,
geboren op 25 november 2009.
Samen zijn zij 180 jaar oud.
Oma, moeder en dochter wonen
in Hegelsom en overgrootmoeder
woont in Elzenhorst in Horst.

Lente primeurs

!

Tijdelijk
20% korting
op alle dames- en
herenjassen

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

Luc Schrijnwerkers met beker en zijn voorleesboek
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Doe mee aan de HALLO WK2010 poule
Over anderhalve maand kleurt Nederland oranje en kunnen de ’kenners’ hun voetbalwijsheden over de opstelling van Bert van Marwijk weer
flink etaleren. Ook voetbalhaters kunnen er dan niet omheen: het wkvoetbal in Zuid-Afrika komt eraan. Om de echte voetbalkenners te laten
bewijzen dat ze er echt verstand van hebben, en ook voor de rest omdat
het een leuk spelletjes is organiseert HALLO de WK2010 poule.
Op wk2010.hallohorstaandemaas.
nl kunnen voetbalfans de uitslagen van
alle wk-wedstrijden voorspellen; van
de eerste ronde tot en met de finale.
Deelname is gratis en er kunnen
mooie prijzen worden gewonnen.
Want, met een goede voorspelling van
een uitslag, de topscorer of het aantal
gele en rode kaarten zijn punten te
verdienen. Wie in de tussenstand of
aan het eind de meeste punten heeft,
krijgt een prijs.

Bezwaar nieuwbouw Passi
Om de nieuwbouw van IJssalon
Passi op het Lambertusplein in
Horst te voorkomen, is Wiel Collin
naar de Raad van State gestapt.
Collin en John van de Pas, eigenaar
van IJssalon Passi, liggen al langere
tijd met elkaar in de clinch.
Met de nieuwbouw van de ijssalon zou het terras van Collins’ café
Kling het zonlicht ontnomen worden.
Collin is eigenaar van de panden
Lambertusplein 8, 9 en 10, die grenzen aan het terras van de ijssalon.
Collin vraagt de Raad van State om
de wijziging van het bestemmingsplan op te schorten. De wijziging van
het bestemmingsplan is al door de
gemeenteraad van Horst aan de Maas
goedgekeurd. Mocht de Raad van
State besluiten de wijziging van het
bestemmingsplan op te schorten, dan
kan Passi niet met de nieuwbouw
van zijn ijssalon beginnen. Collin
maakt niet alleen bezwaar tegen het
verminderd zonlicht, hij zou ook zijn
garage niet meer kunnen gebruiken.

Stoffelijk overschot gevonden
in woning Horst
Afgelopen dinsdagmiddag is
in een woning in Horst een stoffelijk
overschot gevonden. De politie
heeft, in samenwerking met het
Openbaar Ministerie, technisch
onderzoek verricht dat inmiddels is
afgesloten. Er is geen sprake van
een misdrijf.

De hoogheden op ‘werkbezoek’
in museum De Locht

De voorspellingen kunnen vanaf nu
tot aan de eerste wk-wedstrijd op 11
juni worden ingevuld op de website.
Om de uitslagen van alle wedstrijden
ook thuis gemakkelijk bij te kunnen
houden, zit er medio mei een speciale
HALLO wk-poster bij dit nieuwsblad.
Daarop staat het complete wedstrijdschema en dagen en tijden waarop alle
wedstrijden worden gespeeld.
Meespelen? Ga naar
wk2010.hallohorstaandemaas.nl

Grote drukte
bij aspergedag De Locht

Parkeerproblemen Horst aangepakt
Vorige week maandag gaf
wethouder Leon Litjens uitleg over de
parkeerproblemen in het centrum van
Horst. Hij deed dit tijdens de ledenvergadering van het Horster centrummanagement bij De Lange in Horst.
Litjens gaf te kennen dat het
rumoer rondom het gebrek aan parkeerplaatsen niet terecht is. Weliswaar
vervallen tijdens de nieuwbouw aan de
Hoofdstraat 71 parkeerplaatsen maar
die worden elders weer gerealiseerd

volgens de wethouder. Bij P2 (parkeerplaats bij Plusmarkt) zijn afspraken
gemaakt met KPN, Poels en Martens.
Op deze plekken worden meer dan 70
parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen blijven in beginsel ook na
realisatie bestaan. Na de verbouwing aan
de Hoofdstraat krijgt de parkeerplaats
bij het Cuppenpedje haar 71 parkeerplaatsen weer terug. Naar de toekomst
toe kan deze zelfs uitgebreid worden
naar 120 plaatsen (achter Rehoboth).
Uiteindelijk krijgt het Horster centrum

In HALLO Horst aan de Maas
werd de afgelopen weken geadverteerd met de naam Praedé terwijl niemand wist wat er werd gemaakt, wat
het was of betekende. Men kon ideeën
over wat Praedé was, op de speciale
actie- website achterlaten. Hierop kwamen ongeveer honderd reacties binnen.
Afgelopen zaterdag verrichtte Rob
Geurts, de nieuwe centrummanager,
de loting van de tien prijswinnaars.
De navolgende personen ontvingen
een prijs: Fieke Wielens, J.M.M. van
den Berg, Liesbeth Kuijpers, Gonnie
Clabbers, J. Spreeuwenberg, Maickel
Tromp, Nicole Kallen, Demi Thomassen,
Maria Donkers, en Hay (achternaam
onbekend).

Praedé kappers
Lambertusplein 7 | Horst
077 398 46 73 | www.praede.com

Mooi afgewerkte hoekwoning
Bouwjaar 2005
Bakhuuske 46, Hegelsom
Tel.:06-53719965
Cay Kleeven maakt de winnaars bekend

t/m 24 april

www.hagrokantoormeubelen.nl
SEVENUM - (077) 3988037

geeft jou ideeën

Afgelopen zaterdag werd bekend, dat Praedé kappers de nieuwe naam is van kapsalon Cay Kleeven in Horst.
De bekendmaking van de naamsverandering vond plaats voor de kapperszaak van Kleeven op het Lambertusplein.

showroom & magazijn

RTING

praedé

Kapsalon Cay Kleeven heeft
nieuwe naam: ‘Praedé kappers’

MEGA VERKOOP

KO
10-70%

na realisatie van de centrumplannen
meer parkeerplaatsen terug dan er nu
zijn. Klachten van ondernemers die het
sluiten van de parkeerplaatsen bij het
Cuppenpedje geen goed idee vonden
wuift Litjens weg. “Werknemers van winkeliers parkeren graag vlakbij het bedrijf
waar ze werken. Daarmee blijft die plek
de hele dag bezet en kunnen bezoekers
aan het centrum daar geen gebruik van
maken. Met name in de weekenden zou
parkeren in De Librije een goed alternatief kunnen zijn,” aldus de wethouder.

In museum De Locht in Melderslo
werd afgelopen zondag een
aspergedag gehouden. Traditioneel
gezien is dit de opening van het
Limburgse aspergeseizoen. Naast
de vele honderden bezoekers die
een kijkje kwamen nemen was
ook de Nederlands aspergekoningin Diana Derikx uit Asselt.
Samen met de uit Walbeck
afkomstige Spargelprinzessin Tanje
Roosen gaven beide ‘hoogheden’
een koninklijk tintje aan de
aspergedag.

Openingstijden showroom:
- vrijdag 16.00 - 20.00 uur
- zaterdag 10.00 - 16.00 uur
- overige dagen op afspraak
Steenstraat 68 - 5981 AG Panningen - Tel.: 077-3082609
Mobiel: 06-55336245 - www.lendersparket.nl
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GEPLUKT

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

Geert Geurts
Koken met
Jan Cremers

Een beetje ‘handyman’ heeft zelf wel eens geprobeerd een defecte
lichtschakelaar te maken. Meestal met succes maar soms zit het tegen.
Zo ook voor onze HALLO-verslaggever. Op zoek naar een nieuwe schakelaar
bij een bedrijf in Sevenum loopt hij Geert Geurts tegen het lijf. Een praatje
volgt en op de vraag of hij ‘Geplukt’ wil worden stemt Geert zonder
bedenken toe.

Kleine
quiches

van verse zalm
en asperges

Bereiding:
• breng een bodempje water
aan de kook en laat de
asperges gaar koken;
• bereid intussen het deeg met
de bloem, melk, eieren, room,
de geraspte kaas, zout en
peper;
• snijd de zalmsteak in
16 kleine blokjes;
• smeer 4 taartvormpjes rijkelijk
in met boter;
• verdeel er de asperges en de
stukjes zalm in en giet daar
het deeg over;
• zet gedurende 15 minuten in
de voorverwarmde oven,
op stand 6 (180°C);
• haal de quiches uit de vorm en
schik ze op borden met wat
salade.

Campaign is mijn
grote passie

Geert Geurts is een echt gezelschapsmens en hij heeft graag
mensen om zich heen. Op tv kijkt
hij graag naar sportprogramma’s en
Nederlandse krimi’s zoals Flikken
Maastricht en Baantjer. Hij heeft
helemaal niks met soapseries, de
serie rondom de Pfaffs vindt hij pure
bagger. “Maar dat is een kwestie van
smaak. We hoeven ook niet allemaal
van dezelfde dingen te genieten.”
Hij besluit: “Geef mij maar ons
gezinnetje. Wij wonen graag in Horst
en zijn ‘gruts’ op ons dorp.
Een mooiere plaats om in te leven
en te genieten is er gewoonweg
niet.” Jawel, Geert Geurts is een
echte ambassadeur van Horst, een
patriot. Met een nieuwe lichtschakelaar op zak verlaat de HALLO-reporter de Sevenumse bouwmarkt, de
‘handyman’ spoedt zich huiswaarts,
een klusje wacht.

RIX LIMERICK
Geert Geurts is een ‘gezelschapsdier’

HALLO van afgelopen week: “Koninklijk” bezoek in Horst

Geert Geurts is 47 jaar oud en al
bijna 23 jaar gehuwd met Will Smits (45).
Samen hebben ze twee kinderen.
Dochter Diede is 15 jaar oud en
zoon Jobb is 13 jaar. Geert is in zijn
dagelijks leven werkzaam als verkoper

bij Fixet in Sevenum. Voordat hij bij de
Sevenumse bouwmarkt aan de slag
ging, was Geert champignonkweker.
Bijna twintig jaar heeft hij tussen de
paddenstoelen doorgebracht in zijn bedrijf aan D’n Afhang in Horst. De cham-
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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In the picture deze week:
rijk gevuld met rozijnen, krenten
en verse appelpartjes

5

5

En Spargel-mègje oêt ’t Duitse Walbeck,
Meek ozze Burgemeister hiëlemoal gek.
“Aal komde oêt Pruusse,
Geej ziet toch en zuusse,
Laeve de Keunigin, ván os Sperjes-plèk!”

LENTESTOET

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.

4

tel. (077) 320 97 00

Als Geert vrij heeft, is hij te
vinden bij de volley- en voetbalwedstrijden van zijn kids. Niet zo vaak
als hij graag zou willen maar dat
komt door het feit dat hij regelmatig
op zaterdagen moet werken en dan
wil het supporteren er wel eens bij
inschieten. In de vakantie trekt het
hele gezin er samen op uit. Het ene
jaar naar het buitenland, het andere
gewoon ergens in Nederland.
“Het maakt niet uit waar we naartoe
gaan, als we maar samen zijn,”
zegt Geert.

Champignons kweken
had voor mij geen
Ik moet mensen om
toekomst
me heen hebben
Geert woont met zijn gezin in
Horst en heeft het daar prima naar
zijn zin. “Horst heeft alles wat nodig
is om prettig te kunnen leven. Er zijn
voldoende winkels, je kunt er gezellig
uitgaan en het dorpse karakter maakt
Horst tot een plek waar het aangenaam vertoeven is.” Geurts verveelt
zich dan ook geen moment in ‘zijn’
Horst. Zijn hobby’s zijn badminton
spelen en carnavalsvereniging
D’n Dreumel. Maar zijn grootste passie is coverband Campaign, waarvan
Geert manager is. “Het winnen van
de publieksprijs tijdens de finale van
de Clash of the Cover Bands in Tilburg
op 10 april was fenomenaal. Dat was
pas ‘kicken’, zelfs nu nog als ik eraan
terugdenk.”

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.

Benodigdheden: (4 personen)
150 gram verse zalm
(of diepvries)
250 gram asperges
75 gram bloem
2 eieren
0,25 liter melk
8 cl room
50 g geraspte kaas
1 zakje salade naar keuze
boter
zout
peper

pignonsector kreeg echter ook, zoals
de hele agrarische sector, te maken
met schaalvergroting. Of groter worden als bedrijf, of ermee stoppen was
de keuze voor Geert. “Ik heb bewust
gekozen voor dat laatste. Wanneer
je als ondernemer geen droog brood
meer kunt verdienen met het kweken
van champignons, is stoppen de enige
juiste keuze,” aldus Geurts. Een keuze
waar hij achteraf gezien geen moment
spijt van heeft gehad.
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AARDBEIEN TAARTJE

met verse aardbeien van Horster bodem

 5,95
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Wij zoeken per direct gemotiveerde:

Magazijnmedewerkers
n Schilder/Spuiter (ervaring vereist)
n Operators (ervaring en 3-5 ploegen)
n CNC-operators (ervaring en 2-3 ploegen)
n

Heeft u interesse?
Bel dan direct met: Accent Flex Services te Horst
Tel: (077) 3999222

n

E-mail: horst.industry@nl.accent.jobs

Schildersbedrijf
Hermkens
gooit
hoge ogen
Het Broekhuizense schildersbedrijf Hermkens heeft de derde
plaats behaald in een landelijke
klanttevredenheidswedstrijd. De
verkiezing werd georganiseerd door
vakorganisatie De Betere Schilder.
Klanten van de schilder en glaszetter konden online een beoordeling
doorgeven van het werk.
Het eindcijfer dat Hermkens kreeg van
haar klanten was een 9,3.

winkel&bedrijf 09
Prix d’Asperge 2010
voor Toverland
De Prix d’Asperge 2010 is gewonnen door attractiepark Toverland in
Sevenum. Eigenaar en initiatiefnemer Jean Gelissen en directeur Caroline
Maessen ontvingen de prestigieuze prijs op 16 april uit handen van
Gouverneur Leon Frissen. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een
cheque ter waarde van 5.000 euro. Toverland schenkt het geldbedrag
aan Stichting Groengroep Sevenum.
Deze prijs wordt jaarlijks in Venlo
uitgereikt aan bedrijven, personen
en instellingen die zich bijzonder
verdienstelijk maken voor de ontwikkeling van de economie in Noorden Midden-Limburg. De jury prees
Toverland voor zijn innovatieve vermo-

gen en duurzaam ondernemerschap.
Het attractiepark is in tien jaar tijd
uitgegroeid tot een van de belangrijkste toeristische trekpleisters in Noorden Midden-Limburg. De prijs werd
voor de 18e keer door de Stichting
Promotie Aspergerie uitgereikt.

Starters
in de regio
Gitaarles Horst

GEZOCHT:

uitbreiding voor ons team!
Wegens toenemende drukte zoeken wij enthousiaste mede
werkers (sters) voor het werken aan de bar, bedienen van
gasten en verdere voorkomende werkzaamheden, vanaf 18
jaar. Werkzaamheden vinden plaatst op oproepbasis of vaste
uren door de week en in de weekeinden.
Schriftelijk solliciteren kan via:

Weltersweide 22, 5961 EJ Horst of via email: info@deriet.nl

www.deriet.nl

Metalproducts BV
is een jonge
onderneming die
staalvezels voor
wapening van
betonvloeren,
tunnels etc. produceert waarvan
de afzet door heel
Europa plaatsvindt.
Daarnaast leveren
wij edelstaal en
non-ferro halffabrikaten.

Metalproducts BV
Postbus 6152
5960 AD Horst
Expeditiestraat 13
5961 PX Horst
Tel. 077 – 352 0356
Fax. 077 – 467 1977

In verband met uitbreiding van onze organisatie zoeken
wij met spoed een enthousiaste fulltime

Produktie/Magazijn medewerker m/v
Functie-inhoud
• Het onderhouden en bedienen van de complete
produktie-/inpaklijn;
• Toezicht houden op machines, alsmede het oplossen
van eventuele storingen;
• Aan- en afvoer van materiaal;
• Laden/Lossen van produkten;
Wij zoeken
• Een zelfstandig en ambitieus ingesteld persoon;
• Technische LBO/MBO opleiding;
• Technisch inzicht door opleiding en/of ervaring;
• Heftruck-ervaring gewenst.
Wij bieden
• Interessante en zelfstandige baan;
• 40 uur per week;
• Werken in een enthousiast team;
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Gelieve uw schriftelijke sollicitatie
voor 30 april te richten aan:
Metalproducts BV, t.a.v. Rik Janssen, Postbus 6152,
5960 AD Horst, of per e-mail: rj@metalproductshorst.com
www.metalproductshorst.com

Bedrijf
Gitaarles Horst
Eigenaar Richard Kleuskens
Adres
Sint Jansstraat 36
5964 AD Meterik
Telefoon 06 52 38 16 45
info@gitaarleshorst.nl
E-mail
Website www.gitaarleshorst.nl
Sector
Muziek educatie
Start
1 september 2009
Omschrijving activiteiten:
Gitaarles Horst is een
eenmanszaak die zich richt op
het geven van gitaarlessen. Dit
is als hobby begonnen maar
binnen zeer korte tijd uitgegroeid naar een fulltime baan.
Gitaarles Horst geeft
gitaarles op een informele en
spontane manier aan jong en
oud, ervaren of onervaren.
Hierbij richt Gitaarles Horst zich
vooral op de popmuziek van
vroeger maar ook hedendaagse
muziek komt aan bod. Dit kan
blues, rock of iets uit de
hitparade zijn. Elektrisch of
akoestisch, het kan allemaal.
Geen saaie noten of boeken
maar lekker de liedjes die een
leerling altijd al heeft willen
spelen. Voor Gitaarles Horst is
muziek maken meer dan alleen
gitaar leren spelen. Muziek
begrijpen is een belangrijk
aspect. Leren samenspelen en
je gehoor ontwikkelen. Privéles
is mogelijk, alleen of samen
met vriend of vriendin.
Doelgroep:
Iedereen die gitaar wil leren
spelen vanaf 6 jaar.
Onderscheidend in:
Begeleiding buiten de
lessen om, om een leerling echt
het gitaarspel bij te brengen.
Een persoonlijke begeleiding in
een omgeving waar deelnemers aan de gitaarlessen zich
bijzonder op hun gemak
voelen. Het allerbelangrijkste
is het ontplooien van iemands
talent om gitaar te spelen.

IJsprinses Lieke gekroond
Afgelopen zondagmiddag werd op het Lambertusplein in Horst de
8-jarige Lieke van Megen officieel gekroond tot ‘IJsprinses 2010’. Onder
toeziend oog van de Peelkabouters, overhandigde de prinses een
bijzondere ijskaart aan kabouter Wijsneus met daarop ‘Coupe Lieke’.
Gedurende een jaar wordt een ijscoupe naar de prinses vernoemd. De
stichting Peelkabouters ontvangt van elke ‘Coupe Lieke’ die verkocht
wordt een deel van de opbrengst. Alle kinderen die een kleurplaat
hadden ingeleverd bij IJssalon Passi kregen een gratis bolletje ijs.

Actualiteit
via digitale bieb
BiblioNu heeft, net als alle andere openbare bibliotheken van
Nederland, zijn online collectie uitgebreid met journalistiek werk.
Leden hebben daarmee voortaan gratis digitale toegang tot volledige
Volkskrantartikelen uit het betaalde archief van de Volkskrant.
De online bibliotheekbezoeker
had al de beschikking over literatuur en boeken. Ook had hij al
toegang tot historische archieven
en krantenkoppen, maar kon niet
het hele artikel inzien. Vanaf nu is
ook de actualiteit beschikbaar, in de
vorm van gratis digitale toegang tot
volledige Volkskrantartikelen uit het
betaalde archief van de Volkskrant.
En daarvoor hoeven de leden van de
bibliotheek hun woning niet meer
te verlaten.

Thuis inloggen met
bibliotheekpas
Via bieblink, een dienst van
www.bibliotheek.nl die ook beschikbaar is via de website van
www.biblionu.nl, kunnen leden

diverse bestanden van de bibliotheek
tegelijkertijd raadplegen. Daarmee
heeft de gebruiker in één oogopslag
toegang tot literatuur, achtergronden
en actualiteit en hun onderlinge
dwarsverbanden.
Bieblink luidt hiermee de
definitieve integratie van journalistiek werk in de collectie van
de Nederlandse bibliotheken in.
Gewoon thuis even inloggen met
de bibliotheekpas en er gaat een
wereld open. De digitalisering
versterkt het instituut bibliotheek
als organisator van informatie. De
bibliotheek biedt echter niet alleen
digitale informatie die leden thuis
kunnen raadplegen aan. Ze blijft ook
een studie- en ontmoetingsplaats
waar leden afspreken met vrienden
of medestudenten.

10

cultuur

22
04

Kukeleku haalt bekende
namen naar Horst
Onder anderen cabaretiers Jörgen Raymann en Dolf Janssen treden in
het nieuwe theaterseizoen op in het Gasthoes in Horst. De artiesten staan
op het nieuwe theaterprogramma van stichting Kukeleku.

De Heideroosjes sluiten het theaterjaar af
De lokale punkrockband
Heideroosjes sluit het theaterjaar af
met twee optredens. Na een jaar
pauze speelt de band een reprise van
de theatervoorstelling Manie! Manie!
Meer informatie: www.kukeleku.com

Raymann en Janssen houden
beiden een tryoutvoorstelling in
Horst. Ook minder bekende theatermakers staan in het nieuwe seizoen
op het podium, waaronder Ronald
Goedemondt en Kees Torn.

het

Peterthijssenband met
Wao Ziede in Limbo top 100
Het liedje Wao Ziede van de Peterthijssenband uit Horst staat in de Limbo top 100. Tot 28 april kan er gestemd
worden op het dialectlied van de band via www.l1.nl. Peter Thijssen, naar wie de band genoemd is, schrijft
teksten, is zanger en speelt akoestische gitaar. Verder wordt de band gecompleteerd door John Janssen uit Afferden
met de contrabas en Geert Keysers uit Horst met piano en tweede stem.
De Limbo top 100 bestaat uit een
selectie van honderd liedjes die in
2009 in de Limbo top 10 gestaan hebben. Deze laatste wordt gekozen door
een vakjury uit Limburg en België.
Maar niet alleen een vakjury mag kiezen, ook het publiek. Ook dat mag zijn
stem uitbrengen op minmaal vijf liedjes uit de Limbo top 100. Uiteindelijk
bepaalt het publiek dan ook hoe de
definitieve versie van de Limbo top
100 er uit komt te zien.
Om het liedje Wao Ziede meer
kracht bij te zetten heeft Thijssen een
videoclip laten maken die binnenkort
te zien is op L1 tv.
In juni brengt de Peter Thijssenband een nieuwe cd uit in het Horster
dialect. Daarop zijn ook gastmuzikanten te horen, zoals Marcel Joosten,
Renske Douma, Henk Kuik, Lucien
Kampen en Bryan Bos. De opname van
de cd gebeurt in eigen beheer. Zie ook
www.peterthijssenband.nl

maashotel

Cuisine de la Meuse

het

maashotel

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
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envroeg
struiken
kanveranderen
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Ook en
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‘genieten aan de Maas’
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9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
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+31 u
(0)77
463 28 67
info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl

Peterthijssenband in Limbo top 100

Puzzelwandeltocht door
Kasteelse bossen

Het IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 25 april van 11.00 tot 14.00 uur een puzzelwandeltocht
door de Kasteelse Bossen in Horst. Een gids neemt jonge en oudere wandelaars mee door de in bloei staande
natuur, terwijl de deelnemers op zoek gaan naar antwoorden op de puzzelvragen. De wandeling start vanaf
Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
het Zoemhukske aan de Kasteellaan in Horst.

Grafisch Centrum Horst
GCH Communicatie Groep
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Bintangs in De Buun
Rockband De Bintangs speelt zondag 25 april vanaf 18.00 uur bij Muziekcafé De Buun in Horst. De entree is
7,50 euro. De Bintangs is in 1961 opgericht door Frank Kraaijeveld. Vanaf het begin deden de muzikanten het
anders dan andere bands. Rhythm and Blues speelden zij op een ruige, stevige manier die zeker voor die tijd
revolutionair was. Er ontstond al vlug een fanatieke aanhang die zich al net zo ruig gedroeg als de muziek die
werd gespeeld.
van vandaag wordt dit album gezien als
absoluut hoogtepunt van de Nederpop.
In 1985 nam de band afscheid in
een uitverkocht Paradiso, om in 1989
opnieuw te beginnen in een nieuwe
bezetting.

Album Genuine Bull
hoogtepunt van de
Nederpop

De Bintangs te gast in De Buun
Zanger Gus Pleines kwam later bij de band en voegde met zijn
Jaggeriaans stemgeluid een nieuwe
dimensie toe. De Bintangs scoorden top
10-hits met onder andere Travelin’ in
the USA, Ridin’ on the L&N en Hound
is on the Run. De band speelde onder

meer in het voorprogramma van
The Rolling Stones en The Kinks. De
geschiedenis van de band is er een van
pieken en dalen. Bezettingswisselingen
en onderling gekrakeel maakten het er
niet makkelijker op. In 1975 verscheen
het album Genuine Bull. Tot op de dag

Na diverse wisselingen verschijnt
in 2005 de cd DOC. Sinds 2007 speelt
de band in de volgende samenstelling:
Frank Kraaijeveld (bas, zang), Maarten
Ibelings (gitaar), Gerben Ibelings
(drums) en Dagomar Jansen (gitaar,
slide-gitaar, mondorgel en zang).
Op 15 mei 2009 zag het laatste album
Fire and Iron het levenslicht. De titel is
een nauwkeurige samenvatting van de
inhoud: dampende, stevige en gruizige
rock, wars van alle trends en rechtstreeks vanuit de onderbuik.
De pers was unaniem in zijn recensies:
De Bintangs is de beste rockband van
Nederland!

Spetterende Koninginnenacht!

Stoeke & Kloeke
donderdag
29 april

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

Aanvang: 21.00 uur Marktplein Sevenum
Met DJ’s QWOTE, MICKEY C,
MARINOFSKI, SKITZOFRENIX
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Interlokaal
vrijdag 30 kabaal
april

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

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

Aanvang: 16.00 uur Marktplein Sevenum
HARMONIE UNIE PRESENTEERT
KONINGINNEDAG PROMS CONCERT
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D-VISION & FRIENDS

Groots concert van D-vision met vele muzikale gasten
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Koninginnedag
Drukke kindermiddag Sevenum
De kindermiddag op
Koninginnedag in Sevenum wordt
geopend met de jaarlijkse kindermarkt
van 13.30 tot 16.00 uur. Er zijn luchtkussens, een tombola en optredens
van de Dansgarde van d’n Ezelskop en
de Setokids. De traditionele optocht

gaat dit jaar niet door. De dag wordt
georganiseerd door het Oranjecomité
en Jongerengilde Sevenum.
Opbrengst van de festiviteiten gaat
zoals ieder jaar naar een goed doel.
Dit keer krijgt de Dansgarde een
cheque overhandigd.

D-Vision afsluiter
Sevenum
Dit jaar sluit Coverband D-Vision om 21.00 uur Koninginnedag in
Sevenum af met een speciaal optreden op het marktplein. Onder de
noemer D-Vision & Friends deelt de groep van de Sevenumse zanger Bart
Reinders het podium met diverse artiesten en groepen uit de regio.
Op de bühne staan het
Sevenumse jongerenkoor Vocal
Connection, zangeressen Ankie
Wijnands, Margot Zoer, Bregje
Peeters, Esther Brouns en Karlijn van

Dinther, het Promscombo en zanger
Joep van Wegberg.
D-Vision speelde deze bijzondere
concertvariant al eerder in 2007 en
2008.

Oranje Vrijmarkt
Grubbenvorst
De Oranje Vrijmarkt tijdens Koninginnedag in Grubbenvorst kan dit
jaar niet op het gras van het Pastoor Vullinghsplein plaatsvinden.
Alle deelnemers aan de Oranje Vrijmarkt moeten uitwijken naar het
verharde gedeelte rondom het plein en de Dorpstraat. De komende week
legt de gemeente graszoden rondom de kiosk bij het plein. Om een
goede doorgroei van het gras te bevorderen wil de gemeente Horst aan
de Maas liever geen activiteiten op het gras laten plaatsvinden.
De viering van Koninginnedag
begint om 09.30 uur met een
oranje fietsoptocht door kinderen.
De oranjestoet wordt voorafgegaan
door de harmonie. Bij het voormalig
gemeentehuis aangekomen, spreekt
Willemien van Gardingen, voorzitter
van het Oranjecomité, alle aanwezigen

toe. Ook een afgevaardigde van de
gemeente Horst aan de Maas richt een
woordje tot de Koninginnedagvierders.
Na de speeches volgt de prijsuitreiking
voor de drie mooist versierde fietsen.
De Oranje Vrijmarkt rondom het
Pastoor Vullinghsplein is van 10.15 tot
15.00 uur.

Uniek optreden
Hegelsom
Het Hegelsomse Koninginnedagspektakel eindigt dit jaar met een
eenmalig concert. Speciaal voor deze gelegenheid is The Queensday
Band opgericht. De groep bestaat uit ervaren muzikanten uit Hegelsom
en Horst en brengt een mix van disco en pop.
De feestdag begint in Hegelsom
met een kindermarkt waar de lokale
jeugd hun overbodige speelgoed te
koop aan kan bieden. Daarna kunnen
de kinderen al hun creativiteit kwijt
met het versieren van fietsen en het
aansluitende defilé.

Voor de volwassenen is er weer
Frühshoppen dat wordt opgeluisterd door de Smeleblaozers uit
IJsselsteijn en deelnemers aan het
open podium. De opmaat voor The
Queensday Band is een optreden van
de ’zingende slager’ Crist Coppens.

Groots spellencircuit
America
Kinderen in America kunnen op
Koninginnedag vanaf 13.00 uur meedoen aan een ’groots spellencircuit’ in
het dorp. Het Oranjecomité zorgt onder

andere voor een run bungee, een ballenbak en een stoelendans. Daarnaast
start er tussen 13.00 en 13.30 uur een
fietstocht vanaf de kiosk.
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Meerlonaar Luuk Lenders
presenteert solo-cd
Zondag 25 april presenteert Meerlonaar Luuk Lenders (22) zijn eerste solo-cd in de Kasteelboerderij in Horst.
Alle instrumenten op de cd bespeelt hij zelf, en dat mag bijzonder heten. De presentatie begint om 15.00 uur.
Hij begon ooit met een goedkoop
Iers fluitje. Inmiddels heeft hij een
bonte verzameling instrumenten uit
diverse windstreken. Ocarina’s, een
Arabische fluit, een bamboeklarinet
en zelfs een doedel zonder zak - de
zak was nog te duur. Luuk Lenders:
“Ik speel ook graag accordeon en
sinds kort een beetje trekharmonica.
Vorig jaar vond ik de tijd rijp om een
solo-cd te maken. Een cd met muziek
uit onder andere Ierland, Zweden en
Rusland, maar ook eigen composities.
Instrumentale muziek in een eigen
folkstijl.” Luuk speelt fluit en accordeon en begeleidt zichzelf met onder
andere percussie, kazoo, mondharmonica, gitaar en keyboard. De cd is
opgenomen in Studio Piccolo van Peter
van de Water in Meerlo.

Zondag wasdag
in De Locht

Het begon allemaal
met een Iers fluitje

Bij museum De Locht in Melderslo wordt zondag 25 april de was
gedaan met antieke wasmachines. Kinderen mogen meehelpen met
deze huishoudelijke taak, maar kunnen die dag ook brood bakken in
een traditionele oven. Voor tuinliefhebbers is er een demonstratie in
het knippen van buxusstruiken. Meer informatie over de dag staat op
www.museumdelocht.nl.
Luuk Lenders, begon op een Iers fluitje en is nu een muzikale duizendpoot

Zondag 25 april:

The Bintangs
www.debuun.nl

Aanvang 18.00 uur
Entree E 7,50

BIJ DE MUZIKANT
OP SCHOOT...
ONCERTEN.N
SCONC
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Zoals zo velen begon Luuk
Lenders op de basisschool met
blokfluitles. Hij hield niet van noten
spelen, dat vond hij wat te droog.
Luisteren, improviseren en samen
spelen was meer zijn ding. “Muziek
raakte mij voor het eerst in groep 3
van de basisschool, bij meester Wim
die toen lid was van Mallemoer. Hij
speelde een liedje op zijn accordeon.
Dat vond ik mooi! Later ben ik zelf ook
accordeon gaan spelen. Leuk dat ik nu
stage loop als onderwijsassistent…
bij meester Wim in de groep.”

Luuk Lenders
is een
eenmansorkest
De eerste band van Luuk werd
Timbershop. Die speelde vooral Ierse
muziek. Het leeftijdsverschil binnen
de band is groot. “De zanger van
de band zei eens: Luuk is er niet
bijgekomen voor zijn fluitspel, maar
om de gemiddelde leeftijd omlaag
te krijgen.” Intussen speelt Luuk
Lenders in meerdere bands, zoals
Pig’s Nose, en Chapieter 5. Zijn eerste
solo-cd Piccolo Wals is een momentopname, “op gevoel en met gevoel”,
zoals Luuk Lenders het muziek
maken ook beleeft. De cd-presentatie verzorgt hij samen met Peter van
de Water. Daarna speelt Lenders nog
samen met meester Wim en met zijn
bands.

Weekend-aanbieding
Nieuw: Cake it easy
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1 persoons caramel-cake,
nu 4 halen slechts 3 betalen

duitse broodjes
4 voor e1,-

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

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
22 april 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

College Horst aan de Maas
stelt zich voor aan Swolgen
en Melderslo
Het college van Burgemeester en
Wethouders (B&W) van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas wil graag kennismaken met de inwoners van alle dorpen in
Horst aan de Maas.
Bijeenkomsten in Swolgen en Melderslo
De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats
op maandag 26 april 2010 in Swolgen en
Melderslo.
De bijeenkomst in Swolgen vindt plaats van
19.00 – 20.30 uur in Café Zaal Wilhelmina,
Mgr. Aertsstraat 16 in Swolgen.
Diezelfde avond van 21.00 – 22.30 uur is
het nieuwe college van B&W aanwezig in
Melderslo in MFC De Zwingel, Beemdweg 4
in Melderslo.
Inwoners die de kennismakingsavonden willen
bezoeken zijn van harte uitgenodigd.
Programma
Het totale bezoek duurt 1,5 uur. In het eerste
kwartier stellen het college van B&W en
de secretaris zich kort voor aan het dorp.
Vervolgens krijgen de dorpen de gelegenheid
om zich aan het college te presenteren.
In Swolgen verzorgt de Dorpsraad een presentatie over het dorpontwikkelingsprogramma
en de voetbalclub geeft een toelichting op de
multifunctionele accommodatie Kerkebos.
Melderslo presenteert zich door De Locht,
geschiedenis Melderslo, Oltimers taxatie, Café
zaal ’t Paradijs (toekomstplannen), autocrossclub De Paradijsracers, fanfare Eendracht,
voetbalclub, St. Odastraat, KBO Melderslo en
de Dorpsraad (bouwen in eigen beheer).
Aansluitend is er ruimte voor informeel samenzijn.
Aanmelden
Om een beeld te krijgen van het aantal gasten
dat wij per avond mogen begroeten, vragen
wij u vriendelijk om uw medewerking. Wilt u
a.u.b. per mail aan a.hendriks@horstaande-

maas.nl laten weten of u komt. Natuurlijk kunt
u ook bellen: 077 – 477 93 71. Uiteraard bent
u ook van harte welkom zonder dat u zich hebt
aangemeld.		
Vervolg bijeenkomsten
In onderstaand overzicht vindt u de data
waarop de overige kennismakingsavonden
gehouden worden, telkens op maandagavond.
Het dorp zorgt voor de invulling van het
programma. Hebt u ideeën, neem dan gerust
contact op met uw dorpsraad.
Bezoekschema
Datum/tijdstip
10 mei 2010
20.00 - 22.00 uur
		

Dorp/locatie
Broekhuizen en
Broekhuizenvorst
Café Zaal ‘t Dörp

17 mei 2010
19.00 - 20.30 uur Lottum
		De Smetenhof
21.00 - 22.30 uur Grubbenvorst
		Gemeenschaps-		
		accommodatie
		‘t Haeren
31 mei 2010
19.00-20.30 uur
Meterik
		Gemeenschapshuis
		De Meulewiek
21.00-22.30 uur
		

America
Aan de brug

7 juni 2010
19.00-20.30 uur
Hegelsom
		Basisschool
		
Onder de Linde
21.00-22.30 uur

Herdenkingen worden gehouden in:
• America om 19.00 uur in het Peelpark met
aansluitend herdenking en kranslegging bij het
monument aan de Griendtsveenseweg. Er is
geen mis.
• Broekhuizenvorst om 19.30 uur in de
parochiekerk H. Naam Jezus een korte herdenkingsdienst met aansluitend kranslegging
bij het oorlogsmonument nabij het Koetshuis.
• Aansluitend te Broekhuizen om 20.20 uur
kranslegging op het plein bij het monument
van de gesneuvelde militairen.
• Grubbenvorst om 18.45 uur in de
parochiekerk van OLV Ten Hemelopneming
een H. Mis met aansluitend een stille tocht en
kranslegging bij het oorlogsmonument op het
Pastoor Vullinghsplein.

Vrijdag 23 april
• Inzameling restafval Horst-Noord
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)
Maandag 26 april
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord
Dinsdag 27 april
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord en Lottum-Zuid
Woensdag 28 april
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray
Donderdag 29 april
• Inzameling restafval Melderslo en Horst-Zuid
Vrijdag 30 april Koninginnedag
Geen inzameling
Zaterdag 1 mei
• Inzameling restafval America en
Griendtsveen (i.p.v. 30 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)

Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur
aan de openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur kan er
door inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas tuinafval gebracht worden
naar gemeentewerken, Americaanseweg 43.
Het tuinafval dient zelf afgeladen te worden,
denk eraan het benodigde gereedschap
daarvoor ook zelf mee te brengen.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun tuinafval brengen naar het
milieustation in Venlo, respectievelijk Venray.
Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids
op blz. 23 tot en met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand
van 10.00 tot 14.00 uur kan er door inwoners
van de voormalige gemeente Horst aan de
Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden
naar de chemokar bij gemeentewerken.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun kga brengen naar het milieustation
in Venlo, respectievelijk Venray. Zie hiervoor de
informatie in de gemeentegids op blz. 23 tot en
met 33.
Om voor burgers van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas te kunnen zien onder welke
afvalroute u valt kunt u de kalender 2010 raadplegen (zie stratenregister).
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.
Foto: Brendan v.d. Beuken

Horst
CC ‘t Gasthoes

Uitnodiging Dodenherdenking 4 mei 2010
Op dinsdag 4 mei 2010 vindt de Nationale
Dodenherdenking plaats. Voor de gemeente
Horst aan de Maas worden deze herdenkingen in de diverse kerkdorpen gevierd met een
herdenkingsdienst, waarna aansluitend een
stille tocht naar het oorlogsmonument alwaar de
traditionele kranslegging plaatsvindt.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?

• Horst om 19.00 uur in c.c. ‘t Gasthoês met
aansluitend een stille tocht en kranslegging bij
het oorlogsmonument op het kerkhof aan de
Kloosterstraat.
• Sevenum om 19.00 uur in de parochiekerk
HH Fabianus en Sebastianus met aansluitend een stille tocht en kranslegging bij het
oorlogsmonument.
• Tienray om 19.00 uur in de parochiekerk
OLV Troosteres der Bedrukten een herdenkingsdienst met aansluitend een stille tocht en
kranslegging bij het oorlogsmonument op het
Hanna van de Voortplein te Tienray.

Foto
van de
week!

Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas
nodigt een ieder van harte uit om een der
herdenkingsbijeenkomsten te bezoeken.
Zij die geen persoonlijke uitnodiging hebben
ontvangen, gelieven deze aankondiging als
dusdanig te beschouwen.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Grote belangstelling in Grubbenvorst
tijdens de motorzegening op 18 april jl.

Start werkzaamheden aanleg
ﬁetssuggestiestroken en verkeersremmers
Maasbreeseweg te Sevenum
In het kader van de verkeersveiligheid zal
in week 18 (begin mei) gestart worden
met de aanleg van fietssuggestiestroken
en verkeersremmende maatregelen op de
Maasbreeseweg te Sevenum.
De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden
door aannemer Janssen de Jong Infra uit
Roermond.
De werkzaamheden omvatten:
• het aanbrengen van asfaltverhardingen
tussen Vinkenpas en Romerweg.
• het aanbrengen van kruispuntplateau’s bij de
Vinkenpas en Romerweg.
• het aanleggen van 2 asfaltdrempels
• het aanbrengen van rode fietssuggestiestroken.
In het kader van de verkeersveiligheid is
uiteindelijk afgezien van een voetpad vanaf
de Vinkenpas tot de bebouwde kom grens.

Het is op dit punt van de Maasbreeseweg niet
wenselijk om de voetgangers meerdere keren
de weg te laten oversteken.
In de uitvoeringsperiode (maand mei) zal het
verkeer vanuit - en richting Maasbree door
deze werkzaamheden enige hinder ondervinden en tijdelijk worden omgeleid via omleidingsroutes.
Wij maken de buurtbewoners er tevens op
attent dat er tijdelijk enig overlast kan ontstaan
i.v.m. de aard van de werkzaamheden.
We zullen trachten de overlast tot een minimum te beperken en vragen begrip voor de
eventuele ongemakken.
Mocht u nog vragen hebben t.a.v. de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de projectleider W.
Konings tel. 077-477 94 92.

Sluiting gemeentehuis i.v.m. Koninginnedag
Het gemeentehuis is op vrijdag 30 april a.s.
gesloten in verband met Koninginnedag.
Voor aangiften van geboorten en overlijden
kunt u op maandag 3 mei a.s. weer terecht.
Gemeentewerken is op vrijdag 30 april a.s.

gesloten. Voor dringende zaken ten aanzien
van de afdeling gemeentewerken kunt u contact
opnemen via storingsnummer 06 – 23 49 82 49.
Op Bevrijdingsdag (5 mei) en tijdens de kermis
(3 t/m 5 mei) is het gemeentehuis		geopend.

Wie zijn wij?
Per abuis is vorige week bij de gemeenteraadsleden de partij onjuist vermeld. Vanaar dat we
deze week deze raadsleden nogmaals aan u
voorstellen.

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.

Marlies Janssen-Kusters
Bram Hendrix

RAADSLID Essentie

RAADSLID CDA

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.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een varkensstal op het
perceel plaatselijk bekend Herenbosweg
38 te Melderslo, door Michiels V.O.F. te
Melderslo.
• Het vernieuwen van de bestaande stenen
entreetrap op het perceel gelegen aan de
Dorpsstraat 14 te Grubbenvorst, door
het R.K. Kerkbestuur O.L. Vrouw ten
Hemelopneming te Grubbenvorst.
• Het veranderen van woningen in logiesgebouwen op het perceel gelegen aan de
Kempweg 15 te Meterik, door de heer P.
Litjens te Meterik.
• Het vergroten van een bedrijfsgebouw op
het perceel gelegen aan de Stationsstraat 82
te Horst, door Autoschade herstel NoordLimburg te Horst.
• Het vergroten van een woning op het
perceel gelegen aan de Ellenberg 20 te
Broekhuizen, door de heer M. van de
Voort te Broekhuizen.
• Het verbouwen/vervangen van een bedrijfsruimte op het perceel gelegen aan de
Heuvelsestraat 14 te Kronenberg, door
Montair process technology te Kronenberg.
• Het veranderen van bedrijfsgebouwen
en sleufsilo op het perceel gelegen aan de
Ganzenkampstraat 1 te Broekhuizenvorst,
door Frencken Textor Beheer.
• Het veranderen van een paardentrainingsmolen op het perceel gelegen aan de
Boabelweg 10 te Swolgen door Stal Joabel
te Swolgen.
• Het plaatsen van een loods t.b.v. vrachtauto
en opslag op het perceel gelegen aan de
Boabelweg 10 te Swolgen door Stal Joabel
te Swolgen.
• Het oprichten van een pluimveestal op
het perceel gelegen aan De Cocq. Van
Haeftenstraat 46 te Meerlo, door Heidehof
BV te Meerlo.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

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!

Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het veranderen van een afdak op het
perceel gelegen aan de Michelslaan 14 te
Hegelsom, door de heer L.A. Backus te
Hegelsom.
• Het vergroten van de keuken op het perceel
gelegen aan De Meerweg 12 Kronenberg,
door de heer L.H.M. van den Beuken te
Kronenberg.
• Het plaatsen van een overkapping op het
perceel gelegen aan de Molenveldweg 22 te
Sevenum, door de heer J.T.M. Kessels te
Sevenum.
• Het plaatsen van een garage/berging aan
bestaande woning op het perceel gelegen aan
de Schoolstraat 62 te Horst door de heer L.
Kleeven te Horst.
• Het plaatsen van een tuinhuis op het
perceel gelegen aan de Burg. Gielenstraat
36 te Grubbenvorst, door de heer J.H.
Lemmens te Grubbenvorst.
• Het plaatsen van een afdak op het perceel
gelegen aan de Zegersstraat 44 te Horst,
door de heer M.P.M. Hoeijmakers te Horst.

maakt bekend, dat een aanvraag sloopvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van een berging/stalingsruimte
op het perceel gelegen aan de Venrayseweg
86 te Horst, door de heer J.J.J. Heijligers te
Horst.
• Het slopen van een asbest dakbeschot in een
open schuur op het perceel gelegen aan de
Raaieind 3 te Grubbenvorst, door C.V.I.
Haven Raaieinde BV te Venlo.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Bekendmaking besluit vergunning inge
volge de Monumentenwet 1988
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988
is verleend aan het dhr. M.P.G.H. van Ooij
• Het verbouwen van het pand op het
perceel gelegen aan de Deurneseweg 2b te
Griendtsveen. De locatie is kadastraal
bekend gemeente Horst, sectie I, nummer
976.
De monumentenvergunning is verzonden op
22 april 2010.
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na
de dag waarop het besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend en voorzien van een kopie van het besluit
waartegen het bezwaarschrift is gericht,
sturen naar het College van burgemeester en
wethouders van Horst aan de Maas, Postbus
6005, 5960 AA Horst.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend
belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Roermond, Sector
Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond. Aan deze procedure zijn kosten
verbonden.
Verleende bouwvergunning met
ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend met toepassing van een
ontheffing:
Lichte bouwvergunning met ontheffing
• Het oprichten van een carport op het perceel
gelegen aan de Slooyerbroek 67 te Horst,
door de heer G. Ulen te Horst, met toepassing van art. 3.23 Wet op de ruimtelijke
ordening.
• Het oprichten van een carport op het perceel
gelegen aan de Slooyerbroek 69 te Horst,
door de heer M. van Kempen te Horst, met
toepassing van art. 3.23 Wet op de ruimtelijke ordening.
• Het oprichten van een tuinberging met
overkapping op het perceel gelegen aan de
Molenberg 7 te Broekhuizen door de heer
T. Huijs te Broekhuizen.
• Het vergroten van een woonhuis met een
aanbouw op het perceel gelegen aan de Van
Bronckhorststraat 72 te Horst, door de heer
H. Schatorie te Horst, met toepassing van
art. 50 lid 3 van de Woningwet.
• Het vergroten/verbouwen van een woonhuis
op het perceel gelegen aan de Stoktstraat 7a
te Horst, door de heer J. van Hegelsom te
Horst, met toepassing van art. 3.23 Wro.

Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Reguliere bouwvergunning met
ontheffing
• Het oprichten van een bijgebouw op het
perceel gelegen aan de Kranestraat 99a te
Horst, door de heer R. Hendriks te Horst,
met toepassing van art. 3.23 Wro en art. 50
lid 3.b van de Woningwet
• Het oprichten van een stacaravan op het
perceel gelegen aan de Jacob Poeslweg 36
te America door de heer M. Mulders te
America, met toepassing van art. 3.23 Wet
op de ruimtelijke ordening

Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas

Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 22 april 2010.

Aanvraag lichte bouwvergunning
(rectificatie)
• Het plaatsen van een carport en veranda op
het perceel gelegen aan de Horsterdijk 70 te
Lottum, door de heer E. Keiren te Lottum.

Zwembad
de Berkel
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de betreffende bouwvergunning
met ontheffing bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond).
Deze mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen
het ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van de
bouwvergunning met ontheffing niet.
De indiener van een beroepschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen
van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het vergroten van een horecazaak op het
perceel gelegen aan de Denenweg 30 te
Melderslo, door ’t Beugelke te Melderslo
• Het plaatsen van een rijwielstalling voor
treinreizigers op het perceel gelegen aan de
Stationsstraat te Hegelsom, door Prorail
Infraprojecten te Utrecht
• Het vergroten/verbouwen van een woning
op het perceel gelegen aan de Deurneseweg
2b te Griendtsveen, door B&B de
Turffabriek te Griendtsveen
Lichte bouwvergunning
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Helenaveenseweg 30 te
Griendtsveen door het A. Lemmen te
Griendtsveen
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Schoolstraat 43 te
Horst, door de heer M. Houwen te Horst
• Het plaatsen van een dakkapel op het
perceel gelegen aan de Burg. Cremersstraat
20 te Grubbenvorst, door mevrouw
E. Schrage te Grubbenvorst
• Het plaatsen van een terrasoverkapping
op het perceel gelegen aan De Pelslap 23 te
Horst, door mevrouw M.W.E.J. van den
Munckhof te Horst
• Het gedeeltelijk vergroten van het woonhuis
op het perceel gelegen aan de Spoorstraat
6 te Tienray, door de heer R. Buise te
Tienray
• Het vernieuwen van een erfafscheiding,
fietsenstalling, berghok en het creëren van
een zitruimte op het perceel gelegen aan de
Burgveldweg 16 te Meerlo door de heer
W. Tielen te Meerlo
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 22 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, 22 april 2010.
De waarnemend burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:
Evenementenvergunning
• Stichting Grubbenvorst Promotion voor het
organiseren van de jaarlijkse Aspergefeesten
Grubbenvorst op 22 en 23 mei 2010 in het
centrum van Grubbenvorst.
• Muziekvereniging St. Caecilia America voor
het organiseren van een vrije markt en kindermarkt op 13 juni 2010 in het centrum van
America.
• Volleybalclub Set Up voor het organiseren
van een beachvolleybaltoernooi op 27 juni,
2 juli en 4 juli 2010 achter ’t Brugeind, de
Leeuwerik 33 te Meerlo.
• Ome Joop’s Tour uit Arnhem voor het organiseren van een Jeugdronde door Nederland
met een etappeplaats in Horst (Mèrthal) op
27 en 28 juli 2010.

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

Dag/Tijd
Bad
Donderdag
18.30-20.00
Beide baden
20.45-21.30
Zwangerschapszwemmen
		Recreatiebad
Vrijdag
12.00-13.30
Beide baden
18.30-21.30
Recreatiebad
Zaterdag
14.00-18.00

Beide baden

Zondag
11.00-15.00

Beide baden

13.30-14.15
18.30-20.00

Trimzwemmen Beide baden
Beide baden

Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

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

De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage

Maandag
09.30-11.30
Recreatiebad
		(baby-/peuterzwemmen)
09.30-10.15
Wedstrijdbad
		(trimzwemmen)
11.00-13.30
Wedstrijdbad		en vanaf
		11.30 uur ook recreatiebad
Dinsdag
09.45-10.45
Beide baden
12.00-13.30
Beide baden

Exploitatievergunning
De heer en mevrouw Doornkamp voor het exploiteren van Restaurant “Het Maaspaviljoen”,
Veerweg 15, 5872 AE Broekhuizen.

Koninginnedag in Grubbenvorst-centrum ondanks werkzaamheden

U kunt de betreffende stukken inzien van
23 april t/m 7 mei 2010 tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Gedurende
deze termijn kunt u over deze aanvrage(n)
mondeling of schriftelijk een zienswijze naar
voren brengen: mondeling bij de Afdeling
Vergunningen en schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling Vergunningen.

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

Oranjefeest in Grubbenvorst
wordt opnieuw spektakel

Mededeling knalapparatuur
De navolgende melding(en) zijn ontvangen
voor het plaatsen van geluidsapparatuur om
wild en gevogelte te verjagen ter voorkoming
van (vraat)schade aan gewassen:
HayBerries, Genenberg 28 te Broekhuizen,
voor de percelen:
- Genenberg, Broekhuizen, percelen D345,
F477 en F260;
- Heidijkerweg / Swolgenseweg,
Broekhuizenvorst, percelen D470 en D848;
- Roathweg, Broekhuizen, percelen D784,
D254, D 253 en D252;
- Heming, Broekhuizenvorst, perceel D848;
- Groenweg/Heideweg, Broekhuizenvorst,
perceel K2187.
U kunt de betreffende stukken inzien van
23 april 2010 tot en met 7 mei 2010 tijdens
de openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling
bij de Afdeling Vergunningen en schriftelijk
bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.
Tijdelijke verkeersmaatregel
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 TWC Oranje te organiseren Zandhazentocht wordt op 30 april 2010
een gedeelte van de Gasthuisstraat gelegen
tussen de Kranestraat en de Linnenstraat
tussen 07.00 uur en 14.00 uur afgesloten voor
alle verkeer. Het verkeer zal ter plaatse worden
omgeleid.
In verband met een door Gezamenlijke Horeca
Sevenum en Oranjecomité te organiseren activiteiten ten behoeve van Koninginnedag zal
het centrum van Sevenum op 29 en 30 april afgesloten worden voor alle verkeer. Het betreft
de straten: Raadhuisstraat, Raadhuisplein,
Markt en Kerkstraat. Het verkeer zal ter
plaatse worden omgeleid.

‘Het plein, met name rondom de kiosk, is vanwege nieuw gras, ‘beschermd gebied’...’

Het bruist in Grubbenvorst. Volop aan
het werk in het centrum en dat zou bij
sommige inwoners aldaar de vraag
op kunnen roepen of bijvoorbeeld
het Oranjefeest in het centrum van
Grubbenvorst wel door kan gaan.
Het antwoord is ‘ja’. Het Oranjecomité
heeft een uitgebreid programma voor
30 april in petto voor de oranjevierders.

Vrijmarkt
De vrijmarkt (10.00 – 15.00		uur) vindt plaats
op het nieuw bestrate deel van de Dorpstraat
en de rijweg vóór Brasserie ‘In de Witte
Dame’.

Centrumwerkzaamheden
Op en rond het Pastoor Vullinghsplein zijn de
werkzaamheden weliswaar nog niet afgerond.		
Maar op Koninginnedag hoeft alleen het
grasveld tot ‘verboden terrein’ te worden
verklaard voor de bezoekers. Daar worden
namelijk deze week (na de Motorzegening)

Daaraan vooraf gaat het gebruikelijke
defilé van versierde kinderfietsen, onder
begeleiding van muziek van Harmonie
St. Joseph. De stoet trekt vanaf
parkeerplaats (hoek Wilhelminastraat Mgr. Joostenstraat) naar het voormalige
gemeentehuis.

nieuwe graszoden gelegd. Om dat goed te
kunnen laten groeien is het grasveld tijdens
Koninginnedag niet toegankelijk voor publiek.

Prijzen Pin en Win actie
uitgereikt

Afgelopen zondag werden op het Wilhelminaplein in Horst de prijzen uitgereikt van de
Pin en Win actie Horst aan de Maas. Doel van deze actie was het aantal pin-transacties
bij aankopen te verhogen om zodoende minder cash geld in de winkels en de horeca te
hebben.

Niet minder dan 63.123 pinbonnen (totale
besteding ruim € 2,8 miljoen) werden via de
computer ingevoerd.
Gezien het succes van “Pin & Win” is
het plan opgevat om de actie aan het
einde van het jaar te herhalen. Pin &
Win was een gezamenlijke actie van het
Centrummanagement Horst aan de Maas,
MKB Limburg, het hoofdbedrijfschap

Detailhandel, Koninklijke Horeca Nederland,
de banken, Currence, polite, KBO en de
gemeente Horst aan de Maas.
Op de foto ontvangt het echtpaar Hermans
het door hen gewonnen VIP – arrangement
voor de wedstrijd Nederland – Ghana uit
handen van Will Lucassen, voorzitter van de
projectgroep.

Raadsvergadering
Gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorzieningschap Noord- Limburg West (NLW)
In 2008 hebben de raden van de deelnemende
gemeenten in de GR Werkvoorzieningschap
NLW de kadernota “De Klant centraal” vastgesteld. Hieruit volgden een aantal actiepunten
voor de invoering van de modernisering Wsw
(Wet sociale werkvoorziening). Één van deze
actiepunten is het aanpassen van de GR van
het Werkvoorzieningschap NLW. De gemeenteraad moet het wijzigingsvoorstel goedkeuren.

Op dinsdag 27 april 2010 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas. De vergadering begint om 20.00 uur en de volgende
punten staan op de agenda:
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de aanwezigen het woord voeren of een presentatie
houden over al of niet op de agenda vermelde
onderwerpen. Wilt u gebruik maken van het
burgerpodium, neem dan vóór de vergadering
contact op met de griffier, de heer R. Poels,
tel: 077 – 477 97 70 of 06 - 51852891 of email:
griffier@horst.nl.
Spreekrecht raadsleden
De leden van de raad kunnen alleen het woord
voeren over onderwerpen die niet op de agenda
staan.
a) Beantwoording van schriftelijke raadsvragen.
b) (Actieve) Informatie vanuit het college.

Lokale verordening rechtspositie wethouders
Volgens de wet moet de raad regels vaststellen
voor de tegemoetkoming in of vergoeding van
bijzondere kosten en andere financiële voorzieningen in verband met het wethoudersambt.
Bestemmingsplan Uitbreiding intensieve
veehouderij Mackayweg 4 Tienray
B&W van de gemeente Meerlo-Wanssum
hebben op 13 januari 2009 ingestemd met het
doorlopen van een bestemmingsplanprocedure
voor uitbreiding van de pluimveehouderij van
Van Leendert BV op de locatie Mackayweg 4 in
Tienray. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan vaststellen.
Begroting 2010 Regio Venlo
In 2004 zijn de gemeenten Venlo, Venray,
Helden, Horst aan de Maas en Gennep een
samenwerkingsverband onder de naam Regio
Venlo aangegaan, gericht op economische
structuurversterking in Noord-Limburg. Voor
de begroting 2010 van de Regio Venlo wordt
voorgesteld structureel een bedrag van € 4,00
per inwoner per jaar beschikbaar te stellen.

Ingekomen / ter inzage liggende stukken
Het presidium stelt de raad voor de ingekomen
en de ter inzage liggende stukken af te werken
zoals per ingekomen stuk afzonderlijk wordt
voorgesteld.

Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 27 april 2010
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.

Notulen raadsvergaderingen 16 maart 2010
en 6 april 2010
Het presidium stelt de raad voor de verslagen vast te stellen conform het toegezonden
concept.

Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

Bekendmakingen
Milieu
Bekendmaking ontwerpbeschikking
maatwerkvoorschriften activitieiten
besluit in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om activiteitenbesluit binnengekomen. Zij zijn van plan maatwerkvoorschriften te verlen en hebben in eerste instantie
een ontwerpbeschikking opgesteld. In het
belang van de bescherming van het milieu
zijn in de ontwerpbeschikking zijn voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Lozing proceswater
Aanvrager:
Aarts Conserven BV
Adres inrichting: Houthuizerweg 20
Betreft:
WM maatwerk 8.42
maatwerkvoorschriften
activiteitenbesluit
Datum aanvraag: 30 maart 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 23
april 2010 tot en met 3 juni 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
P. Reuten van het team Vergunningen, tel.
(077) 477 95 79.
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.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
gedeeltelijke intrekking milieuvergun
ning in het kader van de Wet milieube
heer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om gedeeltelijke intrekking
milieuvergunning binnengekomen. Zij
zijn van plan deze milieuvergunning in te
trekken en hebben in eerste instantie een
ontwerpbeschikking opgesteld. In het belang
van de bescherming van het milieu zijn
in de ontwerpbeschikking zijn voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Agrarisch/
varkenshouderij
Aanvrager:
J.P.L. Wagemans
Adres inrichting: Hombergerweg 21
Betreft:
Gedeeltelijke intrekking
milieuvergunning
Datum aanvraag: 19 april 2010

Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 23
april 2010 tot en met 3 juni 2010. U kunt
de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan
de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 9.00 tot 19.00 uur en dinsdag
tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u
het beste contact opnemen met de heer G. van
den Beuken van het team Vergunningen, tel.
(077) 47 79 576.
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.
Bekendmaking ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking milieuvergunning in het
kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om gedeeltelijke intrekking
milieuvergunning binnengekomen. Zij
zijn van plan deze milieuvergunning in te
trekken en hebben in eerste instantie een
ontwerpbeschikking opgesteld. In het belang
van de bescherming van het milieu zijn
in de ontwerpbeschikking zijn voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: varkenshouderij
Aanvrager:
J. Engels
Adres inrichting: Hulsweg 10
Betreft:
Gedeeltelijke intrekking
milieuvergunning
Datum aanvraag: 19 april 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 23
april 2010 tot en met 3 juni 2010. U kunt
de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan
de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 9.00 tot 19.00 uur en dinsdag
tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u
het beste contact opnemen met de heer G. van
den Beuken van het team Vergunningen, tel.
(077) 477 95 76.
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

Afvalinzameling
Bevrijdingsdag
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.
Bekendmaking beschikking milieu
vergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
Zij verlenen deze milieuvergunning. In het
belang van de bescherming van het milieu zijn
aan de beschikking voorschriften verbonden.
Het betreft de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: varkenshouderij annex
akkerbouw
Aanvrager:
G.G.E. Philipsen
Adres inrichting: Kronenbergweg 17
Datum aanvraag: 28 oktober 2009
Betreft:
WM milieuvergunning
8.1 8.4 revisievergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 23 april 2010
tot en met 3 juni 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 9.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of
wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met mevrouw F. Brugmans van de afdeling
Vergunningen, tel. (077) 477 95 78.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen deze beschikking. Een belanghebbende
kan geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht over
de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in de
beroepstermijn beroep instelt en tevens vraagt
om een voorlopige voorziening te treffen. Een
verzoek om voorlopige voorziening kunt u
indienen wanneer u beroep heeft ingesteld.
Voorwaarde voor het toekennen van een
verzoek om voorlopige voorziening is dat er
sprake is van ‘onverwijlde spoed’. Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan worden
gewacht op de definitieve uitspraak op het
beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie hierover kunt
u terecht bij de Raad van State, tel. (070)
4264251, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuver-

gunning 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:
29 maart 2010
Betreft:
WM Melding 8.40 besluit
landbouw
Aanvrager:
H.M.L. Dielissen
Adres Inrichting: Slenkenweg 6 Evertsoord
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 23 april 2010 tot en
met 20 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 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
hogere grenswaarde in het kader van de
Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend, dat zij het
voornemen hebben om een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder te verlenen
voor een nieuwbouwwoning aan de Zwarte
Plakweg 48 a te America.
Ter inzage en nadere informatie
Het ontwerpbesluit en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 23 april 2010
tot en met 3 juni 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.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn mondeling of schriftelijk
zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar
voren brengen. Het indienen van zienswijzen per email is vooralsnog niet mogelijk.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten
aan Burgemeester en wethouders. Voor het inbrengen van uw mondelinge zienswijze dient
u een afspraak te maken via de heer J. Huijs
van de afdeling Vergunningen.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen worden bij de andere stukken ter inzage
gelegd.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit. Tegen het definitieve besluit
kan bezwaar worden ingediend. De reactie/
heroverweging van burgemeester en wethouders wordt verwoord in een beschikking
op bezwaar. Het instellen van beroep, bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, tegen de beschikking op bezwaar is
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijze tegen het
ontwerpbesluit en geen bezwaar tegen de definitieve beschikking naar voren heeft gebracht,
kan geen beroep instellen.
Horst, 22 april 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

De huisvuilinzameling c.q. g.f.t.-inzameling
van 5 mei vervalt in verband met de
5-jaarlijkse viering van Bevrijdingsdag.
De inzameling wordt ingehaald op zaterdag 8 mei.
Dit geldt voor de volgende inzamelingen:
- Restafval Horst-West, Meerlo, Swolgen en
Tienray.
- G.f.t.-afval Sevenum, Kronenberg,
Evertsoord.

Inzameling snoeiafval meerlo, tienray
en swolgen
Ook dit jaar kunnen inwoners van Meerlo,
Tienray en Swolgen snoeiafval inleveren.
Locatie: het perceel aan de Leeuwerik, achter
de gymzaal in Meerlo.
Datum: zaterdag 24 april en zaterdag 1 mei.
Tijd: van 09.00 tot 11.30 uur.
Het snoeiafval wordt daarna afgevoerd en
gecomposteerd.
Aanbevolen wordt de Leeuwerik in te rijden
vanaf de Fazant/De Kievit.

Gids betaalbare vakanties
Een landelijke werkgroep heeft een gids
samengesteld voor betaalbare vakanties. Er is
veel variatie in mogelijkheden en prijzen.

Hoe bestellen?
Via de clientenraad:
Email info@clientenraadhorstmeerlowanssum.nl
Telefonisch 077-3982334.
Schriftelijk Meterikseweg 33, 5961 CT		Horst.
Na uw reactie zal de gids zo spoedig mogelijk
worden toegestuurd.

De Cliëntenraad kan u deze gids in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas gratis
ter beschikking stellen.

De Clientenraad komt op voor de mensen met
een laag inkomen en/of die gebruik moeten
maken van een uitkering.

Hoewel vakantie vaak duur is, zijn er toch
goedkopere mogelijkheden voor een week
weg of een dagje uit.

Bekendmakingen
Wet ruimtelijke
ordening
Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit ‘Bedrijfshal
Industriestraat 17 te Horst’
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening kennis van
haar voornemen om een projectbesluit ex
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening voor te
bereiden voor:
• Uitbreiding van de handel in volumineuze
goederen op het adres Industriestraat 17 te
Horst, kadastraal bekend gemeente Horst,
sectie C nummer 3408 en het aanleggen
van parkeerplaatsen aan de overzijde van de
Industriestraat in de groenstrook, kadastraal
bekend gemeente Horst, sectie M, nummer
1682.
Stukken met betrekking tot dit voornemen liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen dit
voornemen zienswijzen worden ingebracht.
We zijn voornemens om dit voornemen
overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht juncto artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden. Dan zal
een nieuwe publicatie plaatsvinden waarin
ook bekend wordt gemaakt wanneer en waar
het ontwerpprojectbesluit ter inzage ligt, wie
daartegen op welke wijze zienswijzen kan
indienen en binnen welke termijn die zienswijzen ingediend moeten worden.
Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt. (www.
horstaandemaas.nl).

Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerp
besluit reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Sevenum’,
voor het oprichten van een bijgebouw op het
adres Blaktdijk 62, 5976 NB Kronenberg,
Horst aan de Maas, kadastraal bekend
Sevenum, sectie P, nummer 459.

Ontheffing verbouwen woning t.b.v.
mantelzorg Hoogbroek 26 besluit ont
heffing art. 3.6 lid 1 c Wet ruimtelijke
ordening
Burgemeester en wethouders hebben onder
voorwaarden met toepassing van art. 3.6 lid
1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) en art. 4.5 lid d van het bestemmingsplan Buitengebied Sevenum (persoonsgebonden) ontheffing verleend voor het gebruik en
verbouwen van de woning Hoogbroek 26 te
Sevenum ten behoeve van mantelzorg.

De aanvraag om reguliere bouwvergunning
voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1.,
lid 1, onder a Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
om met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te kunnen
verlenen.

Het besluit tot verlenen van ontheffing en de
daarop betrekking hebbende tekening ligt met
ingang van
22 april 2010 voor eenieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.

Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
en bouwvergunning en alle daarop betrekking
hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met
ingang van 22 april 2010 tot en met 2 juni 2010
voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit schriftelijk beroep
instellen bij de Rechtbank Roermond, Postbus
950, 6040 AZ Roermond.
Als sprake is van spoedeisend belang kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Roermond.
Ontwerp besluit voor binnenplanse
ontheffing ex. artikel 3.6, lid 1 sub c Wro
en reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.6, lid 1, sub c van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing en bouwvergunning te verlenen van het bepaalde in de partiële

herziening bestemmingsplan ‘Buitengebied’
ten behoeve van de aanvraag om bouwvergunning van A. Janssen voor het bouwplan
op de percelen kadastraal bekend gemeente
Meerlo, sectie H, nummers 576, 679 en 680,
betrekking hebbend op het bouwen van een
bedrijfsgebouw aan de Heesweg 9 te Meerlo.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning,
tevens verzoek om ontheffing, voldoet aan
het bepaalde in artikel 2.02, lid 6.A van het
geldende bestemmingsplan om met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c Wro ontheffing van het bestemmingsplan te kunnen
verlenen. De procedure wordt met afdeling
3.4 Awb voorbereid (de Uniforme Openbare
Voorbereidingsprocedure).
Het ontwerpbesluit tot verlening van de
ontheffing en bouwvergunning en alle daarop
betrekking hebbende stukken liggen overeenkomstig afdeling 3.4 Awb en artikel 3.6, lid 5
Wro met ingang van 22 april 2010 tot en met
2 juni 2010 voor belanghebbenden tijdens
de kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 te Horst.
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage termijn tegen het ontwerpbesluit tot
verlening van ontheffing en bouwvergunning
zienswijzen kenbaar maken, schriftelijk bij
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5900 AA Horst of mondeling
bij de afdeling Vergunningen.
Horst, 22 april 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Commissie bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten.

Op dinsdag 27 april 2010 zal een vergadering
worden gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het
gemeentehuis te Horst (ingang via
hoofdingang)
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de verleende bouwvergunning voor het oprichten van 6 woningen
aan de Peperstraat en 2 woningen aan de
Staarterstraat te Sevenum.

Aardbeienland uitgebreid met het magische aardbeienrijk
Op 1 april heeft het Aardbeienland de deuren weer geopend. Nieuw dit seizoen is “het magische aardbeienrijk”. In dit rijk kunnen elfjes door een soort van sprookjesbril worden
bekeken. Wethouder Freek Selen en accountmanager bedrijven Gijs Moes brachten een werkbezoek aan het attractiepark.

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

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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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

D66 wil in contact komen met inwoners van
Horst aan de Maas
Wethouder Ger van Rensch heeft een goed initiatief genomen om het
contact met de burgers nog gemakkelijker te maken. Hij is elke vrijdagmiddag aanwezig in de bibliotheek van Horst en daar aanspreekbaar voor
burgers. Gezien de reacties en de bezoekers lijkt dit te werken.
D66 is ook op zoek naar een
extra mogelijkheid om in contact te
komen met onze mede-inwoners.

En op basis van het spreekwoord:
‘Beter goed gejat, dan slecht bedacht’
hebben we besloten ook de biblio-

theek in Horst daarvoor te gebruiken.
Wij hebben daarvoor de bibliotheek
benaderd. De bieb is van mening dat
een dergelijk initiatief prima past bij
haar informatieve functie en wil hier
graag aan mee wil werken.
Wij beginnen hiermee op zaterdag
8 mei. We zijn die dag van 11.00 tot

12.00 uur aanwezig in de bibliotheek
van Horst, adres: Librije 60.
Daarna zullen we iedere eerste
zaterdag van de maand van 11.00
tot 12.00 uur aanwezig zijn in de
bibliotheek van Horst. Iedereen is dan
welkom voor een praatje, met een
vraag of kritische opmerking over

allerlei gemeentelijke zaken in het
algemeen en de standpunten van
D66 in het bijzonder. Wij zorgen
voor een kopje koffie. Tot ziens in de
bibliotheek.
Henk Kemperman
fractievoorzitter D66 Horst aan de
Maas

Behoefte aan openbaar onderwijs
De Noord-Limburgse onderwijsorganisatie Akkoord zal geen nieuwe
scholen meer stichten. Dit heeft het interim-bestuur van Akkoord
besloten. Daarnaast zijn de procedures die Akkoord tegen gemeenten
aanspande om nieuwe scholen te kunnen stichten volgens het interimbestuur “verleden tijd”.

opgelaaid. Als Statenlid heb ik met
ouders uit Maasbree gesproken die al
jarenlang strijden voor een openbare
school in hun dorp en als raadslid was
ik nauw betrokken bij de omvorming
van de Weisterbeek van een katholieke
Akkoord door de gemeenten in de regio naar een openbare school. In beide geHet besluit van Akkoord is erg
ontslagen. Inmiddels is ook de directeur vallen lijkt het er sterk op dat gemeenjammer en heeft veel weg van een
ten bewust kiezen voor bestaande
van Akkoord op non-actief gezet. Een
sterfhuisconstructie. Juist nu de bescholen en er absoluut geen zin in
hoefte aan openbaar onderwijs groeit, volgende stap kan zijn dat de scholen
van Akkoord worden ondergebracht bij hebben om er een nieuwe school bij te
besluit het interim-bestuur van dé
krijgen. Hierdoor hebben de ouders het
katholieke onderwijsorganisaties in de
organisatie voor openbaar onderwijs
nakijken. Doordat katholieke basisin de regio dat er geen nieuwe open- regio. Dit zou betekenen dat Akkoord
scholen een steeds minder duidelijke
wordt ontbonden en dat de inboedel
bare scholen meer bij komen. Toch
wordt verdeeld onder de gemeenten in identiteit hebben gekregen, is de keuze
komt het besluit niet onverwachts.
van veel ouders voor openbaar of
Afgelopen jaar is de discussie over het de regio, een rampzalig scenario.
Afgelopen jaren is de discussie over katholiek onderwijs de afgelopen jaren
functioneren van Akkoord opgesteeds minder nadrukkelijk geweest.
de toekomst en de inrichting van het
laaid. Vorig jaar juli, een dag voor de
Toch is de keuze om massaal openbare
zomervakantie, werd het bestuur van openbaar onderwijs in Noord-Limburg

scholen onder te brengen bij katholieke
onderwijsorganisaties een verkeerde.
Hierdoor verliezen zowel openbare als
katholieke basisscholen hun identiteit
en valt er voor ouders niet meer te
kiezen voor openbaar of katholiek
onderwijs.
Bij het openbaar onderwijs heeft de
gemeente een belangrijke rol. Bij bijzonder onderwijs (alle scholen met een
bepaalde grondslag), is dit anders. Door
alle samenwerkingorganisaties (katholiek en bijzonder) vertroebelt dit en
ontstaan er ingewikkelde organisaties
die het voor ouders, onderwijzers en
bestuurders nodeloos moeilijk maken.
En dat terwijl de oplossing gemakkelijk
is: een organisatie voor katholiek onderwijs die het onderwijs op katholieke

grondslag verzorgt en een organisatie
voor openbaar onderwijs die het
openbaar onderwijs verzorgt. Hierdoor
kunnen ouders kiezen en ontwikkelen
scholen een eigen identiteit.
Als politicus maak ik me zorgen
over de toekomst van het openbaar
onderwijs in Noord-Limburg. Als
ouder vind ik het onverteerbaar dat
er in Horst geen openbare basisschool
is die ook daadwerkelijk onder een
stichting voor openbaar onderwijs
valt. De komende tijd ga ik kijken
welke mogelijkheden er zijn om een
nieuwe openbare school in Horst te
stichten. Wordt dus vervolgd.
Thijs Coppus
fractievoorzitter voor de SP in de
Provinciale Staten van Limburg

VERBOUWINGS-UITVERKOOP!
Prato

Witte hoogglans keuken met prachtige
Siemens apparatuur. Wand breed 250 cm,
kookeiland 255 x 100 cm. incl. C-magnetron,
expressomachine, koelkast, kookplaat,
vaatwasser, schouw en kraan.

Van 9.950.nu voor
Firenze

Nostalgische hoekkeuken
in de kleur vanille. Afmeting
315 x 285 cm. Met vrijstaand, ertussen gebouwd,
fornuis. Kunststof werkblad
met spoelbak. Inclusief apparaten.

Nu
voor

3.765.-

Torino

Kunststof hoogglans
U-keuken.
Afmeting 216 x 280 x 216 cm.
Met kunststof bladen spoelbak. Inclusief alle apparaten.
Nostalische
uitstraling. Hoogglans wit.

Nu
voor

5.900.-

Henk Bovee in Horst gaat zijn showroom
verbouwen. De hele voorgevel
krijgt een totaal nieuwe face-lift. In verband met
deze grootscheepse verbouwing moeten er
nogal wat keukens het veld ruimen. Kom kijken,
er zit gegarandeerd een mooie keuken voor u bij.
U moet er wel snel bij zijn, want

OP is OP en WEG is PECH.

5.900.-

6.900.-

Van 12.750.nu voor
Champ

Greeploze kunststof keuken bestaande uit een kookeiland van 193 x
105 cm, kastenwand van 140 cm met
koelkast en magnetron en een werkgedeelte van 240 cm met kookplaat
en afzuigkap. De kasten zijn matzwart
met zichtzijden in houttint. Met extra
dikke granieten werkbladen.

Nu
voor

7.795.-

Castello

Nostalgische hoekkeuken
in vanille antiek.
Afmeting 266 x 276 cm.
Met schouw, oven en
kookplaat in de hoek.

3.375.-

Udine

Greeploze keuken in lak magnolia hoogglans. Hoekmodel
280 x 330 cm. Inclusief werkblad graniet met spoelbak en
kraan. Verder met koelkast,
c-magnetron, vaatwasser,
kookplaat en afzuigkap.

5.995.-

Lak hoogglans magnolia greeploze keuken
met Franke/Constructa apparaten, koelkast,
vaatwasser, c-magnetron, kookplaat, schouw
en zeer luxe inzinkkraan met joy-stick.
Wand breed 305 cm + 185 cm.

Nu
voor

Lucido

Nu
voor

Puglia

Moderne rechte keuken in
hoogglans wit. Lang 290
cm. Inclusief koelkast met
combi-magnetron in een
hoge kast. Met kookplaat en
afzuigkap.

Handelstraat 13, 5961 PV Horst
Telefoon: 077-3979000 Internet: www.bovee.nl

Nu
voor

3.555.-
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Voorjaarsconcert
Kronenberg
In De Torrekoel te Kronenberg
geven drie Limburgse koren
zaterdag 24 april een voorjaarsconcert. Het concert begint om
20.15 uur en de toegang is gratis.
De koren willen met het concert
de start van het voorjaar inluiden.
De organisatie van het concert is
in handen van ‘Die
Sevensanghers’ uit Sevenum.
De uitvoeringen op deze
avond komen voor rekening van
mannenkoor Die Sevensanghers uit
Sevenum, gemengd koor Con Amore
uit Baexem en vocal group Happy
Sound uit Hegelsom.Gedurende de
optredens vindt een grote afwisseling van liedjes plaats. Zo wordt een
gearrangeerd Toon Hermans liedje,
‘In ’t graas van de wei’, afgewisseld
met het ‘Hallelujah’ van Lennard
Cohen. Tijdens het concert is voor de
vrolijke muziek van Johann Strauss
eveneens een plaats weggelegd.

Vogelmarkt
in Meerlo
Vogelvereniging De Gevleugelde
Vrienden Wanssum e.o. organiseert
op zondag 25 april haar maandelijkse vogelmarkt. Liefhebbers kunnen
in ’t Brugeind in Meerlo hun vogels
kopen en verkopen en men kan er
terecht voor allerlei vogelbenodigdheden zoals voer, nestkastjes, etc.
De vogelmarkt is open van
9.30-12.00 uur.

KBO Lottum
actief
in en buiten
de regio
De Lottumse KBO organiseert
samen met de KBO uit
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
een dagtrip naar de Tweede
Kamer in Den Haag. Weliswaar is
de trip pas op 15 september maar
om alles in goede banen te leiden
is opgave voor 30 april gewenst.
In tijd iets dichterbij, is het
bezoek aan de Volksfeesten in
Baarlo op 3 juni.
Graag wel aanmelden voor
1 mei bij het secretariaat,
telefoon 077 366 24 68.
De Lottumse senioren dragen
ook hun steentje bij aan het
Rozenfestival. De senioren verzetten veel werk op de openbare weg
zoals het verkeer in goede banen
leiden. Sinds 1 januari van dit jaar is
voor zulke werkzaamheden een certificaat verkeersregelaar verplicht.
Reden voor de KBO-ers uit Lottum
om zo’n cursus te volgen. Vorige
week vond deze cursus plaats naar
grote tevredenheid van de senioren.
De werkzaamheden die de KBO-ers
tijdens het Rozenfestival verrichten,
leveren de kas van de vereniging
een aardig zakcentje op.
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Dansen leeft bij Sevenumse jeugd

Dansgarde is thuis
in verschillende dansstijlen
De dansgarde uit Sevenum werd in 1976 opgericht en maakt onderdeel uit van Carnavalsvereniging
D’n Ezelskop. Naast de traditionele gardedans kunnen kinderen en jongeren zich bij de garde ook in showdans,
breakdance en streetdance bekwamen. De club maakte in de afgelopen jaren een explosieve ledengroei mee.

Vanzelfsprekend maakt de
dansgarde rond carnaval elk jaar haar
opwachting. Tijdens de zittingsavonden en bij andere activiteiten van
Carnavalsvereniging D’n Ezelskop zetten de dames hun beste beentje voor
bij de vertoning van de traditionele
gardedansen. Maar de Sevenumse
dansgarde doet meer. Zo zijn er de
jaarlijkse optredens tijdens de Serumse
Fiste en presenteerde de garde zich
aan de ouderen in het plaatselijke
bejaardenhuis. In 2009 werd zelfs
drie avonden lang een zelfgeschreven
dansmusical opgevoerd. Tijdens de
komende Koninginnedag presenteren
de dansgroepen zich op het podium
dat in het centrum van Sevenum wordt
opgesteld.

Meer dan traditionele
gardedans

Jenny Dirckx is voorzitter van de
danscommissie en maakt vanuit die
hoedanigheid deel uit van het bestuur
van CV D’n Ezelskop. Zelf heeft ze een
tiental jaren gedanst bij de dansgarde.
“Twee jaar geleden hebben we als
commissie besloten om het dansaanbod te verruimen. Naast de gardedans
bieden we nu ook showdans, breakdance en streetdance aan.”
Die uitbreiding van het aanbod verspreidde zich daarna als een lopend
vuurtje door Sevenum en Kronenberg.
“Al snel groeiden we naar honderd leden. We hebben op dit moment zelfs
een ledenstop moeten instellen, want
anders is het organisatorisch allemaal
niet meer te behappen”, aldus Jenny.
Op dit moment heeft de dansgarde
negen dansgroepen die door acht
trainsters en één trainer wekelijks
worden begeleid. De dansgarde heeft
zelfs een jongensgroep.

Deze knullen in de leeftijd van acht tot
tien jaar bekwamen zich in breakdance
en streetdance. Dansvormen die echt
passen bij stoere boys die zich dan
ook liever geen lid van ‘de dansgarde’
noemen. Naast de zeven leden tellende commissie en zijn er ook ouders
en zogeheten ‘coaches’ in touw om
een helpende hand te bieden. Jenny
Dirckx: “De ouders zorgen bijvoorbeeld voor vervoer van de dansers,
voor hun kleding en het schminken
tijdens presentaties en wedstrijden.
Daarnaast heeft iedere dansgroep een
oud-lid van de dansgarde als coach
en één van de ouders fungeert als
aanspreekpunt.”

Explosieve groei
ledental
Naast de optredens die de diverse
groepen gedurende het jaar regelmatig verzorgen, worden er ook
toernooien bezocht. Zo namen vorige
week zondag maar liefst 88 leden
van de club deel aan wedstrijden die
in sporthal D’n Adelaer in Maasbree
werden gehouden. “Dit toernooi
werd door de Nederlandse Bond voor
Culturele Danssport georganiseerd.
Het was een internationaal toernooi
waar dansgroepen uit Limburg,
België en Duitsland aan deelnamen”,
zo besluit Jenny. Het mag duidelijk
zijn… dansen leeft in Sevenum als
nooit tevoren!

OLS-cd winnende liedjes
Er komt een cd met daarop de nummers 1 tot en met 3 van het onlangs
gehouden OLS-tival. Ook het nummer dat geschreven werd voor het Kinjer OLS
komt op de cd. Het bestuur van de stichting OLS 2010 liet dit afgelopen
vrijdagavond weten. Het bestuur volgt daarmee de raad op van de jury, die
tijdens het OLS-tival te kennen gaf dat de liedjes van zeer grote kwaliteit waren.

Hans Relouw, voorzitter schutterij Sint Jan, tijdens het OLS-tival

Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen het winnende liedje
‘Op ’t OLS’ van Martijn de Jong
professioneel op te laten nemen.
Behalve dit nummer worden nu ook
nummer 2, ‘Zienen druim’ van Geert
Verschueren, en nummer 3 ‘Gerakt’,
gezongen door het OLS zestal op de cd
gezet. Als extra wordt het nummer
‘Links-Rechts, Links-Rechts’ van het
Kinjer OLS toegevoegd. De opnames
van de nummers vinden de komende
weken plaats. Daarna is de cd op
verschillende plaatsen te verkrijgen.
Meer informatie is binnenkort te
vinden op www.ols2010.com.
Rowwen Hèze
De organisatie van het OLS liet
verder weten dat de kaartverkoop van
start is gegaan voor het OLS-concert
van Rowwen Hèze op 2 juli.

Wandeltocht
America gaat
niet door
Wandelactiviteit Kom en
ontdek America gaat wegens
een te geringe belangstelling
niet door. De wandeltocht stond
voor zondag 25 april op het programma. Er zijn te weinig
aanmeldingen vanuit de
ouderen uit de gemeente Horst
aan de Maas, waarvoor de
wandelactiviteit was opgezet.
De organisatie heeft daarop
besloten om alle activiteiten
rond dit evenement af te
lassen. De wandeling was
georganiseerd door KBO
afdeling America, stichting
Aan de Brug en de stichting
Werkgroep Oud America.

Diabetes
Fonds Horst
zoekt
organisator
Het Diabetes Fonds organiseert elk jaar een landelijke
huis-aan-huiscollecte. In 2010
zal deze collecte voor de 29e
keer worden georganiseerd.
Ook in de gemeente Horst aan
de Maas wordt gecollecteerd.
Met de opbrengst van de
collecte wordt wetenschappelijk
onderzoek gefinancierd. Het
doel van dit onderzoek is het
voorkomen en genezen van diabetes. In Horst zoekt het fonds
iemand die zich wil inzetten om
de collecte goed te laten
verlopen. Een organisator die in
de weken rond de collecte
(eerste week november) enkele
uurtjes vrij kan maken om de
collectanten te benaderen en te
begeleiden. Meer informatie:
Ton Peters, regiocoördinator,
telefoon 0478 69 06 33.

Kleurrijk Wonen
Voorjaarsshow
Zondag 25 april in Sevenum
11.00 tot 17.00 uur
Scheperstraat 8, Sevenum

www.swartwit.info

Waterbeddenservice

Blomen

Voor o.a.: l verhuizingen l reparaties
l onderhoud l bedtextiel

Tel. 077-3734840 of 06-30727061
www.primabed.com
Knip uit en bewaar

ORIGINEEL MOEDERDAG
CADEAU!
Ga voor onze moederdag aanbiedingen naar
www.bamboehanddoeken.nl
Nu tijdelijk GRATIS thuis bezorgd!*
*Regio Horst-Venray-Venlo

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

Buurt Grubbenvorsterweg houdt gemeente aan afspraak
Proces naar uitvoering gaat verder
Tijdens de laatste raadsvergadering werd duidelijk dat de gemeente
moet bezuinigen op de juiste zaken. De aanwezige buurtbewoners
vernamen van alle raadsleden dat de verkeersveiligheid van de
Grubbenvorsterweg hoog in het vaandel staat. Gezien afspraken en de
noodzaak vanuit verkeersveiligheid, agreatief Sevenum en werknemers
Californië is de uitvoering van het fietspad van erg groot belang.
Rond de raadsvergadering hebben we als buurt ruim dertig steunmails gekregen, vanuit Sevenum
en Horst aan de Maas. Mails van
mensen, die het belang van het
vrijliggend fietspad onderschreven en
hiermee ook de gemeente oproepen
werk te maken om te komen tot
uitvoering. We waren positief dat de
gemeenteraad de motie (oproep aan
college) voltallig onderschreef en dat
de raad het college actief verzoekt
door te gaan met voorbereidingen.
Hierbij worden varianten uitgewerkt met alternatieven om in juni
duidelijkheid te verschaffen op welke

wijze dit gerealiseerd kan worden.
De buurt gaat een afspraak
plannen met wethouder Selen om
begin juni te vernemen wat de vorderingen zijn. Als buurtbewoners volgen
we de vorderingen nauwlettend. We
verwachten dan ook dat de daad bij
het woord wordt gevoegd, zodat we
spoedig vernemen dat de uitvoering is
gestart, waarbij voorkomen wordt dat
toegekende subsidies/bijdragen niet
besteedt worden aan andere doelen.
Namens de buurt Grubbenvorsterweg, Aartserfweg, Sevenumseweg,
St. Jorisweg
Ron Janssen 077 467 03 21

Beschouwingen

Fietsers steeds vaker in de verdrukking op de Grubbenvorsterweg

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

l

l

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

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

Tuinweek van 22 april tot en met 1 mei 2010
In onze tuinweek spectaculaire aanbiedingen van o.a.
Rivièra Maison, Sia en anderen.
Hoge kortingen op tuinmeubelen,
potterie en andere tuindecoraties.
Kijk voor meer bijzonderheden op www.bonikki.nl
Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl

Bespreking Poll week 14

Ik blijf trouw aan de rooms-katholieke kerk
De katholieke kerk ligt vanwege berichten over seksueel misbruik al
maanden flink onder vuur. Ook in de peiling onder onze lezers komt de kerk
er niet goed vanaf. Maar liefst 70 procent geeft aan dat hij of zij de roomskatholieke kerk niet meer trouw blijft. De uitslag is misschien niet helemaal
representatief omdat mogelijk ook niet-kerkgangers hebben gestemd. Maar het
geeft wel aan dat het imago van de kerk er niet beter op wordt. Ook mensen

die het eens zijn met de stelling hebben hun twijfels over de gang van zaken
in de kerk. Ton Schreurs uit Sevenum vertelt dat hij de berichten over seksueel
misbruik en het zwijgen van de Paus over de misstanden als gelovige erg
pijnlijk vindt. Maar hij ziet ook een oplossing. “Opheffing van het celibaat zal
een deel van de problematiek oplossen. Terugkeer van gehuwde priesters zou
mogelijk moeten zijn.”

Ik ga mijn plastic afval scheiden van de rest
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeente wil dat de inwoners van Horst aan de Maas hun afval nog beter
scheiden. Daarom kregen alle huishoudens afgelopen week een stapel vuilniszakken
van de gemeente thuisgestuurd. Het doel: ook het plastic afval scheiden van de rest.
Het plastic afval wordt iedere maand ingezameld. Volgens de gemeente worden de
plastic flesjes, flacons en andere verpakkingsmiddelen gerecycled tot dashboards of
mobiele telefoons. Recyclen klinkt goed, maar er kleven ook nadelen aan deze manier van inzamelen. Omdat de zakken maar een keer per maand worden opgehaald,

Cactus
Column

kan het zijn dat die fles met mayonaiseresten nog drie weken in de
zak ligt te schimmelen voordat de afvaldienst hem meeneemt. En volle afvalzakken
zijn niet erg zwaar en waaien daardoor misschien snel weg wanneer u ze langs
de straat zet. De redactie vraagt zich daarom af of dit wel de beste manier is
om plastic afval gescheiden in te zamelen. Wat vindt u? Gaat u uw plastic afval
scheiden van de rest?
Geef uw mening via de website www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 15) > Powerman moet ondanks een tijdelijk verminderde bereikbaarheid in Horst blijven
> eens 31% oneens 69%

De vergadering van de
gemeenteraad van 6 april ging
over de begroting voor de
komende tijd. Het door de
ambtenaren geschreven boekwerk was in begrijpelijke taal
geschreven. En dat bleek uit de
behandeling van de artikelen
door raad en wethouders. Ze
snapten allemaal waar het om en
over ging! Voor eventuele
bijstand waren de samenstellers
bijeen op de publieke tribune die
daarmee tot de helft was gevuld.
De beschouwingen zelf werden
door de fractievoorzitters
gebracht alsof ze iets nieuws
vertelden maar de uniformiteit in
benadering was nog nooit zo
groot geweest. Aardig was ook te
horen dat de SP voorman,
Michael van Rengs duidelijk de
smaak te pakken krijgt en de
veren van Paul Geurts en Thijs
Coppus heeft afgeschud. En sinds
de VVD, sorry Essentie - ‘t is even
wennen -, ook in het college zit is
Erik Beurskens onder een hoedje
te vangen. Natuurlijk was het
vermaledijde fietspad tussen
Grubbenvorst en Horst het hotitem. Terecht, anders zouden de
verkiezingsbeloftes-verstrekkers
het hebben kunnen schudden.
Volgens de verantwoordelijke
wethouder zal er zo spoedig
mogelijk met de aanleg van dit
fietspad worden begonnen,
tenzij......dit door het putje valt.
Ook over de parkeerruimte in
Horst Centrum waren er de
nodige vragen. De fracties
werden een paar dagen later
moreel ondersteund door de
kritische opmerkingen van
Marskramerbaas, Jos van Lin. De
Centrum Manager en de voorzitter van Het Centrum bestuur
(Jan Nabben, ja die weer), gaan
er werk van maken om het
aantal autoplekken uit te
breiden. Wanneer en waar zien
we wel. De fracties weten dat er
voor leuke dingen voorlopig geen
geld is, wat dat betreft kan het
lumineuze Kasteelkwartet het
ook nog enige jaren bij dromen
laten, het geloof in Kabouter Plop
is op dit moment veel sterker!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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SpangaS-tweeling opent
Kids-aspergeseizoen
Dinsdag 27 april start het nationale Kids-aspergeseizoen in attractiepark Toverland in Sevenum. Kinderen kunnen dan niet alleen uitgebreid
kennis maken met asperges, maar ook meedoen aan een spannende
aspergekennisquiz met Jasper en Marius Gottlieb, beter bekend als Flip
en Tobias van Hamel in de jeugdserie SpangaS. De officiële opening van
het Kids-aspergeseizoen is om 13.00 uur.
Het is de vijfde keer in successie
dat de opening van het nationale
Kids-aspergeseizoen plaatsvindt in
Toverland. De SpangaS-tweeling
geeft het startsein met de presentatie van de aspergekennisquiz.
De scholen die meedoen hebben ter
voorbereiding een lespakket ontvangen. Van elke deelnemende school
doet één kind mee. De winnaar is
niet alleen Aspergekid 2010, maar
neemt ook de hoofdprijs van 350
euro voor de school mee.
Uiteraard kunnen de kinderen ook letterlijk proeven van de
Koningin der Groenten. Meesteren-kok Christ Manders bereidt de
hele middag ‘sim sa l’asperge’ een

lekkere aspergesoep en andere
verrassende aspergehapjes. Kennis
vergaren over de asperges hoort er
natuurlijk ook bij. Want dat is wat de
organisator kennis- en projectcentrum voor aspergeteelt Aceera bv
uiteindelijk beoogt met het evenement. Wat is asperge? Hoe smaakt
het? Hoe groeit het? Waar kan ik
asperges kopen? De opening van het
Kids-aspergeseizoen geeft antwoord
op deze vragen. Bart Benders van
Aceera: “De bewustwording van
kinderen aangaande de Koningin der
Groenten is een wezenlijk onderdeel
van het programma om de afzet van
asperges ook voor de toekomst te
borgen.”

PUB-avonden in Grubbenvorst gesplitst

‘Leeftijdscategorie jeugd
past niet bij elkaar’
De jeugd van Grubbenvorst trekt weer naar haar honk De PUB aan de Irenestraat in Grubbenvorst. Twee
avonden per maand is de ontmoetingsplek open. Eén vrijdagavond per maand voor de jeugd van de brugklas tot
ongeveer 16 jaar, en één zaterdagavond voor jongens en meisjes van groep 7 en 8. Op 23 en 24 april is het weer zo
ver. Eerdere pogingen om de twee leeftijdsgroepen op één avond iets gezamenlijks te bieden mislukte. Het verschil
tussen beide groepen is te groot.
Tot voor kort kwam de jeugd van
11 tot 16 jaar oud gezamenlijk naar
De PUB, die is gehuisvest in accommodatie ’t Haeren. Was de jeugd eenmaal
binnen, dan werden de deuren om
20.30 uur gesloten om in- en uitlopen
te voorkomen. Tot die maatregel werd
besloten omdat de jeugd buiten De
PUB soms overlast bezorgde bij de
omwonenden. Anouk Truijens, bestuurslid De PUB: “Jongeren van 13 tot
16 jaar willen buiten op straat kunnen
hangen. Ze dulden geen volwassenen,
die zeggen wat ze wel en niet mogen
doen. Bij jongeren van groep 7 en 8
kan dat wel, die hebben die begeleiding ook nodig.”

Wie wil in de
disco pap of mam
tegenkomen?

De Tilburgse rockband The Mekanik staat op 25 april op het podium
in Cambrinus in Horst. De mechanische elektrorockband is geïnspireerd
door bands als Soulwax en Kraftwerk en brengt stevige gitaarriffs en
staccato drumgrooves mee naar Horst.

Zolang er maar geen
overlast is voor buurt
of omwonenden

Nieuw in Venray:

Meubeloutlet
Bankstellen, banken en
hoekbanken voor
te gekke prijzen!

Binnen het bestuur van De PUB
zijn enkele nieuwe leden aangetrokken en vrijwilligers. Er werd met beide
groepen jongeren overleg gepleegd
met als resultaat een splitsing van
activiteiten voor de twee leeftijdsgroepen. Alleen bij de 11- en 12-jarigen op
zaterdagavond gaan de deuren dicht
en mogen de kinderen als ze eenmaal
binnen zijn niet meer naar buiten.
Op de vrijdagavonden, als de 13- tot
16-jarigen er zijn, blijven de deuren
voortaan geopend. “Uiteraard blijven
we wel in de buurt om een oogje in
het zeil te houden. En wat belangrijk
is, ouders mogen ook niet in De PUB
komen want dat wil de jeugd niet. Dat
is ook wel logisch, want welk kind wil
naar de disco terwijl pap en mam daar
ook zijn,” lacht Anouk.

Intussen blijft het bestuur zoeken
naar nieuwe leden en vrijwilligers
om de jeugd van Grubbenvorst De
PUB-avonden te kunnen blijven

Gesplitste PUB-avonden
spreken de Grubbenvorster jeugd wel aan (foto: Mat Steegh)
aanbieden. Het gaat om vrijwilligers
vanaf circa 17 jaar die achter de bar
en de discotheek willen staan en
samen met oudere bestuursleden de
avonden willen organiseren. Ook wil
het bestuur in samenspraak met de
groepen thema-avonden instellen
voor de jeugd.
Tot aan de zomer zijn er twee
PUB-avonden per maand, daarna
wordt gekeken hoe verder. Anouk:
“Daar hebben we al die vrijwilligers
voor nodig.”
De splitsing van de twee groepen heeft ertoe geleid dat vooral de
avonden van de 11- en 12-jarigen
druk worden bezocht. De jongens en
meisjes voelen zich duidelijk meer op

hun gemak zonder de ‘grote jeugd’.
Datzelfde wordt ook zo ervaren bij
de 13- tot 16-jarigen op de vrijdagavond. “De grote jeugd moet kunnen
in- of uitlopen om een ijsje of een
frietje te halen. Je moet ze die ruimte
geven, mits ze zich maar gedragen,
binnen en buiten De PUB.” Vrijdag
23 april is de deur open vanaf 19.30
tot 23.00 uur voor de jeugd vanaf de
brugklas tot ongeveer 16 jaar.
Zaterdag 24 april is De PUB voor
groep 7 en 8 geopend van 19.30 tot
22.00 uur. Op beide avonden is er
disco en kunnen de jongeren een
‘tattoo’ laten zetten. Meer informatie:
zie www.everyoneweb.com/
Pubgrubbenvorst.

Pocketvering
matrassen met 50% korting

Ook bankstellen met kleine schoonheidsfoutjes
met nog hogere kortingen!
Open: woensdag en donderdag van 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag
van 10.00 tot 19.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

Zit-axi - Raadhuisstraat 38, Venray - T 06-28241646
De hengelsportzaak voor de beginnende en de gevorderde visser

Onze merken:
D.A.M. – MAD – Sumo – FOX
Gamakatsu – Spro – Cresta – Preston
Pro-Line – Freezerbaits – Evezet – Berckley
Rozemeijer – Dynamite – Korda
en nog veel meer...
Markt 15, 5975 AM Sevenum - (077) 467 11 53

Muzikale strijd in Blok 10 Horst

Laatste voorronde Clash of
the Cover Bands 2010
Zaterdag 24 april vindt de vierde en laatste selectievoorronde plaats in Blok 10 in Horst van ‘The Clash of the
Cover Bands, The only road to Paradiso’ voor de regio Limburg. De eerste van vijf bands, treden vanaf 22.00 uur op.
Vijf coverbands vertonen hun
muzikale vaardigheden om jury en
publiek ervan te overtuigen dat ze
een plaats in de regionale finalerondes verdienen. Aan deze laatste
voorronde doen twee bands uit de
regio Horst aan de Maas mee: Epic

Fail en Bad Medicine. Van de bands die
weten door te dringen tot de regionale finale wordt een live-registratie
gemaakt. Elke band krijgt dan een
eigen single in ‘The Clash Hitlijst’ op
www.theclashofthecoverbands.
com waarop dagelijks gestemd kan

worden. De band van de single met
de meeste stemmen wint ‘The Clash
Hitlijst Award 2010’. Deze award
wordt uitgereikt tijdens de landelijke
finale. Bovendien krijgt de band een
optreden op het grootse ‘Leidseplein
LIVE’ in Amsterdam aangeboden.
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Basisscholen
in beweging

CliniClowns

15 VRAGEN

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

aan Lizzy Giesen

Het voorjaar is begonnen en
in beweging komen is een actueel
item. Aanleiding voor CliniClowns
om een mailing naar een groot
aantal basisscholen in Nederland
te versturen, waarin wordt
opgeroepen een sponsorloop te
organiseren. CliniClowns helpt
daarbij door een gratis, kant-enklaar sponsorlooppakket aan te
bieden.
Met het organiseren en houden
van een sponsorloop komen kinderen in actie voor zieke kinderen:
Kids4CliniClowns. Dankzij deze actie
kunnen meer kinderen met een
ziekte en/of handicap even vergeten dat ze in een vervelende situatie
zitten. Scholen die willen meedoen
kunnen zich aanmelden via
www.lespakketcliniclowns.nl.
Het gratis sponsorlooppakket
an worden aangevraagd via
sponsorloop@cliniclowns.nl. De eerste drie scholen die zich aanmelden
krijgen een CliniClown op school die
de warming-up en het startschot
verzorgt.

Joho Horst

Wilde
westen
Jeugdvereniging Joho houdt op
vrijdag 23 april een Special Edition
voor jongeren van 10 tot en met
14 jaar. Deze editie staat geheel in
het teken van het wilde westen van
Amerika. De avond bij Joho aan de
Gastendonkstraat 2 in Horst begint
om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

Lizzy Giesen
Naam:
Lizzy Giesen
Leeftijd:
20 jaar
Woonplaats:
Lottum

Waar zit je op school?
Ik werk momenteel vier dagen in de
week als administratief medewerkster
op het bedrijf van mijn ouders.
Verder ga ik één dag in de week naar
school op het ROC in Eindhoven waar

jongeren 23

ik een cursus administratie volg.
Wat is je favoriete muziek?
Mijn absolute nummer één is en
blijft Beyoncé.
Maar daarnaast ben ik voor alles in!
Wat is je favoriete film?
Zwartboek, Pearl Harbour en
natuurlijk ook Titanic, die blijft mooi.
Romantische komedies zijn ook altijd
leuk! Als er maar een goed verhaal in
de film zit. Voor mij alleen absoluut
geen science fiction of horror!
Wat wil je later worden?
Sowieso gelukkig! Maar qua werk zal
het denk ik altijd moeilijk blijven om
deze vraag te beantwoorden.
Er kan altijd iets anders op mijn pad
komen wat ik niet kan voorzien.
Nu werk ik op de administratie en dat
vind ik erg leuk. Maar ik mis voor mijn
gevoel ook het kunnen zorgen voor
mensen. Ik wil deze twee dingen gaan
combineren. Daarom ga ik de opleiding doktersassistente volgen.
Wat is je favoriete drankje?
Met uitgaan voor mij een zoete
witte wijn en in de zomer lekkere
cocktails!
Waar ga je uit?
Dit is altijd verschillend. Ik hou er zelf
niet van om elke week op dezelfde
plaats te zijn. Meestal is het voor mij
Horst of Nijmegen en voor de rest veel
terrassen op verschillende plekken.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Ik ben tevreden met mezelf.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Voor mij de rust en ruimte.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Meer winkeltjes en terrassen.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Naar een plek met mooie witte
stranden, palmbomen en een heldere
blauwe zee met het zonnetje erbij.
Hoeveel vrienden heb je op Hyves?
Pfff…let’s see… nu heb ik er 321.
Wat is je favoriete eten?
Pasta
Welke hobby’s heb je?
Ik hou heel erg van gezelligheid.
Dus meestal is het in die richting..
kletsen met vriendinnen, met m’n
vriendje knuffelen, shoppen, filmpjes
kijken, kroegjes in, en uit eten.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Balou, mijn hondje.

Drumband Jong Nederland huldigt drie jubilarissen
Drumband Jong Nederland huldigde zondag 11 april drie jubilarissen. Tijdens de jaarlijkse voorspeelmiddag in De Lange in Horst kregen
Jules Hoeijmakers en Johan Clabbers het zilveren insigne en Kevin van der Sterren het vermiljoene insigne.
Tijdens de voorspeelmiddag tonen
de Notenkrakers van Drumband Jong
Nederland, de muzikanten in opleiding, hun kunsten aan familie en
bekenden. Daarvoor worden zij
beloond met een oorkonde. Dit jaar
werden echter ook speldjes uitgereikt.
De drie jubilarissen kregen die als
dank voor hun inzet.

Insignes als dank voor
hun inzet

De drie jubilarissen tonen hun badge

Jules Hoeijmakers is sinds 1985 lid
van de drumband. Hij zit niet alleen
in het bestuur, maar neemt ook deel
in bijvoorbeeld de muziekcommissie
en de onderhoudscommissie. Ook is
Jules betrokken bij de opleiding van
leerlingen. Verder is hij actief in de
organisatie van Drumpop en bij de
potgrondactie.

Ook Johan Clabbers werd in 1985
lid van de drumband. Hij is de vaste
kracht op de basdrum. Daarnaast
heeft hij zich als leider veel
beziggehouden met organisatie en
creativiteit. Bij de carnavalsoptochten
staat dankzij Johans originele ideeën
en praktische oplossingen elk jaar
weer een leuke wagen klaar.
Hij vervult bovendien een bestuursfunctie als afvaardiging van de
leden.
Kevin van der Sterren is tien jaar
lid. Met het korps is hij vaak van
de partij, bij carnavalsoptochten,
serenades, bondsfeesten, Sint
Maarten en andere marcherende
optredens, maar ook tijdens de
potgrondactie en de jaarlijkse
kampen. Ook achter de schermen
draagt Kevin in verschillende
commissies zijn steentje bij.

Mies&Flo
Column
Rommelmarkten
Duizenden kraampjes vol
met tasjes, boeken, oude
elpees, vintage riemen, opahorloges en heel veel oldschool
porselein!
Rommelmarkten zijn voor
ons kleine paradijsjes waar we
ons heel even heel rijk voelen.
Hier kunnen we namelijk met
een hoop gevulde tassen
vandaan komen zonder onze
portemonnee schandalig te
plunderen. Door deze geliefde
rommelmarkten krijgen wij de
kans om onze garderobe
gigantisch te verrijken met rode
pumps à la oma, een echt antiek
opa-horloge en vintage schooltassen. De eerste nuttige
aankoop voor als wij straks op
kamers gaan waren de porseleinen bordjes die hier veel worden
aangeboden. Oma kreeg
spontaan een hartverzakking
toen ze zag dat wij hier nietsvermoedend en vrolijk onze
boterham met pindakaas op
stonden te smeren in plaats van
ze ter bewondering aan de muur
te spijkeren. Aandachtig
luisteren we naar alle historische
verhalen over onze net aangekochte spulletjes. Vrouwtjes en
mannetjes met een gemiddelde
leeftijd van zestig jaar vertellen
trots hoe de oude elpees vroeger
sfeer maakten in hun huizen vol
antiek. Wat ons ook wel beviel
was dat iedereen hier een
gemiddelde leeftijd van tussen
de vijftig en de zestig jaar had,
waardoor wij ons heerlijk fris,
jong en fruitig voelden. Een
bijkomend voordeel van deze
gemiddelde leeftijd is dat wij
ons straks als enige gehuld in
echte vintage op school mogen
vertonen. Vielen we bijna
achterover van de indrukwekkend mooie kaft van de antieke
boeken, dat werd erger toen we
deze boeken enthousiast
opensloegen. Dit had niks te
maken met hoe mooi en
fantastisch de binnenkant was,
maar meer met de zeer antieke
geur die hieruit ontsnapte. Maar
deze geur waren we al snel
vergeten toen we oog in oog
stonden met een gigantische
bloemetjes-lampenkap, waar wij
alweer helemaal ondersteboven
van waren. Rommelmarkten,
onze favoriete inspiratiebron,
bombarderen wij dus bij deze tot
echte High-Fashion-Markten!
Granny Style Rocks!
Mies&Flo
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Zwemmers HZPC succesvol
Dertien medailles namen de zwemmers van HZPC mee terug van een
internationale wedstrijd in het Luxemburgse Ettelbrück. Zwemster Judith
van Meijel behaalde er een gouden plak op de 50 meter schoolslag.
keer het erepodium beklimmen om
twee zilveren en een bronzen plak
in ontvangst te nemen. In totaal
deden veertien zwemmers van de
Horster zwemvereniging mee aan de
wedstrijden in Luxemburg.

Naast haar gouden medaille
behaalde Judith van Meijel nog vier
keer zilver en een keer brons. Manon
Koster en Sem Hermans wonnen
beiden een zilveren en een bronzen
medaille. Max Hermans mocht drie

Het regent kampioenen
bij Set Up in Meerlo
Volleybalvereniging Set Up uit Meerlo telt maar liefst vijf teams die kampioen zijn geworden in hun klasse.
Zo werden over het volleybalseizoen 2009/2010 de navolgende teams kampioen: Dames Recreanten 1, Meisjes C1,
Meisjes C2, Meisjes Niveau 5 team 3 en Meisjes Niveau 6 team 1.

Receptie Athos-kampioenen
Twee jeugdteams van volleybalclub Athos uit Sevenum hebben het
kampioenschap weten te behalen.
Op zaterdag 10 april werd het C1
meisjesteam door een 4-0 overwinning op Livoc Liessel kampioen.
Het B1meisjesteam stelde een week

eerder de eerste plaats in haar poule
veilig door in Mill te winnen van
Apollo. Om dit te vieren wordt beide
teams een receptie aangeboden op
vrijdag 21 mei van 19.30 tot 20.30
uur in sporthal De Stapakker in
Sevenum.

Voetbalclub S.V.E.B.
bij TV Limburg
Op donderdag 22 april is voetbalclub S.V.E.B. uit Broekhuizen/
Broekhuizenvorst te gast bij TV Limburg als club van de week, waarbij
presentator Maurice Graef elke week de laatste ontwikkelingen op
Limburgs sportgebied doorneemt.
Dames Recreanten 1 is één van de vijf Meerlose kampioensteams
Afgelopen week zijn er al beelden gemaakt op het sportpark van
S.V.E.B. in Broekhuizenvorst. In de
uitzending komen met name voorzitter Mathieu Rutten en trainer Ger

Verheijen aan het woord. De uitzending wordt zaterdag 24 april vanaf
14.00 uur uitgezonden en wordt
dagelijks herhaald in een uitzendcarrousel tot en met maandag 26 april.

Een week na het behalen van het
kampioenschap door de Meisjes Niveau
6 team 1, werd in Panningen gespeeld
voor rayonkampioenschappen. Het
team speelde in de poulewedstrijden

zes sets die gewonnen werden. In de
finale kwamen de dames tegenover
Brovoc uit Broekhuizenvorst te staan.
Ook die wedstrijd werd gewonnen
door de Meerlose volleybalsters en zij

Speciale voorjaarsactie
Ontharen bikinilijn en onderbenen

nu

€300,-

Ontharen oksels

nu

€120,-

Behandeling met de modernste (laser)technieken door dermatologen,
huidtherapeuten en verpleegkundigen van VieCuri Medisch Centrum.
De Huidlaserkliniek biedt u behandelingen voor:
•
•
•
•
Dr. Suzanne
Verleisdonk-Bolhaar
dermatoloog

overbeharing
couperose en wijnvlekken
overmatig zweten
microdermabrasie

VieCuriVitaal
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
T 0478- 52 27 77
www.viecurivitaal.nl

• fruitzuurpeeling
• elektrisch epileren
• cosmetische spataderbehandeling

Kijk voor meer informatie over de Vitaal Huid- en laserkliniek op:
www.vitaalhuidlaser.nl

mogen zich rayonkampioen noemen.
Door deze overwinning mogen de
Meerlose dames zondag 25 april aan
het Regiokampioenschap in Beek en
Donk deelnemen.
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Horst staat komende weekend
in het teken van Powerman
In het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 april, vindt in en rond het centrum van Horst het sportevenement Powerman 2010 plaats. Powerman is een duathlon: fietsen en rennen voor zowel topsporters als recreanten.
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Nieuwe kozijnen
SV Kronenberg
Mede dankzij een gift vanuit het Maashorstfonds van Rabobank
Maashorst heeft SV Kronenberg een renovatieproject van ramen en
deuren kunnen realiseren. De renovatiewerkzaamheden werden uitgevoerd door de firma Gebroeders Wijnhoven, met ondersteuning van een
aantal vrijwilligers.
De oude kozijnen met glas zijn
vervangen door nieuwe kunststof
kozijnen met dubbel glas. Het betreft
zowel deuren als ramen. In totaal zijn
er twaalf kozijnen en twee deuren

met glas vervangen. De hoofdingang
is eveneens vernieuwd. Met de uitgevoerde renovatiewerkzaamheden
hoopt SV Kronenberg op energiekosten te besparen.

Succes Judo Club Lottum
Judo Club Lottum heeft de afgelopen weken goed gepresteerd op de
Limburgse Kampioenschappen en de Jeugd Judo Competitie Limburg.
Zaterdag 27 maart is zowel Guus
van de Lisdonk als Jasper Stoop
tweede geworden in zijn klasse.
Op de Jeugd Judo Competitie Limburg
heeft het team van Lottum zich in drie
wedstrijddagen opgewerkt van mat 5

naar de eerste plek op mat 4. Volgend
seizoen wordt de strijd aangegaan
voor mat 3. Tenslotte hebben de
judoka’s van Judo Club Lottum met de
instapcompetitie de nodige prijzen
binnengehaald.

Jongens Seta kampioen
Het jongenstafeltennisteam van Seta uit Sevenum heeft afgelopen
zaterdag een huzarenstukje geleverd op landelijk B niveau. In Den Bosch
werd Never Despair met 7-3 verslagen en het kampioenschap binnengehaald door de Setanen. Het is voor de tweede keer binnen een jaar dat
het team kampioen werd.
Op zaterdagavond en zondag overdag zijn veel atleten actief in en rond het Horster centrum
Zaterdag start Powerman om
21.00 uur met de Horster Night Run,
een hardloopwedstrijd op een verlicht
parcours. Atleten kunnen daarbij
kiezen uit afstanden van 2,5, 5 en 10
kilometer. De start vindt plaats op het
Wilhelminaplein.
Zondag 25 april wordt het
programma vervolgd met het Open

Dubbel
feest voor
Aspargos
In Grubbenvorst was het
afgelopen weekend dubbel feest.
Zowel het eerste herenteam als
het eerste recreantenteam van
SV Aspargos werden kampioen.
Het kampioenschap in de
tweede klasse werd pas in de laatste
speelronde beslist. Het Roermondse
Oikos had op de laatste dag een punt
voorsprong op het eerste herenteam
van Aspargos. Oikos verloor echter en
omdat de Grubbenvorster volleyballers wel wonnen van VC Meterik,
werd Aspargos alsnog kampioen.
Het seniorenteam kan het feest
op 2 mei compleet maken als het
in de finale speelt van het regionale
bekertoernooi. Het bereiken van die
finale is sowieso een unicum in het
45-jarige bestaan van de vereniging.
De heren recreanten moeten
nog een wedstrijd spelen in de
competitie, maar zij kunnen niet
meer worden ingehaald door de
recreanten van VC Kessel. De senioren
en recreanten gaan in een onderling
duel nog uitmaken welk team de
echte kampioen van Aspargos is.

EK Powerman Holland, tevens het NK
Duathlon lange afstand. Om 09.00 uur
starten internationale toppers.
Er wordt eerst 15 kilometer gelopen,
dan 60 kilometer gefietst en de
wedstrijd wordt afgesloten met nogmaals 7,5 kilometer lopen. Wanneer
de atleten binnen zijn, starten de
recreatieve wedstrijden waaraan

individuen en bedrijven aan meedoen. Zij leggen daarbij 1/3 van de
duathlon-afstand af.
Op beide dagen verwacht de
organisatie, die in handen is van John
Raadschelders, honderden atleten en
een groot aantal toeschouwers.
Voor meer informatie zie
www.powerman.nl

Paul Willems, coach van het
kampioensteam: “De jongens waren
tot het uiterste gemotiveerd om een
mooi resultaat neer te zetten. Je zag
al in de eerste wedstrijden dat het
niveau hoog lag, maar onze jongens
speelden met meer concentratie dan
de tegenstanders. We hebben voor dit
kampioenschap hard gewerkt.

Er zijn ups en down geweest,
maar de jongens hebben laten zien
waartoe ze in staat zijn. Twee keer
kampioen worden in een jaar met
promotie naar het hoogste niveau
van Nederland is een prestatie
van jewelste. We gaan nu eerst
genieten van het kampioenschap,”
aldus de coach.
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Kerkbalans
Samen werken aan de toekomst

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

De actie Kerkbalans in 2010 wordt niet alleen later gehouden, maar ook in een ander jasje gestoken. Graag maken wij van deze gelegenheid
gebruik, om u te attenderen op de positieve accenten, die de Parochiefederatie Sint Lambertus en Sint Norbertus Horst wenst te plaatsen.
De kerk hoopt dat u, als
inwoner van Horst, zich (nog) meer
betrokken gaat voelen bij uw kerk.
We hopen dat de kerk niet alleen als
gebouw het middelpunt van Horst
vormt, maar vooral ook dat u zich in
dit gebouw thuis en welkom voelt.
De drempel is er laag. Elk gevoel van
saaiheid mag plaats maken voor
enthousiasme, betrokkenheid, trots
en gezelligheid. Kortom: het is
gewoon een familie.

Meer betrokken
voelen bij de kerk
Hoe kan er voor gezorgd worden
dat inwoners van Horst de betrokkenheid bij de kerk ook voelen en tonen? Hiervoor treedt de kerk op veel
manieren naar buiten. Zij speelt een
rol van betekenis in de samenleving
en biedt een rustpunt in onze toch

al drukke maatschappij. In deze tijd
waarin veel mensen op zoek zijn naar
zingeving en spiritualiteit biedt de kerk
met al haar rituelen en activiteiten antwoorden. De kerk zet zich op velerlei
gebied in voor de medemens en goede
doelen. Zomaar wat voorbeelden van
het afgelopen jaar: de aanwezigheid
van diverse geestelijken tijdens een
groot aantal happenings zoals carnaval
en DiaconieNu op de dinsdagmorgen.
Maar ook de toenemende activiteiten
voor kinderen/jeugd onder begeleiding
van de kapelaans en het toetreden van
jongere vrijwilligers met frisse ideeën.
Voor het komend jaar is er meer ruimte
voor informele ontmoetingen na de
mis met een kop koffie. Daarnaast mag
een aantal zaken in het parochieleven
wat meer ‘bij de tijd’ worden, vooral
daar waar het jeugd en kinderen betreft. Ten slotte kunt in de plaatselijke
media ook meer van ons verwachten.

Na de mis een kopje
koffie drinken
Gelukkig staan in Horst de priesters
er niet alleen voor. Bij vrijwel alle
activiteiten zijn vrijwilligers betrokken. Uw kerk telt in Horst dan ook
een grote groep zeer enthousiaste
vrijwilligers. Op deze mensen is de
kerk zuinig. Er wordt hard gewerkt
om de saamhorigheid en betrokkenheid van de vrijwilligers zo groot
mogelijk te maken. Deze groep vrijwilligers mag altijd groter worden.
Vrijwilligers zijn nodig op allerlei
gebied. Zie voor meer informatie:
www.rkhorst.nl. Graag verwelkomen
wij iedereen in de kerk of bij een
van onze andere activiteiten. Jong
en oud, traditioneel gelovig, minder
of niet-gelovig, u bent welkom want
de kerk is er voor iedereen!
Ook dit jaar doen wij weer een

beroep op u om mee te doen aan
de Kerkbijdrage. Het gaat in een
parochie natuurlijk niet in de eerste
plaats om geld.

Geld nodig
om activiteiten te
ontplooien
Maar zoals u weet leven ook onze
priesters niet van de lucht alleen en
hebben we geld nodig om bovenstaande activiteiten te behouden en
nieuwe activiteiten te ontplooien.
Daarom vragen wij u dringend ook
dit jaar (weer) mee te doen. Dankzij
uw bijdrage kunnen wij uw kerk met
al haar activiteiten in stand houden.
Mogen wij ook dit jaar weer op u
rekenen?
Bestuur Federatie Sint Lambertus
en Sint Norbertus, Horst

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

tijd

Heilige mis

19.15

Heilige mis

19.00 Communie
Heilige mis
11.00 Heilige mis
18.00
19.00 Heilige mis
19.15
Communie
Heilige mis
17.30
Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
dienst

zondag
25 april
dienst
Heilige mis
Heilige mis

18.00
tijd
dienst
Vluchteling
Evangelie



















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

Kerkdiensten
zaterdag
24 april
dienst

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

tijd
10.00
10.00

maandag
26 april
dienst

10.30
09.30
10.30 Heilige mis

tijd

dinsdag
27 april
dienst

tijd

woensdag
28 april
dienst

tijd

donderdag
29 april
dienst
tijd

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

18.30 Heilige mis
Heilige mis

10.00
10.30

tijd

14.30

18.30 Heilige mis

18.30

08.30

Pootaardappelen en zaden
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

dienst

tijd

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

tijd

dienst

18.00
18.30
tijd

www.metieskecafe.hyves.nl
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Natuursteen

Terrastegels • Binnen tegels • Tafels • Sanitair
Afdekplaten/petjes • Vensterbanken • Raamdorpels

Bezoekadres: St. Jansstraat 45, 5964 AB Meterik, tel. (06) 52 63 17 01

IS
1 mei OPEN HU uur
0
.0
17
–
0
van 10.0
Een op fraaie locatie gelegen, in het centrum van
Meerlo, vrijstaand woonhuis met maar liefst:
- 720 m3 inhoud op een perceel van 479 m2;
- bouwjaar 1968;
- half onderkelderd;
- ruime inpandige garage met eigen inrit;
- begane grond met o.a. woonkamer met open
haard, leefkeuken, 3 slaapkamers, separaat
toilet en badkamer;
- 1e verdieping met 2 slaapkamers, 2e badkamer
met toilet en mogelijkheid tot extra slaapkamer;
- dakpannen, goten en combiketel
(vervangen in 2000).
Dit is een ruim huis met zeer veel mogelijkheden.
Een fraaie achtertuin tegen het westen met veel
zonlicht bij goed weer. Aan beide zijden van het
huis is ruimte genoeg om een oprit te creëren.
Gezakt in prijs van  275.000,naar vraagprijs van

 269.000,-

Voor nadere inlichtingen of bezichtiging:

ruim 400 soorten leverbaar!

www.natuursteenmeterik.nl

MEERLO,
HOOFDSTRAAT 42

20.00














www.metieske.nl

de goedkoopste van Nederland!

Meer dan 5000 titels 2e hands boeken.
Steeds wisselende voorraad!
TerugBlik Veemarkt 7A Horst.
www.terugblik.net

Catechisatie 19.15
Bijbelkring

Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

Te koop: Grenen hoogslaper.
Hoogte: 1.70 mtr, lengte: 2.07 mtr,
diepte: 96 cm. T.e.a.b. Tel: 077-3988631
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50 % KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

08.30

09.00
09.00
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30
tijd
dienst
10.00

tijd

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

09.30

Heilige mis

vrijdag
30 april
dienst

Vers uit eigen kwekerij Medinilla
(kamerplant). Iedere vrijdag verkoop
particulieren van 14.00 tot 17.00 uur,
Klassenweg 47 Sevenum

Markt
rkt 12
12, 5975 AN Sevenum
T: 077 467 37 83 M: 06 54 33 80 73 E: info@metieske.nl

Maxelaardij.nl email: info@maxelaardij.nl
tel: 077-3061672 mob: 06-29574738

22
04

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

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

America
Ruilbeurs

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

zo 25 april 10.00 uur
Organisatie: Stichting
Peelmuseum
Locatie: Museumgebouw
‘de Kamphut’

Themamiddag ‘De Notaris’
wo 28 april 14.00 uur
Organisatie: KBO
Locatie: Kabroekzaal

Evertsoord

Horst

Powerman

za 24 april 8.00 uur en
zo 25 april 8.30 uur
Organisatie: St. Menwedstrijden
Horst aan de Maas
Locatie: Kasteelse Bossen

Puzzeltocht Kasteelse
Bossen

Menwedstrijden

Open Dag GTE
za 24 april 12.00 uur
Organisatie: GTE
Locatie: Kraneveldweg 4

Blow Your Speakers;
Black Sun Empire
za 24 april 20.30 uur
Organisatie: OJC Niks
Locatie: OJC Niks

Horster night run
za 24 april 21.00 uur
Organisatie: Powerman
Locatie: Wilhelminaplein

wo 28 april 20.30 uur
Organisatie: De Plaggenhut
Locatie: De Smelentos

Hegelsom

zo 25 april 9.00 uur
Organisatie: Powerman
Locatie: Wilhelminaplein

zo 25 april 11.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske

The Mekanik
zo 25 april 16.00 uur
Organisatie: CambrinusConcerten
Locatie: Cambrinus

The Bintangs
zo 25 april 18.00 uur
Organisatie: Muziekcafé De Buun
Locatie: Muziekcafé De Buun

Murphy’s Quiz Night

Ladies Night

zo 25 april 18.00 uur
Organisatie: Grand-Café Liesbeth
Locatie: Grand-Café Liesbeth

za 24 april 22.00 uur
Organisatie: de Lange
Locatie: de Lange

Kronenberg

Volle maan wandeling

Odyssee ll

The Clash of the
Coverbands 4de voorronde

za 24 april 21.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix

za 24 april 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Voorjaarsconcert
’Die Sevensanghers’
za 24 april 20.15 uur
Organisatie: Mannenkoor
’Die Sevensanghers’
Locatie: De Torrekoel

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

Je hebt maar één passie…

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
23 april t/m 6 mei
Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

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

...er is maar één
Groene Kruis Thuiszorg!
Het vuur van echte passie dooft nooit. Logisch dus, dat u uw passie zo lang mogelijk wilt blijven uitoefenen.
Dankzij de diensten van Groene Kruis Thuiszorg kunt u vaak tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis blijven
wonen. Soms is een beetje hulp voldoende, maar ook wanneer u of uw partner zeer intensieve zorg nodig
hebben, is Groene Kruis Thuiszorg er voor u. We stemmen alle ondersteuning hoogstpersoonlijk af op uw
wensen en behoefte. Er is maar één Groene Kruis Thuiszorg. U merkt het verschil.

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

service 27

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Informatie: T 088 - 61 088 61 | www.groenekruis.nl

✂

DEZE WEEK:

GRATIS
KORTING-CHEQUE

KNIP UIT E
N LEVER IN
!!

Korting-Cheq
ue

MAXIMAAL 1 PER ARTIKEL

ORANJE FESTIVAL
KEIHARDE EXTRA KORTING OP DE TOCH AL SCHERPSTE PRIJZEN!!

Minimaal tien eu

ro

HONDERD euro(€ 10,-) oplopend tot wel
(€ 100,-)

Bij aankoop vanaf €
150,
ting op de toch al sche - ontvangt u met deze korting-cheque
een keiharde extra
rpste prijzen. Naarmate
kassakorwel € 100,-! Hiernaast
het aankoopbedrag
stijgt, loopt uw korting
ziet u hoe de hoogte
van de extra kassakor
op tot
ting wordt bepaald:

LCD - AUDIO - ELECTR
Geldig t/m 22-05-20

10. Oók in combina

O - COMPUTERS

tie met alle andere aanb

iedingen en acties!

94
CM

JA AR

GARANTIE

499

94 CM FULL HD LCD BREEDBEELD TV

Superieure Full HD beeldkwaliteit (1920 x 1080p).
V-Audio Surround voor een krachtige en perfecte geluidsweergave.
Kijkhoek van maar liefst 178 graden.
Na
Viera Link, 3x HDMI, geïntegreerde SD-kaart lezer.

inlevering Korting-Cheque

SYNN-LUX

.
5L

215 LITER KOEL /
VRIES COMBINATIE

4

• Zeer ruime 170 liter
koelinhoud.
• Royaal 45 liter 4-sterren
vriesgedeelte, 2 groentelades,
zuinige energieklasse A.
• Verstelbare, glazen
draagplateaus.

.
0L

17

STUNTPRIJS!

Na inlevering Korting-Cheque

7 kilo =

2

= toekomstzeker

JAAR
GARANTIE

275

40% extra

499
399

289

•
•
•
•

Intel® ATOM processor N270.
160 GB harde schijf, 1 GB intern geheugen.
High Deﬁnition Audio, geïntegreerde webcam.
3x USB aansluiting, WiFi draadloos internet.

69

OOST + WEST EUROPA

ULTRASLANK
MODEL!
DIVX DVD-SPELER

39

• Weergave van o.a. DVD, DVD-R(W), +R(W), DivX, MP3, etc.
• Stijlvol en slank ontwerp: slechts 42 mm hoog.
• Componenten-video uitgang, eenvoudige bediening,
PAL / NTSC weergave.

NIEUW!

20% extra

NAVIGATIESYSTEEM
OOST + WEST EUROPA

Uitgerust met de nieuwste kaarten van heel Europa!
Extra groot en overzichtelijk 10.9 cm breedbeeldscherm.
TMC ﬁlemeldingen, unieke NavPix fotonavigatie.
Duidelijke rijbaanbegeleiding, snelle GPS positiebepaling.

199
149

449
399

299

Na inlevering Korting-Cheque

170 LITER VRIESKAST
•
•
•
•

Invriesvermogen in 24 uur: 20 kilo.
Snelvriesfunctie = snel en veilig invriezen.
Maximale bewaartijd bij stroomuitval = 18 uur.
Temperatuuralarm = signaal bij te hoge temperatuur.

OP=OP!
299
199

75

DIGITALE FOTOCAMERA
•
•
•
•

Na inlevering Korting-Cheque

6 KILO GROTE CONDENSDROGER

.

3.3x OPTISCHE ZOOM
6.35 CM LCD-SCHERM

119

•
•
•
•

275

6 kilo =

0L

17

10 MEGAPIXELS

249
199

69
59

GEEN AFVOER
NODIG!

• Extra grote 6 kilo trommel = 20% extra.
• Eenvoudige draaiknop-bediening.
• Geen afvoer nodig = overal te plaatsen, behoedzaam drogen = extra
zacht voor uw wasgoed.

199
129

Hygiënische Clean en Comfort cassette.
Clinic S-bag = 99,9% ﬁltering!
Afwasbare Super Clean Air HEPA 12-ﬁlter.
Extra handig lang snoer en telescopische zuigbuis.

10.9 CM BEELDSCHERM

499
399

Links/rechts
draaiende trommel

Na inlevering Korting-Cheque

COMPACT NOTEBOOK

1800 WATT STOFZUIGER
•
•
•
•

Na inlevering Korting-Cheque

XXL Vulopening

GARANTIE

Na inlevering Korting-Cheque

HD-Ready beeldkwaliteit met Digital Crystal Clear.
Razendsnelle 5 ms reactietijd.
HDMI digitale scartaansluiting.
Incredible Surround geluidsweergave.

399

XXL

JAAR

OP=OP!

56 CM LCD BREEDBEELD TV

WASAUTOMAAT
vanaf € 245

WEBCAM

1800
499 WATT
399

Digitale scartaansluiting

•
•
•
•

TOEREN

KRACHTIG!

56
CM

2

1400

HARDE SCHIJF

399
299

199

Waterbeveiliging

160 GB

599
499

SUPER ZUINIG!

10 Megapixels en 3,3x optische zoom.
Automatische rode-ogen-correctie.
Handige gezichtsdetectie.
Overzichtelijk LCD scherm van 6.35 cm.

79

COMPACTE STEREO-SET

• Compact model met prima geluidsweergave.
• FM-radio met RDS, CD-speler speelt CD, CD-R(W).
• Hyper-Bass Sound, equalizer met
4 geluidsinstellingen.
• Handige sleeptimer, audio-ingang aan de voorzijde.

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.
Kredietsom

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 25 april 2010).

799
699

OP=OP!
•
•
•
•

• SuperEco programma = tot 40%
zuiniger!
• 7 kilo inhoud = liefst 40% extra!
• Overzichtelijk Nederlands-talig
bedieningspaneel.
• Resttijd-indicatie en startuitstel = ideaal
voor nachtstroom.

START-UITSTEL

Rekenvoorbeeld Lease na periode uitgesteld betalingsperiode.

Effectieve

Looptijd

Totale

rente

in

prijs van

rente

in

prijs van

op jaarbasis

maanden

het krediet

op jaarbasis

maanden

het krediet

Kredietsom

Maandlast

* Effectieve

looptijd

Totale

€

500

0,00%

18

€

500,00

€

1.500

0,00%

18

€

1.500,00

€

2.500

0,00%

18

€

2.500,00

€

2.500

€

68,39

15,00%

48

€

3.282,66

€

5.000

0,00%

18

€

5.000,00

€

5.000

€

116,49

15,00%

60

€

6.989,49

€

500

€

1.500

€
€

44,91
51,31

15,00%
15,00%

12
36

€

538,89

€

1.847,11

De rekenvoorbeelden zijn slechts voorbeelden, anders kredietsommen zijn ook mogelijk. *Een niet doorlopend kredietaanbod van
Comford Card, een handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., toetsing en registratie bij BKR. Vraag
naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of kijk op www.comfortcard.nl of vraag telefonisch op via (030) 63 88 100.

Maandag open vanaf 11.00 uur.

HORST

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
Kijk ook op www.maxwell.nl

m210410

2

EXTRA
KORTING
€ 150 - € 300
10 euro
€ 300 - € 500
15 euro
€ 500 - € 1000
25 euro
€ 1000 - € 1500
50 euro
€ 1500 - € 2000
75 euro
groter dan € 2000
100 euro

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT

3x

Digitale scartaansluiting

AANKOOPBEDRAG

