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Dendron weigert stripper
Grote commotie op het Dendron College in Horst. Enkele examenleerlingen hadden
afgelopen woensdag een mannelijke stripper ingehuurd die tijdens de pauze in de aula uit de
kleren zou gaan. Stripper Kevin werd echter door de directie naar buiten gemaand.

Naamgever Griendtsveen geëerd
met bronzen borstbeeld
Op de hoek van de Pastoor Hendriksstraat en de Deurneseweg in Griendtsveen staat sinds zaterdag een nieuw
borstbeeld van Eduard van de Griendt. De naamgever van het dorp wordt op die manier geëerd voor de oprichting
van Griendtsveen 125 jaar geleden.
Het beeld werd onthuld door de
kleinzoon van Eduard van de Griendt,
de 83-jarige Jan van de Griendt. Oudinwoner van Griendtsveen Theo van
Mullekom kwam met het initiatief
voor het borstbeeld. Hij stapte met
het idee naar de dorpsraad. Die nam
het voorstel over en gaf kunstenaarsduo Jean en Marianne Bremers uit
Helvoirt opdracht om het bronzen
borstbeeld te maken.
Samen met zijn broer Jozef kocht
Eduard van de Griendt in 1885 de
grond waarop het dorp is ontstaan.
Eduard haalde de Eindhovense architect Kooken binnen om het nieuwe
dorp te gaan bouwen. Van de Griendt
zelf woonde van 1897 tot 1915 in de

Het idee kwam van enkele
examenleerlingen. Een van hen zag
een filmpje van een striptease op een
school en dacht ’dat willen wij ook’.
Een andere leerling valt haar bij, nog
vol energie vanwege alle ophef: “We
wilden per sé een examenstunt. Iets
waar iedereen nog lang over blijft
napraten.”

te klappen en te joelen. Mensen
stonden op de tafels, het was echt
een gekkenhuis.”
De act was echter van korte duur.
Voordat de stripper ook maar de jas
van zijn brandweertenue kon uittrekken, verzocht een directeur van
het Dendron hem al om de zaal te
verlaten.
Stripper Kevin vindt de commotie behoorlijk overtrokken. “Ik was
sowieso niet van plan om helemaal
uit de kleren te gaan, er zijn toch
De stripper werd pas een dag voor kinderen bij. Als ze gewoon met me
hadden overlegd wat wel en niet
de stunt geregeld. Aanvankelijk gaf
mocht, was er niets aan de hand. Dit
de directie toestemming voor de
is gewoon jammer. Ik ben nog geen
stripact, maar het moest wel
minuut binnen geweest, terwijl het
bescheiden blijven. De volgende
publiek enthousiast reageerde.
ochtend kregen de leerlingen te
horen dat de stunt toch niet door
mocht gaan. “Ik dacht: ja doei, we
hebben al betaald!’“
Conciërges probeerden de stripper er van te weerhouden dat hij
de aula van het Dendron College
binnenkwam, maar uiteindelijk wist
De examenleerlingen achter
hij toch naar binnen te glippen. Een
de stunt waren toen al vertrokken.
vrij plekje in de aula en toepasselijke “We zijn meteen hard weggereden,
muziek en honderden leerlingen
anders hadden we nu bij de directie
eromheen; alles stond klaar voor
gezeten.” Diezelfde directie van het
de show. “Toen de stripper de aula
Dendron College was niet bereikbaar
binnenliep begon iedereen meteen
voor commentaar.

Het was echt een
gekkenhuis

Ik ben nog geen
minuut binnengeweest

Jan van de Griendt onthult het borstbeeld van zijn grootvader Eduard
grote villa in het dorp, Villa Sphagnum.
De onthulling van het borstbeeld is
onderdeel van een reeks festiviteiten
waarmee de Griendtsveners het

125-jarige bestaan van hun dorp
vieren. Zo wordt gedurende vrijwel de
gehele maand mei de theatervoorstelling Voor Colette opgevoerd.
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Tweede plek voor boxer ‘Ice’ uit Horst
bij verkiezing ‘Buurthond van het jaar’
Nadat de witte boxer Ice de provinciale wedstrijd had gewonnen als Buurthond van het jaar, behaalde hij een
tweede plek tijdens de Nederlandse wedstrijd Buurthond van het jaar. De wedstrijd vond plaats in Hilvarenbeek.
RTL-presentatrice Bridget Maasland maakte tijdens de bijeenkomst de winnaars bekend. Sanne Manders uit Horst,
het baasje van Ice, is maar wat trots. Naast eeuwige roem, kreeg boxer Ice hondvriendelijke prijzen aangeboden
die Sanne in ontvangst mocht nemen. Buurthond van het jaar werd hond Buck uit Rijswijk.

Sanne Manders had haar twee jaar
oude reu via de site buurthondvanhetjaar.nl opgegeven. Daarvoor moest
ze een profiel invullen over Ice plus
enkele foto’s en een filmpje uploaden.
De provinciale winnaars waren die
honden, die vanuit hun provincie de
meeste stemmen via internet hadden gekregen. Tijdens de finale werd
gekeken naar het ingevulde profiel, de
foto’s, het filmpje en de reacties van
de stemmers. Ook werd er tijdens de
finale met ieder baasje een gesprek gevoerd en werd gekeken hoe het baasje
en de hond met elkaar omgingen.
Er deden 2.126 honden mee, waarop
11.137 stemmen werden uitgebracht.

Ice is de liefste buurthond van Limburg

Sanne Manders met boxer Ice, een echte buurthond die het met iedereen goed kan vinden

Sanne Manders: “Ice is een witte
boxer. Hij heet eigenlijk Elton, want
zijn naam moest voor de stamboom
met een E beginnen. Mijn vriend Ward
en ik vonden Elton geen mooie naam
en omdat hij wit is, hebben we hem
Ice genoemd. Ice wordt in juni twee
jaar.”
Aan andere wedstrijden doen
Sanne en Ice niet mee. Dat mag niet,
omdat de hond geen erkende kleur
van een boxer heeft. Een boxer moet
gekleurd zijn en mag maar voor

eenderde wit zijn. “Wij hebben juist
voor een witte boxer gekozen, omdat
wij hem apart vonden en hem niet
hebben uitgezocht voor deelname aan
wedstrijden.”

Zijn beste maatje is
onze kat
Het karakter van een hond is
belangrijk en dat zit bij Ice wel snor.
“Het is een ontzettend lieve hond. Hij
is gek op mensen en andere dieren.
Hij kiest eerder voor aandacht dan
voor eten. Daarnaast is hij erg lief en
voorzichtig met kleine kinderen en
vindt hij in onze kat zijn beste maatje.
Ice is speels, druk, enthousiast en
knuffelig. Hij kan zich de hele dag
vermaken met zijn speeltjes en
daar wordt je gewoon vrolijk van,”
aldus Sanne.
De trouwe viervoeter wordt na
het behalen van de tweede plek niet
extra in de watten gelegd, hij krijgt
alleen wat extra aandacht. Het enige
bijzondere is speciaal voer. Dat heeft
hij nodig omdat hij allergisch is voor
bepaalde eiwitten.
“Al was Ice als laatste geëindigd,
ik vind hem een superlieve hond die
ik voor geen goud zou willen missen.
Hij is zoals hij is en dat bevalt ons
prima,” besluit Sanne.
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Vitrinekast Kane

999,-

Dressoir Kane

1399,-

Knuffelbank Sophie
Leverbaar in diverse opstellingen

KANE is een eiken
woonprogramma
met een mooie
rustieke uitstraling.
De kleine pitten en
noesten in het hout
geven het zijn
unieke karakter.

v.a. 1199,-

Thuis genieten
Dressoir Quinn

1299,-

Salontafel Kane
Ook leverbaar
in 100x100 cm

899,-

Eetkamertafel Spirea

Broodkast Spirea

1149,-

Boekenkast Quinn

849,-

1999,-

Salontafel Spirea
(Met 2 laden)

QUINN is leverbaar
in diverse kleuren
gestoomd eiken en
heeft een groot scala
aan mogelijkheden.
Het Quinn
programma is strak
qua design, greeploos
en toch bijzonder
rustiek.
Puur natuur!

Salontafel Quinn
Hocker 57 x 63 cm, op wielen 249,- p. st. 799,-

3- zitsbank Toby
In leer v.a.1499,-

Het programma
SPIREA eiken
gecombineerd met
metaal is leverbaar in
diverse kleuren eiken
en gestoomd eiken.
Gestoomd eikenhout
heeft een natuurlijk
kleuringsprocédé
ondergaan waardoor
het zijn unieke
kleur krijgt.

999,-

Eetkamerstoel Talis
Leverbaar in diverse stof- en leersoorten
In dikleer v.a. 299,-

KO N I N G I N N E DAG O P E N VA N 1 1 . 0 0 TOT 1 7 . 0 0 U U R
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Wereldkampioen vierspan paarden Ysbrand Chardon
onthult maquette Wereldpaviljoen

Miljonair met gouden hart
mag zich melden
Meervoudig wereldkampioen vierspan paarden Ysbrand Chardon, heeft zondagmiddag in Horst de maquette
onthuld van het Wereldpaviljoen. Meerlonaar René Poels, voorzitter van het Wereldpaviljoen nodigde tegelijk
miljonairs in de VIP-lounge en daarbuiten uit, om met hem contact op te nemen om samen het Wereldpaviljoen te
realiseren. De onthulling van de maquette vond plaats in de VIP-lounge tijdens de opening van de internationale
menwedstrijden op het terrein van de Kasteelse Bossen in Horst.

Oranje gebak
Met een
lekker zachte
fruit smaak

HORST • MAASBREE

René Poels, Rob van Hove en Ysbrand Chardon bekijken de maquette
Ysbrand Chardon was vereerd
om de maquette te mogen onthullen en was onder de indruk van dit
Noord-Limburgs initiatief. Hij vertelde
dat het een uitstekend idee is om
kinderen en jongeren in contact te
brengen met andere culturen zodat
er minder vooroordelen zijn en
meer verbroedering. Hij hoopt dat
ooit Ajax tegen Feijenoord bij het
Wereldpaviljoen kan spelen, zonder
dat er incidenten plaatsvinden. “Als
dat lukt is de droom van René Poels
en zijn medebestuursleden echt
uitgekomen,” aldus Chardon.

We zijn op zoek naar
een miljonair
Poels vertelde dat medio juni het
moment is waarop bekend wordt
gemaakt of het Wereldpaviljoen inderdaad haalbaar is. Woningcorporatie
Wonen Limburg is bereid om te investeren en te bouwen mits de stichting
de exploitatie rond krijgt. “Daar zijn
we nu keihard voor aan het werken
en dan is het handig als een miljonair
met een gouden hart een handje
meehelpt. Nu de maquette van het
Wereldpaviljoen onthuld is door een
wereldkampioen kan het al niet meer
stuk,” meent Poels.
Het Wereldpaviljoen bestaat uit
twee futuristische gebouwen die op
Venlo Greenpark worden gebouwd
en tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 in gebruik
worden genomen. In het gebouw
komt een educatief belevingscentrum mondiale vorming. Kinderen en

jongeren kunnen in een attractieve
en prikkelende setting beleven hoe
kinderen in andere landen leven.
Het gebouw is een zeer bijzondere
constructie. Er wordt een grote ballon
opgeblazen, waarover beton wordt
gespoten. Als het beton is uitgehard,
kan de lucht uit de ballon en staat
het gebouw. Volgens initiatiefnemer
en voorzitter René Poels van het
Wereldpaviljoen is het een uniek
gebouw. Een centrum waar kinderen bagage krijgen om als wereldburgers de toekomst in te gaan.
In het Wereldpaviljoen komt een
mondiale theatervideoshow en een
wereldrestaurant. Het idee van het
Wereldpaviljoen komt uit de koker
van SOS Meerlo-Wanssum. Mondiale
groepen uit Noord-Limburg, de Regio
Venlo, provincie Limburg en COS
Limburg (Centrum voor Internationale
Samenwerking), ondersteunen het
idee. Ook het basisonderwijs in
Noord-Limburg en het CITAVERDE
College werken mee aan de realisering van dit paviljoen, dat ook na de
Floriade blijft bestaan.

Er is veel steun en
support uit de hele
regio voor het project
Het is het derde permanente paviljoen op Venlo Greenpark. Het gebouw
wordt 12 meter hoog, 15 meter breed
en 30 meter lang. Bij de bouw wordt
nauwelijks ijzer gebruikt als bewapening. Bedenker en ontwerper van

het Wereldpaviljoen, Rob van Hove,
kwam na de onthulling van de maquette tijd te kort om alle belangstellenden in de VIP-lounge uit te leggen
hoe het bijzondere procedé werkt.

Het gebouw blijft ook
na de Floriade staan
Gedurende de menwedstrijden kwamen veel gasten een kijkje nemen
bij de maquette en lieten ze zich
informeren over de achtergronden
daarvan. Voor meer informatie zie
ook www.wereldpaviljoen.com

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
HENK AARTS
Beleef de barbecue!

Communie...
... barbecue!
vanaf

Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

 34,95

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

€ 7,45 p.p.

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

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Bouwbedrijf
Van den
Braken failliet
Het Horsterse bouwbedrijf
Van den Braken is failliet verklaard.
Bij het bedrijf werken ongeveer 25
mensen.
Van den Braken werd in 1880
opgericht in het Brabantse Oploo.
Het bedrijf was vier generaties lang
een familiebedrijf tot in 2003 Louis
Camps uit Horst het bedrijf overnam.
Hij zorgde ervoor dat Van den Braken
een vestiging kreeg in zijn woonplaats. Eind vorig jaar werd bekend
dat Camps regiodirecteur bij
bouwbedrijf Janssen de Jong werd.
Van den Braken zou worden
overgenomen door Peter Wagemans
uit Hegelsom.

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.
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Busverbinding voor uitgaanscentrum Horst
Stappers uit omliggende
dorpen en gemeenten die in de
weekenden in Horst naar de kroeg
willen, kunnen binnenkort met de

Gewijzigde
aanlevertijden
kopij en
advertenties
In verband met de
naderende feestdagen zijn de
sluitingstijden voor de uitgave van donderdag 6 mei en
woensdag 12 mei gewijzigd.
De tijdelijke aanlevertijden zijn:
Kopij/redactie:
maandag 12.00 uur

Oplage 18.500 exemplaren
Advertenties:
maandag 17.00 uur
Familieberichten:
maandag 17.00 uur
Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
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.

bus. Startend met de Horster voorjaarskermis rijden er iedere zaterdag
speciale uitgaansbussen naar Horst.
De busdienst is een initiatief van

de uitgaansgelegenheden De Lange
en Blok 10 samen met busbedrijf
Het Maasdal in Sevenum. De route
van de bus gaat langs de plaatsen

Helden, Panningen, Maasbree en
Sevenum. Als de stapdienst een
succes is, komt er mogelijk nog
een tweede route vanuit Venlo.

Voorstel: skatebaan bij Anco
Er is mogelijk een nieuwe locatie
gevonden voor een skatebaan in
Horst. Tijdens de raadsvergadering
stelde Roy Bouten van PvdA/PK
voor om de skatevoorziening op het
terrein van Anco te plaatsen.
Volgens Bouten kwam het
plan van de eigenaar van Anco, die
voorstelde om de skatebaan op het
grasveld voor het sportcentrum te
plaatsen. Wethouder Loes Wijnhoven
zegde in de raadsvergadering toe met
de jongeren in gesprek te gaan en de
nieuwe locatie hierin mee te nemen.
De oorspronkelijke skatebaan lag
tussen jongerencentrum OJC Niks en de
Doolgaardschool. Deze moest echter
wijken voor nieuwbouw. De gemeente
ging op zoek naar een andere locatie,
maar na veel voorstellen en rechterlijke uitspraken werd er geen geschikte
plek voor de skatebaan gevonden.

OPSLAGRUIMTE

Carbootsale in Horst

van 250 tot 1000 m2
voor info
06 - 41662871

op 9 en 23 mei
Aanmelden via:
info@carbootsalehorst.nl
www.carbootsalehorst.nl
06-54345123

Gevraagd Standhouders

TE HUUR
IN HORST

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

Rommelmarkt

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

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

Vrijblijvende inlichtingen:
Wendy Claassens . 06-23997730 . Email: was-strijkservice@hotmail.com

Pootaardappelen en zaden
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Alle Potten, Betonbeelden en Cadeau
artikelen 50 % KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Vers uit eigen kwekerij Medinilla
(kamerplant). Iedere vrijdag verkoop
particulieren van 14.00 tot 17.00 uur,
Klassenweg 47 Sevenum
Ze zijn er weer, uit de volle grond:
HEERLIJKE VERSE ASPERGES
Mts Verhaeg Kranestraat 38 Horst
Tel 077 3986590
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Antonius Marijn
26.04.2010
Ron Frencken en Maartje Rongen
Leopold Haffmansstraat 82
5961 DX Horst
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Kim trekt aan de haren van Juul. Waarop Juul zegt:

“nou niet mijn haren eraf knippen!”
Wij hebben op sommige dagdelen nog plaatsen vrij!

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

“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

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

RE

e!

Lisa
Lisa Elina Bartina Veronique
15-04-2010
José & Martine Klaassen
Hombergstraat 4
5963 AJ Hegelsom
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Gemeente vraagt oordeel RvS in wijziging
bestemmingsplan

Uitbreidingsplannen de locht
stuiten op bezwaar
Het is deze maand twintig jaar geleden dat Museum De Locht in Melderslo de deuren opende. Tot voor enkele
jaren afficheerde De Locht zich als streekmuseum, maar die naam dekt nog maar deels de lading. De Locht is
namelijk ook nationaal asperge- en champignonmuseum en wil binnenkort ook dienst gaan doen als nationaal
museum voor de glastuinbouw. De uitbreidingsplannen stuiten echter op verweer van aanpalend varkenshouder
Theo Willems.
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl

Situatieschets van de voorgenomen uitbreidingsplannen

het

maashotel

Cuisine de la Meuse

het

Anderhalf jaar geleden diende
het museumbestuur uitbreidingsplannen in bij de gemeente. Museum De
Locht kocht hiervoor een aangrenzend
grondperceel van twee hectare aan.

Gemeente vraagt
Raad van State om
oordeel
Op het perceel wil het museum
onder andere een nieuwe ontvangstruimte, een museum met aandacht
voor de innovatie in de champignonteeltsector en een separaat aspergemuseum neerzetten. Daarnaast
wordt de historie en toekomst van de
glastuinbouw uitgebeeld en worden
er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.
De entree van het museum wordt
verplaatst naar de Broekhuizerdijk.
Gemeente en provincie staan positief
tegenover het voorgestelde uitbreidingsplan en hebben de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging inmiddels
goedgekeurd.

Een jaar geleden werden alle
omwonenden in De Locht uitgenodigd voor een hoorzitting waarbij
Jan Hulsen, bestuursvoorzitter van
Stichting Museum De Locht en wethouder Leon Litjens tekst en uitleg
gaven. De reacties werden gepolst en
de vragen van omwonenden werden
beantwoord. Uiteindelijk kon aan
nagenoeg alle wensen van de omwonenden tegemoet worden gekomen.
Toen de uitbreidingsplannen, waarvoor een bestemmingsplanwijziging
noodzakelijk is, bij de gemeente
waren ingediend, tekende varkenshouder Theo Willems daartegen tot
twee maal toe protest aan.
Zijn bedrijf ligt in de nabije omgeving
van het perceel waarop Museum De
Locht wil gaan uitbreiden. Willems
geeft als reden voor zijn bezwaar
aan dat de voorgenomen uitbreiding
volgens hem niet strookt met de
geurwetgeving en met uitspraken
die rechters eerder in vergelijkbare situaties hebben gedaan. De
varkenshouder zegt verder al een tijd

de de
la Meuse
De herfst doet de bomen en struikenCuisine
kleuren,
kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
geleden aan de gemeente te hebben
hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
gevraagd om met hem mee te den- De herfst zijn
doet de bomen
envroeg
struiken
kanveranderen
weer aan.
Ook en
ditkleur:
seizoen kent
hertegebraad
met een
winterskleuren,
garnituur. de
Ookkachel
de wijnen
van smaak
ken en om te zoeken naar faciliteiten zijn hoogtepunten.
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
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wacht op antwoord
gemeente

Willems zegt een voorstel voor
een oplossing te hebben gedaan en
nu te wachten op antwoord van de
gemeente. Wethouder Litjens erkent
dat er op ambtelijk- en op bestuurlijk niveau regelmatig overleg is
gepleegd met Theo Willems,
maar dat er op dit moment nog
geen oplossing is gevonden voor
het probleem.
De gemeente heeft de Raad van State
gevraagd een oordeel te vellen
over de ingediende bestemmingsplanwijziging. Over enkele maanden
wordt de uitspraak verwacht.

Van Rooij ofﬁcieel burgemeester
Kees van Rooij is door de koningin officieel benoemd als burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas.
In maart werd Van Rooij al voorgedragen voor de burgemeesterspost. Zijn formele burgemeesterschap gaat in op
maandag 3 mei.
Van Rooij werd in 2005
burgemeester van de toenmalige
gemeente Horst aan de Maas.
Na de gemeentelijke fusie per
1 januari 2010 werden de burgemeesters van de drie gefuseerde
gemeentes formeel ontslagen en
werd er een procedure in gang gezet voor een nieuwe burgemeester.
In de tussentijd was Van Rooij de

waarnemend burgemeester van
de fusiegemeente.
Naar eigen zeggen verandert er
niet veel voor Van Rooij. “In feite
is er geen verschil tussen de taken
van een waarnemend en een
formele burgemeester, maar je
opereert toch iets meer terughoudend als je niet officieel bent
benoemd.”

maashotel

Kees van Rooij vindt het eervol
dat hij opnieuw is benoemd, maar
gaat het niet uitbundig vieren.
“Na mijn officiële installatie als
burgemeester in de raadsvergadering
van 18 mei gaan we er nog wel wat
op drinken. Nu gaat het werk nog
gewoon door.”

Onze aanbieding van 6 mei tot 12 mei:
Barbecue start pakket
4 hamburgers + 4 barbecue worsten, samen e
4 gemarineerde halslappen e 4,-

7,50

4 gekruide speklappen e 4,60
Hele kilo vleessalade e 6,50
Uw specialist van GLUTENVRIJ BARBECUE VLEES
Zie onze website: www.slagerijvandepasch.nl
Hoofdstraat 11, Meerlo - (0478) 691803 - www.slagerijvandepasch.nl
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DEZE WEEK:

GRATIS
KORTING-CHEQUE

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!

WAANZINNIG!

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

START-UITSTEL
= toekomstzeker

2

JAAR
GARANTIE

375

82 CM TOPKWALITEIT LCD BREEDBEELD TV
•
•
•
•

Digital Crystal Clear voor details, diepte en helderheid.
28,9 miljard kleuren voor prachtige, natuurlijke beelden.
Active Control optimaliseert de beeldkwaliteit, ongeacht de bron.
Incredible Surround voor nog meer audio-plezier.

45

SYNN-LUX

L.

215 LITER KOEL /
VRIES COMBINATIE

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

.

0L

17

Na inlevering Korting-Cheque

STUNTPRIJS!

2

GARANTIE

774

OP=OP!

119 CM FULL HD Na inlevering Korting-Cheque
BREEDBEELD LCD-TV
•
•
•
•

De beste beeldkwaliteit dankzij Full HD techniek.
Resolutie van maar liefst 1920 x 1080.
Clear Voice II voor magniﬁeke geluidsweergave.
3 HDMI aansluitingen.

39x OPTISCHE ZOOM
800.000 PIXELS

499
399

168

Na inlevering Korting-Cheque

•
•
•
•

Opnemen op een SD/SDHC geheugenkaartje.
Konica Minolta lens met 39x optische zoom.
One touch Upload naar YouTube™.
Eenvoudige Laser Touch bediening.

GEEN AFVOER
NODIG!

289

275

6 kilo =

20% extra

Na inlevering Korting-Cheque

6 KILO GROTE CONDENSDROGER

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

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

5
19

L.

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

3
Programma’s

699
599

199
129

69

NIEUW!

Handige USB aansluiting, ingebouwde radio met RDS.
HDMI upscaling voor een perfecte beeldkwaliteit.
Dolby Digital, Dolby Digital+, DTS.
Geschikt voor DVD+R(W), DVD+R Double Layer, CDR(W), DivX, MP3, WMA, JPEG, CDG.

•
•
•
•

No Frost = nooit meer ontdooien!
Invriescapaciteit: 20 kilo / 24 uur.
Maximale bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur.
Max Space vrieslade = tot 70% meer inhoud.

OP=OP!

3.3x OPTISCHE ZOOM
6.35 CM LCD-SCHERM

299
199

75

DIGITALE FOTOCAMERA
•
•
•
•

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

399
349

12
Couverts-inhoud

484

TOPKWALITEIT Na inlevering Korting-Cheque
195 LITER NO FROST VRIESKAST

10 MEGAPIXELS

187

Na inlevering Korting-Cheque
KRACHTIGE
5.1 HOME CINEMA SET

•
•
•
•

499
399

Links/rechts
draaiende trommel

Na inlevering Korting-Cheque

COMPACT NOTEBOOK

399
299

349
249

Na inlevering Korting-Cheque

XXL Vulopening

GARANTIE

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.

850
WATT!

DIGITALE
SD-KAART VIDEOCAMERA

40% extra

XXL

1800 WATT STOFZUIGER
•
•
•
•

WASAUTOMAAT
vanaf € 245

JAAR

1800
1399 WATT
1099

3x

JAAR

7 kilo =

KRACHTIG!

OP=OP!

119
CM
Digitale scartaansluiting

Na inlevering Korting-Cheque

TOEREN

WEBCAM

399
299

199

395

1400

HARDE SCHIJF

•
•
•
•

599
499

SUPER ZUINIG!

Waterbeveiliging

160 GB

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

2x

599
469

AANKOOPBEDRAG

295

Waterbeveiliging

Na inlevering Korting-Cheque

AAA KLASSE VAATWASSER
•
•
•
•

Programmakeuze door symbolen.
Weergave programmaverloop.
Geïntegreerd verwarmingselement.
Meervoudige waterbeveiliging.

*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 2 mei 2010).

Digitale scartaansluiting

Korting-Cheq
ue

MAXIMAAL 1 PER ARTIKEL

ORANJE FESTIVAL
82
CM

KNIP UIT E
N LEVER IN
!!

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

m280410
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Kids-Aspergeseizoen
geopend in Toverland
In attractiepark Toverland werd op dinsdag 27 april het ’Kids-Aspergeseizoen’ geopend met een aspergequiz.
Wessel van de Pol uit Alphen won de quiz en werd gehuldigd als Aspergekid 2010.
De quiz werd gepresenteerd door de tweeling Jasper en Marius Gottlieb, bekend als Flip en Tobias van Hamel uit de
jeugdserie Spangas. Drie basisscholen
initiatief van Aceera uit Hegelsom, een is die op veel verschillende manieren
deden mee aan de quiz. Wessel haalde projectbureau voor de aspergebranche. te bereiden en te eten is. Daarnaast
voor zijn basisschool in Alphen de
staat de asperge steeds vaker op het
Bart Benders van Aceera: “Het doel is
prijzenpot van 350 euro binnen.
doordeweekse menu, waardoor ook
om kinderen te laten zien, ruiken en
meer kinderen asperges eten.”
proeven dat de asperge een groente
Het Kids-Aspergeseizoen is een

Van der Hulst
Rozenkwekerijen B.V.
Voor onze drie kasrozenkwekerijen in Meterik en America zijn
wij op korte termijn op zoek naar:

Full-time medewerker
Enthousiast, gemotiveerd en geen 9 tot 5 mentaliteit is voor
ons veel belangrijker dan ervaring of opleiding. Aan deze baan
is een weekendrooster gekoppeld. Het gaat hier om een
zaterdag- en zondagochtend in de vier weken.

Part-time medewerker
Vacature is gelijk aan bovenstaande omschrijving. Het gaat
hier om vijf ochtenden in de week. Het aantal uren komt
hiermee op circa 27 per week inclusief weekendrooster.

Winnaar Wessel van de Pol (midden). Foto: Marieta Vlemmix fotografie

Twee hennepkwekerijen opgerold
De politie Limburg-Noord heeft
dinsdag twee hennepkwekerijen in
de Gemeente Horst aan de Maas
opgerold. In een pand aan de
Californischeweg in Grubbenvorst
werd een kwekerij met 100 planten

aangetroffen. Daarnaast was er in
de meterkast gerommeld met de
elektriciteit. De 50-jarige bewoner
is aangehouden.In America werd
eveneens hennep gevonden. In
een pand aan de Eghaam stonden

ongeveer 275 planten. Ook hier
waren in de meterkast aanpassingen
doorgevoerd, maar er zijn nog geen
aanhoudingen verricht. De apparatuur en planten uit beide kwekerijen
zijn vernietigd.

Scholieren/studenten
Voor weekend- en vakantiewerk, vanaf 14 jaar.

Solliciteren kan door:
- bellen naar: 077-4642097
- langs te komen: Hazenkampweg 25, 5964 PE Meterik
- een cv naar bovenstaand adres of naar
van.der.hulst.rozenkw@wxs.nl te sturen.

Art Art
is vormgegeven
is vormgegeven
door
door
Phoenix
Phoenix
Design.
Design.

Bij FʼAcère Hair & Visagie werken wij met een
enthousiast team van hairstylisten. De persoonlijke
benadering, de kwaliteit en de servicegerichtheid naar
iedere klant staat bij ons hoog in het vaandel.
Onze stylisten zijn goed opgeleid en weten als geen
ander welk kapsel bij u past.
FʼAcère Hair & Visagie groeit,
wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste collega

hairstylist

voor 23 uur per week. Tevens is er de mogelijkheid
om opgeleid te worden tot visagist.
Wij zijn ook nog op zoek naar naar een

junior stylist a of b

voor 2 dagen in de week die de BOL opleiding volgt
of gaat volgen.
Spreekt onze werkwijze jou aan, herken jij jezelf in ons
proﬁel en wil je werken met een jong enthousiast team?
Reageer dan per e-mail of schriftelijk.
Stylisten van nature

FʼAcere Hair & Visagie • Kabroekstraat 1
5966 NW, America • E: info@facerekapsalon.nl

Eerste fase
aanleg
rotonde
afgerond
De eerste fase van de
aanleg van de nieuwe rotonde
aan de Handelstraat, Pastoor
Debeijestraat en de Stationsstraat
in Horst is afgerond. Om deze
kleine mijlpaal te vieren werden
de bouwvakkers getrakteerd op
een stuk vlaai van de redactie
van HALLO Horst aan de Maas.

Uw oude televisie
is tot  300 waard!
Perfect
Perfect uitgerust.
uitgerust.
Gewoonweg
Gewoonweg meer
meer comfort.
comfort.

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

Art SL presenteert Loewe een tv-toestel in ultraslank Slimline-design. Ondanks de geringe diepte
Met
Art SL presenteert
Loewe
een tv-toestel
in ultraslank
Slimline-design.
Ondanks
de geringe
diepte
BijMet
aankoop
van
een
Loewe-televisie
uitfuncties
de
Modus-,
Xelos-,
van
minder
dan 90 mm
moet
deze
tv
niet onderdoen
op het
vlak van
en uitrusting.
Van
Full-HDvan minder
90 mm moet
deze tv niet onderdoen
op het vlak van functies
uitrusting.
Van
Full-HDresolutie
totdan
innovatieve
100Hz-technologie
en 24p-bioscoopweergave:
alles isenaan
boord. De
ontvangst
resolutie
tot innovatieve
100Hz-technologie
24p-bioscoopweergave:
alles is aan boord.
Demaar
ontvangst
Connectof
Art-reeks
prijsvoordeel
tot
van
HDTV-beelden
is geïntegreerd,
net als ontvangt
deen
opname
ervanu
viaeen
een hardeschijfrecorder
van
liefst
van
geïntegreerd, net
opname ervan via een hardeschijfrecorder van maar liefst
250 HDTV-beelden
GB. Ontdek alleismogelijkheden
bij als
uwde
Loewe-handelaar:
mogelijkheden
300 in ruil
uw oude televisie.
250 GB. Ontdek alle
bij uwvoor
Loewe-handelaar:

Actie geldig van 1 april tot en met 30 juni 2010.

Actievoorwaarden beschikbaar bij uw Loewe-verdeler.

home
home of
of electronics
electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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De tuinarchitect kent uw tuin en vertaalt uw
wensen in een beplantings- en bestratingsplan

Investeren in passend
tuinontwerp loont de moeite
Wist u dat een border met de juiste heesters minder onderhoud vergt dan een grindpad of bestrating? Of dat
die bepaalde plataan waaronder het zo heerlijk toeven is, stoffen afscheidt waar men allergisch voor kan zijn? Dat
een bessendragende boom weliswaar veel vogels aantrekt, maar dus ook voor veel poepoverlast zorgt? Allemaal
weetjes die deel uitmaken van de vakkennis van de tuinarchitect. Hij of zij is bij uitstek degene die, goed luisterend naar de klant, ter plekke kan beoordelen of en vooral op welke manier de tuin naar wens kan worden
ingericht. Daarbij maakt het niet uit of hem om een ontwerp voor een kleine siertuin van tien vierkante meter of
om een landschapstuin van een hectare groot gaat.
Tijdens het kennismakingsgesprek
krijgt de tuinarchitect een goede indruk van de manier waarop de klanten
wonen en over hun wensen betreffende de tuininrichting. Ook de inrichting
van de tuinen van eventuele buren
speelt een rol. Staan daar bijvoorbeeld
grote bomen die voor veel schaduw
zorgen?

Border vergt
minder onderhoud
dan grindpad
De ligging van het tuinperceel
ten opzichte van de zon, maar ook de
bodemstructuur is van belang voor
het ontwerp van de tuin. Zand- of
kleigrond, een nat of juist een droog
perceel, de beregeningsmogelijkheden

en het hemelwaterafvoer? Allemaal
aspecten die gevolgen hebben voor
het uiteindelijke beplantingsplan.
Nadat de tuinarchitect het perceel
heeft opgemeten, wordt er een eerste
schetsontwerp gemaakt dat vervolgens met de klant wordt besproken.
Mits akkoord volgt daarna het ontwerp
voor het definitieve plan. Alle wensen
op het gebied van beplanting en
bestrating worden hierin verwerkt.
Waarbij de tuinarchitect nuttige
adviezen kan aanreiken, bijvoorbeeld
over hoe er een ruimtelijk effect in de
tuin gecreëerd kan worden. Door te
werken met lage en hoge struiken en
bomen wordt er bijvoorbeeld diepte
in de tuin aangebracht. En natuurlijk
is ook de juiste kleurstelling van het
plantmateriaal van belang. Een goed
advies en een gedegen plan kosten

natuurlijk geld. Maar een onderbouwd
tuinontwerp betaalt zich uiteindelijk
zelf terug, want daarmee voorkomt
men problemen die zich anders al snel
kunnen aftekenen. Planten die verdrogen of die juist wegrotten omdat
ze op een te natte ondergrond staan.
Of met allerlei kunstgrepen proberen
om dat altijd bemoste grasveld toch in
leven te houden. Dan toch maar liever
direct gekozen voor de inzet van een
deskundige. Een garantie voor tien tot
vijftien jaar onbekommerd tuingenot.

TUIN
Solid as a rock
Natuursteen was jarenlang een luxe-artikel. Alleen de ’happy few’
konden zich een granieten of marmeren vloer veroorloven, zeker in de
achtertuin. De vraag naar natuursteen heeft de afgelopen jaren echter een
vlucht genomen, met als gevolg dat het assortiment breder wordt en de
stenen steeds beter betaalbaar zijn, ook voor Jan Modaal.

Garantie
voor jarenlang
tuinplezier
(Met dank aan Robert van Gerven van
Hoveniersbedrijf De Middelpas, Swolgen)

Koi- en vijverweekend
?V!Zg^hZZc
k^hZmeZgiVVclZo^\
kddgVa_ZkgV\Zc
dkZg`d^`VgeZgh

29 april t/m 2 mei

Een tuinterras met Braziliaanse leisteen

Vijvervisvoer
3-Colour. Sticks.
Zak 15 liter

van 12,30 voor

5,95
Koi
20-25 cm.
Per stuk

van 24,95 voor

14,95

Mini drijflichtbollenset
Crystal Ice. Voor vijver en tuin.
5 lichtbollen. Ø 6,5 cm. Met trafo.

van 29,95 voor

12,95
GroenRijk Maasbree
Kanaalweg 7 • 077-4650080
www.groenrijk.nl
Geldig van 29 april t/m 2 mei 2010. op=op

Kant en klare
terrasvijver
Diverse soorten. 4 planten en
2 drijvers in mooie schaal, Ø 40cm.

van 19,95 voor

14,95

Koningin
nedag e
2 mei o
pen 11.0 n zondag
0-17.00
uur

Natuursteen is een verzamelterm
voor verschillende steensoorten die
vanuit de natuur worden verwerkt tot
bouwmaterialen. Iedere steen heeft
een eigen karakter. De ene steensoort
is strak en glad, terwijl de andere een
grovere structuur heeft en daardoor
bijvoorbeeld een verouderde uitstraling krijgt. Rob Alards van Natuursteen
Meterik heeft zo’n dertig verschillende
soorten terrastegels in zijn showroom
liggen. Volgens hem is er voor ieder
type huis een bijpassende terrastegel
te vinden.
Hoewel de steensoorten in
verschillende kleuren beschikbaar
zijn, gaan de meeste mensen volgens
Alards voor zwart of grijs. En zwart
moet ook zwart blijven “Leisteen, basalt en donker graniet zijn op dit moment populair. Dat zijn steensoorten
die kleurvast zijn. Veel mensen hebben
niet in de gaten dat sommige donkere
stenen na verloop van tijd lichter worden. Als je dat niet van tevoren weet,
kan het een hele teleurstelling zijn.”

Geen last meer van
algen
Naast een prijs die flink is gezakt,
is er volgens Rob Alards nog een
reden waarom natuursteen in trek is.
“Natuursteen is een duurzaam product.
Het is onderhoudsvrij, waardevast en

erg praktisch. Je hoeft niet meer ieder
jaar je betontegels schoon te spuiten
met algenreiniger. Natuursteen heeft
geen last van algen. Gewoon af en toe
een keer met een bezem erover en je
bent klaar.”

Een goede legger is
belangrijk
Vanwege de stijgende vraag naar
natuursteen zijn de tegels in steeds
grotere afmetingen te krijgen. Terwijl
enkele jaren geleden de grootste
steen niet groter was dan 50x50
centimeter, zijn er volgens Rob
Alards nu al vloertegels van 100x100
centimeter beschikbaar. “Dat is een
steen van meer dan 100 kilogram.
Het is geen pretje om die te leggen.”
Alards raadt sowieso af om natuursteen zelf te leggen. “Meestal wordt
een vloer door een gespecialiseerd
bedrijf gelegd. Een goede legger is
belangrijk.”
Ook boven de vloer kom je
steeds vaker natuursteen tegen,
zoals in stenen ornamenten, afwerkingslijsten voor vijvers en zelfs brievenbussen. Nieuw zijn matten van
natuursteen die tegen een goedkoop
gemetselde muur worden gelijmd.
Op die manier wordt niet alleen de
vloer, maar ook de muur nog eens
met natuursteen bekleed.
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De tuin
moet weer gezellig worden
Compleet bestrate tuinen met een buxusheggetje eromheen zijn
passé. Nu de economische crisis weer op zijn retour is, moet het weer
ouderwets gezellig worden in eigen tuin.
Voor de een is het een plek
waarin hij dagenlang vol overgave kan werken, op zoek naar de
ideale mix van planten, bomen en
struiken. voor de ander met wat
minder tijd moet het vooral makkelijk in onderhoud zijn: de tuin.
Veel of weinig tijd, de tuin is hoe
dan ook een belangrijke plek om
in te leven. Vandaar dat men voor
de tuin meer en meer op zoek gaat
naar dezelfde eigenschappen die
een huis ook moet bieden: geborgenheid en gezelligheid.
Volgens Bas Ewals van
Tuincentrum Sevenum is dat in zijn
winkel goed te zien. “Een aantal
jaren geleden legde men een tuin
vol met grind of klinkers en zette
er een heggetje omheen; lek-

Kruiden worden steeds populairder in de tuin
Advertorial

Koi- en Vijverweek bij Groenrijk Maasbree

Hoewel ze op het eerste gezicht niet zo aaibaar zijn als honden of
katten, worden Koi (ook wel: ’Nishikigoi’ of gekleurde karpers) door steeds
meer mensen als volwaardige huisdieren beschouwd. Van de naar schatting
2 miljoen vijvers in Nederland en België worden er zeker 200.000 door Koi
bewoond. Alles over vijvers en Koi is van 27 april tot en met zondag 2 mei
te vinden tijdens de Koi- en Vijverweek bij GroenRijk Maasbree.
Tijdens de Koi- en vijverdagen
kunt u bij GroenRijk Maasbree veel
informatie vergaren op het gebied
van vijvers en het houden van Koi’s.
Op Koninginnedag, zaterdag 1 en

zondag 2 mei zal er ook een heuse
Koi-specialist aanwezig zijn in de naam
van Wil van Helden. Wil is al jaren
actief om de gezondheid van de Koi te
bevorderen; hij doet dit door het

geven van advies op het gebied van
waterkwaliteit, filteradvies en Koicontroles. Op deze dagen zal Wil al
uw specialistische vragen op dit
gebied beantwoorden.
Naast advies en informatie staan
de Koi- en Vijverdagen bij GroenRijk
Maasbree ook in het teken van leuke
acties. We hebben dit jaar hele leuke
artikelen voor hele scherpe prijzen!
Wat dacht u van een lichtbollenset, 5
lichtbollen voor in de vijver of in de
tuin van 29,95 voor 12,95 of een echte terrasvijver vol met planten voor
maar 14,95. U ziet, zelfs zonder vijver
kunt u profiteren tijdens deze dagen.
Ook hebben we een hele mooie maat
Koi in de aanbieding, speciaal op deze
dagen de maat 20-25 cm van 24,95
voor 14,95! Dit is dé kans om ook in
uw vijver de rustgevende, dierbare
Koi te laten rondzwemmen!
Het houden van Koi schenkt de
liefhebber voldoening in velerlei
opzichten. Koi zijn levende wezens
die relatief weinig zorg vereisen (mits
de juiste voorwaarden in de vijver
zijn geschapen) en die geen schade
ondervinden als deze zorg voor een
dag ontbreekt. De kleurenpracht van

een Koi, bij afmetingen van soms
wel meer dan een meter lengte,
is ongeëvenaard. En wie rustig bij
de vijver staat en de vreedzame,
elegante zwembewegingen van de
Koi op zich laat inwerken, zal zich van
de alledaagse stress bevrijd voelen.
De Koi is daarom een dierbaar sieraad
voor de vijver.
Wie met deze majestueuze dieren wil kennismaken, komt tijdens
de Koi- en Vijverdagen naar GroenRijk Maasbree. De prachtige vissen
gedijen natuurlijk het beste in een
optimaal vijverklimaat; tijdens deze
dagen kunt u het water uit uw vijver
gratis laten testen.
Kom ook naar GroenRijk Maasbree en u bent weer volledig op
de hoogte van de nieuwste trends
op vijvergebied. Koninginnedag en
zondag 2 mei zijn wij extra open van
11.00 tot 17.00 uur.

Groenrijk Maasbree, Kanaalweg 7
(077) 465 00 80, www.groenrijk.nl

ker makkelijk. Nu maken mensen
liever een eigen oerwoudje in hun
eigen tuin. Een aantal jaren terug
verkocht ik bijvoorbeeld nauwelijks
siergrassen, nu zijn het de best
verkopende planten.” Ondanks dat
de meeste exotische planten als
palm- en olijfbomen de afgelopen strenge winter niet hebben
overleefd, verkopen die volgens
Ewals nog steeds bijzonder goed.
“Mensen gaan misschien wat minder op vakantie, maar willen dan
wel kunnen genieten in hun eigen
tuin.”

Een eigen oerwoudje in je tuin
De biologische trends van puur
en eerlijk zijn doorgedrongen tot in
de achtertuin. Voor velen is de tuin
inmiddels een plek om niet alleen
te genieten, maar ook om uit te
eten. De tuincentra liggen daarom
vol met talloze soorten kruiden,
maar ook allerlei groente- en
fruitplanten. Geen grote appelbomen, maar vooral kleinfruit zoals
tomaten, bessen en aardbeien. “De
oogst van die planten is waarschijnlijk niet genoeg voor een hele
maaltijd, maar veel mensen vinden
het leuk om vruchten uit eigen tuin
te plukken en op te eten”, aldus
Ewals. “Op die manier staan er niet
alleen een heleboel planten in je
tuin, maar hebben ze ook nog een
bepaald nut.”

Het verlengde van
de woonkamer
Bij het tuinmeubilair zijn stoelen en tafels van gerecycled materiaal in opkomst. Een set gemaakt
van oude steigerplanken past
prima in het ’groene’ plaatje. Toch
loopt het volgens Ewals niet storm
voor dat type meubels. “Mensen
kiezen liever voor kwaliteit, een
tuinset dat tien jaar meegaat.”
Vandaar dat het meubilair nog
vooral donker van kleur en strak
van vorm is.
De tuin is voor veel mensen het
verlengde van de woonkamer. Luxe
barbecues en buitenkeukens zijn
daarom sterk in opkomst. Zo kan
men gezellig in de eigen tuin eten,
van de zelfgekweekte tomaatjes.

Tuin- en bestratingspecialisatie

Tuinontwerp
Tuinaanleg
Minigraver / Miniloader
Kunstgras
(Sier) bestrating

Hof van Meterik
Nieuwstraat 134
5961 HG Horst
T: 06 10 79 29 92
E: info@tuin-bestrating.nl
www.tuin-bestrating.nl

Tuinontwerp op maat
Al vanaf € 270

1e vrijblijvende gesprek

GRATIS
077-398 1689
www.hofvanmeterik.nl
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Een tuin moet
harmonisch zijn
Van elke tuin, groot of klein, is iets moois te maken. Theo en Nel Verheggen uit Lottum zijn echte tuinliefhebbers en hebben hun ziel en zaligheid in hun tuin liggen.

TUIN
zijn wisselende kleuren belangrijk, zo
voorkomt men te donkere plekken.
Elke tuin heeft blikvangers nodig die
met groenblijvende heesters gemakkelijk te realiseren zijn en die maken
een tuin warmer, zeker in de winter. Let
daarbij wel op de verhouding huis, tuin
en omgeving, zij vormen samen een
harmonisch geheel.

Een tuin
is een beleving
en daar horen
bloemen bij

Nel en Theo Verheggen kunnen niet zonder hun tuin
Volgens het echtpaar is de ligging
van een tuin belangrijk. Heeft men een
tuin op het noorden of zuiden liggen?
Daarbij is de grootte belangrijk en de
verhouding in lengte en breedte. In een

grote tuin mogen bomen, heesters en
vaste planten, mits de verhoudingen
kloppen. In een kleine tuin hoort een
kleinere boom want een boom vormt
als het ware het ‘dak’ van een tuin. Op

die manier wordt diepte gecreëerd,
zowel in hoogte als in vlakte.
Afhankelijk van eigen smaak kan
men kiezen voor een groene tuin of
een verzameltuin. Bij een groene tuin

In een verzameltuin zijn vaak
bloemen terug te vinden. Dat is ook
logisch volgens het echtpaar Verheggen
want een tuin is een beleving en daar
horen bloemen bij.
Tegenwoordig zijn Rambler rozen
weer helemaal in. Een Rambler is een
klimroos met heel veel bloemen in
grote trossen. Ze bloeien slechts éénmaal per jaar, maar zijn zeer geschikt
voor bogen en pergola’s. De sterke
uitlopers kunnen zes meter lang worden en zijn gemakkelijk te leiden. Na
de bloei, kleurt een Rambler de tuin in
het najaar met duizenden kleine rode
bottels. Het zijn dan allerlei vogels die
daar weer van profiteren.

Een gewone struikroos heeft per
dag minimaal zes tot zeven uur zon
nodig. In de Rozenhof in Lottum staan
superrozen, gezond en zonder bestrijdingsmiddelen opgetrokken. De namen
van de rozen staan daarbij vermeld en
iedereen kan daar gratis ideeën opdoen
voor rozen in zijn of haar tuin. Bij lagere
struikrozen is het verstandig deze te
combineren met kleine vaste planten
zoals bijvoorbeeld salvia’s, lavendel of
tuingeraniums.

De dahlia
is weer terug van
weggeweest
Een trend die steeds meer terugkomt is het gebruik van fellere kleuren
en siergras. Bedenk daarbij wel dat in
een kleine tuin klein siergras hoort. Ook
de dahlia’s zijn weer helemaal in. Deze
plant geeft prachtige bloemen van half
juni tot de tijd dat het gaat vriezen.
En voor wie luizen tegenkomt in zijn
planten, geen nood, dat probleem lost
zich vanzelf op. Een stevige regenbui en
de meeste luizen zijn verdwenen.
Als bemesting in hun tuin gebruikt
het echtpaar Verheggen meestal
Culterra. Dit is een samengesteld
organische meststof en kan zonder
problemen gebruikt worden voor bij
planten en op het gazon. Eén maal
per jaar bemesten is voldoende. Zowel
planten als ook het gazon doen het er
uitstekend op. Bovendien is Culterra
bij lange na niet zo duur als andere
meststoffen.

Een tuin
heb je voor jezelf
Maar hoe men een tuin ook
inricht, laat je niet teveel leiden door
trends. Een tuin heb je voor jezelf en
wat jij mooi vindt moet je doen. Kijk
goed rond, neem het in je op en doe
daarmee je voordeel en koop alleen
goede planten die te verkrijgen zijn bij
tuincentra.

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

Mega Sale Tuinmeubilair!
Op vrijdag 30 april en zaterdag 1 mei
van 10.00 tot 16.00 uur
Nu met n
ge
Restanten kwaliteits-tuinmeubilair van teak, kor tin
vlechtwerk, strekmetaal, kunststof etc.

tot

80%!

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

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

Terrastegels • Binnen tegels • Tafels • Sanitair
Afdekplaten/petjes • Vensterbanken • Raamdorpels
ruim 400 soorten leverbaar!

Jacob Merlostraat 24-26, Horst www.pmfurniture.com

www.natuursteenmeterik.nl
Bezoekadres: St. Jansstraat 45, 5964 AB Meterik, tel. (06) 52 63 17 01
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Natuurlijke materialen in combinatie met kleurrijke accessoires

De tuin als verlengstuk van
het woonhuis
Woonhuis en tuin, ze worden steeds vaker als een twee eenheid
beschouwd. Zodra het weer het toelaat willen mensen genieten in de
buitenlucht. De woonkamer gaat vloeiend over in terras of tuin en mensen
houden hier bij de inrichting van beide rekening mee.
Regelmatig wordt ervoor gekozen
om de kamervloer van de woonkamer
of de serre naadloos over te laten
lopen in het terras of de tuin. De
eettafel met stoelen, bankstel en
fauteuils die buiten gebruikt worden
kenmerken zich door een natuurlijke,
rustige uitstraling en zijn weersbestendigheid. De traditionele witte
plastic tuinstoelen komen duidelijk in
het gedrang. Meubilair met een
natuurlijke uitstraling of zwart geverfd
voeren qua kleurstelling op dit
moment de boventoon. Waren
hardhouten tuinmeubels de afgelopen
jaren vooral in zwang, tegenwoordig
maken meubels van bamboe, gecoat
metaal of weersbestendig riet hun
opwachting.

Meubels
van bamboe, metaal
of riet
Naast het ontspannen in de tuin,
willen mensen ook graag het aangename met het nuttige verenigen. Na
een lange werkdag bij stralend weer
nog urenlang in de keuken doorbrengen? We kiezen liever voor de bereiding van een maaltijd in de tuin. Dit
verklaart mede de enorme opkomst
van mobiele buitenkeukens. We zien
ook steeds meer eettafels in de tuin
verschijnen.

Hard roze is trend in
accessoires
Tafels die sfeervol worden gedekt
door gebruik te maken van gebruiksvriendelijke, fleurig getinte accessoires
waarbij hard roze (fuchsia) dit jaar de
trend zet. De keuze aan accessoires is
zeer ruim. Bestek, servies en glazen zorgen voor kleur en passen uitstekend bij
een meubilair met natuurlijke uitstraling.
Er zijn bijvoorbeeld onbreekbare plastic
wijnglazen die niet van echt glas te onderscheiden zijn. Ook zijn er dubbelwandige drinkglazen die ervoor zorgen dat
drankjes langer koel blijven, al helemaal
als ze onder een fleurige tafelparasol
(ook zo’n nieuwe trend) worden gezet.

Gebruiksvriendelijk
bestek,
servies en glazen
Tenslotte nog een absolute aanrader voor mensen die het buitenleven
koesteren… de Lampe Berger. Dit is
een mooi vormgegeven glazen tafellamp waarin diverse parfums kunnen
worden gestookt. Deze lamp geeft,
naast licht, een heerlijke geur af die
rook-, kook- en huisdiergeuren verdrijft
en die tevens hinderlijke insecten op
afstand houdt.
(Met dank aan Gerry Wijnands van Bonikki
living & giving, Horst)
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Uw ideale
partner
voor tuin en bestrating

DE MIDDELPAS

www.hallohorstaandemaas.nl

Workshop Bloemschikken
5 mei kinderworkshop
(Moederdag)
6 mei moeders & (grote)
dochters

Hortensia ‘s (125 soorten)
De nieuwste maar ook
mooie oude vergeten soorten!

Ook veel srt. viburnum en andere
heesters (ook op stam) Hosta’s , vaste
planten (ook niet alledaagse) v.a. € 1,00
Klimop, grassen en bamboe

077-398 1689
www.hofvanmeterik.nl

advertentie 22 april.indd 1

22-04-2010 11:07:50

Meer info:

www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg, Maasbree
Zaterdag’s geopend
van 9.30-16.30 uur of bel:
06-40327108 / 077-4653283
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Nieuw restaurant in Broekhuizen

Het Maaspaviljoen
Wanneer de verbouwing meezit opent restaurant Het Maaspaviljoen in Broekhuizen op Koninginnedag zijn
deuren. Het restaurant is gevestigd in het Brouwershuis. De nieuwe huurder, is het Drenthse echtpaar Mark (40)
en Carla Doornkamp (32). Tot 1 januari van dit jaar was op dezelfde locatie Het Pannenkoekenbos gevestigd.
Het Maaspaviljoen is een restaurant waar naast een pannenkoek
ook à la carte maaltijden geserveerd
worden. Mark Doornkamp: “Het
wordt een plek waar gezinnen met
kinderen zich thuis voelen. Een plek
voor fietsers, wandelaars en mensen
die willen genieten van het prachtige
uitzicht op de Maas. Een rustpunt in
de omgeving met een lekker kopje
koffie al of niet met een
stukje Limburgse vlaai.”

Bakkerij Hendrix
Grubbenvorst stopt
Bakkerij Hendrix in Grubbenvorst stopt met ingang van 1 augustus.
De ondernemer ziet weinig toekomstperspectief voor zijn bedrijf in
bedrijf in Grubbenvorst.

Er valt elk moment
van de dag wat
te zien

Het echtpaar Doornkamp met dochter Isa voor hun nieuwe uitdaging
Het echtpaar had eerder een
restaurant op een camping in Drenthe.
Via een kennis uit Meerlo kwamen
Mark en Carla Doornkamp terecht bij
het Brouwershuis in Broekhuizen. Ze
werden op slag verliefd op de locatie
aan de Maas en besloten begin januari
met stichting ‘t Brouwershuis aan tafel

te gaan. Enige tijd later werd de
huuroverkomst door de stichting en
het echtpaar Doornkamp ondertekend.

We waren
meteen verliefd
op de locatie

De uitstraling van het voormalige
Pannenkoekenbos wordt anders.
“We willen een eigentijdse, gezellige
sfeer creëren. Veel schilderwerk is al
gedaan, en er ligt nu een prachtige
tegelvloer. Nieuwe meubels, planten
en decoratiemateriaal maken
Het Maaspaviljoen compleet.” Het
echtpaar is helemaal weg van het
uitzicht op de Maas. “Echt geweldig,
al die schepen. De hele dag valt er
wel wat te zien. Vrachtschepen,
plezierjachten, noem maar op, er
vaart altijd iets voorbij.”
Nu de verbouwing grotendeels
achter de rug is breekt een nieuwe
tijd aan voor Carla en Mark en
dochtertje Isa. De familie Doornkamp
hoopt een nieuw thuis gevonden te
hebben in Broekhuizen.
Een plek waar ze prettig kunnen
werken en wonen.

Proactief werven
voor een snelle match

Bakkerij Hendrix aan de Kloosterstraat stopt op 1 augustus
Het besluit om te stoppen is
voor bakker Jos Hendrix niet
gemakkelijk geweest. “De bakkerij
bestaat al sinds 1933 en is opgezet
door mijn opa, die ook Jos heette.
Mijn vader, Jan Hendrix, nam de
bakkerij in de jaren zestig over. In
1983 heb ik op mijn beurt de
bakkerij van mijn vader overgenomen,” zegt de Grubbenvorstenaar.

De bakkerij
bestaat al sinds 1933
en is opgezet
door mijn opa
Bakkerij Hendrix is een echt
familiebedrijf. Truus Hendrix, de
moeder van Jos, staat al vanaf 1963
in de bakkerswinkel en heeft in al
die jaren vele duizenden klanten
brood en banket verkocht.

De beslissing om met de bakkerij te stoppen, komt niet uit de
lucht vallen. Jos Hendrix zegt dat hij
zich al enige tijd aan het oriënteren
was of hij door zou gaan. Met de
concentratie van winkelactiviteiten
rondom De Zumpel is het doek voor
bakkerij Hendrix gevallen. Er was
ooit sprake van dat supermarkt Jan
Linders naar het terrein van het
voormalige Boerenbondgebouw zou
verhuizen maar die plannen gaan
niet door.
Voor Hendrix zou de verhuizing
van de supermarkt naar het terrein
van de Boerenbond gunstig zijn
geweest. Het terrein ligt namelijk tegenover de bakkerij aan de
Kloosterstraat.
Jan Linders vestigt zich in de nabije
toekomst op de plek waar nu nog
de Rabobank staat. Bakker Hendrix
wil niet zeggen of zijn besluit om te
stoppen daarmee samenhangt.

Accent Flex Services. Dat is voortaan de naam van wat eerst Intervention uitzendburo heette. Wat blijft is de
focus op de regio en de snelle levering van flexkrachten. Nieuw is de aanpak: Accent Flex Services werft proactief
om direct op de vraag flexkrachten te kunnen leveren. Directeur Hans Tange: “Wij zoeken mensen voordat er
vacatures zijn”.

Wij zoeken mensen
voordat er
vacatures zijn
“Hierbij inventariseren we welke
vacatures er kunnen ontstaan als
de onderneming gaat groeien.
Vervolgens zorgen we dat we een
goed beeld krijgen van de bedrijfscultuur. Daarna starten we vrijblijvend de werving, zodat we passende

flexkrachten in ons bestand hebben
als er vacatures ontstaan. Onze klanten zijn daarmee verzekerd van een
uitstekende match. Het snel kunnen
leveren van gemotiveerde, passende
krachten is een kwestie van proactief
werken en werven.”

Eén hecht team
met één belang:
dat van de klant
Voor grotere klanten is er de gespecialiseerde unit Accent Dedicated
Services. De ervaren accountspecialisten zijn het aanspreekpunt
voor alle werving & selectie, het
relatiebeheer en de evaluaties bij de
opdrachtgever. “Zij staan garant voor
een professionele werkwijze en een
oplossingsgerichte houding,” zegt
Hans Tange. “Wij hebben ook een
grote kennis van de regio. Doordat
we ook veel vestigingen in de omliggende kleinere dorpen hebben, zit-

ten we altijd dichtbij onze klanten
en sollicitanten. Toch zijn we één
hecht team met één belang: dat
van de klant.”

Altijd dicht
bij onze klanten
en sollicitanten
Eind maart werd de nieuwe
aanpak geïntroduceerd. Hans Tange
is vol vertrouwen. “De ‘onzekerheid’ in 2010 heeft geen invloed
op onze arbeidsmoraal. Als je niet
weet wat de markt doet, zorg dan
dat de markt weet wat jij doet.
Klanten zullen ervaren dat onze
toegevoegde waarde toeneemt en
dat de nieuwe naam niks afdoet
aan de betrouwbare dienstverlening die we al vijftien jaar bieden.
De komende jaren gaan we Accent
Flex Services in Nederland verder
op de kaart zetten en het netwerk
fors uitbreiden.”

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

Intervention, met vestigingen
in Limburg en Brabant, bestaat al
vijftien jaar. In Horst is een vestiging
in de Kerkstraat. Sinds 2008 behoort
het uitzendbureau tot Accent Jobs for
People, een internationale uitzendorganisatie met ruim 180 vestigingen in België, Frankrijk, Spanje,
Slowakije, Italië en Nederland.
Accent Flex Services werkt vanuit
de vraag van klanten. “De basis van
onze nieuwe aanpak is de company
scan”, legt Hans Tange uit.
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Starters
in de regio
Vershuys.com
Bedrijf
Vershuys.com
Eigenaar o.a. Marwin Dekkers
en Huub Heijer,
Martin Frankort
en Theo Koning
Adres
Tongerlostraat 35
5975 NC Sevenum
Telefoon 0900-8600
E-mail
info@vershuys.com
Website www.vershuys.com
Sector
Online retail
Start
1 november 2009

Vershuys komt naar
de mensen toe
Activiteiten
Vershuys.com bezorgt, vanaf
Fresh Park Venlo, het lekkerste
vers direct vanaf de boer en
producent rechtstreeks aan huis
en bedrijven. Men kan alle
versboodschappen gemakkelijk
online of via de telefoon (09008600) bestellen op www.
vershuys.com. In één klik heeft
men toegang tot de beste verse
groenten, fruit, vlees, brood,
zuivel, bijzondere streekproducten en meer. Rechtstreeks
geleverd van het Brabantse en
Limburgse land van erkende
versproducenten met uitgebreide informatie over afkomst,
smaak, teelt en toepassing.
Dus altijd verser, gezonder en
lekkerder en net zo voordelig
als de supermarkt. Vershuys
bezorgt met eigen gekoeld
transport en eigen chauffeurs
tegen lage vaste tarieven in
heel Limburg en Brabant.
Doelgroep
Iedereen die op zoek is naar
eerlijk en echt voedsel en
gegarandeerd verser en
lekkerder wil eten, maar niet
duurder. Mensen zoeken naar
gemak aan huis, want er
zijn veel leukere dingen
te doen dan de wekelijkse
boodschappen.
Onderscheidend vermogen?
Vershuys komt naar de mensen
toe en voorziet in een steeds
groter groeiende behoefte van
consumenten om gezonder te
eten. Wij leveren producten met
een honderd procent versgarantie. Dat betekent: niet goed,
geld terug. Voor 11.00 uur
besteld, heeft men de producten de volgende dag al vers in
huis. Zo wordt brood in de nacht
gebakken en ovenvers bij
klanten aangeleverd. Men krijgt
via e-mail en sms het exacte
bezorgtijdstip tot op één uur
nauwkeurig. Vershuys bezorgt
aan huis van dinsdag tot en
met zaterdag van 10.00 tot
20.00 uur. Afhalen van
producten door klanten zelf kan
ook bij een aantal verspunten.
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Samen sterk in duurzaamheid

Prime Champ en Den Ouden
Groenrecycling slaan handen ineen
Champignonbedrijf Prime Champ in Horst en Den Ouden Groenrecycling
in Schijndel zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Het doel:
duurzamer ondernemen door gebruik te maken van elkaars producten en
reststromen. Prime Champ gaat compost uit groene reststromen inzetten als
alternatief voor dekaarde.
Duurzaam ondernemen is ‘hot’. Bij
Den Ouden Groenrecycling in Schijndel
wordt het duurzaamheidprincipe al
decennialang in praktijk gebracht; het
bedrijf verwerkt diverse soorten groene
reststromen tot compost. Deze compost
wordt onder meer ingezet als meststof
in de land- en tuinbouw. “Wij zochten al
langer naar een manier om toegevoegde waarde te creëren voor de reststromen die wij verwerken. Zo ook in de
champignonteelt. Deze ambitie sloot
aan bij de zoektocht van Prime Champ
naar alternatieve duurzame grondstoffen voor de productie van champignons”, zegt Berrie den Ouden, algemeen directeur van Den Ouden
Groenrecycling. Dit bedrijf composteert
jaarlijks 350.000 ton groenafval.

De champignons
doen het goed op
deze alternatieve
dekaarde
De bedrijven kwamen met elkaar
in contact via de Co-creatie community
van Rabobank Maashorst, een ontmoetingsplek voor innovatieve ondernemers
in de regio. Na enkele verkennende
gesprekken en een kijkje in elkaars
keuken besloten zij de mogelijkheden
tot samenwerking te onderzoeken.
“Anderhalf jaar geleden zijn we gestart
met proeven om te kijken of compost
uit hoogwaardige groene reststromen,
bijvoorbeeld snoeiafval en houtsnip-

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Laat jouw moeder stralen!
★ Moederdagarrangement (geldig maand mei of op kadobon)
- Rug nek en schouder massage of een mini face treatment
- Gehele dag gebruik sauna’s en zwembad
- Dagmake-up
- Manicure
Totaal: van  97.50 voor

 50,00

★ 10% korting op kadobonnen tot en met 8 mei
(niet op het moederdagarrangement)
★ Gehele maand mei 10% korting op onze gezichtsbehandelingen
★ tijdens de Megakortingsdagen 1 t/m 4 mei 2010
hebben wij 15% korting op Pupa Milano make-up en
Matrix Biolage haarproducten.
Wij zijn 7 dagen per week geopend, ook in de avonden!
Onze prijslijsten kunt u vinden op www.allura.eu
Loopt u gerust een keertje bij ons binnen, u bent van harte welkom!

Kapsalon, Schoonheidssalon, Massagesalon, Manicure,
Pedicure, Metamorfoses, Workshops,
Visagie, Dagarrangementen

Allura Beauty&Spa
(gevestigd in Parkhotel Horst)

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

Sterk in elk merk!
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

pers, kan worden ingezet als alternatief
voor dekaarde in de champignonteelt.
Nu dient veen, een fossiele delfstof als
basis voor deze dekaarde” vertelt Geert
Verdellen, algemeen directeur van Prime
Champ. Prime Champ is met een productie van circa 25 miljoen kilo per jaar één
van de grootste champignonbedrijven
van Nederland. Verdellen: “De champignons doen het goed op deze alternatieve
dekaarde. Ze smaken beter en zijn
langer houdbaar. Ook de ziektedruk is
lager. Mede hierdoor kunnen we zonder
gewasbeschermingsmiddelen produceren. En heel belangrijk: met de inzet van
deze compost kunnen we duurzamer
werken. Daar hechten wij, net als onze
afnemers, veel waarde aan.”

Met de inzet
van deze compost
kunnen we
duurzamer werken

Vanwege deze positieve
resultaten, maar vooral ook
omdat de ondernemers
kansen zien in een verdere
samenwerking, ondertekenden
zij op 6 april een officiële
samenwerkingsovereenkomst.
“Er is voldoende basis om de
komende jaren samen verder te gaan.
Dit hebben we nu vastgelegd”, aldus
Geert Verdellen. De samenwerking
moet op meerdere vlakken gestalte
krijgen.
Berrie den Ouden: “We gaan
bekijken of ook andere producten
van ons kunnen worden ingezet bij
Prime Champ. Andersom willen we
onderzoeken of wij iets kunnen met
de afgewerkte compost die uit de
cellen van Prime Champ komt. Wij
zijn namelijk ook actief op het gebied
van mestverwerking. Door gebruik
te maken van elkaars producten en
reststoffen kunnen we een flinke slag
maken op gebeid van duurzaamheid.”

Haegens Bouw

Beste
winterbouwplaats
Een nieuwbouwproject van 66 appartementen in Nederweert
van Haegens Bouw Horst is door FNV Bouw Zuidoost uitgeroepen
tot beste winterbouwplaats van Limburg.
FNV Bouw reikt de prijs voor
de beste winterbouwplaats
jaarlijks uit. Daarvoor kijkt de
organisatie hoe er door bouwbedrijven wordt omgegaan met de
extreme weersomstandigheden
tijdens de winterperiode. Haegens
Bouw kwam als winnaar uit de bus
omdat het bouwpersoneel goed
was geïnformeerd, winterkleding
was verstrekt, droge en tochtvrije
werkplekken waren gecreëerd en
de bouwplaats goed begaanbaar
was. Het project in Nederweert

wordt geleid door twee
Horstenaren: projectleider Peter
Kleuskens en uitvoerder Theo
Derks. Bij de uitvoering op de
bouwplaats zijn ook nog andere
Horstenaren betrokken. Het
certificaat ‘beste winterbouwplaats‘ werd dinsdag 20 april
uitgereikt aan Harrie van Eck,
directeur van Haegens Bouw Horst.
In 2008 kreeg Haegens voor een
bouwproject in Echt ook al het
certificaat voor de beste winterbouwplaats.

Appartementencomplex
Doolgaard III in gebruik
De zes huurders van het nieuwe appartementencomplex aan de
Doolgaardstraat in Horst kregen dinsdag 20 april de sleutel van hun nieuwe
woning van Wonen Horst. Wethouder Leon Litjens en een van de huurders
verrichtten de opleveringshandeling.
Samen liepen ze door een
‘papieren lift’ de echte lift in en
gingen vervolgens naar de eerste
verdieping. Daar stond in één van
de appartementen de koffie en vlaai
klaar. Aansluitend namen de bewoners
de sleutel van hun nieuwe woning in
ontvangst. Alle huurders kregen van
Wonen Horst een cadeautje: een vlaggenhouder met de Nederlandse vlag.
Het is het derde appartementencomplex dat Wonen Horst in de
Doolgaardstraat heeft gerealiseerd.
Het eerste was ‘de Spitse’, acht huur-

en drie koopappartementen. Daarna
kwam ‘Torenzicht’, 20 huurappartementen en één commerciële ruimte.
Dit derde appartementencomplex
telt acht huurappartementen, twee
kantoorruimtes en een grote commerciële ruimte. Deze laatste staat
nog leeg, net als één kantoorruimte.
Het complex heeft nog geen naam, en
draagt voorlopig nog de ‘werknaam’
Doolgaard III. Hassan Najja, directeur
van Wonen Horst, daagde de huurders uit een passende naam voor het
nieuwe complex te bedenken.
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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.

Hay Toekook

Op een stralende vrijdag ontwaart onze HALLO-verslaggever in het
dorpje Tienray een man op een grasmaaier. Vlakbij een groentetuin is hij
druk doende het aprilgras te maaien. De verslaggever knoopt een gesprekje met hem aan en vraagt de man of hij ‘Geplukt’ wil worden.

Koken met
Jan Cremers

Het echtpaar heeft twee dochters,
Petra van 42 en Sandra is 39 jaar oud
en twee kleinkinderen, Eddy van 6

De man op de zitmaaier is Hay
Toekook, hij is 65 jaar oud en al bijna
44 jaar gehuwd met Nel Smits (61).

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.

Dit gerecht is lekker met witte
rijst of noedels.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Tel. 06 55 12 69 96

Hay zou graag zien dat De Groene
Lantaarn in zijn dorp weer een echt
café wordt. “Dat is best wel een gemis
in Tienray. Niet alleen voor de wat
ouderen maar ook voor de jeugd. Maar
goed, wie weet komt dat nog wel,”
filosofeert hij. Wanneer Hay niet in zijn
tuin, aan het water of achter het groene laken te vinden is, kijkt hij graag
tv. Hij kijkt elke dag naar het nieuws,
sportprogramma’s, natuurfilms en naar
politieke uitzendingen. Met name op
de Duitse zenders volgt hij programma’s waarin schlagermuziek voorkomt.
De enige programma’s die hij aan zich
voorbij laat gaan zijn soapseries, dat
vindt hij maar niks.
Het gesprek nadert het einde
en Hay wil verder met gras maaien.
“Weet je, ik ben een echt zomermens.
Als de lentewarmte komt wordt ik
onrustig; dan moet ik de tuin in, voor
mij het mooiste plekje in Tienray. Als
we dan ook nog als gezin gezond
en gelukkig blijven, hoor je mij niet
klagen,” besluit Hay het gesprek. De
zitmaaier wordt gestart en al kortwiekend vervolgt Hay Toekook zijn weg.

Veul motor-ri-jers kwoame oêt aalle waege,
Noa Grubbevôrs vur Pastoër ziene zaege.
En hoewel ’t zunke scheen,
Veulde menigeen,
Oet d’n hemel toch wat speciale raegen.

Hay Toekook is vrijwel dagelijks in zijn tuin te vinden

9

Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Ik kan mijn
kleinkinderen
gewoonweg niet
missen

HALLO van afgelopen week: Gezegend de weg op

4

woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.

we al gaan, is het meestal naar het
buitenland maar nogmaals, ik kan niet
zonder mijn kleinkinderen, dus blijven
we wat vaker gezellig thuis,” aldus
een trotse opa.

RIX LIMERICK

6

Te koop gevraagd

Hay vist graag en is lid is van de
Tienrayse visclub. “Maar niet alleen
vissen is mijn hobby, biljarten doe ik
ook graag. Eigenlijk vis ik voor de rust
en ontspanning. Heerlijk aan de waterkant turen naar de dobber. En als het
kan natuurlijk op tijd een visje vangen.
De rust en de stilte aan het water doen
me goed. Het gaat me daarbij echt
niet om zoveel mogelijk vissen aan de
haak te slaan,” aldus Toekook.
Biljarten doet Hay bij de biljartvereniging van de K.B.O. in Tienray.
Zo komt hij onder de mensen en hoort
hij tevens de laatste nieuwtjes die in
Tienray de rondte doen.

Naast vissen en biljarten is hij ook
vaak in zijn tuin te vinden. Het onderhoud daarvan doet Hay alleen. “Tja,
ieder zijn werk hè. Ik doe niet zo heel
veel in de huishouding en Nel doet
wat minder in de tuin. Zo hebben we
de taken in en rond huis zo’n beetje
verdeeld,” lacht de 65-plusser.
Op vakantie gaan Hay en Nel
niet zo vaak. “Normaal gesproken
een keertje per jaar maar sinds we
kleinkinderen hebben komt dat er
niet meer van. Niet omdat we niet
op vakantie willen, maar ik kan
mijn kleinkinderen niet missen. Als

Benodigdheden: (4 personen)
1 kilo asperges, geschild
2 lentje-uitjes, schoongemaakt
16 gamba’s, schoongemaakt
2 eetlepels olie
2 eetlepels Japanse sojasaus
2 eetlepels droge sherry
2 eetlepels sesamolie
4 eetlepels geschaafde amandelen
zout
peper

Tip:

Vissen voor de rust
en ontspanning

Tja, ieder zijn werk

Gamba’s met
asperges

Bereiding:
• snijd de asperges en
de lente-uitjes in schuine
stukjes van 1 cm;
• verhit de olie in een wok
en roerbak de asperges en
de lente-uitjes een paar
minuten;
• voeg de garnalen toe
en bak ze even mee;
• voeg de sojasaus, sherry en
enkele lepels water toe
en laat alles op een klein vuur
beetgaar worden tot
het vocht verdampt is;
• breng op smaak met
sesamolie, zout en peper;
• garneer met de schaafde
amandelen.

en Lizzy die 2 jaar oud is. Hay en Nel
wonen graag in Tienray en vinden het
een leuk en rustig dorpje waar ze dan
ook niet meer weg willen.
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Oplossing vorige week:

1

4
4
4

2

6
9

5

8

5
3

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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10% korting
op onze Kermis specialiteiten:
HORSTER CANDY
ROZIJNEN BOTERKRUIMEL
KERSEN LINZERBODEM
RIJSTEVLAAI MET SLAGROOM
Let op: Koninginnedag zijn wij gesloten
Dinsdag 4 Mei zijn wij de hele dag geopend
Bevrijdingsdag 5 Mei zijn wij gesloten

Derix de Echte Bakker wenst iedereen
gezellige Kermisdagen!

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Waar bewaart u de plastic
afvalzak?

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?

Horst aan de Maas is gestart met de gescheiden inzameling van plastic afval. U hebt ondertussen de speciale afvalzakken hiervoor ontvangen. Maar waar kun je die nou handig
bewaren? Op internet wordt er ﬂink over gediscussieerd. Hier wat oplossingen van mensen
die er al langer mee bezig zijn.

Zaterdag 1 mei
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
• Inzameling oud papier Broekhuizen en
Broekhuizenvorst
• 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)

Vrijdag 30 april Koninginnedag
Geen inzameling
(inzameling verplaatst naar 1 mei)

Maandag 3 mei
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 4 mei
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik
Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag
Geen inzameling
(inzameling verplaatst naar 8 mei)
Donderdag 6 mei
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 7 mei
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op vrijdag ingezameld van 11.00 uur tot 18.00 uur)
Zaterdag 8 mei
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Grubbenvorst, Hegelsom, Kronenberg en
Melderslo

• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op zaterdag ingezameld van 09.00 uur tot 12.00 uur)
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

• “Wij hebben de plastic zakken al bijna een
jaar denk ik. We verzamelen het plastic in
de keuken in een klein zakje. In de garage
ligt die grote zak en daar doen we die kleine
zakjes dan in.”
• “Ook ik heb in de keuken een plastic tasje
hangen waar ik het plastic in verzamel. Is
het tasje vol dan gaat het in de verzamelzak
die in de schuur staat. Wij hebben ongeveer
3 à 4 zakken per maand. Het is even
wennen, maar het scheelt veel vuilnis!”
• “Wij wonen in een appartement en scheiden
gewoon het plastic van het overig afval.
Het is niet moeilijk en die drie zakken per
maand bewaren we tijdelijk in de berging.
Zakken goed dichtmaken (anders gaat het
stinken) en eens per maand buiten zetten.
In het begin was het even wennen, maar nu
is het vanzelfsprekend geworden.”
• “Ik heb mijn zak in de berging staan. Ik spoel
vuil plastic wel altijd even af, omdat het toch
en maand in zo’n zak zit.”
• “Ik bewaar de plastic zak totdat hij voor de
helft vol is in de kast en dan gaat hij naar
buiten. Verder probeer ik alles zo klein
mogelijk en in elkaar in die zak te krijgen.

•

•

•
•

Was even wennen, maar eigenlijk is het niet
echt extra belastend.”
“Ik heb de zak in een hoekje van de keuken
staan. Het is wel wat rommelig maar ik
vind het wel goed om te doen. Het is
schrikbarend hoeveel er in gaat.”
“Ik heb voor mijn plastic-hero zak een
goedkope afvalbak aangeschaft bij de
huishoudzaak, deze past er precies in.
Als hij vol is gaat hij dicht en wacht in het
schuurtje tot de ophaaldag is. Wij hebben
2 zakken per 4 weken voor een gezin met
3 personen”.
“Ik heb buiten een prullenbak gezet met de
plastic zak erin.”
“Wij hebben het nu alweer een paar
maanden, en moet zeggen het scheiden
went echt heel snel. En waar we eerst altijd
de grootste moeite hadden om het te redden
met de grijze container hebben we nu altijd
ruimte over, want echt heel veel dingen
zijn van plastic. Wij hebben de plasticzak
in de kelderkast hangen, boven de andere
prullenbakken. Dat gaat prima. De kinderen
waren er ook binnen 2 weken aan gewend
dat het plastic gescheiden moet worden.”

Foto
van de
week!

Sfeervolle hippische evenementen in
Horst aan de Maas!

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.

Sluiting gemeentehuis i.v.m. Hemelvaartsdag
Het gemeentehuis is op donderdag 13 mei
en vrijdag 14 mei a.s. gesloten in verband
met Hemelvaartsdag. Voor aangiften van
geboorten en overlijden kunt u op maandag
17 mei a.s. weer terecht.

Gemeentewerken is op donderdag 13 mei
gesloten, maar op vrijdag 14 mei geopend.
Voor dringende zaken ten aanzien van de afdeling gemeentewerken kunt u contact opnemen
via storingsnummer 06 – 23 49 82 49.

Wie zijn wij?

Linda Hogema
Henk Kemperman

Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Pr. Beatrixstraat 42 te
Horst, door de heer M. van den Munckhof
42 te Horst.
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Bosstraat 37 te
Hegelsom, door de heer H. Lenssen te
Hegelsom.
• Het vernieuwen van een voorgevel van de
loods op het perceel gelegen aan de Steeg
20 te Sevenum, door de heer F.J. Koch te
Sevenum.
• Het plaatsen van een tuinhuis + afdak op
het perceel gelegen aan de Spoorstraat 4 te
Tienray, door de heer J.H.J.J.M. Gerritsen
te Tienray.
• Het plaatsen van een dakkapel op het perceel gelegen aan De Leeuwerik 9 te Meerlo,
door de heer P.A.L.l. Buddiger te Meerlo.
• Het oprichten van een overkapping op het
perceel gelegen aan de St. Jansstraat 40
te Meterik, door de heer J.H.J. Tielen te
Meterik.
• Het plaatsen van een dubbele carport bij
twee woningen op het perceel gelegen aan de
Burg. Cremersstraat 43 (Reuveltweg 35) te
Grubbenvorst, door de heer H.L. Cremers
te Grubbenvorst.
• Het plaatsten van een tuinhuis en terrasoverkapping op het perceel gelegen aan de
Waterstraat 2 te Horst, door de heer P.H.H.
Manders te Horst.
• Het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde van de woning op het perceel
gelegen aan de Griendtsveenseweg 65
te America, door de heer Gretener te
America.

Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een aanbouw op het perceel gelegen aan de Kievitstraat 22 te Horst,
door de heer B. Hoeymakers te Horst.
• Het plaatsen van een hekwerk om de tuin
op het perceel gelegen aan Den Eigen 7 te
Sevenum, door de heer C. van Hoof te
Sevenum.
• Het vergroten/verbouwen van een leefkeuken op het perceel gelegen aan de
Klassenweg 19 te Sevenum, door mevrouw
Willems-Vullinghs te Sevenum.
• Het uitbreiden van een woonhuis met
een keuken op het perceel gelegen aan de
Pr. Beatrixstraat 4 te Horst, door de heer
P. de Wit te Horst.
• Het aanbrengen van een erker op het perceel
gelegen aan de Rector de Fauwestraat 25 te
Meterik, door de heer Peeters te Meterik.
• Het vergroten van een woning op het perceel
gelegen aan de Spoorstraat 44 te Tienray
door de heer S. Hoeijmakers te Leunen.
• Het oprichten van een eetkamer op het
perceel gelegen aan de Stokterweg 19 te
Lottum door de heer M. Emons te Lottum.
• Het vergroten van een woonhuis op het perceel gelegen aan de Horsterdijk 6 te Lottum
door de heer J.W. van Iperen te Lottum.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 29 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, 29 april 2010.

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

RAADSLID SP

Bouwvergunningen

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

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.

RAADSLID D66

Bekendmakingen

NAAM: Linda Hogema
WOONPLAATS: Horst
PARTIJ: SP
EMAIL: l.hogema@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Graag maak ik mij sterk
voor de jeugd en jongeren van Horst aan de
Maas. Plekken om te spelen, maar ook goede
centra voor jeugd en gezin zijn erg belangrijk.
Daarnaast wil ik mij bezig gaan houden met de
zorg. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
verdient aandacht, want daarin zijn nog veel
zaken onduidelijk. Met andere woorden: de
mensen in Horst aan de Maas, daar gaat het
mij om.

NAAM: Henk Kemperman
WOONPLAATS: Horst
PARTIJ: D66
EMAIL: h.kemperman@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Op de eerste plaats voel
ik mij volksvertegenwoordiger en dat betekent
voor mij dat ik de stem van de burgers wil laten
horen in de raad. Dat geldt bijvoorbeeld voor
ons standpunt m.b.t. de intensieve veehouderij.
Burgers zijn daar zeer kritisch over. Wij willen
hierover goede afspraken maken en het landschap open en aantrekkelijk houden.
Ik zal mij ook inzetten voor meer verkeersveiligheid voor de zwakke verkeersdeelnemers en
behoud van de leefbaarheid in de kleine kernen
o.a. door de aanleg van veilige fietspaden en het
behoud van goed openbaar vervoer . Op de derde plaats wil ik mij inzetten voor een duurzame
economie en een duurzame energie-voorziening
door meer gebruik van zonne-energie.

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 tuinhuis/carport aan
de Lottumseweg 61 te Grubbenvorst door
de heer E. Lenssen te Venray.
• Het vergroten van een bedrijfsgebouw
fase 3-4 op het perceel gelegen aan de
Melderslosche Weiden te Horst, door
Verstappen Verpakkingen te Horst.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het uitbreiden van het bedrijfspand op
het perceel gelegen aan de Kronenbergweg
11 te Kronenberg, door W. Willems te
Kronenberg.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 22 april 2010.
Reguliere bouwvergunning
• Het uitbreiden van de vakantiewoning op
het perceel gelegen aan de Vinkenlaan 23 te
Swolgen, door B. Weijmans.
• Het vergroten en verbouwen van een
bedrijfsgebouw (manege t.b.v. opslag
machines en vrachtauto) op het perceel
gelegen aan de Lottumseweg 77 te
Grubbenvorst door de heer T. Sanders te
Grubbenvorst.
• Het vergroten/verbouwen van een woonhuis
op het perceel gelegen aan de Horsterdijk 97
te Lottum, door Camping “In de Verte” te
Lottum.

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

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat besloten is tot: het omdraaien
van de huidige éénrichtingsituatie op de
Reuveltweg tussen het Past. Vullinghsplein en
de Burg. van Kempenstraat te Grubbenvorst
d.m.v. het wijzigen van de al bestaande bebording (C02 en C03). Het verkeer zal dan rijden
van het Past. Vullinghsplein richting Burg.
van Kempenstraat.
Het besluit en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen vanaf 3 mei 2010, elke werkdag
van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur en op elke maandag van 16.00 tot
19.00 uur ter inzage gedurende zes weken in
de informatiehoek van het gemeentehuis van
Horst.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden,
binnen zes weken na de dag waarop het
besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet u, gedateerd,
gemotiveerd en ondertekend, sturen naar
het college van burgemeester en wethouders,
voorzien van een kopie van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend
belang kunt u daarnaast een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond. Aan deze procedure zijn kosten
verbonden.
Horst, 29 april 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Verkiezing
Tweede Kamer 2010
Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal op woensdag 9 juni 2010 een
kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE
AANVRAAG
1. Bij Bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor de verzoekschriften om bij volmacht
te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op
woensdag 26 mei 2010, door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester
van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag
27 april 2010 als kiezer is geregistreerd.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard
als gemachtigde op te treden, moet op
dinsdag 27 april 2010 als kiezer zijn
geregistreerd.
4. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om
met een kiezerspas of per brief aan de
stemming deel te nemen.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt
de gemachtigde een volmachtbewijs.
6. Een volmachtgever is niet bevoegd de
volmacht in te trekken of zelf aan de
stemming deel te nemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas
(indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk
op woensdag 26 mei 2010, door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van
de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 27
april 2010 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij
volmacht of per brief aan de stemming te
mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de
beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.
B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van
de stempas, doch uiterlijk op 4 juni 2010
de stempas over te leggen bij Bureau
Verkiezingen van zijn/haar woonplaats
waar hij/zij op dinsdag 27 april 2010 als
kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij
volmacht of per brief aan de stemming te
mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt de
beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren
mag u niet stemmen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN
DE STEMPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in
dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te
stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier
dat voorkomt op de stempas en laat de
kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de
gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie
van een geldig identiteitsbewijs
aan de gemachtigde meegeven.
Dit kopie moet de gemachtigde aan
de voorzitter van het stembureau
laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met
de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door
overdracht van de stempas kan, tot
het uitbrengen van een stem door de
gemachtigde, door de volmachtgever
worden ingetrokken.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door
Bureau Verkiezingen, Wilhelminaplein 6.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee)
volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de
eigen stem te worden uitgebracht.

Bovendien moeten zij op woensdag 9 juni 2010
18 jaar of ouder zijn.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door
Bureau Verkiezingen, Wilhelminaplein 6.
Horst, dinsdag 27 april 2010.
De burgemeester voornoemd,
C.H.C. van Rooij.
Stemmen in een andere gemeente met
een kiezerspas
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal op woensdag 9 juni 2010
een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te
brengen in een andere gemeente binnen het
gebied waarvoor de verkiezing geldt.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor verzoekschriften om in een ander
gemeente aan de stemming te mogen
deelnemen.

Evenementenvergunningen
• Opel Kadett C Club Nederland voor het
organiseren van een Kadett-C-treffen
op 4, 5 en 6 juni 2010 nabij de Manege
‘d’n Umswing’, Schorfvenweg 1 te
Kronenberg.
• Stichting Grubbenvorst Promotion voor
het organiseren van de Horster Zeskamp
in de manege op de Kromboschweg 2 te
Grubbenvorst op 5 juni 2010.
• Schutterij St. Jan voor het organiseren
van een schietwedstrijd (Michel Hendrix
Trofee) aan de Kromboschweg 1 te
Grubbenvorst op 5 juni 2010.
• St. Lambertusparochie Horst voor het
organiseren van een open dag van de
Lambertuskerk met festiviteiten in en om
de kerk op 6 juni 2010.
• Paardensportvereniging ‘Rijdt met Beleid’
voor het organiseren van paarden- en ponyconcoursen en receptie/feestavond 75-jarig
bestaan op 11, 12, 13 en 20 juni 2010 in en
nabij de Manege, Megelsum 6 te Meerlo.
• Stichting KPJ Feesten Melderslo voor
het organiseren van een examenfuif en
dorpsfeest op resp. 9 en 10 juli 2010 in een
weiland t.o. St. Odastraat 58 en een beachvolleybaltoernooi op 10 juli 2010 in een
weiland t.o St. Odastraat 43 te Melderslo.
• Serum Open Air voor het organiseren
van een 2-daags openluchtfestival op het
Raadhuisplein in Sevenum op 13 en 14
augustus 2010.
• De Koninklijke Harmonie van Horst voor
het organiseren van de jaarlijkse harmoniefeesten in het centrum van Horst op 3, 4
en 5 september 2010.
Besluit(en)

Horst, dinsdag 27 april 2010.
De burgemeester voornoemd,
C.H.C. van Rooij.
Stemmen voor Nederlanders
die in het buitenland werken
De burgemeester van Horst aan de Maas brengt
het volgende ter openbare kennis:
Voor de verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal op woensdag 9 juni
2010 zal het stemmen per brief mogelijk zijn
voor de volgende categorieën kiezers:
a. Nederlanders, die wegens beroep of werkzaamheden op woensdag 9 juni 2010 in het
buitenland zullen verblijven;
b. Nederlanders, die wegens beroep of werkzaamheden van zijn/haar echtgeno(o)t(e),
geregistreerd partner, levensgezel of ouder
op woensdag 9 juni 2010 in het buitenland
verblijven;

Bij de gemeente zijn formulieren beschikbaar,
waarmee de onder a en b bedoelde personen
kunnen verzoeken om aan de stemming deel te
nemen (model M3).
De verzoekschriften dienen uiterlijk op 12-052010 te zijn ontvangen door de burgemeester van
de gemeente waar men als kiezer is geregistreerd.
Nadere inlichtingen worden op het gemeentehuis te Horst verstrekt door Bureau
Verkiezingen, Wilhelminaplein 6.
Horst, dinsdag 27 april 2010.
De burgemeester voornoemd,
C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:

Evenementenvergunning
Stichting OLS 2010 Grubbenvorst voor het
houden van diverse feestelijke activiteiten
ten behoeve van het OLS 2010 Grubbenvorst
dat gehouden wordt van 25 juni tot en met
11 juli 2010 op een locatie gelegen aan de
Kromboschweg en Californischeweg te
Grubbenvorst.
Het besluit ligt ter inzage van 29 april 2010
t/m 10 juni 2010.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes
weken na de dag van deze bekendmaking (29
april 2010) een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en
tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- dagtekening.
Het moet worden ingediend bij
- de burgemeester voor evenementen- en
exploitatievergunningen en bij
- het College van B&W voor de overige vergunningen / ontheffingen.
Tijdelijke verkeersmaatregel
In verband met een door TWC Oranje te organiseren fietstochten wordt op 30 april 2010
een gedeelte van de Gasthuisstraat gelegen
tussen de Kranestraat en de Linnenstraat
tussen 07.00 uur en 18.00 uur afgesloten
voor alle verkeer. Het verkeer zal ter plaatse
worden omgeleid.

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

Rooster recreatief zwemmen
Mei vakantie
(van 30 april t/m 16 mei 2010)

Dag
Tijd

Bad

Tarief
Tarief
3 t/m 12 13 jaar
jaar
en ouder

Vrijdag
30 april
Koninginnedag gesloten
Zaterdag
Recreatiebad
1 Mei
en vanaf 11:45
11.00-16.00 ook het
wedstrijdbad

€ 3,20

€ 4,20

Zondag
Beide baden
2 mei
11:00-15:00

€ 3,20

€ 4,20

Maandag
Beide baden
3 mei
10:00-16:00

€ 3,20

€ 4,20

Dinsdag
Beide baden
4 mei
10:00-16:00

€ 3,20

€ 4,20

Woensdag Beide baden
5 mei
10:00-16:00

€ 3,20

€ 4,20

Donderdag Beide baden
6 mei
10:00-16:00

€ 3,20

€ 4,20

Vrijdag
Beide baden
7 mei
10.00-16.00

€ 3,20

€ 4,20

Zaterdag
Recreatiebad
€ 3,20
8 mei
en vanaf 11:45
11:00-16:00 ook het
wedstrijdbad

€ 4,20

Zondag
Beide baden
9 mei
11:00-15:00

€ 3,20

€ 4,20

Maandag
Beide baden
10 mei
10:00-16:00

€ 3,20

€ 4,20

Dinsdag
Beide baden
11mei
10:00-16:00

€ 3,20

€ 4,20

Woensdag Beide baden
12 mei
10:00-16:00

€ 3,20

€ 4,20

€ 3,20

€ 4,20

Zaterdag
Recreatiebad
€ 3,20
15 mei
en vanaf 11:45
11:00-16:00 ook het
wedstrijdbad

€ 4,20

Zondag
Beide baden
16 mei
11:00-15:00

€ 4,20

Donderdag
13 mei
Hemelvaartsdag gesloten

Kermis
In verband met de kermis van 1 tot en met 5
mei zal de Loevestraat vanaf de Torenstraat
tot aan de Harrie Driessenstraat vanaf 1 mei
tot en met 6 mei afgesloten zijn.
Op zondag 2 mei vindt tussen 12.00 uur en
17.00 uur in de Loevestraat een kermisbraderie plaats.
De weekmarkt op dinsdag 4 mei wordt
verplaatst naar het gebied Veestraat, Jacob
Merlostraat en het gedeelte van de Herstraat
tussen Groenewoudstraat en Schoolstraat.
De overlast zal duren van 06.00 uur tot 16.00
uur.

Vrijdag
Beide baden
14 mei
10.00-16.00

€ 3,20

Voor verdere informatie tel 077 - 477 97 25.

Bekendmakingen
Milieu
Bekendmaking beschikking hogere
grenswaarde in het kader van de Wet
geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend,
dat zij een hogere grenswaarde ingevolge de
Wet geluidhinder verlenen voor de woningsplitsing, lokatie Spoorstraat 68 Tienray.
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 30 april 2010
tot en met 10 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.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen dit besluit. Een belanghebbende kan
geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht over
het ontwerpbesluit. De milieuvergunning
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in
de beroepstermijn beroep instelt en tevens
vraagt om een voorlopige voorziening te
treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer u beroep
heeft ingesteld. Voorwaarde voor het
toekennen van een verzoek om voorlopige
voorziening is dat er ‘onverwijlde spoed’ is.
Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat
dat kan worden gewacht op de definitieve
uitspraak op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u
het beroepschrift richten aan de Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. De
voorlopige voorziening moet u vragen bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het behandelen van het beroep
en het verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere
informatie hierover kunt u terecht bij de
Raad van State, tel. 070 - 426 42 51, www.
raadvanstate.nl.
Bekendmaking beschikking hogere
grenswaarde in het kader van de Wet
geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend,
dat zij een hogere grenswaarde ingevolge de
Wet geluidhinder verlenen voor de nieuwbouw van een woning aan de Swolgenseweg
te Broekhuizen. De locatie is kadastraal bekend als Broekhuizen sectie E nummer 644.
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 30 april 2010
tot en met 10 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.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen dit besluit. Een belanghebbende kan
geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht over
het ontwerpbesluit. De milieuvergunning

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in
de beroepstermijn beroep instelt en tevens
vraagt om een voorlopige voorziening te
treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer u beroep heeft
ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen
van een verzoek om voorlopige voorziening
is dat er ‘onverwijlde spoed’ is. Dit wil zeggen
dat de situatie niet toelaat dat kan worden
gewacht op de definitieve uitspraak op het
beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie hierover kunt u
terecht bij de Raad van State, tel. 070 – 426
42 51, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
maatwerkvoorschriften activiteitenbesluit 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 30
april 2010 tot en met 10 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 beschikking milieuvergunning 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: vleesvarkenshouderij en
biggenopfok
Aanvrager:
Mts. Baeten-van Lier
Adres inrichting:
Gelderdijk 29
Datum aanvraag:
23 december 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 30 april 2010
tot en met 10 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 L. Driessen van de afdeling
Vergunningen, tel. 077 – 477 95 74.
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 – 426
42 51, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking beschikking intrekking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is ingekomen het verzoek tot intrekking van de
milieuvergunning. Zij willen meewerken aan
deze intrekking.
Bedrijfsactiviteiten: veehouderij
Aanvrager:
M. van de HeijdenEmons
Adres inrichting:
Stokterweg 19
Datum aanvraag:
23 februari 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
intrekking vergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 30 april 2010
tot en met 10 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 mevrouw L. Driessen van de afdeling
Vergunningen, tel. 077 – 477 95 74.

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 – 426 42 51, www.
raadvanstate.nl.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van plan deze milieuvergunning te verlenen en hebben in eerste
instantie een ontwerpbeschikking opgesteld.
In het belang van de bescherming van het
milieu zijn in de ontwerpbeschikking zijn
voorschriften opgenomen. Het betreft de
volgende ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
Mts. Hendrikx-v/d Laak
Adres inrichting: Losbaan
ongenummerd
Betreft:
WM milieuvergunning 8.1
veranderingsvergunning
Datum aanvraag: 3 maart 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 30
april 2010 tot en met 10 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 J. Huijs van team Vergunningen, tel.
(077) 477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze
over de ontwerpbeschikking naar voren
brengen. Het indienen van zienswijzen per
email is vooralsnog niet mogelijk. U kunt
uw schriftelijke zienswijzen richten aan
Burgemeester en wethouders. Voor het
inbrengen van uw mondelinge zienswijze
dient u een afspraak te maken via de
heer J. Huijs van team Vergunningen.
Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw
persoonlijke gegevens bekend worden dan
kunt u dat aangeven in uw brief waarin u uw
zienswijzen weergeeft.
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 MER-beoordelingsbesluit in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas is op 13 november 2008 een MER-aanmeldingsnotitie
ingekomen. Op 15 april 2010 hebben zij een
aangepaste versie ontvangen. Op 20 april
2010 heeft het College een besluit genomen
dat een MER niet noodzakelijk is.
Het betreft de volgende inrichting:
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij/
Pluimveehouderij
Aanvrager:
C. van Lijssel
Adres inrichting:
Over de Beek 1a,
5865 AD Tienray
Ter inzage en nadere informatie
Het besluit en de ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 30 april 2010 tot en
met 10 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 J. Huijs van het team Vergunningen,
tel. (077) 477 95 67.
Zienswijzen
Dit besluit is een beslissing betreffende
de procedure tot het voorbereiden van
een besluit voor het verlenen van een
vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet
milieubeheer. Als gevolg van het artikel 6:3
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of
beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden
besluit rechtstreeks in zijn belang treft.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning en MERbeoordelingsbesluit in het kader van
de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van plan deze milieuvergunning te verlenen en hebben in eerste
instantie een ontwerpbeschikking opgesteld.
In het belang van de bescherming van
het milieu zijn in de ontwerpbeschikking
voorschriften opgenomen. Het betreft de
volgende ontwerpbeschikking:
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
C. van Lijssel
Adres inrichting: Over de Beek 1a, Tienray
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 revisievergunning en
MER-beoordelingsbesluit
Datum aanvraag: 13 november 2008 aangepast 15 april 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake doende stukken liggen ter inzage van
30 april 2010 tot en met 10 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 J. Huijs van het team
Vergunningen, tel. (077) 477 95 67.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking milieuvergunning
naar voren brengen. Tegen het MERbeoordelingsbesluit kunnen geen

zienswijzen naar voren worden gebracht.
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. 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.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij/zij geen zienswijze
tegen de ontwerpbeschikking naar voren
heeft gebracht, kan geen beroep instellen.
Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral dat
beroep kan worden ingesteld als ook
zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking
zijn ingediend.
Horst, 29 april 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke
ordening
Vooraankondiging artikel 1.3.1
Besluit ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Kerkkuilenweg –
Luttelseweg Sevenum
Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas maken op grond van artikel
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend
dat er een nieuw bestemmingsplan wordt
voorbereid voor de percelen Kerkkuilenweg
13 te Evertsoord, kadastraal bekend
gemeente Sevenum, sectie M, nr. 163 en
Luttelseweg ong. te Sevenum, kadastraal
bekend gemeente Sevenum, sectie R, nr.
290.
Het bestemmingsplan voorziet in
beëindiging van een glastuinbouwbedrijf
aan de Kerkkuilenweg 13 waarbij de
bestemming agrarisch bouwblok en
agrarisch gebied met landschappelijke
en/of natuurlijke waarde wordt omgezet
naar de bestemming wonen en natuur.
Tevens voorziet het bestemmingsplan
in de mogelijkheid voor het bouwen van
2 woningen aan de Luttelseweg ong. in
Sevenum.
Tegen het voornemen om voornoemd
bestemmingsplan in procedure te brengen,
kunnen nog geen zienswijzen worden
ingediend. Er worden nog geen stukken ter
inzage gelegd.
Een ieder krijgt op een later moment
de gelegenheid om zienswijzen kenbaar
te maken met betrekking tot het
ontwerpbestemmingsplan. Voorafgaand
aan de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan zal daarvan
kennisgeving worden gedaan in het
gemeentelijk huis-aan-huis blad, in de
Staatscourant en op de website van de
gemeente. In deze kennisgeving zal worden
vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in
te zien en hoe u daartegen een zienswijze
kenbaar kunt maken.
Het voorontwerp bestemmingsplan is in het
kader van vooroverleg toegestuurd aan de
Provincie, Waterschap en Inspectie VROM
met gelegenheid om binnen 4 weken advies
uit te brengen.
Horst, 29 april 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

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.

Afvalinzameling
Bevrijdingsdag
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.

Aanpak beheersing eikenprocessierups
In de komende periode kan er weer overlast ontstaan veroorzaakt door de eikenprocessierups.
Om de overlast in het komende seizoen zo veel mogelijk te beperken, heeft uw gemeente beleid
opgesteld om de eikenprocessierups te beheersen. In dit artikel kunt u lezen welke gevaren de
eikenprocessierups voor u en uw (huis-) dieren op kunnen leveren en welke acties er ondernomen worden.
Levenswijze rups
De eikenprocessierups is de grijze, harige
rups van een onopvallende nachtvlinder, die
alleen in eiken leeft. Net voor het uitkomen
van de knoppen, komen zeer kleine rupsen
uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de
ontwikkeling richting het popstadium ondergaan de rupsen een vijftal vervellingen. Vanaf de
derde vervelling (omstreeks eind mei) ontstaan
er op iedere rups ca 700.000 microscopisch
kleine brandharen, welke overlast kunnen veroorzaken. In deze tijd zullen de rupsen nesten
gaan vormen welke bestaan uit rupsen, spinsels, oude vervellingen en uitwerpselen. Vanaf
begin juli bewegen de rupsen zich nauwelijks
meer door de boom en gaan zich verpoppen
tot vlinder. Nadat de vlinder in augustus is
uitgevlogen, zullen deze wederom eitjes leggen in de toppen van eikenbomen welke weer
uitkomen in het voorjaar van 2011.
Gezondheidsklachten
Eikenprocessierupsen vormen een bedreiging
voor de volksgezondheid en zijn geen “boomprobleem”.
De brandharen welke zich op de rupsen en
in de nesten bevinden, kunnen veel overlast
veroorzaken bij mens en dier. Indien mensen
of dieren in aanraking komen met de brandharen, kunnen vele allergische reacties ontstaan
op huid, ogen en luchtwegen.
Bestrijdingsplan
De gemeente heeft met een gespecialiseerd
bedrijf een beheerplan opgesteld, waarmee
getracht wordt de overlast maximaal te beperken. Wanneer de (blad)ontwikkeling van
de boom en de rups in volle gang is, zal er
(begin mei) gestart worden met het bespuiten
van bomen in gebieden waarin de meeste
overlast wordt verwacht. Er wordt met een
biologisch bacteriën preparaat gespoten,
waardoor alleen rupsen worden gedood.
Daarbij heeft uw gemeente vooraf gekeken of

er beschermde vlindersoorten aanwezig zijn,
want daar is bestrijding middels spuiten niet
toegestaan. Despuitwerkzaamheden worden
24 uur per dag uitgevoerd, waardoor u wellicht
enige geluidsoverlast kunt ondervinden. Dit is
echter van korte duur en wij vragen hiervoor
uw begrip.
Het bacteriën preparaat is veilig voor mens en
dier. Wij raden u echter wel aan om zich niet
in de nevel te begeven en dieren niet onder
te bespuiten bomen te laten grazen tijdens
spuitwerkzaamheden.
Op locaties waar niet gespoten wordt en later
toch overlast ontstaat kan worden overgegaan
naar bestrijding middels zuigen of plukken.
Wilt u meer informatie over de bestrijding van
de eikenprocessierups dan kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 077 - 477 97 77.

4 mei 2010:
géén vergadering van de raad!

Uitnodiging Dodenherdenking
4 mei 2010

Op dinsdag 4 mei 2010 is het gemeentehuis ’s avonds gesloten. De gemeenteraad vergadert
die avond niet in verband met Dodenherdenking (en kermis in Horst).

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.

Vergaderkalender
Dinsdag 11 mei 2010:
Dinsdag 18 mei 2010:
Dinsdag 25 mei 2010:
Dinsdag 01 juni 2010:

commissie
samenleving
raadsvergadering
commissie ruimte
themabijeenkomst
millennium

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

Kortingsbonnen Kermis Horst
Nog een paar dagen dan is het zover. De kermis van Horst gaat zaterdag 1 mei van start en staat
garant voor 5 dagen volop kermisvertier voor de inwoners van Horst en omgeving. Om het extra aantrekkelijk te maken zijn er voor de kermis kortingsbonnen beschikbaar via de site www.kermiskorting.nl.
Veel plezier op de kermis.

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.

• 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.
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.

Fiche-printer voor kantfabriek Horst
Door de gemeentelijke herindeling beschikt de gemeente Horst aan de Maas over meerdere fiche-printers. De printer die voorheen in Sevenum werd gebruikt is beschikbaar gesteld aan de kantfabriek in Horst. Wethouder Loes Wijnhoven
koppelde de overdracht aan een bezoek aan de kantfabriek.

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.

Geen nieuwe megastallen
in Limburg
Op 15 april deed Richard van Weegen, fractievoorzitter van de PvdA-PK in
Horst aan de Maas, een oproep aan de leden van Provinciale Staten van
Limburg om net als in Brabant de bouw van nieuwe megastallen te voorkomen. Deze oproep is mij uit het hart gegrepen.
De provincie moet en kan de regie
nemen om een wildgroei aan nieuwe
industriële landbouw in Limburg tegen
te gaan. Hiermee wordt voorkomen dat
de concentratie fijn stof verder stijgt,
dat mensen het risico lopen om ziek
te worden en dat kleine en modale
boerenbedrijven worden opgeslokt
door megabedrijven.
Ik onderschrijf de oproep van
Richard van der Weegen dan ook
voor de volle honderd procent. De
afgelopen jaren is er door Provinciale
Staten regelmatig gesproken over de
intensieve veehouderij. De inwoners
van Grubbenvorst kregen het met een
burgerinitiatief voor elkaar dat er in het
provinciehuis werd gesproken over het
tegengaan van megastallen. Tijdens de
discussie over Klavertje 4 werd gesproken over nieuwe industriële landbouw
in de regio Venlo. En vorige maand nog
probeerden een aantal partijen, waaronder de SP, in navolging van Brabant
te voorkomen dat er nieuwe megastallen in Limburg worden bijgebouwd.
Veel partijen in het provinciehuis
hebben inmiddels wel duidelijk dat
het ernst is en dat er snel provinciale
afspraken moeten worden gemaakt
over de industriële landbouw. Vier

partijen in Provinciale Staten vormen
echter een uitzondering. CDA, VVD,
PNL en PvdA (Richard van der Weegen
zijn eigen partij), hebben keer op keer
aangegeven niets te zien in een beperking van de grootte van veebedrijven
in Limburg.
Begin 2009 stemde de PvdA tegen
het burgerinitiatief van de mensen
in Grubbenvorst. De partij stemde
hiermee tegen een voorstel waarin de
grootte van stallen in Limburg werd
beperkt. Later dat jaar stemde de
PvdA voor het voorstel voor Klavertje
4 waarin een aantal gebieden zijn
aangewezen waar ruimte is voor de
intensieve landbouw. En afgelopen
maand was de PvdA er zelfs tegen om
te praten over het weren van nieuwe
megastallen in Limburg.
Ik zie de oproep van Richard van
der Weegen vooral als een signaal naar
zijn partijgenoten in Maastricht om eindelijk eens te luisteren naar de mensen
en de gezondheidsrisico’s serieus te
nemen. Hopelijk leidt zijn oproep tot
een draai van de PvdA in de Staten die
ook na de verkiezingen stand houdt.
Thijs Coppus
Horst
fractievoorzitter SP Provinciale Staten

Oproep dorpsraad Horst

Presentatie clubs en
verenigingen aan college
B&W Horst aan de Maas
Op 7 juni, vanaf 21.00 uur, brengt het college van B&W Horst aan de Maas,
als laatste dorp in haar toer, een bezoek aan Horst. De dorpsraad van Horst
vraagt aan clubs en verenigingen zich aan te melden voor een presentatie.
Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen krijgt iedereen enkele
minuten om zich op een ‘kistje’ aan het
college te presenteren. Deze manier
van voorstellen wordt ook toegepast in
het tv programma ‘Man bijt hond’. De
bijeenkomst vindt plaats in ’t Gasthôes,

waar afgevaardigden van clubs, verenigingen of organisaties, kort iets vertellen aan het college. Aanmelden voor
deze avond kan tot 16 mei via
info@dorpsraadhorst.nl.
Wel even kort in de mail aangeven
wat men wil vertellen.

Bekendmakingen
Provincie Limburg
De Provincie Limburg publiceert haar openbare bekendmakingen
elektronisch via de website www.limburg.nl/bekendmakingen.

Gemeenteraad zoekt leden
rekenkamercommissie
De gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas is ter ondersteuning van zijn controlerende taak op zoek
naar leden en een voorzitter van de rekenkamercommissie.
De rekenkamercommissie doet
onderzoek naar de doelmatigheid,
doeltreffendheid en rechtmatigheid
van het gevoerde beleid in de gemeente Horst aan de Maas. De commissie kan ook het beleid van door de
gemeente gesubsidieerde instellingen
onderzoeken. Dat onderzoek gebeurt
dan niet door ambtenaren van de gemeente, maar door een onafhankelijk
bureau in opdracht van de commissie.
Vervolgens brengt de rekenkamercommissie naar aanleiding van het
gehouden onderzoek een advies uit
aan de gemeenteraad.

Politiek-strategisch
inzicht en weten hoe
de gemeentelijke
organisatie functioneert
In de drie voormalige fusiegemeenten zaten naast de externe leden ook raadsleden in de
rekenkamercommissie. De nieuwe
gemeenteraad heeft bewust gekozen
voor een volledig onafhankelijke
commissie. De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden, inclusief

de voorzitter. Voor het goed functioneren van de commissie is het
van belang dat de leden politiekstrategisch inzicht hebben en weten
hoe de gemeentelijke organisatie
functioneert. Om binnen de rekenkamercommissie een afspiegeling
van de maatschappij te krijgen zoekt
de raad naar kandidaten uit verschillende sectoren van de samenleving.
Bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven,
onderzoeksinstellingen en/of de overheid. Belangstellenden kunnen zich
melden bij Ruud Poels, griffier van de
gemeente Horst aan de Maas.

Christiaens Group is een organisatie waar 100 mensen werkzaam zijn
welke wereldwijd turn-key projecten uitvoeren in de agro- en
afvalverwerkende industrie. De drie werkmaatschappijen binnen de
Christiaens Group zijn:
- Christiaens Construction B.V. specialist op het gebied van bouw- en
constructiewerk;
- Christiaens Controls B.V. expert in procestechnologie en
installatietechniek;
- Christiaens Machines B.V. fabrikant van hoogwaardige champignons
en compost verwerkende machines.
Avance Werving & Selectie ondersteunt Christiaens Group in deze procedure.

Voor Christiaens Controls zijn wij op zoek naar:

Projectleider Elektrotechniek
Functie: Je bent verantwoordelijk voor de complete uitwerking
en begeleiding van projecten binnen je vakdiscipline. Dit
houdt in het uitvoeren van tekenwerk, maken van
vermogensberekeningen en inkopen van de componenten.

(vacaturenummer 6690)

Profiel: HTS elektrotechniek, ervaring met bouwprojecten,
tekenervaring in autocad of E-plan.

Projectleider Werktuigbouwkunde
Functie: Je werkt projecten uit en begeleid deze zowel
intern als extern. Dit begint bij tekenwerk en het maken van
capaciteitsberekeningen en P&ID’s. Daarnaast verzorg je de
werkvoorbereiding en koop je de primaire onderdelen in.

(vacaturenummer 6688)

Profiel: HTS werktuigbouwkunde, ervaring in Autocad,
ervaring/kennis van capaciteitsberekeningen, kennis van
Stabicad is een pre.

Voor Christiaens Machines zijn wij op zoek naar een:

Inkoper/Magazijnbeheerder
Functie: Als inkoper verzorg je de materiaalstroom rond de
lopende projecten. Je controleert de binnengekomen
onderdelen en boekt deze in het ERP-systeem in. Daarnaast
ben je aanspreekpunt wat betreft technische vraagstukken.

(vacaturenummer 6790)

Profiel: U beschikt over een MBO niveau bijvoorkeur
richting werktuigbouwkunde. Ervaring in de
machinebouw is een pre. U heeft kennis van het ERPpakket Ridder.

Voor de verkoopafdeling van Christiaens Group zoek wij een:

Verkoopmedewerker binnendienst WTB
Functie: Je bent verantwoordelijk voor de verkoop
ondersteuning in technische en commerciële zin. Je
werkt in overleg plannen uit, maakt de benodigde
calculaties en stelt offertes op.

(vacaturenummer 6691)

Profiel:
MTS/HTS
werktuigbouwkunde
of
installatietechniek, commercieel inzicht, ervaring met
autocad.

Basis voor succes: Christiaens Group zoekt mensen met een pragmatische instelling binnen een no nonsense
cultuur, met de drive om alles van A tot Z te regelen. Sterk communicatief ook in de Engelse en Duitse taal. Een
gezonde dosis assertiviteit en geen 9 tot 5 mentaliteit.
Aanbod: Christiaens Group biedt een uitdagende en dynamische werkomgeving bij een ambitieuze, groeiende
organisatie. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de zwaarte van de functie en de meegenomen ervaring. Daarnaast
valt het bedrijf onder de CAO-kleinmetaal.
Interesse? Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer ing. Lanny Roest,
077-352 22 22 of 06-51 000 420. Solliciteren kun je via onze website www.avance.jobs waar je ook uitgebreide
functieprofielen terug kunt vinden onder bovenstaande vacaturenummers.

Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw omgeving? Ga naar www.limburg.nl/bekendmakingen en klik op

Goeie mensen, ze bestaan echt.

e-mailservice.

www.avance.jobs
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Bespreking Poll week 15

Powerman moet ondanks een tijdelijk verminderde bereikbaarheid
in Horst blijven
Volgens de organisatie was hardloop-/fietswedstrijd Powerman een succes.
Veel inwoners van Horst denken daar echter anders over. Omdat het evenement in en rond het centrum van Horst plaatsvond, waren veel wegen geheel
of gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Daar zijn veel mensen niet blij mee.
Op de vraag of de Powerman ondanks een tijdelijk verminderde bereikbaarheid
van het centrum toch in Horst moet blijven, antwoordde bijna 70 procent van

de stemmers dan ook negatief. Volgens de heer of mevrouw Caspers uit Horst
is Powerman een goed voorbeeld van een fout project waar de gemeente op
kan bezuinigen. “Dit kost enkel gemeenschapsgeld en de gemeenschap krijgt
er alleen overlast voor terug. Het evenement wordt in stand gehouden door de
initiatiefnemers omdat dit zakelijk interessant voor hen is. Dat is zeker geen
gemeenschapsgeld waard.”

Cactus
Column
Heroes

De nieuwe busdiensten zorgen ervoor dat uitgaan in
Horst nog gezelliger wordt.
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het centrum van Horst is al een populaire uitgaansplek voor jongeren
in de regio, maar voor enkele uitgaansgelegenheden is de toestroom van
stappers nog niet groot genoeg. De Lange en Blok 10 starten samen met
busbedrijf Het Maasdal uit Sevenum een busdienst die jongeren uit Helden,
Panningen, Maasbree en Sevenum naar het uitgaanscentrum van Horst
brengt. Mocht de dienst een succes blijken, dan komt er mogelijk ook een
stapbus vanuit Venlo. De meeste horecaondernemers in Horst-centrum zullen
het nieuwe uitgaanspubliek met open armen ontvangen.

Maar het is de vraag of iedereen blij is met de komst van nog meer jongeren
naar Horst. Wellicht ontstaan er door de toegenomen drukte sneller vechtpartijen, of geldt voor de meesten ook hier het principe ’hoe meer zielen,
hoe meer vreugd’? Wij vragen ons daarom af of de Horstenaren wel zitten
te wachten op extra stappers uit de omgeving. Wat vindt u? De nieuwe busdiensten zorgen ervoor dat uitgaan in Horst nog gezelliger wordt.
Geef uw mening via de website www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 16) > Ik ga mijn plastic afval scheiden van de rest > eens 84% oneens 16%

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

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Wij
zoeken een:

Drotech BV
is als handels
onderneming
actief in de
toelevering van
producten voor
de carrosserie,
aanhangwagen en
trailerbouw door
geheel Europa.

Voor ons magazijn zijn wij op zoek naar een
medewerker die verantwoordelijk is voor de
volgende taken:
n Laden en lossen van uitgaande
en binnenkomende transporten
n Zorgvuldig inboeken van producten
n Orders verzendklaar maken en versturen
n Het magazijn op orde houden
Wij bieden een fulltime dienstverband en een
veelzijdige baan in een klein team.
Spreken bovenstaande taken jou aan en ben je
ongeveer 18 jaar, heb je Mbo-niveau technische
richting, kun je nauwkeurig werken en ben je
eventueel in het bezit van een heftruckcertificaat
stuur dan je schriftelijke sollicitatie aan:
Drotech bv, Postbus 6802 ZG te Sevenum t.a.v.
Riekie Kilkens of per e-mail aan info@drotech.nl

Beheerder magazijn
met leidinggevende kwaliteiten (fulltime)
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de logistieke en administratieve
verwerking van de ontvangen goederen. Je controleert of bestellingen tijdig en
volledig worden geleverd. Bij afwijkingen zorg je voor een correcte afhandeling
en communiceer je met de afdeling inkoop of de leverancier. Verder geef je
dagelijks leiding aan ons team van magazijnmedewerkers, waarbij je de werkwijze, planning, voortgang en het resultaat niet uit het oog verliest.

Camping l Bungalowpark
Dagrecreatie l Restaurant l Bowling
Feest- en Vergaderzalen

Voor onze receptie
zijn wij op zoek naar een:

Wij vragen van jou dat je accuraat werkt, over leidinggevende kwaliteiten
beschikt, communicatief sterk bent en goed kunt plannen en organiseren.
Verder heb je een opleiding op minimaal MBO-niveau afgerond en beschik je
over logistieke en leidinggevende werkervaring. Naast dit alles ben je klantgericht en flexibel.

Enthousiaste Receptionist(e) m/v (fulltime)

Wij bieden voor deze functie een onmiddellijke indiensttreding met een arbeidscontract en prima arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie over deze vacature,
kijkt u op onze website: www.schatberg.nl

Sollicitatie + CV kun je richten aan: Jansen-Noy Mode afd. personeelszaken,
Postbus 6813, 5975 ZG Sevenum, of mail via info@jansen-noy.nl

Kerkstraat 7

n

Sevenum n T 077-467 2929

n

www.jansen-noy.nl

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een cv kunt u,
vóór 18 mei 2010, richten aan “Recreatiecentrum de Schatberg”,
t.a.v. mevr. K. Hoppzak, Midden Peelweg 5, 5975 MZ Sevenum
of via e-mail, k.hoppzak@schatberg.nl

Ja hoor, ze zijn binnen.
De aangekondigde Oranje
helden die ons moeten leren
hoe of het afval het beste
gescheiden kan worden. Het
eerste foutje is dan wel dat er
bij de levering van de plastic
zakken geen bril werd geleverd. De tekst op deze zakken
is dermate klein dat zelfs
mensen met normale ogen
niet kunnen lezen wat er op
staat. De meegestuurde folder
maakte veel goed, netjes staat
aangegeven wat wél en wat
niet in de zakken gedeponeerd mag worden. En dan
begint het grote puzzelen.
Snoepzakken, bijvoorbeeld,
mogen in de zak maar melken sappakken daarentegen
weer niet. Dit terwijl de
meeste huishoudens dagelijks
meer melk en sap consumeren
dan een zakje drop. Maar de
draaidop van deze dranken
mag weer wél! Tuinstoelen
mogen, aldus de folder niet in
de zak worden gestopt. Maar
deze producten kunnen toch
normaal al niet in een plastic
zak? Of worden tuinstoeltjes
uit poppenhuizen bedoeld?
Chips verpakkingen mogen
niet terwijl de dorpen er
gewoonlijk mee bezaaid
liggen. De producten die zijn
toegestaan worden doorgaans
in kleine huishoudens zo
minimaal gebruikt dat met
een enkele zak per jaar kan
worden volstaan. Wat van het
geleverde pakket overblijft
kan dan na een jaar weer in
de plastic zak, want er komt
gewoon weer een nieuwe
zending. En het op vrijdagavond aan de weg zetten is
ook vragen om moeilijkheden,
denk eens aan de uitgaansgebieden. Van al het gepuzzel
wat of nou wél of niet in de
Hero-zak mag heeft Cactus
hoofdpijn gekregen. Dus snel
een paracetamolletje gepakt
en de doordrukstrip in de
plastic zak gegooid. Maar mijn
echtgenote kapittelde mij en
zei dat dit niet mocht! Gelaten
keek ik haar aan en nam er
nog een extra hoofdpijnstiller
bij. De Heroes zijn voor
ondergetekende geen helden
maar mauwkousen!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Van 10 mei tot 10 juli wordt in Horst de 49e editie van de voetbal
zomeravondcompetitie gespeeld. De organisatie is in handen van de Horster
sportclub UVB. De wedstrijden vinden plaats op sportpark ‘De Witte Hel’ aan
de Dijkerheideweg 4 in Horst.
Er wordt vanaf 10 mei wordt
met uitzondering van de zondagen
dagelijks gespeeld in twee poules van
elk zes teams. Na de poulewedstrijden
spelen de nummers 1 tot en met 4
van beide poules om de ‘Champions
League’. De nummers 5 en 6 spelen
voor de ‘Europa League’. De finalewedstrijd vindt plaats op 10 juli. Er doen 12

teams mee aan de zomeravondcompetitie. Sportclub UVB is een vrijetijdsvereniging uit Horst en is opgericht in
1957. De vereniging heeft als doel de
vrijetijdsbesteding voor haar leden en
de gemeenschap door sport en spel te
bevorderen.
De website www.uvbhorst.nl is
bereikbaar vanaf 1 mei.

Dames 1 Hockey Club Horst kampioen
Het team Dames 1 van Hockey Club Horst werd afgelopen zondag kampioen. De Horster dames speelden
thuis tegen het eerste damesteam van Geldrop en wonnen met 4-0. Met nog drie wedstrijden te gaan zijn de
nog ongeslagen Dames 1 van Horst niet meer in te halen. Door het behalen van het kampioenschap, promoveren de Dames 1 van de Horster Hockeyclub van de derde naar de tweede klasse.

Verhaegh vertrekt bij Vitesse
Kronenberger Paul Verhaegh wil
zijn contract bij eredivisionist Vitesse
niet verlengen. De kans is daarom groot
dat de rechtsback aankomende zomer

vertrekt bij de club uit Arnhem. Medio
2011 loopt het contract van Verhaegh
af. Vitesse wil voorkomen dat hij dan
zonder premie naar een andere club

gaat en wil de speler daarom nu verkopen. Volgens de directie van Vitesse
bestaat er interesse van clubs uit
Duitsland, maar is nog niets concreet.

LENTE! TIJD VOOR VERNIEUWING EN VERHUIZING
kronenBerg
torrestraat 23

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

kooPsom E 137.500,- k.k.

Horst
meterikseweg 102

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

kooPsom E 152.500,- k.k.

Hegelsom
reysenBeCkstraat 9

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

kooPsom E 180.000,- k.k.

Horst
Van mirlaerstraat 15

Instapklare tussenwoning gelegen t.o. speelveld.
Uitermate veel privacy in achtertuin. Tussen 2005
en 2008 gerenoveerd.
Perceeloppervlakte 151 m2.
inhoud ca. 328m3.

Horst
Broekweg 15

Horst
Venrayseweg 71

De mini’s Nivo 5.1 van volleybalvereniging Brovoc uit
Broekhuizenvorst zijn onlangs volleybalkampioen geworden.

VraagPrijs E 209.000,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
Horst
BlauwVerVerstraat 30

Mini’s Brovoc kampioen

Horst
Helmesstraat 28

Goede resultaten
voor Kevin van Leuven
Motorcoureur Kevin van Leuven uit
Swolgen behaalde bij de Bikers’ Trophy
op het circuit van Spa Francorchamps
mooie klasseringen. De rijder in de

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

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

Gunstig gelegen vrijstaande woning met grote
hobbyruimte c.q. garage. Garage is geheel
geïsoleerd en v.v. vloerverwarming.

Ruim appartement met 3 slaapkamers, eigen
garagebox en parkeerplaats. Zonnebalkon op
zuiden en dakterras.

Perceeloppervlakte 358 m2.
inhoud ca. 420 m3.

Perceeloppervlakte 659 m2.
inhoud ca. 650 m3.

Perceeloppervlakte 475 m2.
inhoud ca. 580 m3.

woonoppervlakte 145 m2.
inhoud ca. 465 m3.

VraagPrijs E 274.000,- k.k.

Hegelsom
Pastoor deBijestraat 60

VraagPrijs E 298.000,- k.k.

VraagPrijs E 324.500,- k.k.

Poststraat 9
5801 BC Venray
t 077 398 12 60
F 084 711 46 63

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

Perceeloppervlakte 1834 m2.
inhoud ca. 485 m3.

Perceeloppervlakte 1390 m2.
inhoud ca. 945 m3.

taxaties woningmakelaar BedrijFsmakelaar

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

seVenum
PePerstraat 44

Vrijstaande levensloopbest. bungalow met
ruime tuin en veel privacy! 5 slaapkamers en 2
badkamers!!

VraagPrijs E 385.000,- k.k.

DE 3VROUWEN

VraagPrijs E 349.000,- k.k.

Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij

VraagPrijs E 495.000,- k.k.

Supersport 600-klasse greep na de eerste race met een vierde plek net naast
een podiumplaats. In de tweede race
eindigde Van Leuven op de zesde plaats.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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Horster estafetteloop voor
dorpen Night Run succesvol

Voetbalclub Wittenhorst zoekt
uitbreiding meidenteams
Met een ‘Vriendinnendag’ wil voetbalclub Wittenhorst meer meidenteams binnen hun vereniging. Het
streven van Wittenhorst is om in elke leeftijdscategorie een meidenteam te formeren zodat elke speelster kan
sporten met haar leeftijdsgenoten.
De club houdt op woensdag 19
mei een ‘Vriendinnendag’ voor meiden
en dames die eventueel willen gaan
voetballen. De Vriendinnenavond is

van 18.30 tot 21.00 uur op sportpark Ter
Horst. Tijdens de bijeenkomst van vriendinnen wordt uitleg gegeven over het
voetbal zelf, de trainingen en wat er nog

meer komt kijken bij damesvoetbal.
Naast meiden en dames die graag een
balletje willen trappen, zoekt de club
ook begeleiding voor de diverse teams.

Seta Sevenum 50 jaar
De Sevenumse tafeltennisvereniging Seta bestaat 50 jaar. Dat wordt zaterdag 1 mei gevierd met een jubileumfeest in Party- & Zalencentrum De Wingerd in Sevenum. Na een buffet voor leden is de avond vanaf 20.30 uur voor
iedereen toegankelijk. Rond 21.00 uur geven Danny Heister en Jonah Kahn een wervelende tafeltennisshow. Daarna
wordt de avond met swingende muziek afgesloten.

Het snelste team tijdens de estafetteloop
van de Horster Night Run kwam uit Lottum
Afgelopen zaterdagavond vond
in het centrum van Horst de Horster
Night Run plaats. De estafetteloop
voor dorpen was daar een onderdeel
van. De eerste editie van de estafetteloop is door een Horster meidenteam gewonnen. Zij eindigden op een
eerste plek omdat zij de combinatie
‘Snel en Ludiek’ het beste ten uitvoer

brachten. Het team de ‘Ezelkes’ uit
Sevenum werd winnaar in de klasse
‘Ludiek’. Het Sevenumse team legde
het parcours verkleed als groente en
fruit af. Het snelste team kwam uit
Lottum, op de voet gevolgd door het
team uit Broekhuizenvorst. Er deden
15 teams mee uit 12 verschillende
dorpen.

Seta werd op 1 mei 1960 opgericht
door Hay van de Hombergh, Jac Rijs,
Joost Verhaag en Sjeng Janssen. In dat
eerste jaar had de vereniging 33 leden.
Een van hen, Hay van Enckevort, is nog
steeds actief en viert nu dan ook zijn
50-jarig lidmaatschap. Hay speelt al
even zoveel jaar competitie, waarvan
vele jaren in het eerste herenteam.
Eind jaren zeventig bereikte Hay met
Theo en Ton van Gasteren de derde
divisie. Theo van Gasteren en Cecile van
Gasteren werden in hun juniorentijd
Nederlands jeugdkampioen namens
Seta.

Inmiddels speelt het herenteam
stabiel Promotieklasse in de afdeling Limburg. Hoewel er nog geen
Nederlandse kampioenen zijn bij
de A-jeugd, heeft Seta een sterke
lichting jeugdspelers. Gijs Appeldoorn
werd in 2008 Nederlands kampioen
bij de B-Kadetten en bij de meisjes
Kadetten heeft Steffie van de Riet
momenteel een A-licentie. Seta komt
daarnaast met een meisjesteam uit in
de Landelijke A-klasse. Bij de jongens
is Seta net gepromoveerd naar de
Landelijke A-klasse.
Seta heeft een stabiel ledenaantal,

dat schommelt tussen de 90 en 100.
Daarvan is bijna de helft recreant. Seta
komt dan ook met liefst tien teams uit
in de Limburgse Recreantencompetitie.
Deze recreanten vormen tevens de
ruggengraat van de vereniging. Mede
door hun inzet verrees in 1995 het
eigen clubgebouw Stapvast, dat acht
tafels herbergt en een gezellige kantine
heeft. Seta heeft ook veel jongere
senioren die zowel bestuurlijk als in
commissies zeer actief zijn in de vereniging. De club ziet de toekomst dan
ook met vertrouwen tegemoet.
Meer informatie op www.ttvseta.nl.

Nieuw in Horst!

Wilmie Sleegers

Praktijk voor voetverzorging

ENDERMOLOGIE

de manier voor het behandelen van:
• cellulitis;
• vastzittende vetophopingen;
• verslapte huid;
• verlies van centimeters.

Het restaurant waar u kunt genieten van originele
Italiaanse gerechten en onze exclusieve pizza’s

MOEDERDAG

NU in combinatie met het
Powerslim proteïne dieet  100,korting of bij een losse kuur

10+1 GRATIS

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

Een zeer uitgebreide 3-gangen brunch van 12.00 tot 15.00 uur
Prijs € 17,50 pp; kinderen van 4 tot 11 jaar halve prijs
Reserveren gewenst

Hoe belangrijk zijn uw voeten?
De hedendaagse pedicure weet wat goed is voor uw voeten.
Natuurlijk verhelpt ze nog steeds voetklachten,maar ze kijkt ook
verder. De pedicure van vandaag geeft advies en uitleg hoe uw
voeten in topconditie kunnen blijven.
Gezonde voeten zijn mooi
en daar loop je
mee weg!

Voor meer info bel ons op 077-3989089
of kijk op onze website www.larondine.nl

Belt u gerust voor een afspraak
(woensdag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur)
of voor meer informatie!
Gediplomeerd pedicure en Lid van provoet.
Onder andere ook voor: diabetische voet, reumavoet
en schimmeldiagnostiek

Wilmie Sleegers - Praktijk voor voetverzorging
Gebr. van Doornelaan 68A, 5961 BD Horst
Telefoon: 06-28839878 - www.pedicurepraktijkwilmie.nl
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Limburgs succes Powerwoman
De Fransman Anthony Le Duey heeft afgelopen zondag het Europees Kampioenschap Powerman gewonnen in
Horst. De Fransman legde het parcours af in twee uur en 48 minuten.
De Deen Aksel Nielsen eindigde
op anderhalve minuut als tweede.
De Brit Matt Moorhouse werd derde.
De eerste Nederlander, Wim Nieuwkerk
uit Fijnaart, eindigde op een achtste

plaats en werd daarmee Nederlands
kampioen. Bij de vrouwen wist
de Zweedse Camilla Lindholm als
eerste te finishen in drie uur en zes
minuten. Tweede werd de Duitse Ulrike

Schwalbe met een achterstand van vijf
minuten op de winnares. De Limburgse
Maud Golsteyn uit Nieuwstadt werd
derde en mag zich daardoor kampioen
van Nederland noemen.

Zegening bromﬁetsen in Melderslo

Kapelaan Swillens zegende de brommers royaal

Afgelopen zondag vond de
jaarlijkse bromfietszegening plaats
in Melderslo.
Leden van oldtimer bromfietsclub ‘t Brummerke van HorstMelderslo togen massaal naar hun
clubhuis ’t Paradijs in Melderslo
waar kapelaan Swillens de bromfietsen zegende. Na de zegening
stapte ook de kapelaan op de bromfiets en reed mee in een vooraf
uitgezette toerrit.
De oldtimer bromfietsclub bestaat inmiddels tien jaar en telt 112
actieve leden.
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Zaalvoetbal Kronenberg
scoort prima
Sinds enkele jaren is zaalvoetbalvereniging FC Kroënekraan uit
Kronenberg actief in de Limburgse en Brabantse zalen. De vereniging heeft de laatste jaren een fikse groei doorgemaakt. Op dit
moment spelen maar liefst drie herenteams iedere week zaalvoetbal. Het eerste team kan volgende week zelfs kampioen worden.
Maartje Lenssen, penningmeester van de zaalvoetbalclub:
“Alle teams van FC Kroënekraan
presteren goed op dit moment.
Het eerste team kan volgende
week kampioen worden en ons
jongste team staat op een tweede
plaats in de derde klasse.

Dit hadden we nooit durven
dromen.”
Op woensdag 5 mei speelt het
eerste team z’n laatste wedstrijd
thuis tegen BZVV1 uit Swalmen.
De wedstrijd vindt plaats in
sporthal De Kruisweide in
Sevenum en begint om 21.30 uur.

Willem Janssen (Roda JC) en Dirk Marcellis (PSV)

WK Stervoetballerdag
in Broekhuizenvorst
Op zondag 23 mei vindt de tweede editie plaats van de
Stervoetballerdag in samenwerking met SVEB uit Broekhuizenvorst. Op
sportpark ’t Venneke kan elke deelnemer dit jaar het WK voetbal zelf
meemaken. De kneepjes in het voetbalvak, worden op speelse wijze
geïntroduceerd door enkele profvoetballers. De Limburgse profs Willem
Janssen (Roda JC) en Dirk Marcellis (PSV) nemen deel aan de WK
Stervoetballerdag in Broekhuizenvorst.

Willem Janssen van Roda JC tijdens een eerder
gehouden Stervoetballerdag bij SVEB
Voor de jeugdige deelnemers,
betekent dit spelen in een gratis
oranje shirt. De voetballertjes die
zich hebben opgegeven voor de WK
Stervoetballerdag, spelen zogenaamd
in Brazilië, met blote voeten op een
echt strand. Maar ook andere landen
zoals Spanje met techniektraining, of
Duitsland met penalty’s komen aan
bod. Wie mee wil doen aan deze leerrijke voetbaldag kan zich aanmelden

via www.stervoetballer.nl
Dirk Marcellis komt graag naar
Broekhuizenvorst om deel te nemen
aan de WK Stervoetballerdag.
“Ik heb altijd al een WK willen
spelen en als ik dan ook nog op een
strandveld mag spelen, komt een
droom uit,” aldus de voetballer. Willem
Janssen is benieuwd welke talenten hij
deze dag ontmoet op het sportpark in
Broekhuizenvorst.

Veldwedstrijd handboogschieten in Tienray
In Tienray vindt komend weekend een bijzondere handboogwedstrijd plaats. Handboogvereniging
’t Trefpunt heeft onder andere bij de
kerk, in de jeugdsoos, bij het klooster
in de tuinen en bij de nieuwbouw
van een woning in de torenkraan
doelen opgesteld. De schutters gaan

in groepen langs de doelen en schieten op de blazoenen van verschillende grootte en op verschillende
afstanden. De wedstrijd op zaterdag
is voor de jeugdige schutters en
begint om 10 uur. Op zondag vanaf 9
uur mogen de senioren proberen hun
doel te raken.
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Drie jongens
rijden voor Duchenne
In zeven dagen tijd zevenhonderd kilometer afleggen, op de fiets. Veel jongeren kunnen wel een beter manier
bedenken om hun tijd door te komen. Micky Verhaeg uit Horst en Ron Cox uit Melderslo kunnen echter niet wachten
tot ze aan de fietstocht kunnen beginnen. Het is namelijk allemaal voor een goed doel: geld inzamelen voor
onderzoek naar de ziekte van Duchenne, een zeldzame spierziekte.

Mountainbikers Ron Cox, Micky Verhaeg en Bart van de Laar
samen met teamleider Cyrill Theeuwen
Samen met hun Gemertse teamgenoot Bart van de Laar doen de
18-jarige Micky en de drie jaar oudere
Ron mee aan de Duchenne Heroes,
een mountainbiketocht van zeven
dagen van Luxemburg naar Nijmegen.
Meedoen aan deze pittige tocht kan
niet zomaar. Alle deelnemers moeten
namelijk 2.500 euro aan sponsorgeld
meebrengen.

Dit is vet,
dit wil ik ook

te zamelen. Omdat we het zo speciaal
vinden, hebben we hem teamleider
gemaakt.”
De drie mountainbikers organiseren
een heleboel activiteiten om geld in te
zamelen voor het goede doel. Voor de
sponsordrempel van 2.500 euro halen
ze hun neus niet op. Ron: “We willen
minimaal 25.000 euro ophalen.” Een
van de manieren om dat ambitieuze
doel te bereiken, is via een loterij. Met
z’n drieën willen ze 15.000 loten van

2,50 euro verkopen. Micky: “Onze tactiek is om anderen de loten voor ons te
laten verkopen. We vragen geen sponsorgeld, maar slechts een paar uurtjes
van iemands tijd. Omdat we nog jong
zijn, is ons netwerk misschien niet zo
groot. Anderen kennen via hun werk of
vereniging vaak veel meer mensen aan
wie ze loten kunnen verkopen.”
Kopers van een lot dingen mee
naar vrijkaarten voor Toverland en
Alcatrazz, een mountainbike en een
reisbon van 1.500 euro. De verkoop van
de loten loopt de komende vier weken
en loopt buiten de kennissenkring van
de drie fietsers ook via enkele verkooppunten in de gemeente. Op de website
duchenneheroes.nl wordt een ranglijst
bijgehouden van het binnengehaalde
sponsorgeld van de verschillende
teams. Micky: “We proberen er een
onderling wedstrijdje van te maken.
Sommige andere teams zijn met twaalf
man. Het zou heel bijzonder zijn als wij
met ons drieën in de top vijf terecht
komen.” Of ze die top vijf ook bereiken,
is nog even afwachten, maar aan het
enthousiasme van de drie zal het niet
liggen. Want na de loterij komt er
onder andere nog een ’grote supermarktactie’ en wordt er geld ingezameld op het muziekfestival Alcatrazz.
“Vrienden zeggen wel eens dat ik niet
goed wijs ben om zoveel geld op te
willen halen”, vertelt Micky glunderend. “Maar, stel dat het zou lukken om
30.000 euro op te halen. Dan staan we
gelijk bovenaan.”
De activiteiten van de drie
mountainbikers zijn te volgen via
letsrideforduchenne.nl

Bij de vorige editie stonden Ron en
Micky als toeschouwer langs de kant
en sindsdien zijn ze verkocht. Micky:
“Ik was vorig jaar bij de doorkomst in
Oostrum en de sfeer daar was niet te
beschrijven. Overal liepen fietsers rond
en ik dacht: ’Dit is echt vet, dit wil ik
ook’. Helaas kon ik vorig jaar geen vrij
krijgen, maar nu gelukkig wel.”

Als je zo’n kind
met Duchenne ziet,
dat heeft echt impact
Bij de Seurentocht in Melderslo
kwamen de bikers in contact met Cyrill
Theeuwen, een twaalfjarige jongen
uit Roggel die de ziekte van Duchenne
heeft. “Toen we bij hem op bezoek
waren, zagen we pas echt waar we
het voor doen”, aldus Micky. “Het geeft
voor ons een gezicht aan Duchenne.”
Ron vult hem aan: “Door zijn ziekte
doet Cyrill er vijf minuten over om zijn
schoenen aan te doen en 100 meter
lopen is voor hem al te ver. Als je dat
ziet, heeft dat echt impact. We fietsen
nu niet meer alleen voor onszelf, maar
ook om stil te staan bij de ziekte.”
Sindsdien proberen de drie hem bij
zoveel mogelijk activiteiten te betrekken. Micky: “We zorgen dat hij een
leuke tijd heeft bij ons. Als we trainen,
gaan we bij hem langs en hij komt
langs bij verschillende acties om geld in

NU VERKRIJGBAAR BIJ:

Eerste activiteit in juni
Jeugd- en jongerenwerk
‘Under-Construction’
In het voormalige Vlies-gebouw in Horst zijn vanaf juni weer activiteiten
voor jeugd en jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Under-Construction
heet dit pilotproject van Joho. Het moet een heel nieuw aanbod brengen.

Het is een hele tijd stil geweest
over de nieuwe bestemming van het
voormalige pand van De Vlies aan de
Gastendonkstraat in Horst. Achter de
schermen is echter hard gewerkt aan
een nieuwe opzet van het hele jeugden jongerenwerk in Horst. Bestuur en
vrijwilligers van Joho, voormalig JC De
Vlies, OJC Niks en de beheerstichting
van het Niks- en het Vliesgebouw zijn
in samenwerking met het jongerenwerk van Synthese druk bezig om
nieuwe activiteiten te organiseren die
aansluiten op de wensen en behoeften van jongeren.
Under-Construction is de naam
van dit pilotproject. De focus van
aandacht ligt daarbij op een vernieuwd aanbod in het voormalige
Vliesgebouw voor jongeren in diverse
leeftijdsgroepen tussen de 10 en 16

jaar. Tijdens het project worden er bij
wijze van test activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen:
groep 7 en 8 van de basisschool,
de onderbouw van het voortgezet
onderwijs en de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs. De jongeren
gaan zelf actief meebepalen hoe
hun ideale activiteit, workshop of
uitgaansavond eruit ziet. Zaterdag
was er een meedenkavond voor
de onderbouw van het voortgezet
onderwijs. Jongeren tussen 12 en
15 jaar konden meedenken over de
invulling van het programma. Tijdens
workshops Alcoholvrije Cocktail, DJ
en Loungeruimte gaven zij mede
vorm aan de toekomstige activiteiten,
inrichting, muziek en drankjes. De
eerste (pilot)activiteit gaat plaatsvinden in juni.
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15 VRAGEN

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

aan Sharon Martens

kapster wil worden. Ik ben nu ook
aangenomen op de Kappersacademie
in Venlo en daar kan ik 7 september
beginnen.
Wat is je favoriete drankje?
Met uitgaan meestal bier. En verder
gewoon lekker iets fris. Als het maar
koel is.
Waar ga je uit?
Op vrijdag gaan we altijd eerst naar
de soos in Tienray. En daarna meestal
naar De Lange in Horst. Op zaterdag
gaan we daar naartoe, waar iets
leuks te doen is, maar waar we dan
uitkomen weten we nooit van tevoren.
En is er niks te doen, dan ga ik met
mijn vriendinnen bij elkaar zitten en
zien we wel wat de avond brengt.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Niks, alleen dat ik soms iets eerder
moet opstaan!!
Wat maakt je woonplaats speciaal?
In Tienray is het altijd wel gezellig. En
in de soos Gaellus is het altijd leuk op
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vrijdag. En iedereen kent elkaar ook,
dat is ook erg fijn.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Eigenlijk niks, ik vind Tienray een
prima dorp zo.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Naar Aruba, daar wil ik echt een keer
heen. Lijkt me echt mooi.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Ik heb nu 424 vrienden op hyves.
Wat is je favoriete eten?
Mac-Chicken en natuurlijk onze eigen
asperges.
Welke hobby’s heb je?
Mijn hobby’s zijn voetballen bij
Melderslo Dames 1 en natuurlijk ook
leuke dingen doen met vriendinnen.
Wij hebben thuis een winkeltje waar
mam asperges, bosbessen, aardbeien
en wijn verkoopt en ik help haar
regelmatig omdat ik dat leuk vind om
te doen.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Bo, ons hondje.

Koninginnenacht
OJC Canix
Op donderdagavond 29 april vindt in OJC Canix te Lottum
Koninginnenacht plaats.
Er vindt een heuse Willem
Alexander Quiz plaats en Canix
DJ’ s zorgen ervoor dat de voetjes van de vloer komen. Echte
discoclassics worden afgewisseld

met Hollandse smartlappen en
een vleugje rock. Een avondje
swingen en feesten om alvast in
Oranjestemming te komen. Aanvang
21.00 uur en de toegang is gratis.

Sharon houdt van voetbal en traint elke
woensdagavond in Melderslo bij het dameselftal
Naam:
Sharon Martens
Leeftijd:
16
Woonplaats:
Tienray
Waar zit je op school?
Ik zit in het examenjaar VMBO op het
Dendron College in Horst.

Wat is je favoriete muziek?
Ik vind house en rock wel aardige
muziek. Daar kan ik wel van uit mijn
dak gaan.
Wat is je favoriete film?
Ik heb niet echt een favoriete film, ik
vind komedies meestal wel leuk.
Wat wil je later worden?
Ik weet al sinds mijn jeugd dat ik

Wil het meisje, wonende omgeving
Slooyerbroek te Horst, dat vrijdag 9-4-2010
met haar fiets tegen een Volvo S80 is
gereden (geparkeerd op Slooyerbroek)
zich svp melden op 06-23 48 80 25.
Er zijn getuigen.

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

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

Iets te vieren met: vrienden, vrijgezellen, personeel,
vereniging, bedrijf of familie. Kom een middag of
avond kokkerellen en heerlijk eten. Een keuze uit vele
beproefde recepten. Succes verzekerd!
Tevens kinderfeestjes (max.10 kinderen)
en kookcursussen.

LOTTUM - WELL Tel. 077-4631690 -Tel. 0478-503702
*aanbieding is de gehele maand mei geldig

José Janssen
Tienrayseweg 12
5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803
www.kookkelder-meerlo.nl

Mies&Flo
Column
Wie mooi
wil zijn,
moet pijn
lijden
Epileren, harsen, beugels,
oorbellen schieten, corrigerende strakke broeken en
killerheels! Wie mooi wil zijn,
zal pijn moeten lijden.
Voor een dagje Groningen
halen wij natuurlijk alles uit de
kast om er het meest fashionable bij te lopen. Hierbij horen
ook de meest hoge hakken die
we maar kunnen vinden. De een
maakt de blits met grijze
enkellaarsjes met een hak van
heb-ik-jou-daar, de ander met
duizelingwekkende hoge hakken
afgewerkt met tientallen bruine
bandjes om enkel en voet.
Eindelijk aangekomen in
Groningen lopen wij erbij om
door een ringetje te halen.
Winkel in winkel uit op hoge
hakken, wat een topsport, maar
wij kunnen het!
Na een paar uurtjes beginnen onze voeten toch wel te
protesteren, maar wij zijn echt
doorzetters, geven niet zomaar
op. Heel verstandig gunnen we
onze voeten dan toch een korte
pauze. Wel heel kort, want we
hebben nog lang niet alle
winkels gehad. Na nog twee uur
top-shoppen moeten we toch
echt toegeven dat we behoorlijk
pijn aan het lijden zijn, van
blaren tot kloppende tenen. Nog
twintig minuutjes houden we dit
verschrikkelijk pijnlijke gevoel
vol, maar als we dan bijna
ineenstorten van de pijn en niet
meer heel charmant de straten
doorslenteren gooien we toch
gefrustreerd onze killerheels uit.
Dit geeft als resultaat een
schokkend beeld van twee
vermoeide, sjokkende armoedzaaiers op blote voeten, heel
onsexy!
Als we dan over het grote
plein, langs de overvolle
terrassen strompelen horen we
links en rechts veel gegrinnik en
opmerkingen. Ook wijzende
vingers ontgaan ons niet.
Struikelend proberen we zo snel
mogelijk het Centraal Station te
bereiken om ons uit deze
beschamende situatie te redden.
Als we deze missie volbracht
hebben en we eindelijk kunnen
neerploffen op de nu heel
geliefde NS-treinbankjes voelen
wij ons dolgelukkig. Met veel
pijn en moeite leggen we onze
vermoeide en vooral pijnlijke
voeten te rusten op de Metro en
Spits van gisteren. Wat een luxe!
Mies&Flo
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AGENDA KONINGINNEDAG
America

Horst

Meerlo

vr 30 april 13.00 uur
Organisatie:
Stichting Oranjecomité
Locatie: De Kiosk

do 29 april 20.00 uur
Organisatie:
Koninginnenacht Horst
Locatie: Wilhelminaplein

vr 30 april 13.15 uur
Org: Oranjecomité in samenwerking met Fanfare Eendracht
Locatie: Bij de Speulplats

Koninginnedag

Koninginnenacht

Oranjetocht

Broekhuizen &
Broekhuizenvorst

vr 30 april vanaf 07.30 uur
Organisatie: TWC Oranje
Locatie: de Mèrthal

vr 30 april 13.30 uur
Organisatie:
Stichting Oranjecomité
Locatie: Plein

Yada Yada
vr 30 april vanaf 21.30 uur
Organisatie: Café ’t Centrum
Locatie: Café ‘t Centrum

Koninginnedag

Griendtsveen

Lottum

vr 30 april 10.30 uur
Organisatie:
Stichting Oranjecomité
Locatie: Speeltuin

do 29 april 21.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Vossenjacht

Grubbenvorst
Oranje vrijmarkt

vr 30 april 09.30 uur
Organisatie:
Stichting Oranjecomité
Locatie:
Pastoor Vullinghsplein

Hegelsom
Oranjefeesten
vr 30 april 10.30 uur
Organisatie:
Stichting Oranjecomité
Locatie:
Rondom Pastoor Debijestraat

Koninginnenacht

Rommelmarkt &
Oranje-spelletjes
vr 30 april 10.00 uur
Organisatie: Stichting JOL
Locatie: Veldje aan de
Ulsheggerweg

Koninginnedag

Demonstratie honingslingeren in Horst
Op zondag 2 mei vindt in ’t Zoemhukske aan de Kasteellaan 3 in Horst
een demonstratie honingslingeren plaats. De gratis demonstratie is van
14.00 tot 16.00 uur.

Melderslo
Fietstocht

vr 30 april 13.30 uur
Org: Kindervakantiewerk Melderslo
Locatie: MFC de Swingel

Sevenum

Stoeke & Kloeke
Koninginnenacht
do 29 april 21.00 uur
Organisatie: Sevenwaeg
Locatie: Marktplein

Interlokaal kabaal
Koninginnedag
vr 30 april 11.00 uur
Organisatie: Sevenwaeg
Locatie: Marktplein

Swolgen

Koninnnedag
Pimp your bike

Kronenberg &
Evertsoord

vr 30 april 10.00 uur
Org: Kindervakantiewerk Swolgen
Locatie: De Blokhut

vr 30 april vanaf 9.30 uur
Organisatie:
Basisschool De Kroevert
Locatie:
In de Torrekoel en in het
centrum van Kronenberg

Tienray

in z’n werk gaat. Daarnaast vertellen
imkers alles over het leven van de
honingbij. Imkervereniging Horst en
omstreken bestrijkt het gebied Baarlo,
Helden, Venlo, Venray en Bergen.

Bijen verzamelen van bloemen en
planten nectar die zij in hun kasten
omzetten in honing. Zondag kan men
zien hoe de bijen deze honing opslaan
in raten en hoe het honingslingeren

Koninginnedag

Koninginnedag
vr 30 april 13.00 uur
Org: OJC Gaellus en Kids Fun
Locatie: Op het grasveld

Koninginnedag
Aanvang 21.00 uur, gratis entree

Herman brood band: Yada Yada,

met Danny Lademacher www.yadayadamusic.nl

Fanfare Eendracht uit Meerlo bestaat 120 jaar, reden voor een groot dorpsfeest op zondag 11 juli. Voor de
‘Vrienden van Fanfare Eendracht’ reden om een reünie te organiseren. Een reünie die niet alleen bestemd is voor
leden en oud-leden van de fanfare. Alle inwoners en oud-inwoners van Meerlo worden hiervoor uitgenodigd. De
‘Vrienden’ denken dit te bereiken door verschillende dorpsverenigingen bij de organisatie te betrekken, zodat het
feest door het hele dorp wordt gedragen.

Op zoek naar
adressen van
(oud) Meerlonaren
Centraal tijdens de reünie staat
een tentoonstelling van oude foto’s
en films die permanent worden ge-

toond. De vrienden doen een oproep
aan iedereen die mooie foto’s, films
of herinneringen heeft van Meerlo,
contact op te nemen met Reinier
Thiesen; 0478 69 16 25.
Naast foto’s zijn de Vrienden
van Fanfare Eendracht ook op zoek
naar oude verhalen en anekdotes.
Hier wil men op een speciale manier
aandacht aan schenken.
Om de reünie zo breed onder de
aandacht te brengen, is de organisatie op zoek naar actuele adressen
van oud-Meerlonaren. Naast diverse
verenigingen hebben al enkele grote
Meerlose families de adressen van
familieleden doorgegeven.

Expositie schilderijen
BiblioNu Horst
Frans de Bruijn en Mieke van
den Beuken exposeren bij
BiblioNu Horst van 4 tot en met
31 mei.

De twee kunstenaars zijn
verbonden aan het Hobbygilde in
Horst. Voor openingstijden zie
www.biblionu.nl

Familieadressen of andere
belangrijke informatie kan men
sturen naar dorpsfeestmeerlo@
hotmail.com.

KERMIS IN HORST

De Dorpsreünie wordt gehouden
op zondag 11 juli en begint met een
traditionele hoogmis in de buitenlucht bij de kapel van Sint Goar in
Meerlo. Aansluitend volgt de reünie
met brunch en middagactiviteiten in
de onlangs verbouwde muziekzaal
‘De Speulplats’.

COX
CAFÉ - FEESTZAAL

Za. 1 mei - 21.30 uur

Teddy Boys

Zo. 2 mei - 19.00 uur

Theo & Joop
(Reuver)

Ma. 3 mei - 14.00 uur

Theo Alleen

(Brabant)

Di. 4 mei & Wo. 5 mei
14.00 uur

Eigen Muziek
Herstraat 37 - Horst
Tel: 077-3983305

Muziek uit eigen cyberdoos

zondag 2 mei
Geopend vanaf 10.30 uur

Muziek uit eigen digibox

maandag 3 mei
Geopend vanaf 13.00 uur

Live muziek aanvang 18.00 uur, gratis entree
Van Adel,

Nederlandstalige feestmuziek
Met Leon Beelen (Go to the max, nine live), www.vanadel.nl

dinsdag 4 mei
Geopend vanaf 13.00 uur

Live muziek aanvang 20.00 uur

K-E-E-S

Muziek van Horster artiesten

woensdag 5 mei
Geopend vanaf 16.00 uur
Wilhelminaplein 13 Horst

Groot dorpsfeest in Meerlo

zaterdag 1 mei
Geopend vanaf 15.00 uur
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Musicaluitvoering
in Hegelsom
Op basisschool Onder de Linde in Hegelsom voerden afgelopen
maandag de allerkleinsten van de school een musical op.

Uitwisseling muziekvereniging Sankt Goar en
Fanfare Eendracht Meerlo
Op zondag 11 juli, de feestdag van Sint Goar in Meerlo, vindt een uitzonderlijke uitwisseling plaats. Musikverein
Sankt Goar am Rhein komt het 120 jarig jubileumfeest van Fanfare Eendracht Meerlo opluisteren. Volgend jaar reist
het Meerlose muziekgezelschap af naar Sankt Goar am Rhein om daar de jaarlijkse Sint Goarfeesten bij te wonen.

Met veel enthousiasme werd de musical uitgevoerd
De musical was een onderdeel
van het thema ‘theater’ waarmee de
basisschool de afgelopen zes weken
aan de slag ging. De uitvoering van
de musical ‘Berend Botje is jarig’ was
tevens de afsluiting van het thema.
De musical werd uitgevoerd door
leerlingen van groep 0, 1 en 2A van
de basisschool. Ouders, grootouders

en broertjes en zusjes van de leerlingen woonden de voorstelling bij.
De musical werd muzikaal
ondersteund door Geert Josten op
gitaar. Susan Knops (regisseuse) en
Angelique Hesen (zang) stonden
de kinderen eveneens bij tijdens de
voorstelling.

Stoelen matten en
manden vlechten
in De Locht
In museum De Locht in Melderslo staan komend weekend weer tal van
activiteiten op het programma voor jong en oud. Er vindt een demonstratie
plaats van het verzorgen van buxusplanten. Daarnaast tonen stoelenmatters en mandenvlechters hun vaardigheden. Kinderen kunnen zondag 2 mei
en woensdag 5 mei onder begeleiding zelf buttons maken. Het museum is
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Musikverein Sankt Goar te gast in Meerlo
Voorzitter Noud Janssen van
Fanfare Eendracht Meerlo: “Misschien
is dit wel het begin van een mooie
traditie. Het is een prachtige muzikale
bijdrage van onze oosterburen uit
Sankt Goar aan ons feest.”
Het idee ontstond vorig jaar tijdens
een openluchtconcert van Klassiek
op Locatie bij de kapel van Sint

Goar in Meerlo. De kapel is in 1662
gebouwd op initiatief van de adellijke
familie van de Heeren van Meerlo. In
Nederland wordt de heilige Sint Goar
alleen nog maar in Meerlo vereerd.
Sinds mensenheugenis wordt in
Meerlo de Sint Goarkermis gevierd op
6 juli of de eerste zondag na de 6e
juli zoals dit jaar het geval is. Jaarlijks

trekt daarbij een processie vanuit de
Johannes de Doper parochiekerk van
Meerlo naar de kapel van Sint Goar.
Met de Meerlose fanfare voorop en
de pastoor lopend onder een zijden
hemel die door vier parochianen wordt
gedragen. Dit jaar trekt nu voor de
eerste keer de Duitse Musikverein
Sankt Goar am Rhein mee.

Koninginnenacht in Horst
De Lange Horst organiseert op donderdag 29 april aan het Wilhelminaplein in Horst een
Koninginnenacht. Aan beide zijden van het gemeentehuis komt een podium waarop de band Random
haar opwachting maakt. Het programma begint om 21.00 uur.
Mocht het weer een beetje
tegenzitten dan kunnen bezoekers
aan de Koninginnenacht toch
droog staan. Sinds enkele weken
staan nieuwe parasols opgesteld,
waarmee een groot deel van het
terras bij De Lange overdekt

wordt. Allround coverband Random
bestaat uit zes muzikanten. De
band is jong, ervaren en energiek.
Random staat garant voor een
gezellige avond vol live muziek en
entertainment van de bovenste
plank.

Met nummers van onder
andere Anouk, Guus Meeuwis,
Queen, U2, Tina Turner, Skunk
Anansie, Robbie Williams en
Gloria Gaynor is de band van alle
markten thuis.

MEERLO,
HOOFDSTRAAT 42

KErmiS-Programma
1 T/m 5 mEi

Tal van activiteiten voor jong en oud
Op zaterdag 1 mei kan men voor
de laatste keer dit seizoen zien hoe
men een buxus, ilex en taxus het
beste kan verzorgen. Ook wordt uitleg
gegeven hoe deze planten met veel
geduld en goed gereedschap zijn te
herscheppen in nieuwe vormen en
figuren.

Zondag 2 mei staat in het teken
van manden vlechten en stoelen
matten. Naast wilgentenen voor het
vlechten van manden en ander vlechtwerk, wordt ook gevlecht met andere
materialen, zoals stevige stro- en grassoorten. Voor kinderen zijn er allerlei
activiteiten.

ZaTErdag
”STriNgKiNgS”
dEEjay SaNjo
ZoNdag
”HEadLiFE”
dEEjay gijS
diNSdag
ariESS & HENNiESS
maTiNEE’SS
aLLE dagEN dEEjay’S
”NiEUW”
”jUPiLEr CHiLL-Bar”
ZaTErdag 8 mEi
”STormridEr”
”STraTEX”
”dj PEPPiE”
ZaTErdag 15 mEi
”KaLTSPiEL”
THE CoLdPLay-TriBUTE!!
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

9 MEI IS HET WEER ZOVER,

MOEDERDAG

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:

Wegens succes van de
voorjaarsactie ontvangt u
ook in de maand mei

 10,– KORTING
op een gezichtsbehandeling*
van 60 minuten. Deze behandeling boekt u nu dus voor  39,50
in plaats van  49,50. Uiteraard
ontvangt u voorafgaand aan de behandeling een persoonlijke huiddiagnose zodat de behandeling
op uw huid en wensen worden
afgestemd.
Deze behandeling kan ook als
cadeaubon worden verpakt.
Deze bon wordt op een mooie
wijze verpakt zodat het een echt
cadeau wordt dat leuk is om te
geven en uiteraard leuk is
om te krijgen!
*De behandelingen worden uitgevoerd met de producten van Dermalogica

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

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

Dodenherdenking Broekhuizen
en Broekhuizenvorst

Oorlogsmonument
Horst 1940 - 1945
Horst herdenkt op dinsdag 4 mei zijn oorlogsslachtoffers evenals vele
andere kernen binnen de gemeente Horst aan de Maas. De Horstenaren
doen dat bij de kapel (oorlogsmonument) op het oude kerkhof aan de
Kloosterstraat.

Op de witgeschilderde kapel
staat in smeedijzeren letters te lezen:
ter gedachtenis 1940 - 1945. Dit
gedenkteken werd in 1947 opgericht
ter herinnering aan alle Horstenaren
die tijdens de Tweede Wereldoorlog
het leven verloren. Hun namen staan
in twee hardstenen platen gebeiteld,
ingemetseld in de zijwanden van de
open kapel. Boven het altaar hangt

een houten kruis met een keramisch
corpus van de beeldhouwer Frans
Timmermans.
Dinsdag 4 mei vormt het oorlogsmonument aan de Kloosterstraat
het decor ter nagedachtenis aan
alle oorlogsslachtoffers in Horst.
Voorafgegaan door een stille tocht
vanuit ‘t Gasthoês vindt er even voor
20.00 uur een kranslegging plaats.

Dodenherdenking
Grubbenvorst
In Grubbenvorst vindt op dinsdag 4 mei een herdenkingsbijeenkomst
plaats ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
De bijeenkomst begint om 19.00 uur in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw
Ten Hemelopneming met een welkomstwoord door de voorzitter van het
Oranjecomité.
Andere sprekers die volgen zijn
pastoor Peeters en voorzitter Wijnen
van de dorpsraad. Tijdens de bijeenkomst in de kerk worden alle namen
der gevallenen voorgelezen. Ook
wordt er een gedicht voorgelezen
door een leerling van basisschool De
Samensprong. Na het zingen van het
Grubbenvorster volkslied verlaten
alle bezoekers de kerk voor een stille
tocht naar het oorlogsmonument op
het Pastoor Vullinghsplein.
Bij het monument vinden
kransleggingen plaats met meteen
daarna het eerste deel van de Last
Post. Hierna volgen om precies 20.00
uur twee minuten stilte, gevolgd
door het tweede deel van de Last
Post.
Aansluitend zingt het
Grubbenvorster Mannenkoor
begeleid door de Grubbenvorster
harmonie het Wilhelmus en het
Limburgs volkslied. Kinderen van
basisschool De Samensprong en
andere aanwezigen leggen tussen
de twee volksliederen bloemen
bij het monument. Leden van
schutterij Sint Jan en Bielemannen
nemen eveneens deel aan de
herdenkingsplechtigheid.
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Dinsdag 4 mei vindt in Broekhuizenvorst en Broekhuizen de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. De herdenking
wordt om 19.20 uur vooraf gegaan door een herdenkingsdienst in parochiekerk ‘de Heilige Naam Jezus’ te
Broekhuizenvorst.
Na de dienst in de kerk worden
de plechtigheden bij het oorlogsmonument op het dorpsplein te
Broekhuizenvorst voortgezet. Er zijn
enkele toespraken en er vindt een
kranslegging plus bloemenhulde
plaats. De fanfare Broekhuizenvorst en
Ooijen ondersteunt de herdenking met
gepaste muziek. Na de plechtigheden
in Broekhuizenvorst is er om circa
20.20 uur een kranslegging plus
bloemenhulde bij het oorlogsmonument in Broekhuizen. Een ieder uit
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
wordt uitgenodigd deze herdenking
bij te wonen. Op beide dorpspleinen
zijn zitplaatsen. Tijdens deze herdenking worden de 15 oorlogsslachtoffers
uit deze beide dorpen herdacht die
tijdens de Tweede Wereldoorlog of
tengevolge daarvan hun leven lieten.
Tevens worden de drie Nederlandse en
54 Britse militairen herdacht die in de
strijd om Broekhuizenvorst en
Broekhuizen zijn gesneuveld.

Het oorlogsmonument in Broekhuizen

Dodenherdenking Sevenum
Op 4 mei vindt in Sevenum om 19.00 uur een heilige mis in de parochiekerk van Sevenum plaats ter
nagedachtenis van alle oorlogsslachtoffers uit de voormalige gemeente Sevenum. Na de eucharistieviering volgt om 19.45 uur een stille tocht naar het monument begeleid door de Koninklijke Harmonie
Unie en Schutterij Sint Sebastianus.
Aansluitend zal de herdenking bij het monument plaatsvinden waarbij het Nederlands
volkslied gespeeld wordt door
de Koninklijke Harmonie Unie.
Tijdens de herdenking wordt
een gedicht voorgelezen door
een lid van de dansgarde van
CV d’n Ezelskop. Daarna volgt
een toespraak door wethouder

Freek Selen met aansluitend
de kranslegging, samen met
kinderen van de Serumse
Striepkes.
Na de kranslegging volgt het
Sevenums volkslied gezongen
door de Serumse Striepkes en het
Seniorenkoor begeleid door de
Koninklijke Harmonie Unie,
waarna het Dodenappel volgt

door pastoor Lauvenberg, twee
minuten stilte, De Last Post,
en het Limburgs Volkslied.
Aan alle aanwezigen wordt de
mogelijkheid geboden tot het
leggen van bloemen waarna
de herdenking wordt afgesloten
door Erik van der Hulst,
voorzitter van het Oranjecomité
Sevenum.

Kerkdiensten
RK Kerken
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst (Lambertus)
Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum

Tienray
Rehobothnieuws
Rehoboth
Cuppenpedje 2a

zaterdag
1 mei
dienst

tijd

Heilige mis

19.15

Heilige mis

19.00

Heilige mis

Heilige mis
11.00 Heilige mis

09.30
10.30 Heilige mis

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

09.30

Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis

Heilige mis

Heilige mis
dienst

zondag
2 mei
dienst
Heilige mis
Heilige mis

tijd
10.00
10.00

maandag
3 mei
dienst

tijd

dinsdag
4 mei
dienst

tijd

woensdag
5 mei
dienst

tijd

donderdag
6 mei
dienst
tijd

vrijdag
7 mei
dienst

tijd

Herdenking 19.30
Herdenking 18.45
18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

Heilige mis

18.30 Heilige mis

18.30

08.30

10.00
10.30

Heilige mis 08.30
09.00
09.00
Heilige mis
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Herdenking
18.00
Herdenking
tijd
dienst
tijd
dienst
tijd
dienst
Vluchtelingen 10.00
Evangelie

18.30 Heilige mis

14.30

Rozenkrans 17.45
19.00
18.00
Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
18.30
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30
19.00
19.00 Heilige mis 19.00
tijd
dienst
tijd
dienst
tijd
dienst
tijd
Kinderbijbel 14.30
Catechisatie 19.15
Bijbelkring

20.00
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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
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
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

service 31

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

Horst

African Mix Beat Night
vr 30 april 21.30 uur
Organisatie: The Shuffle
Locatie: The Shuffle

Voorjaarskermis
za 1 mei 16.00 t/m wo 5 mei
Organisatie: Horst aan de Maas
Locatie: Centrum

Heitje voor een karweitje
za 1 mei t/m 7 mei op afspraak
Organisatie: Scouting
Locatie: Bij u thuis

80s & 90s Party
za 1 mei 21.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

Kermismarkt
zo 2 mei 12.00 uur
Organisatie: EERI
Locatie: Loevestraat

Anderkovver

Voor ons heren dragers team zijn wij op zoek naar

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

zo 2 mei 20.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

Matinee: Broadway
ma 3 mei 15.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

Van Adel
ma 3 mei 18.00 uur
Organisatie: Café ’t Centrum
Locatie: Café ’t Centrum

Banana Pancakes &
Schandalica
di 4 mei 20.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

K-E-E-S
di 4 mei 20.00 uur
Organisatie: Café ’t Centrum
Locatie: Café ’t Centrum
Elvis Alive
wo 5 mei 20.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

Kronenberg

20 jaar ‘De Ezelvriend’
za 1 mei 21.00 uur
Org: Vereniging De Ezelvriend
Locatie: Evenemententerrein
d’n Umswing

Sevenum

Labradoodledag
vr 30 april 14.00 uur
Org: Dierencentrum Sevenum
Locatie: Dierencentrum
Sevenum

Tienray

Voor onze horeca zijn wij op zoek naar

medewerkers
die in het weekend en in de vakantieperiodes
willen werken. Leeftijd vanaf 21 jaar en ervaring
in de horeca is gewenst.
Reageren kan telefonisch of per email

Camping ’t Karrewiel
Familie Sibering
Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo
email: info@karrewiel.eu

OPENINGSTIJDEN WINKELS

• 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
WOENSDAG5 5MEI
MEIBevrijdingsdag
Bevrijdingsdaggesloten
gesloten
Wij wensen u fijne dagen toe

Veldronde

zo 2 mei 09.00 uur
Organisatie: Handboogsportvereniging ’t Trefpunt
Locatie: Accommodatie van de
vereniging

Bovenstaande openingstijden zijn een advies van het Centrummanagement
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Brief van de kerstman
De 11-jarige Femke Tros uit Horst schreef midden december vorig jaar
een brief aan de kerstman in Finland. Ze schreef de brief voor haar 2 jarig
nichtje Veerle Hermans uit Horst. Na ruim vier maanden kreeg ze antwoord.
Femke Tros weet niet meer exact
wat ze aan de kerstman geschreven
had. “Ik schreef de brief niet voor
mijzelf maar voor mijn nichtje Veerle.
Ik weet wel dat ze graag een paddenstoelenpyjama had.
Maar ja, ik kreeg maar geen
antwoord terug en Kerstmis kwam
hoe langer hoe dichter bij. Maar ik
weet dat hij de brief gelezen heeft
want Veerle kreeg echt een paddenstoelenpyjama met Kerstmis,” zegt
ze met zekere stem. Veerle zelf, heeft
nauwelijks weet van de brief, daar
is ze gewoonweg te jong voor. Maar
dat mag de pret niet drukken bij de
familie Hermans want een brief van de
kerstman krijg je niet elke dag.

De kerstman had het
te druk om mijn brief
te beantwoorden
De verbazing was dan ook groot
toen er afgelopen weekend post
uit Finland in de bus viel aan de
Nieuwstraat in Horst. De kerstman

had de brief van Femke ontvangen
en beantwoord. Maar een persoonlijk
antwoord was het bepaald niet. Een
voorgedrukte brief, met waarschijnlijk een inhoudelijke tekst, die vele
duizenden briefschrijvers van de
kerstman hebben gekregen. In de brief
legt ‘Santa Claus’ uit, waarom hij niet
eerder kon antwoorden. Hij had het te
druk zo net voor Kerstmis en er lag ook
nog eens heel veel sneeuw.
Maar goed, hij heeft uiteindelijk
geantwoord. Om de pijn van het verlaatte antwoord te verlichten, stond in
de brief een uitgebreide beschrijving
van een koekjesrecept. Een lekkernij
waar de kerstman verzot op zou zijn.
Marketingtechnisch gezien, zit het
dus helemaal snor met Santa Claus
want wie zou die koekjes niet eens
willen proberen? Wie nog een brief
wil schrijven aan de kerstman, zijn
adres is:
Santa Claus Main Office
FI 96930
Artic Circle
Lapland
Finland

Win 2 kaarten
voor Oranje met de
HALLO WK poule

De prijzenpot van de HALLO Horst aan de Maas WK poule is bijna gevuld.
Vanaf deze week is het voor iedereen mogelijk om de uitslagen van de WKwedstrijden te voorspellen op wk2010.hallohorstaandemaas.nl.

Foto: Dan Kaminga, CC-By

Deelnemers dingen onder andere mee naar twee kaarten voor de
EK kwalificatiewedstrijd NederlandFinland, op 7 september in de Kuip
in Rotterdam. Daarnaast zijn er nog
vele andere prijzen te winnen, zoals
het spel Fifa World Cup 2010 voor
de Wii, waardebonnen van verschillende winkels in de regio en nog
veel meer.
Iedereen kan gratis meedoen
aan de WK poule. Op de website
kunnen zowel voetbalkenners als
-leken de uitslagen van alle wk-

wedstrijden voorspellen. Met de
juiste voorspellingen zijn punten te
verdienen. De prijzen gaan naar de
deelnemers die tijdens de tussenstand of aan het einde van het WK de
meeste punten hebben verzameld.
Over enkele weken wordt bij de
editie van HALLO Horst aan de Maas
een speciale WK-poster gevoegd
waarop alle uitslagen kunnen worden
bijgehouden.
Bekijk de volledige prijzenpot
en doe mee op
wk2010.hallohorstaandemaas.nl

Femke Tros (r) leest de brief van de kerstman voor aan Veerle Hermans

Menwedstrijden Horst geslaagd
Afgelopen weekend vonden de Nationale Samengestelde Menwedstrijden plaats in Horst op het ruiterterrein bij de Kasteelse Bossen. Het sportevenement leek iets minder druk bezocht dan voorgaande jaren.
Volgens bestuurslid Jan van
Schaik is het evenement geslaagd.
“We hadden het slechter kunnen
treffen met het weer. Stel je voor
dat het regende en tien graden kouder was geweest. Nu trokken veel
mensen er op uit om te genieten
van de eerste zomerdag. Misschien
leek het minder druk maar vergeet
niet dat we steeds meer nevenactiviteiten organiseren elders op het
terrein. Het publiek was daardoor
veel meer verspreid waardoor je al
snel het idee krijgt dat er minder
bezoekers zijn, ” aldus Van Schaik.
De menwedstrijden vonden voor
de 26e keer plaats. Voor veel menners was het de eerste wedstrijd van
het buitenseizoen. De deelnemers
aan de samengestelde menwedstrijden moesten drie onderdelen
voltooien waarbij elk van de onderdelen een specifieke deskundigheid
vereist. Eerst kwam de discipline
dressuur aan bod, waarbij een aantal voorgeschreven figuren werden
gereden. De beoordeling van de
menners was daarbij gericht op stijl
en nauwkeurigheid van het rijden

en op de beheersing van het span.
Bij het tweede onderdeel, de
vaardigheidsproef, werd gelet op de
conditie, gehoorzaamheid en souplesse van de paarden, alsmede de
behendigheid en het vakmanschap
van de koetsier. Het laatste en meest
spectaculaire onderdeel vormde de
marathon. De menners legden daarbij een proef af over een lengte van

24 kilometer. Hindernissen bepaalden uiteindelijk wie veel of weinig
strafpunten kreeg. De meest in het
oog springend, en voor het publiek
sensationele hindernis, vormde
daarbij de waterbak.
Op het koningsnummer, het
vierspan met paarden, ging de
overwinning naar Koos de Ronde uit
Hoogvliet.

