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Met dank aan Sevenum

Wandelgemeente van
Nederland 2010
Maandagmiddag werd de gemeente Horst aan de Maas officieel uitgeroepen tot
‘Wandelgemeente van Nederland 2010’. Wethouder Freek Selen mocht uit handen van Frank
Hamdorff, redacteur van de wandelkrant ’Te Voet’, een bronzen beeldje in ontvangst nemen.
De prijsuitreiking vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.

magazijn

verkoop!
vrijdag 14 mei en
zaterdag 15 mei
heren
zomercollectie 2009

dames: 21 en 22 mei

Jansen-Noy, Guides in Fashion

www.jansen-noy.nl

Eigenlijk komt de titel niet
zozeer Horst aan de Maas toe, maar
de voormalige gemeente Sevenum.
Eind 2009 had Brabander Pieter
Smeets de gemeente Sevenum op
de valreep aangemeld voor de
verkiezing.

Horst aan de Maas
wint dankzij Sevenum
Met name het wandelroutenetwerk van het KnopenLopen in
Sevenum sprak Smeets aan. Door
de herindeling komt die titel nu in
handen van de gemeente Horst aan
de Maas.
‘Wandelgemeente van Nederland
2010’ is een nieuwe verkiezing en
wordt georganiseerd door ‘Te voet’,
de wandelkrant van Nederland.
In totaal hadden zich ruim vijftig
gemeenten aangemeld voor deze
verkiezing. Uit alle inzendingen

werden Sevenum, Winterswijk en
Oirschot genomineerd. De verkiezing
vond gedurende de afgelopen
maanden plaats en vanaf maandag
10 mei mag de gemeente Horst aan
de Maas zich ‘Wandelgemeente van
Nederland 2010’ noemen.
Frank Hamdorff was vol lof
richting Sevenum. “Grote pluspunten
waren een wandel- en fietscafé
met een toeristisch informatiepunt,
het wandelen tussen schapen,
een boomhut met verrekijkers,
het bronzen beeld De Rustende
Wandelaar en de bewegwijzering die
tweezijdig is aangebracht. De zeer
actieve vrijwilligers mag ik daarbij
natuurlijk niet vergeten,” aldus
Hamdorff. Maar er waren ook enkele
minpuntjes. Er was volgens Hamdorff
weinig informatie over landschap en
omgeving en de horeca onderweg
was minimaal aangegeven op de
beschreven route.
Wethouder Selen was in z’n
nopjes. “Dit is geweldig nieuws voor
zowel de oude gemeente Sevenum
alsook voor de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas. We hebben

Foto: Hans van der Beele
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best veel te bieden op landschappelijk gebied en niet alleen voor
wandelaars. Kijk maar eens wat er
aan evenementen wordt georganiseerd in Horst aan de Maas. Dit
kan alleen maar doordat allerlei
verenigingen samenwerken en door
diezelfde samenwerking is ook het
KnopenLopen tot stand gekomen.
Daar mogen we best trots op zijn,”
aldus de wethouder.

Veel wandelpotentie
in Horst aan de Maas
Volgens de vertegenwoordigers
van het KnopenLopen en de wandelkrant ’Te Voet’, is het zaak voor
Sevenum aan de top te blijven en
zuinig om te gaan met kleinschalige
ruimte. Tevens werd de suggestie
meegegeven om (meerdaagse)
wandelarrangementen op te zetten.
Door de crisis zouden meer mensen
gaan wandelen. Samenwerking
op regionaal gebied werd eveneens aanbevolen door bijvoorbeeld
gezamenlijk wandelkaarten uit te
brengen.
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Floriade groeit en bloeit
Nu de lente is aangebroken, bloeien de meeste bomen van het Vriendenbos op het Floriadeterrein. Het betreft
een honderd kleinfruitbomen die geadopteerd zijn door diverse bedrijven uit binnen- en buitenland. Het Vriendenbos is aangelegd ter versterking van de onderlinge band tussen ondernemers in de Euregio. De ontwikkelingen
rondom de Floriade lijken met de komst van de lente eveneens op te bloeien, nadat het enige tijd rustig is geweest.

Zwemmers HZPC
vast in Tenerife
Het trainingskamp in Tenerife van de zwemmers van HZPC duurde een
paar dagen langer dan aanvankelijk gepland. Door de aswolk besloot
vliegtuigmaatschappij Ryanair alle vluchten vanaf Tenerife, waaronder
die van de zwemmers uit Horst te annuleren. Dertien junioren en hun vijf
begeleiders van HZPC konden daardoor niet naar huis.
De zwemmers van tussen de
10 en 18 jaar zouden een week lang
trainen op het Spaanse eiland.
Op zaterdag zouden ze volgens
trainer Ralf John terugvliegen richting
Nederland. “We hadden de koffers al
gepakt toen het bericht binnenkwam
dat Ryanair de vluchten gecanceld
had. Toen we een half uur later de
kinderen vertelden dat we een paar
dagen later thuis zouden zijn, waren
er een paar blij met de verlengde
vakantie, maar vooral de kleintjes
wilden het liefst zo snel mogelijk naar
huis.” Gelukkig voor de zwemmers

was de accommodatie waar ze verbleven nog enkele dagen beschikbaar.
Ze maakten van de nood een deugd
en verlengden het trainingskamp met
een paar dagen.
“We hebben de afgelopen dagen nog
wat extra kunnen trainen, dus we
hebben niets te klagen. We hebben er
het beste van gemaakt.”
Vlak voor het ter perse gaan van
dit nummer kregen we een telefoontje van HZPC dat de vlucht van dinsdag
waarschijnlijk opnieuw zou worden
geannuleerd en de zwemmers nog
langer in Tenerife moeten blijven.

Een luchtopname van eind maart van het Floriadeterrein
Op het terrein van de Floriade zijn
de werkzaamheden in volle gang en
dat is niet onopgemerkt gebleven.
Inmiddels hebben tal van landen en
regio’s zich officieel aangemeld, zoals
Indonesië, Jemen, Nordrhein Westfalen,
Pakistan, Tunesië, Thailand en China.
“De belangstelling is groot. Zo’n
zeventig procent van de deelnemers-

velden is al bezet”, laat algemeen
directeur Paul Beck weten. “Op dit
moment zijn we in gesprek met maar
liefst vijftig landen en in Nederland
voeren we gesprekken met ruim
honderd deelnemers.” Nog voor de
bouwvakvakantie wordt begonnen met
de bouw van onder andere de
Innovatoren en Villa Flora. Deze

gebouwen en het Floriadeterrein zelf
krijgen een duurzame eindbestemming:
Venlo Greenpark, een bedrijventerrein
waarin innovatie, duurzaamheid,
logistiek, kennis transfer en marktgerichtheid centraal staan. Op zondag
20 juni kunnen geïnteresseerden een
kijkje nemen op het Floriadeterrein,
tijdens de Floriade Invites.
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Eetkamerfauteuil
Hiswa
Leverbaar in diverse
kleuren, stof- en
leersoorten. Voorzien
van parketwielen.

per!
thuistopv.a.:
in stof

129.-

2,5-zitsbank Kenji
Verkrijgbaar in hoogte 82, 94 en 103 cm.
In diverse kleuren, stof- en leersoorten.
In stof/leer combinatie als afgebeeld.

in stof v.a.:

149.-

199.-

Relaxfauteuil
Andorra
Handmatig
verstelbaar.
per!
thuistop
er v.a.:

thuistopper!

in stof

Eetkamerstoel
Demian
Leverbaar in diverse
kleuren, stof- en
leersoorten.
Keuze uit diverse
pootkleuren.

2,5 zits +
2 fauteuils
1899.Fauteuil Zwaag
2,5 zitsbank Zwaag
Leverbaar in diverse afmetingen, Leverbaar in diverse
kleuren, stof- en leerkleuren, stof- en leersoorten.
soorten.
thuistopper!
in leer v.a.:

269.-

Eetkamerfauteuil
Ricardo
Op parketwielen,
in diverse kleuren
mogelijk.

Eetkamerstoel
Rinaldo
Leverbaar in
diverse kleuren en
stofsoorten.
Keuze uit diverse
pootkleuren.

thuistop

per!

Nu voor

699.-

2,5-zitsbank
Celeste
Leverbaar in
diverse opstellingen, kleuren
en stofsoorten.
Excl. sierkussens.
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Henk Cuppen nieuwe voorzitter
Museum de Kantfabriek
Met ingang van 1 juli 2010 wordt Henk Cuppen de nieuwe voorzitter van Museum de Kantfabriek in Horst.
Cuppen volgt daarmee Jan Janssen op die tien jaar lang actief is geweest bij De Oudheidkamer en De Kantfabriek.
Cuppen wordt de komende maanden ingewerkt door Jan Janssen.

Lekker weg
op de ﬁets,

dan neem je
toch de lekkerste
broodjes mee!
HORST • MAASBREE

Henk Cuppen per 1 juli nieuwe voorzitter Museum De Kantfabriek
Henk Cuppen is niet over één nacht
ijs gegaan toen hij gevraagd werd.
“De huidige voorzitter Jan Janssen heeft
mij gevraagd of ik hem als voorzitter
wilde opvolgen. Ik heb er een tijdje
over nagedacht en nadat ik met een
aantal mensen die betrokken zijn bij
De Kantfabriek had gesproken, heb ik
ja gezegd. Ik kende het museum al een
beetje, omdat ik er als bezoeker wel
eens was geweest.”
Op maatschappelijk vlak is Cuppen
altijd al actief geweest in Horst. Zo was
hij tien jaar voorzitter van voetbalclub
Wittenhorst, de basisscholen in het
Horster centrum en van de voormalige
MAVO. Nu Cuppen gestopt is met zijn
actieve loopbaan wilde hij weer iets
oppakken. Jan Janssen kwam daarbij
op het juiste moment langs. “Mijn voorganger heeft met een aantal mensen
de voormalige kantfabriek omgetoverd
tot een prachtig museum. Daar heeft
hij een dagtaak aan gehad om dat voor
elkaar te krijgen. In de toekomst zal
blijken hoe dat voor mij zal zijn.
Als voorzitter ben je een boegbeeld
van het museum. Daar horen een
aantal taken bij die voor elke voorzitter
gelden.”

Ondanks het feit dat Museum de
Kantfabriek erg jong is, staat er volgens
Cuppen een geweldige organisatie met
ruim 160 vrijwilligers. “Een museum dat
veel bezoekers trekt en blijft trekken is
het ideaalbeeld. Daar is nog een weg in
te gaan. Dat is dan ook een uitdaging
die ik graag met bestuur en vrijwilligers
wil oppakken. Ik wil mij eerst verder
gaan oriënteren en zeker niets veranderen in het museum. Het museum
profileert zich nu als kantfabriek terwijl
ook de voormalige Oudheidkamer er
gehuisvest is. Wellicht zou daar naar buiten toe wat meer aandacht voor moeten
zijn,” meent Cuppen.

Samenwerken met
andere musea werkt
versterkend
Over samenwerking met Museum
de Locht zegt hij: “De eerste gezamenlijke activiteit is het verkopen van
cobi-entreekaarten voor beide musea.
Samenwerking is belangrijk, want je
kunt elkaar dan versterken. Wellicht
zijn er meer gezamenlijke activiteiten
mogelijk.”

Een beetje
geld overhouden
voor het museum
zou niet gek zijn

Beleef de barbecue!

Communie...
... barbecue!
vanaf

€ 7,45 p.p.

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

Het duurt nog een ruime maand
voordat het WK Voetbal in
Zuid-Afrika begint, maar de WK
Poule van HALLO Horst aan de Maas
is in volle gang. Velen hebben hun
voorspellingen voor de wedstrijden al ingevuld op wk2010.
hallohorstaandemaas.nl. Tot aan
het fluitsignaal van de eerste WKwedstrijd kunnen voetbalkenners en
-leken nog wedstrijduitslagen gratis
invullen en meedingen naar de
prijzen.
Deelnemers dingen onder
andere mee naar twee kaarten
voor de EK kwalificatiewedstrijd
Nederland-Finland, op 7 september

mooi
haar

De toekomstig voorzitter ziet
veel overeenkomsten tussen het
leiden van een bedrijf en een
museum. “Belangrijk is dat er een
duidelijke, transparante organisatie
staat. Een organisatie met voor alle
mensen die hierin actief zijn een
duidelijke functieomschrijving en
takenpakket. Als iedereen zich daar
vervolgens aan houdt, heb je het
al redelijk goed voor elkaar. Bij een
bedrijf moet winst gemaakt worden
en bij een museum zullen kosten en
opbrengsten minimaal gelijk behoren te zijn. Maar liever houden we
nog wat over, zodat er ook nieuwe
zaken opgepakt kunnen worden.
Het grote verschil tussen een bedrijf
en het museum is dat er bij een
bedrijf betaalde krachten zijn en
het museum enkel en alleen met
vrijwilligers werkt,” zegt Cuppen tot
besluit.

Hou alle WK-uitslagen bij
op de HALLO WK-poster
HENK AARTS

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

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.
Om als voetbalfan het complete
overzicht te houden over alle
wedstrijden, hebben we een
speciale poster bij dit nummer
gevoegd. Daarop staat het hele
speelschema van het WK toten met
de finale. Zo kan iedereen in de
kroeg, de kantine of in de huiskamer bijhouden of de voorspelde
uitslagen ook uitkomen.

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor alle
ruitschades!

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Samenwerking
Citaverde en Fontys
Citaverde College en Fontys Hogescholen in Venlo hebben afgelopen maandag een convenant ondertekend
met als doel meer MBO-ers te stimuleren een HBO-opleiding te volgen. De vraag vanuit Greenport Venlo
naar hoger opgeleid Food & Flower Management is groeiende. Reden voor de twee onderwijsinstellingen om
samen te gaan werken.
Volgens Leon Weijs van Fontys
Hogescholen Venlo wordt de doorstroming van leerlingen van MBO naar
HBO-niveau aantrekkelijker gemaakt.
“Een MBO-opleiding duurt vier jaar.
Wanneer een leerling daarna de HBOopleiding Food & Flower Management
volgt, krijgt hij of zij een half jaar
studieverkorting. Een Citaverde-leerling boekt dan bij zijn HBO-studie een
half jaar winst. Wanneer dit aanslaat,
overwegen we zelfs een studiever-

Colofon

Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
(hoofdredacteur)

T 06 41 38 96 23
Lei Spreeuwenberg
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.

Groep Horst TAS-HD in de aanloop
naar de wedstrijd ook regelmatig
heeft geoefend. “Ik had eerlijk gezegd
wel een goed resultaat verwacht.
Onze jongens zijn gewoon goed en
eindigen bij brandweerwedstrijden
vaak in de top.” De zes brandweermannen die het Limburgs kampioenschap in Roermond binnenhaalden
zijn: Lambert Sanders, Peter Weijs,
Guus Tacken, Henk Peeters, Tim
Douven en Ruud Beeren.

Nieuw te koop

Sfeervolle rommelmarkt met
gezellige veiling zondag 16 mei van
11.00 tot 14.30 uur. Entree € 1
Aanvang veiling 12.00 uur.
Speelgoed, schilderijen, klokken.
Voor iedereen is er wel iets leuks.
Terrein UVB Dijkerheideweg 4 Horst.

- met extra grote garage 42m2 met smeerput
- de woning heeft een ruime oprit met carport
- de tuin heeft een terras met overkapping.

Ondertekening van het convenant door Ans Christophe (Citaverde)
en Jo Grouls van Fontys Internationale Hogeschool Economie

Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Er namen negen ploegen deel
aan de wedstrijd in Roermond.
Brandweercommandant Hans Peters
van de Horster brandweer: “Onze
jongens kregen een melding van een
binnenbrand met slachtoffers. De
brand speelde zich zogenaamd af in
een fabriekspand (gemeentewerken
Roermond). Het redden van de
slachtoffers en het bestrijden van de
brand deden ze naar volle tevredenheid van de jury.” Peters zegt dat de

Zeer fraaie
twee-onder-een-kap woning

Oplage 18.500 exemplaren

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

In Roermond is de Groep Horst van het brandweerkorps Horst aan de
Maas afgelopen zaterdag Limburgs kampioen geworden. De eerste plek
werd gehaald tijdens brandweerwedstrijden 1e Klasse Tankautospuit Hoge
Druk (TAS-HD). Door dit resultaat mag de Groep Horst deelnemen aan de
gewestelijke wedstrijden die op 29 mei in Heesch worden gehouden.

Van Myrlaerstraat 10, Meerlo

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

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

Spuitgasten Horster
brandweer
Limburgs kampioen

korting te geven van een heel jaar,”
aldus Weijs. Leerlingen die zich nu
aanmelden voor de HBO-opleiding
Food & Flower Management boeken al
meteen een half jaar winst.
Greenport Venlo heeft een
groeiende behoefte aan goed
gekwalificeerde en praktisch opgeleide
studenten. Mensen die inhoud en
uitvoering geven aan agribusinessactiviteiten binnen de diverse
bedrijven en organisaties die deel
uitmaken van Greenport Venlo. Door
middel van gerichte opleidingen op
MBO-niveau (Citaverde College) en
HBO-niveau (Fontys Hogescholen)
trachten beide onderwijsinstellingen
aan deze vraag vanuit het groene
bedrijfsleven tegemoet te komen.
Het convenant werd ondertekend door Jo Grouls, directeur Fontys
Internationale Hogeschool Economie,
en Ans Christophe, lid van de raad van
bestuur Citaverde College. In het document zijn de doorstroommogelijkhe-

den vastgelegd voor studenten van de
MBO-Greenport Business Opleiding van
het Citaverde College, die de HBO-Food
& Flower Managementstudieroute op
de Fontys Campus Venlo willen gaan
volgen.
De samenwerking heeft er dit
schooljaar al toe geleid dat studenten
van de Fontys Hogescholen, eerstejaars MBO-ers van de Greenport
Business Opleidingen coachen bij
ondernemersvraagstukken die zij vanuit hun stagebedrijven krijgen; vragen
op gebied van concurrerend vermogen, innovatiekracht of efficiency in
het productieproces. Het bedrijfsleven
heeft ook baat bij deze vorm van
samenwerking. De opdrachten die
de eerstejaars leerlingen vervullen
zijn, door de coachende rol van de
HBO-studenten, van hoger niveau en
krijgen daardoor een grotere waarde
voor de organisatie. Zo ontstaat er een
win-win situatie voor onderwijs en
bedrijfsleven.

Bedankt!

Graag wil ik, ook namens Karin en de kids, iedereen bedanken voor de felicitaties die wij in welke
vorm dan ook hebben mogen ontvangen na mijn
benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Sms-jes, e-mails, kaartjes, bloemen, telefoontjes
en natuurlijk de vele handdrukken.
Het voelt nog steeds als een heerlijk warm bad,
zoveel lofuitingen en hartelijke woorden.
Bedankt iedereen!
Huub Vousten
Karin, Jesse, Diede

Begane grond
- Hal/entree met trapopgang naar 1e verdieping
- Toilet en meterkast
- Zeer ruime woonkamer en leefkeuken met
massief eikenhouten vloer
1e verdieping
- Overloop
- Badkamer met vloerverwarming, ligbad,
aparte douche, toilet en badmeubel (2007)
- 3 slaapkamers allen voorzien van laminaatvloer
2e verdieping:
- Via vaste trap bereikbaar
- 4e slaapkamer met dakkapel (2007)
- Cv ketel (2007)
De woning is in 1984 gebouwd. In 2000 is de
benedenverdieping volledig gerenoveerd en
voorzien van een aanbouw met keuken.
De woning is geheel voorzien van dubbele
beglazing en op de 1e en 2e verdieping zijn rolluiken aanwezig.
Perceeloppervlakte: 238 m2
Wooninhoud: ca. 470m3
Aanvaarding in overleg.

Prijs: e 219.000,- k.k.
Voor meer informatie:
06-19104957 of 0478-692807

Hortensia‘s (125 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.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg, Maasbree
Open op zaterdag, van 9.30-16.30 uur
of bel: 0640327108/ 0774653283
Te koop: Mitsubishi Space Star, 2003
grijs, km-stand: 50.000, G. Hendrix,
Lottum. Tel.: 077-4631631
Sfeervolle rommelmarkt met
gezellige veiling zondag 16 mei van
11.00 tot 14.30 uur. Entree € 1
Aanvang veiling 12.00 uur.
Gebruiksvoorwerpen, DVD’s, boeken.
Voor iedereen is er wel iets leuks.
Terrein UVB Dijkerheideweg 4 Horst.
Pootaardappelen en zaden
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50 % KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas
Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs
Voor particulieren
en bedrijven!
Bel voor meer informatie:
06-23 99 77 30 of mail naar
was-strijkservice@hotmail.com

“ Het gaat er in een procedure
niet om of u gelijk heeft,
maar of u gelijk krijgt.”
mr. Edward Plass

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Dak en toren kloosterkapel
Grubbenvorst vernieuwd

De toren en het dak van de kapel worden opgeknapt

De heer Van Kempen is econoom
bij het Provincialaat en adviseur bij
het Generaal Bestuur van de zusters
Ursulinen. “De toren en het dak van
de kapel waren echt toe aan herstel.
Sommige delen van het dak en de
toren waren versleten en aan
vervanging toe. Wanneer alles meezit,
is de klus begin oktober geklaard,
dat is tenminste de planning,” aldus
Van Kempen. Het voormalige klooster
heeft ook een carillon maar dat is al
jaren kapot. “Er wordt momenteel
bekeken of we het carillon kunnen
laten repareren. Alles zal afhangen
van het prijskaartje. Eerst maar eens
het dak en de toren herstellen,
dan zien we wel verder,” aldus de
econoom.
Het zorgcentrum in Grubbenvorst
is geen eigendom van de zusters
Ursulinen maar wordt door de
zelfstandige stichting ‘La Providence’
beheerd.

Wel een nominatie, geen
award voor Francis Hairdesign
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Petunia

Op zaterdag 15 mei
Weber BBQ demonstratie
van 10.00 tot 17.00 uur

Petunia ‘Ramblin’.
Hangpot 21 cm.

van 6,95 voor

4,99

Geldig van 13-05
t/m 19-05. OP=OP

Het dak en de toren van de
kloosterkapel in Grubbenvorst
worden gerenoveerd. De kloosterkapel is eigendom van de zusters
Ursulinen en vormt een centraal
punt binnen zorgcentrum
La Providence voor de zusters.
De herstelwerkzaamheden gaan
naar verwachting vijf à zes maanden in beslag nemen. De kosten van
de herstelwerkzaamheden zijn voor
rekening van de zusters.

Petunia

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

dennis
goede smaak
is een
vorm van liefde

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

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

Francis Schroembges van Francis Hairdesign uit Horst was afgelopen weekend genomineerd voor de felbegeerde
Coiffure Award. De Horsterse kapster ging niet met de kappersprijs naar huis, maar is allesbehalve teleurgesteld.

Geopend op:
woensdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077-4651794

www.haardstede.nl
De foto’s gemaakt door het team van Francis Schroembges. Fotografie: Jos Kottmann.
Visagie: Zizi Heymans. Styling: Fred van Leer. Haar en concept: Francis Schroembges. Assistentie: Lisette van Lipzig
De Coiffure Award wordt ieder
jaar georganiseerd door het vaktijdschrift Coiffure. Duizenden kappers
uit heel Nederland dingen ieder
jaar mee naar prijzen voor de beste
dames- en herenkapsels, verdeeld
over zes regio’s van Nederland. Francis
Schroembges had vier foto’s van
modellen ingestuurd. Daarop stonden
modellen achter een uit glas gesneden
cirkel waardoor volgens de kapster het
fragile en vrouwelijke van het model
goed naar voren komen. Ze heeft met
de fotoshoot haar eigen weg gekozen
en was dan ook niet verbaasd dat ze
niet in de prijzen viel. “Ik weet inmiddels wat de jury wil zien en toen ik de
andere genomineerden bekeek, was
ik er al van overtuigd dat ik niet zou
winnen. Toch begint het weer even te

kriebelen als bij de prijsuitreiking je
eigen categorie aan de beurt is, maar
helaas.”

Ik weet inmiddels
wat de jury wil zien
Kappers die een serieuze gooi
willen doen naar de prijzen, moeten
flink in de buidel tasten. Deelnemers
sturen een aantal foto’s van hun
creaties in. De kanshebbers organiseren hiervoor professionele fotoshoots
met visagisten, stylisten, topfotografen
en professionele modellen. Er zijn
zelfs teams die naar het buitenland
gaan voor hun shoots. Schroembges
heeft zelf een professioneel team om
zich heen verzameld. “Omdat ik veel
fotografie voor bladen doe, heb ik veel

credits opgebouwd bij onder andere
modellenbureaus en topfotografen.
Daardoor hoef ik niet die enorme
investeringen te doen om mee te
kunnen doen aan de award.”
Kapper Piet-Jan Duivenvoorden uit
Noordwijkerhout mag zich een jaar
lang ’Hairdresser of the Year’ noemen.
Dit is volgens Schroembges dé prijs
die je als kapper wilt hebben. “Die
award is een bekroning op je werk.
Alleen als Hairdresser of the Year krijg
je voldoende publiciteit waarmee je
de investering voor de shoot weer
terugverdient. Maar je moet vooral
veel passie hebben, want het kost
enorm veel energie. Daardoor heb ik
een team gevonden dat begrijpt wat ik
wil en een vertaling kan maken naar
een goede shoot.”

KWIK-REP

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

www.kwik-rep.nl
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Houtbewerken in
Museum de Locht
Met zagen en schuurpapier in de weer in Museum de Locht.
Zondag 16 mei staat volledig in het teken van het oude ambacht van
houtbewerking.
stukken hout. Er is ook een tentoonstelling van het houtsnijwerk dat zij
gemaakt hebben. De demonstraties
beginnen om 13.00 uur aan de
Koppertweg 5 in Melderslo.

Er is een klompenmaker die laat
zien hoe het Oud-Hollands schoeisel
wordt gemaakt, maar er zijn nog
meer houtbewerkers die laten zien
wat ze kunnen maken van grote

Hydrofoorgroepen

BEKRO B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Noordsingel 35, Horst
Tel. 077- 398 18 27-Fax 077- 398 72 45

en alle toebehoren zoals:
n sproeiers
n kleppen
n snelkoppelingen
n buizen
n slangen

Dubbelconcert met centrale rol voor Cor Mutsers

Opnieuw toppers in Cambrinus
Op zondag 16 mei vindt in Cambrinus in Horst een dubbelconcert plaats waarbij gitarist Cor Mutsers een centrale
rol speelt. Het eerste concert is een klassiek gitaarconcert door Chris Janssen en Cor Mutsers, genaamd ‘van Bach tot
Zappa’. Tijdens het tweede concert presenteren Jennemieke Snijders en Cor Mutsers ’Liedjes waar je stil van wordt’.
Het concert begint om 16.00 uur.
Woensdag 19 mei is bluestopper
Grayson Capps te gast in Cambrinus.
Deze zanger stond op alle grote
bluesfestivals en was afgelopen
zondag nog te gast in Paradiso.
Grayson Capps is een dichter van de
straat. Capps werd muzikaal gevormd
door artiesten als Hank Williams en
Woodie Guthrie. Dit concert begint om
20.30 uur.
Donderdag 20 mei presenteert
Stichting Puur Cultuur de vertel- en
muziekvoorstelling Will’s Will op
het podium van Cambrinus. De
voorstelling wordt uitgevoerd door
het internationaal Amsterdam
Chambre Theater. Dit muziektheater
is gebaseerd op het verhaal van
Shakespeare’s terugkeer naar zijn
geboorteplaats Stratford en de laatste
dagen van zijn leven. Voor deze
voorstelling werd originele muziek
geschreven op teksten van William
Shakespeare. De voorstelling wordt in
het Nederlands verteld en gezongen
door een internationale cast met
Froukje Flieringa uit Nederland, de
Schotse Sophie Ruthven-Stuart en
Tatiana Lina uit Rusland. Deze voorstelling begint om 20.00 uur.
Informatie en reserveringen:
www.cambrinusconcerten.nl

Grayson Capps op woensdag 19 mei te gast in Cambrinus

Shakespeare’s Will’s Will te zien op donderdag 20 mei in Cambrinus

Bizzy
Lente-expositie
Bizzy in in Parkhotel Horst
de Gaper

Het Parkhotel in Horst wordt zondag omgebouwd tot een heuse
expositieruimte. Amateurschilders van schildersclub ‘t Brouwershuis geven
een lente-expositie en stellen daarvoor enkele schilderijen tentoon.

Gevr Standhouders
Rommelmarkt in Horst


Carbootsale

op 23 mei en 13 juni












aanmelden zie
www.carbootsalehorst.nl
06-54345123

VOORJAARSAANBIEDING
bij aanschaf van een Norhtgo
voordeur tijdelijk € 150,- retour
op uw beslag
Vraag naar de voorwaarden

Expeditiestraat 3-C 5961 PX HORST
Tel. 077-3823203 Fax 077-3826718
www.deurenland.nl
Openingstijden:
Ma/Wo : gesloten, Do : 13.30-18.00 uur,
Vr : 13.30-20.00 uur, Za: 10.00-15.00 uur

Na wat wisselingen in de
bezetting treedt de coverband
BizzyBizzy op zaterdag 15 mei
voor het eerst op in de nieuwe
formatie. Het podium voor dit
optreden is de Gaper in
Sevenum.
Nadat drummer Louis was
gestopt, werd in Horstenaar Rolf
Swüste een waardige opvolger
gevonden. De band bestaat
verder uit Ton Neven (bas), Wiel
Drissen (sax), Tom van Dijck
(gitaar), Kay Smits (keyboard)
en leadzangeres Marjolein
Schouten. Na de drummerwissel
heeft BizzyBizzy gewerkt aan
een nieuw repertoire waarin
onder andere nummers van
Anouk, Sheryl Crow, Tina Turner,
the Monkees en the Romantics is
opgenomen. Aanvang 21.30 uur.

Het merendeel van de werken
is geschilderd met acryl of olieverf.
Vrijwel alle 38 schilders komen uit
Noord-Limburg en volgen op zondagen dinsdagochtend les.
De schilderijen die op de expositie te
zien zijn, hebben ze afgelopen jaar
tijdens deze lessen geschilderd.

De expositie wordt geopend door
wethouder Ger van Rensch van Horst
aan de Maas, die kunst en cultuur
onder zijn hoede heeft. Daarnaast
verzorgt ook het Seniorenorkest Horst
aan de Maas een optreden.
De expositie is te bezoeken vanaf
10.30 uur en duurt tot 18.00 uur.

Rory Gallagher herleeft in De Buun
In muziekcafé De Buun in Horst wordt op Hemelvaartsdag de nagedachtenis aan de Ierse bluesgitarist
Rory Gallagher levend gehouden.
De Britse tributeband Sinnerboy
gaat die avond nummers uit
alle jaren van Rory’s carrière ten
gehore brengen, zoals ’Bullfrog

blues’ en ’Walk on hot coals’.
De basis van de band wordt gevormd door zanger/gitarist Barry
Barnes die ook jaarlijks de Rory

Gallagher Tribute-avond organiseert
in Sheffeld.
Het optreden start om 18.00 uur
en de entree bedraagt 5 euro.

12
05

Dodenherdenking
in Horst aan de Maas
Vorige week dinsdag werd stilgestaan bij de burgers en militairen die zijn omgekomen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. In de gemeente Horst aan de Maas vonden herdenkingen plaats in America, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Horst, Sevenum en Tienray.
In Horst werd een bijeenkomst
gehouden in ’t Gasthoes. Daarna
volgde een stille tocht naar het

oorlogsmonument op het oude kerkhof aan de Kloosterstraat waar een
kranslegging plaatsvond. Ook kinderen

van basisschool De Doolgaard namen
aan de plechtigheid deel en legden
bloemen bij het monument.
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Galerie Derikx
toont schilderijen
van Jan Teunissen
Bij Galerie & Lijstenmakerij Derikx in Horst zijn van 8 mei tot en met
26 juni ongeveer vijftien schilderijen van de klassiek realistische schilder
Jan Teunissen te bezichtigen. De schilderijen zijn voornamelijk weergaves van stillevens, bloemen en dieren.

Het schilderij ’Peren op rood geblokte doek’ van Jan Teunissen

Kinderen van De Doolgaard met bloemen bij het oorlogsmonument

Muziekweekend op
motorcamping D’n Toerstop
De omgeving van motorcamping D’n Toerstop in Melderslo wordt op vrijdagavond 14 mei opgeluisterd door de
muziek van Piggy & The Perverts. Zaterdagavond 15 mei krijgt de muziekbelevenis een vervolg in de vorm van de
Belgische band Frontpage.
Het weekend na Hemelvaart begint rockend in Melderslo met op vrijdagavond de harde tonen van Piggy
& The Perverts. Deze band, bestaande
uit Piggy (bas), Harry (gitaar), Kees
(drums) en Michel (gitaar), probeert
de rock-’n-roll van vroeger nieuw
leven in te blazen. Alle bandleden
lenen hun stem voor verschillende
zanggedeeltes. Piggy & the Perverts
brengen onder andere oude nummers
van Herman Brood, Aerosmith en
Jerry Lee Lewis ten gehore. In andere
woorden: harde, niet te stuiten rockmuziek.
Op de zaterdagavond treedt de
uit België afkomstige band Frontpage
op. De band is gevormd in 2005, maar
de zes bandleden had al meerdere
jaren ervaring in verschillende andere
bands. De band is een graag geziene
verschijning op diverse feesten en
motormeetings in Nederland, België,
Luxemburg en Duitsland. Hun reper-

Jan Teunissen, van oorsprong
Veldhovenaar (1949), woont en
werkt sinds 1970 in het NoordBrabantse Best. Na een technische
opleiding studeerde hij af als
bedrijfskundig ingenieur. Vanaf 1983
heeft hij zichzelf ontwikkeld tot klassiek realistisch kunstschilder. Sinds
2002 richt hij zich volledig op zijn
roeping als kunstschilder.

Schoonheid, sfeer en
uitstraling zo treffend mogelijk raken
‘Klassiek realisme’ is een stroming binnen de schilderkunst waarbij
het schilderij een zo realistisch
mogelijke weergave van de werkelijkheid is. De klassiek realistische
schilder hanteert hierbij werkwijzen
en regels die ook door de oude
meesters van de schilderkunst (zoals
Rembrandt en Lievens) werden
gebruikt. Jan Teunissen zegt zelf:
“Als mijn schilderijen al een verhaal

Piggy & The Perverts
toire omvat verschillende rock- en
popsongs die met grote energie het
publiek in worden gespeeld. Hun
grote troef is de aanwezigheid van
drie zangstemmen in de vorm van
leadzangeres Nikita, Katty (keyboard)
en Danny (gitaar). De andere band-

leden zijn Robin (drums), Keven (bas)
en Jan (gitaar). Deze band speelt
altijd met veel elan om het publiek
helemaal voor zich te winnen.
Beide muziekavonden beginnen om 21.30 uur .Toegang is gratis.
Alleen toegankelijk met de motor.

16 MEI VAN BACH TOT ZAPPA
19 MEI BLUES-TOPPER
20 MEI SHAKESPEARE-THEATER

CONCERTEN.N
INUSCONC
R
B
M
A
L
C

te vertellen hebben, is het dát welk
zij zelf op de aanschouwer ervan
overbrengen. Zo zie ik ‘realisme’ en
daarom is mijn streven erop gericht
om aspecten als schoonheid, sfeer
en uitstraling zo treffend mogelijk te
raken. Stillevens, bloemen, portretten en dieren zijn de categorieën
waarin ik mijn werk onderverdeel.”
De schilderijen van Teunissen
vinden hun weg steeds vaker naar
nationale en internationale tentoonstellingen. Door voortdurend te
experimenteren en technieken met
andere kunstschilders uit te wisselen,
heeft Teunissen een hoog niveau
weten te bereiken binnen de klassiek
realistische schilderkunst. De werken
zijn geschilderd in olieverf op paneel
en weten de kunstliefhebber met
hun natuurlijke schoonheid telkens
weer te behagen.
De expositie is vrij toegankelijk
en geopend tijdens de openingstijden van Galerie & Lijstenmakerij
Derikx. U vindt de Galerie op het
St. Lambertusplein in Horst.

You’re Special
in de Stal

Theatergroep Kleinkunst is
een theatergroep van mensen
met een verstandelijke handicap.
Kleinkunst heeft speciaal voor Special
Olympics Nationale Spelen 2010 een
voorstelling gemaakt met de titel
You’re special. Rode draad van de
voorstelling is Special Olympics.

Dit zijn de nationale Olympische
Spelen voor verstandelijk
gehandicapten, die elke twee jaar
gehouden worden. Dit jaar vindt het
evenement plaats in Venlo. De show
in Atelier de Stal aan Lemmeweg 3a
te Sevenum begint om 15.00 uur en is
gratis toegankelijk.
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Einde voor installatiewinkel Klaassen
De winkel van Klaassen Installatieservice sluit per 1 juni haar deuren.
Door de recessie kunnen de broers Ruud en José Klaassen de doe-het-zelf
installatiezaak in Horst niet open houden. De broers gaan wel door met hun
installatiebedrijf.
Ruud en José startten ruim
zeven jaar geleden een installatiebedrijf in een bedrijfsruimte aan de
Venrayseweg in Horst. Vader Jo helpt
als het nodig is mee in het bedrijf.
Een jaar geleden zagen de broers
kans om de winkelruimte voor hun
bedrijf te betrekken. Er werd extra
personeel ingehuurd om installatiematerialen als radiatoren, koppelingen, buizen en sanitair aan de man
te brengen. De economische crisis
gooide volgens Ruud Klaassen echter
roet in het eten. “De markt voor
installatiewerk staat erg onder druk.
We zagen onze orderportefeuille inkrimpen, waardoor we twee mensen
moesten ontslaan. Alleen mijn vader,
mijn broer en ik blijven nog over. Om
naast het installatiewerk ook nog de

winkel te bemensen, dat is teveel
voor ons.”
Dat de winkel al een jaar na
opening weer dicht gaat, vindt Ruud
Klaassen jammer. “Eigenlijk heeft de
winkel geen eerlijke kans gekregen.
Er zat wel een stijgende lijn in de
verkoop.” Toch ziet hij de toekomst
van het installatiebedrijf positief in
en zegt meer dan genoeg werk te
hebben voor twee man. De installateurs richten zich vooral op het
kleine werk zoals het onderhoud van
ketels en airconditioning en de installatie van gas en water. Het bedrijf
blijft gevestigd in de loods achter de
huidige winkel.
De komende maand is de winkel
nog beperkt open en houdt Klaassen
uitverkoop met flinke kortingen.

Streekwinkel
‘t Gruntehöfke
Bedrijf

Streekwinkel
‘t Gruntehöfke
Eigenaar Angela en Ton Besouw
Adres
Meerlosebaan 1
Grubbenvorst
Telefoon 077 366 26 47
tonbesouw@planet.nl
E-mail
Website wordt aan gewerkt
Sector
Groente, fruit en
streekproducten
Start
17 april 2010

Vader Jo met zijn zoons Ruud en José

Winnaars Pin en Win sprinten
voor gratis boodschappen
U kunt bij ons o.a terecht voor:
l microdermabrasie
l diverse gezichtsbehandelingen
l defenitieve ontharing met de
LHE methode

Zo snel hadden ze nog nooit boodschappen gedaan. De heer en mevrouw Smits uit Horst spurtten dinsdag 4
mei als bezeten door de Phicoop in Sevenum. Het echtpaar is een van de winnaars van de actie Pin en Win in de
gemeente Horst aan de Maas en mocht een minuut gratis winkelen.

Uw specialist in huid- en voetverzorging
Ingrid Voesten-Horstermans
Kerkveld 25, Swolgen . T (0478) 698212

Ze zijn er weer, uit de volle grond:
HEERLIJKE VERSE ASPERGES
Mts Verhaeg Kranestraat 38 Horst
Tel 077 3986590
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Te koop: Bankstel
Leverkleur, 3-1-1, t.e.a.b.
Tel.: 06-51063375

De heer en mevrouw Smits met hun bij elkaar gesprokkelde boodschappen
De twee wisten hun winkelwagentje rijkelijk te vullen met
boodschappen. Die hadden een
totale waarde van ruim 150 euro.

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

Activiteiten
In ons vollegrondsgroentebedrijf telen wij aardappelen,
asperges, broccoli, Chinese kool
en prei. We hebben altijd al
huisverkoop van asperges
gehad. Om deze huisverkoop te
bevorderen, hebben we een
aspergeschilmachine aangeschaft. Tevens hebben we nu
een uitbreiding gerealiseerd
van verkoop aan huis met
andere groentesoorten en fruit.
Om het assortiment te vergroten, verbouwen wij nu ook
diverse aardappelsoorten,
tuinbonen, peulen en sperziebonen. Daarnaast biedt ’t
Gruntehöfke ambachtelijke
streekproducten aan zoals
vruchtensappen, diverse
mosterdsoorten, dressings, sap,
wijn, blauwe-bessenjam en
aspergewijnen.
Doelgroep
Mensen die bewust kiezen
voor gezond en vooral vers
eten. We zijn laagdrempelig,
waardoor iedereen ons kan
bereiken. Een groot gezin of
iemand die alleenwonend is,
ze kunnen allemaal bij
’t Gruntehöfke terecht. Wij
maken daarin geen verschil.
Wanneer iemand bijvoorbeeld
één appel en 50 gram champignons wil kopen, kan dat.
Iedereen is bij ons welkom.

Sfeervolle rommelmarkt met
gezellige veiling zondag 16 mei van
11.00 tot 14.30 uur. Entree € 1
Aanvang veiling 12.00 uur.
Snuisterijen, electronica, servies.
Voor iedereen is er wel iets leuks.
Terrein UVB Dijkerheideweg 4 Horst.

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

Starters
in de regio

Ook Angelina Muijsers-Boonen uit
Broekhuizenvorst mocht een minuut
gratis winkelen omdat ze de winnende
pinbon had.

Zij vloog met haar winkelwagen
door Plus Lucassen in Horst en
sprokkelde ook zo’n 150 euro aan
boodschappen bij elkaar.

Onderscheidend vermogen
Een persoonlijke aanpak,
klantvriendelijk bezig zijn,
service en vooral warenkennis
vinden wij heel belangrijk.
Meedenken met onze klanten
en het juiste advies geven over
het assortiment groente en
fruit. We kweken zoveel
mogelijk zelf de groenten die
we onze klanten aanbieden.
Groenten die we niet zelf
verbouwen, kopen we in bij
collega-tuinders uit onze
omgeving of bij een regionale
groothandel. Voor ons gaat een
Nederlands product altijd boven
een buitenlands product. Onze
producten zijn puur van smaak
en samenstelling. Die pure
smaak vinden wij belangrijk.
Niet alleen bij de streekproducten, maar ook bij de groenten
en fruit. Weet wat je eet! Maar
vooral: eet gezond en met
plezier!
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Bespreking Poll week 17

De nieuwe busdiensten zorgen ervoor dat uitgaan in Horst
nog gezelliger wordt
“Het Wilhelminaplein in Horst is ‘the place to be’ in het weekend. Dit is
Het zou jammer zijn als het Wilhelminaplein
al langer ook doorgedrongen tot de jeugd in omliggende dorpen. Op zich
aan zijn eigen succes ten onder zou gaan
niets mis mee, alleen hoor je toch vaak dat juist de jongeren uit Venray
en Arcen rotzooi trappen in en buiten de kroegen. ”, vertelt een bezorgde
Dorry Versleijen. Ze vraagt zich, net als 65 procent van de stemmers op
de poll af of de nieuwe buslijnen naar het uitgaanscentrum van Horst de
lokale stappers veel plezier zullen bezorgen. “Het zou jammer zijn als het
Wilhelminaplein als uitgaansgebied aan zijn eigen succes ten onder zou
gaan”, voegt Dorry toe.

In de reacties op de poll wordt teruggekeken op het uitgaan van
‘vroeger’, zoals bij Maraboe in Sevenum. Ook Gonny Nabben uit Horst
herinnert zich de ruzies in Sevenum, maar wijst ook naar het recentere
verleden. “De Vlies heeft zijn deuren moeten sluiten, onder andere door
vechtpartijen met jongeren uit Venray en Venlo.”

Als het slecht weer is, dan verpest dat mijn vakantie
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

We zijn er met Koninginnedag over het algemeen nog goed van af
gekomen. Het bleef die dag droog, maar de zon heeft zich nauwelijks laten
zien. Ook tijdens de meivakantie hadden we geluk als de zon eens een uurtje
door het dikke wolkendek wist te breken. Het kwik kwam de afgelopen
weken nauwelijks boven de 15 graden en ’s nachts daalde de temperatuur
weer sterk richting het vriespunt.

Vooral voor de meivakantie is dat jammer omdat veel mensen in die
week ook op vakantie gaan en er allerlei festiviteiten in de open lucht
worden georganiseerd.
De redactie van HALLO Horst aan de Maas vraagt zich af hoe jij de
vakantie bent doorgekomen. Speelde het slechte weer nu echt parten, of
maakt het niet zoveel uit dat het fris was af en toe regende?

Uitslag vorige week (week 18) > Ik heb liever ieder jaar op bevrijdingsdag vrij dan op een religieuze feestdag
> eens 68% oneens 32%

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.

SP wil lijnbus terug!
De SP-fractie heeft wethouder Selen gevraagd aan te dringen bij
Veolia om de omzetting van lijnbus naar belbus gedeeltelijk terug te
draaien. Dit naar aanleiding van de constatering dat er minder gebruik
gemaakt wordt van het openbaar vervoer op de lijnen die sinds november
2009 zijn veranderd in een belbusverbinding. Dit komt de leefbaarheid in
die kernen niet ten goede.
onder andere lijn 28 omgezet naar
een belbusverbinding. Met deze belbusverbinding voldoet Veolia aan haar
verplichtingen om elke kern te voorzien van openbaar vervoer. Het aantal
gebruikers is sinds die tijd echter wel
gedaald, blijkt uit gegevens die SP
raadslid Frank Spreeuwenberg kreeg

Sinds december 2006 verzorgt
Veolia het openbaar vervoer in
de gemeente Horst aan de Maas.
Daarbij heeft zij de verplichting om
elke kern hiervan te voorzien.
Een prima zaak die de leefbaarheid
in kleine kernen ten goede komt.
Helaas werd in november 2009

van een medewerker van Veolia.
Binnenkort is er een gesprek
tussen Veolia en wethouder Selen.
De SP vraagt dan ook of wethouder
Selen ervoor wil pleiten dat de lijnbus
weer gedeeltelijk ingevoerd wordt.
“Ik snap dat het voor Veolia een te
kostbare zaak is om met lege bussen
rond te rijden, maar de behoefte aan
openbaar vervoer concentreert zich
in de vroege ochtend en laat in de
middag. We denken dan aan het weer
invoeren van de lijnbus tussen 7.00
uur en 10.00 uur en tussen 16.00 uur
en 19.00 uur,” aldus Spreeuwenberg.

Graag ziet de SP dat er creatiever
gekeken wordt naar het openbaar
vervoer.
Er zou bijvoorbeeld ook vaker met
kleinere bussen op de minder druk
bezette routes gereden kunnen worden. Daarnaast is het zonde dat een
dorpsraad die het openbaar vervoer
van harte ondersteunt haar prioriteitsgelden heeft gebruikt voor een aangepaste opstapplek die nu nauwelijks
meer gebruikt wordt.
SP fractie Horst aan de Maas
Frank Spreeuwenberg

Cactus
Column

Parkeerproblemen

Enige jaren geleden werd er
een ruim parkeerterrein aangelegd aan de Westsingel ter
hoogte van de Schoolstraat in
Horst. Dit terrein, provisorisch
verhard, was bestemd voor de
ambtenaren die binnen korte
afstand van het gemeentehuis
hun vervoermiddel konden
stallen. Het bedoelde terrein ligt
er nu enigszins desolaat bij, maar
met een nieuwe asfaltlaag en
een goede omheining kan er
uitstekend worden voldaan aan
de vraag. Goed, de winkelende
burgers moeten dan wel iets
verder lopen, maar als je eens
kijkt hoe dat in Nijmegen bij de
Wedren is geregeld en hoe druk
het daar is, kan zoiets in Horst
ook gemakkelijk worden
geregeld. Voor het personeel is
het eveneens gezond om even
een stukje te lopen, achter de
kassa is het ook maar zitten
geblazen. Voor de “kruideniersboodschappen” zou men nog op
de bestaande ruimten kunnen
parkeren, maar dan tegen
betaling. Het mes snijdt zo aan
twee kanten en daarbij is een
bijdrage van bijvoorbeeld, één
euro voor een half uur, goed op
te brengen. Het Centrum
Management-team, vooral niet te
vergelijken met het fameuze
A-team, krijgt de handen vol aan
de verkeersstroom die Horst te
wachten staat. Vooral als alle
lege en nog te bouwen winkelruimten zijn verhuurd. Maar dat
zal nog wel even duren, vraag
maar aan John die zijn Passi
lange baanwerk ziet worden.
En wat te denken van de “fiets
en/of wandelpassage” tussen
Liddl en Plus. Hier is echt geen
doorkomen meer aan, vooral
tijdens de winkeltijden is het een
enorm probleem om met de
zojuist ingeslagen boodschappen
ongeschonden de fiets te
bereiken! Dus weer een taak voor
het CM-team erbij. Jammer dat
daar geen Mr.T. in zit, dan zou het
pas écht hard gaan!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

het

maashotel

Cuisine de la Meuse
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maashotel
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Proef ook onze specialiteiten
met asperges
en huisgemaakte pasta’s
Reserveren gewenst
Voor meer info bel ons op 077-3989089
of kijk op onze website www.larondine.nl

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

Tel. 06 55 12 69 96
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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.

Martien Janssen
Koken met
Jan Cremers

Tijdens een wandeling in de omgeving van Broekhuizenvorst ontmoet onze
HALLO-verslaggever Martien Janssen. Hij is samen met zijn echtgenote aan de
wandel. Een uitstekend moment om eens te polsen of hij ‘Geplukt’ wil worden.
Martien stemt toe en al wandelend wordt zijn verhaal opgetekend.

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.

Risotto met
asperges
Benodigdheden: (4 personen)
• 500 gram asperges,
geschil en in stukjes van
ongeveer 2 cm
• 60 gram geraspte Goudse
belegen kaas
• 100 gram crème fraiche
• 10 gram boter
• lente-uitjes
• 400 gram risotto-rijst
• ongeveer 1 liter groentebouillon (of 8 dl bouillon en
2 dl droge witte wijn)
• 2 eetlepels geroosterde
pijnboompitten
• zout en peper
Bereiding:
• Kook de asperge-stukjes in een
laagje water met zout gaar;
• houd de aspergepunten achter
en pureer de rest van de
asperges;
• meng de geraspte kaas met de
crème fraiche door de aspergepuree;
• snijd het groen van de lenteuitjes in schuine stukken en
hak het witte gedeelte van het
uitje fijn;
• verhit de boter in een pan met
dikke bodem en bak de uitjes;
• voeg de ongekookte risottorijst toe, roer goed zodat alles
even door de boter wordt
gehaald;
• voeg met een soeplepel met
beetjes de bouillon toe, steeds
zoveel dat de rijst net onder
staat. Goed blijven roeren;
• kook de rijst in circa 20
minuten, onafgedekt, gaar;
• roer de aspergepuree erdoor
en eventueel nog wat peper
en zout;
• schep voorzichtig de aspergepunten erdoor;
• garneer het geheel met de
pijnboompitten en dien zo
warm mogelijk op.

Tip:
Lekker met een groene salade

Boerenleenbank in Venray, waarna hij in
oktober 1972 overstapte naar de bank
in Broekhuizenvorst. De toenmalige
kassier/directeur, Sraar van Meijel, had
een eerste assistent nodig en dat werd
Martien. Na de nodige fusies is hij thans
werkzaam als adviseur ‘Particulieren’ bij
Rabobank Maashorst. “En dat bevalt mij
prima, ik heb echt hele fijne collega’s,”
lacht de Broekhuizenvorstenaar.
Aan hobby’s heeft Martien geen
gebrek. “Voetbalclub SVEB, waarvan ik
zoveel mogelijk wedstrijden van het
eerste elftal probeer te bezoeken. Ook
het derde team, waar onze Gijs nog in
voetbalt, heeft mijn aandacht. Verder
ben ik begeleider/scheidsrechter van
het G-team (gehandicaptenvoetbal) van
SVEB. Ook leg ik om de twee weken een
kaartje met drie vrienden, dat doe ik
inmiddels al zo’n dertig jaar.
Een nieuwe hobby van ons zijn
de twee Shelties die we hebben, de
hondjes Bodhi en Balou. Hiermee gaan
Ann en ik op woensdagavond naar
Griendtsveen waar onze hondjes spelenderwijs behendigheid wordt aangeleerd.
En als we nog tijd overhouden, trekken
we de bossen in voor een lekkere wandeling met Bodhi en Balou.”
Het echtpaar Janssen is ook al jaren
werkzaam als vrijwilliger bij Funpop.
“Als je eenmaal besmet bent met het
Funpop-virus, dan raak je het niet meer
kwijt. Nu doe ik de sponsoring voor
Funpop, samen met penningmeester Ger Geurts. Ann regelt het totale
horecagebeuren voor Funpop en Gijs
heeft tijdens Funpop de leiding over
het parkeren. Voorheen waren Willem
en Guus ook als vrijwilliger actief voor
Funpop. Willem heeft het echter te druk

met waterpolo en Guus zit vanwege zijn
werk heel veel in het buitenland. Dit jaar
wordt Funpop gehouden op 12 en 13
juni op evenemententerrein De Kasteelse
Bossen in Horst. Martien: “Sponsoren
zijn nog van harte welkom, want dankzij
hen kunnen we de entreeprijs voor de
doelgroep laag houden. Er zijn tot eind
mei nog kaarten te bestellen via onze
website www.funpop.nl, daar kun je ook
zien wie er allemaal komen optreden.
Het is gewoon geweldig hoe je mensen
met een verstandelijke beperking samen
met vrijwilligers ziet genieten, daar krijg
je echt een kick van. Zelfs het weer is
daarbij niet belangrijk, al is een zonnetje
natuurlijk wel welkom.”
Wanneer Martien een vrije dag
heeft, wil hij lekker klussen in huis of
buiten bezig zijn. “Ann schoffelt onze
tuin. Wat dat betreft heeft zij groene
vingers overgehouden aan de periode
dat ze in een kwekerij werkte. Ik ben alleen in de tuin te vinden als er gesproeid
moet worden en af en toe snoei ik stiekem als Ann niet in de buurt is,” lacht de
‘klusjesman’.
TV kijken doet hij niet zoveel, maar
actualiteiten- en sportprogramma’s slaat
hij niet over. Op de vraag wie wereldkampioen voetbal wordt zegt Martien:
“Nederland niet, denk ik. Hopelijk overleven ze de poulewedstrijden en laat
daarna de beste maar wereldkampioen
worden,” besluit hij het interview.
In de wetenschap dat de bal rond is
en de wedstrijden nog gespeeld moeten
worden, verlaat ik het huis aan de
Heming. Martien en Ann zijn spontane
mensen die nooit meer weg willen uit
‘Vors’ en waarop zelden of nooit tevergeefs een beroep kan worden gedaan.

Martien met zijn Shelties Bodhi en Balou
Martien Janssen is 60 jaar en is
bijna 35 jaar getrouwd met Ann die 53
is. Beiden zijn geboren in Oostrum en
wonen sinds 1975 in Broekhuizenvorst.
Eerst in een bovenwoning van de
voormalige Boerenleenbank Rabobank
Broekhuizenvorst en sinds 1981 in een
huis op de Heming.
“Het is hier prachtig wonen op de
Heming. Aan de voorzijde hebben we
een vrij uitzicht over de blauwe-bessenvelden van Hay Aerts en de weilanden

van boerderij de Kolck. Gelukkig heeft
dit gebied een agrarische bestemming
en wat ons betreft moet dat mooi zo
blijven,” aldus Martien.
Het echtpaar heeft drie zonen: Gijs
van 33 woont in Leidschendam, Willem
van 31 woont in Weert en Guus van 28
woont in Ypenburg. “Bijna iedere week
weten zij ons huis op de Heming te vinden en daar zijn we maar wat blij om.”
Martien werkt sinds zijn 16e in het
bankwezen. In 1966 begon hij bij de
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Ezels oet gans Europa kwoame beej-iën,
In Kroênenberg, weinig meense op de biën.
Mar ’t kan verkiëre,
Want ezels die liëre,
Stoête zich gen twië kier an de zelfde stiën.

In the picture deze week:
 2,00

LINZERVLAAI met kersen  7,50

6
6

HALLO van afgelopen week: Ezeltreffen in Kronenberg

WALDKORN

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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RIX LIMERICK
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PISTOLETS 4 stuks

 1,00

Mei-maand aanbieding
AARDBEIENTAARTJE

 5,95

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
12 mei 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Nieuwe ondergrondse
glasbakken

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

Binnenkort worden 20 bovengrondse glasbakken in onze gemeente vervangen door ondergrondse glasbakken. In de bakken wordt voortaan drie kleuren glas gescheiden ingezameld
in plaats van twee. Dit is beter voor de glasrecycling en ondergrondse bakken zien er ook
mooier uit.
gemeente Horst aan de Maas. Het gaat
daardoor om glasbakken in de 10 kernen
van die voormalige gemeente. Alle glasbakken worden vervangen, behalve de bakken
in het winkelcentrum van Horst en op één
locatie in Grubbenvorst. Daar kan pas
worden gestart nadat er duidelijkheid is over
de herinrichting van de openbare ruimte.
In de toekomst wordt bekeken of ook in de
zes andere kernen van de fusiegemeente
volledig kan worden overgestapt op ondergrondse containers.
Ondergrondse glasbakken hebben een
aantal voordelen in vergelijking met bovengrondse containers. De capaciteit is groter
en het geluid van invallend glas wordt
beter gedempt. Bovengronds zijn alleen de
inworpzuilen zichtbaar. Op de foto ziet u het
moderne ontwerp waarvoor gekozen is. Ook
ziet u de drie aparte inworpopeningen voor
groen, wit en bruin glas.

Het besluit om over te gaan op ondergrondse glasbakken met drie kleuren scheiding
is in 2008 genomen door de voormalige

De bakken komen in de meeste gevallen
op dezelfde plaats als waar nu de bovengrondse glascontainers staan. Soms moet
er iets geschoven worden, omdat er ondergronds kabels en leidingen liggen.
De werkzaamheden starten in de 2e week
van mei.

Projectsubsidie moet leiden tot geïntegreerde kindcentra in Horst aan de Maas

Ger van Rensch: ‘De combinatie van peuterspeelzaal en
kinderopvang biedt kansen’

Wethouder Ger van Rensch is enthousiast over de uitkomsten van een experiment dat in 2008
en 2009 is gehouden. In de voormalige gemeenten Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum is
in Hegelsom en Wanssum gelijktijdig een combinatie van peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang voor 2-4 jarigen aangeboden. De resultaten van dit experiment geven hoop voor de
toekomst, aldus Van Rensch. ‘Een geïntegreerd kindcentrum, waarbij kinderopvang en peuterspeelzaal samen gaan, is één van de middelen om tegenwicht te bieden aan ontgroening en
krimp in kleine kernen.’
Evaluatie
Uit de evaluatie van het experiment is gebleken
dat er vertrouwen en draagvlak is bij de betrokken partners. De ervaringen uit Hegelsom en
Wanssum laten zien dat deze kindcentra ook
financieel levensvatbaar zijn. Ger van Rensch:
‘Door het toekennen van de projectsubsidie van
€ 30.000,- willen we kijken of de successen ook
in andere kleine kernen realiseerbaar zijn. We
moeten de kans aangrijpen en manieren vinden
om de mensen in de kleine kernen te houden.
Daar moet je voorzieningen voor bieden, ook op
het gebied van kinderopvang.’
Toekenning
De projectsubsidie van € 30.000 wordt beschikbaar gesteld aan Dynamiek Samenspel. Deze
organisatie ziet vooral ook de inhoudelijke meerwaarde van het project omdat er sprake is van
een doorgaande ontwikkelingslijn bij het jonge
kind. Reden ook waarom Dynamiek Samenspel

het concept geïntegreerde kindercentra verder
wil doorontwikkelen. Te denken valt aan
zogenaamde ‘brede scholen’, waarbij ontwikkelingsgericht werken ook een basisvoorziening
inhoudt voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar.
Beleid
In het Coalitieakkoord voor 2010-2014 heeft de
gemeente Horst aan de Maas aangegeven, dat
naast het leefbaarheidaspect ook de mogelijkheden voor combinatie zorg en werk alle
aandacht verdienen. De gemeente wil daarom
graag met Dynamiek Samenspel en andere
partners meewerken aan het realiseren van
innovatieve concepten om opvang in de kleine
kernen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door
complete dagarrangementen met combinaties
van o.a. peuterspeelzalen, kinderopvang, sportverenigingen en onderwijs. Het toegekende, een
éénmalig projectsubsidie van € 30.000 is daarbij
een eerste stap.

Notulen raadsvergaderingen van 27 april
2010
Het presidium stelt de raad voor de verslagen vast te stellen conform het toegezonden
concept.

Op dinsdag 18 mei 2010 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas. De vergadering begint om 20.00 uur en de volgende
punten staan op de agenda:
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie
houden over al of niet op de agenda vermelde
onderwerpen. Wilt u gebruik maken van het burgerpodium, neem dan vóór de vergadering contact
op met de griffier, de heer R. Poels, tel: 077 – 477
97 70 of 06 - 51852891 of email: griffier@horst.nl.
Spreekrecht raadsleden
De leden van de raad kunnen alleen het woord
voeren over onderwerpen die niet op de agenda
staan.
Beantwoording van schriftelijke raadsvragen
Het college gaat de volgende schriftelijke vragen mondeling beantwoorden:
• De vraag van de fractie van D66 van 24 april
2010 over het niet doorgaan van de vestiging
van het Versplein in de Smidse.
• De vraag van de fractie van de SP van 3
mei 2010 over het openbaar vervoer in de
gemeente Horst aan de Maas.

Procedureverordening planschade 2010
Door de fusie dienen de 3 procedureverordeningen planschade van de voormalige gemeenten
geharmoniseerd te worden, evenals de planschadeverhaalsovereenkomst.
Ook dient de raad een nieuw besluit te nemen
over het drempelbedrag bij het in behandeling
nemen van een planschadeverzoek.
Installatie van de heer Kees van Rooij als
burgemeester van Horst aan de Maas
Met ingang van 3 mei 2010 is de heer Kees
van Rooij benoemd tot burgemeester van de
gemeente Horst aan de Maas. Nadat hij al
eerder door de Commissaris van de Koningin
beëdigd is, wordt hij door de gemeenteraad
en het college officieel welkom geheten in de
raadsvergadering.
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 18 mei 2010
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

Foto: Brendan v.d. Beuken
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25 ‘volwassenenkoren’ (én 7 kinderkoren) oefenen
gezamenlijk voor 24 mei a.s.: Koren in de Kern!

College Horst aan de Maas stelt zich voor aan
Lottum en Grubbenvorst

Bekendmakingen

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de nieuwe gemeente Horst aan de
Maas wil graag kennismaken met de inwoners van alle dorpen in Horst aan de Maas.

Bouwvergunningen

Bijeenkomsten in Lottum en Grubbenvorst
De eerstvolgende bijeenkomsten vinden
plaats op maandag 17 mei 2010 in Lottum
en Grubbenvorst. De bijeenkomst in Lottum
vindt plaats van 19.00 – 20.30 uur in De
Smetenhof, Horsterdijk 1, Lottum. Diezelfde
avond van 21.00 – 22.30 uur is het nieuwe
college van B&W aanwezig in Grubbenvorst
in Gemeenschapsaccommodatie ’t Haeren
in Grubbenvorst. Inwoners van Lottum en
Grubbenvorst die de kennismakingsavonden
willen bezoeken zijn van harte uitgenodigd.
Programma
Het totale bezoek duurt 1,5 uur. In het eerste
kwartier stellen het college van B&W en de secretaris zich kort voor aan het dorp. Vervolgens
krijgen de dorpen de gelegenheid om zich aan
het college te presenteren.
Aansluitend daaraan is er ruimte voor informeel
samenzijn.
Aanmelden
Om een beeld te krijgen van het aantal gasten
dat wij per avond mogen begroeten, vragen
wij u vriendelijk om uw medewerking. Wilt u
a.u.b. per mail aan a.hendriks@horstaandemaas.nl laten weten of u komt. Natuurlijk kunt

u ook bellen: 077 – 477 93 71. Uiteraard bent
u ook van harte welkom zonder dat u zich hebt
aangemeld.
Vervolg bijeenkomsten
In onderstaand overzicht vindt u de data waarop
de overige kennismakingsavonden gehouden
worden, telkens op maandagavond. Het dorp
zorgt voor de invulling van het programma. Hebt
u ideeën, neem dan gerust contact op met uw
dorpsraad.
Bezoekschema
Datum/tijdstip
31 mei 2010
19.00-20.30 uur

21.00-22.30 uur

7 juni 2010
19.00-20.30 uur

21.00-22.30 uur

Dorp/locatie
Meterik
Gemeenschapshuis
De Meulewiek
America
Aan de brug

Hegelsom
Basisschool
Onder de Linde
Horst
CC ‘t Gasthoes

Burgerzaken meer geopend
Vanaf donderdag 20 mei worden de openingstijden van het loket Burgerzaken verruimd. Dit
betekent dat u voortaan vaker en langer terecht
kunt bij het loket Burgerzaken. Wilt u snel geholpen worden, dan kunt u kiezen voor een afspraak
op maat. Dat kan op woensdagmiddag tussen
13.30-16.15 uur. U kunt via internet of via het
call-center (077-4779777) een afspraak maken.

De nieuwe openingstijden zijn als volgt:
Maandag 08.00- 20.00 uur
(m.u.v. 12.30-13:00 uur)
Dinsdag 08.00-12.00 uur
Woensdag 08.00-12.00 uur Afspraak op Maat
tussen: 13.30-16.15 uur
Donderdag 08.00-12.00 uur, 16.00-19.00 uur
Vrijdag 08.00-12.00 uur

Wie zijn wij?
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.

Frank Spreeuwenberg
Elbert Joosten

RAADSLID CDA

RAADSLID SP

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.

Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het plaatsen van een carport bij een woning op het perceel gelegen aan de Burg.
Cremersstraat 43 te Grubbenvorst, ingekomen d.d. 6 mei 2010.
• Het plaatsen van een carport bij een woning
op het perceel gelegen aan de Reuveltweg 35 te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 6 mei 2010.
• Het veranderen van een overkapping op het
perceel gelegen aan de Boabelstraat 10 te
Swolgen, ingekomen d.d. 6 mei 2010.
• Het vergroten van een woonhuis, op het perceel gelegen aan de Sef van Megenlaan 1a te
Broekhuizen, ingekomen d.d. 7 mei 2010.
• Het plaatsen van een carport op het perceel gelegen aan de Nachtegaallaan 8 te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 3 mei 2010.
• Het oprichten van een overkapping op het
perceel gelegen aan de Weltersheide 45 te
Horst, ingekomen d.d. 6 mei 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het plaatsen van een 2-tal tijdelijke bruggen
op het perceel gelegen aan kruispunt De
Bisweide/Leliestraat te Grubbenvorst,
ingekomen d.d.29 april 2010.
• Het plaatsen van een portakabin (voor de
duur van 3 jaar) op het perceel gelegen aan
de Americaanseweg 33 te Horst, ingekomen
29 april 2010.
• Het oprichten van een overwinteringsruimte
op het perceel gelegen aan de Horsterdijk 73
te Lottum, ingekomen 29 april 2010.
• Het veranderen van een woning op het perceel gelegen aan de Campagneweg 34+34a te
Meterik, ingekomen d.d. 6 mei 2010.
• Het plaatsen van 2 garagepoorten en aanleggen van een zwembad, op het perceel gelegen
aan de Broekhuizerweg 44 te Broekhuizen,
ingekomen d.d. 4 mei 2010.
• Het renoveren van een loods (Tielen
Campers) op het perceel gelegen aan de
Hoebertweg 4 te America, ingekomen d.d.
4 mei 2010.
Rectificatie
• het oprichten van een woonhuis op
het perceel gelegen aan Pastoorsveld
(kavel 59) door dhr. Teuwsen te Horst.

NAAM: Frank Spreeuwenberg
WOONPLAATS: Melderslo
PARTIJ: SP
EMAIL: f.spreeuwenberg@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: We zijn gelijkwaardig,
de een is niet meer of minder dan de ander,
de mens staat centraal. Dat geldt voor elke inwoner, maar ook voor elke kern van Horst aan
de Maas. Daarnaast is solidariteit belangrijk;
gun elkaar iets om er samen iets goeds van
te maken. Ik zal me met name bezig houden
met zaken die ruimtelijke ordening, verkeer en
woningbouw raken.

NAAM: Elbert Joosten
WOONPLAATS: Meterik
PARTIJ: CDA
EMAIL: e.joosten@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Samenleven doe je niet
alleen. Dat doe je met respect voor elkaar.
Het iedereen altijd naar de zin maken gaat
niet. Derhalve: rekening houdend met zoveel
mogelijk meningen en invalshoeken het best
mogelijke besluit nemen. En dat besluit respecteren. Daar ga ik voor!

Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag sloopvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van dakpannen, dakbeschot, goten en hemelwaterafvoeren, op de percelen
gelegen aan de Mgr. Schravenstraat 1 t/m 12
te Broekhuizenvorst, ingekomen d.d. 7
mei 2010.
• Het slopen van asbestcement dakplaten op
het perceel gelegen aan de Veestraat 13 te
Meerlo, ingekomen d.d. 5 mei 2010.
• Het slopen van asbesthoudende materialen
op het perceel gelegen aan de Dorperpeelweg
15 te America, ingekomen d.d. 4 mei 2010.
• Het slopen van asbestplaten van een schuur
op het perceel gelegen aan de Steeg 6 te
Sevenum, ingekomen d.d. 4 mei 2010.
• Het slopen van serre, bijkeuken en berging
van een woning op het perceel gelegen aan
de Groothorstweg 5 te Sevenum, ingekomen d.d. 3 mei 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende sloopvergunning is verleend:
• Het gedeeltelijk slopen van gemeenschapshuis de Wingerd op het perceel gelegen aan
de Maasbreeseweg 2 te Sevenum.
Deze sloopvergunning is verstuurd op
7 mei 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht daartegen bij het College
van burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken na de dag van verzending van
de betreffende sloopvergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning
niet. De indiener van een bezwaarschrift
kan tevens de voorzieningenrechter bij de
Rechtbank Roermond (Sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het vergroten/verbouwen van een woonhuis
op het perceel gelegen aan de St.Josephstraat
22 te Horst.
• Het vergroten/verbouwen van een woonhuis op het perceel gelegen aan de Pieter
Litjensweg 9 te Meterik.
• Het oprichten van een tuinberging met
overkapping op het perceel gelegen aan de
Akkervrouw 13 te Grubbenvorst.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 12 mei 2010.
Lichte bouwvergunning
• Het plaatsen van een terrasoverkapping op het perceel gelegen aan de St.
Hurbertussstraat 12 te Hegelsom.
• Het vernieuwen van een garage op het
perceel gelegen aan de Speulhofsbaan 14
te Meterik.
• Het plaatsen van een tuinhuisje op het
perceel gelegen aan de Broekhuizerweg 22
te Grubbenvorst.
• Het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel
gelegen aan de Venrayseweg 88 te Horst.
• Het veranderen van een carport op het perceel
gelegen aan de Venrayseweg 51 te Horst.
• Het oprichten van een aanbouw op het perceel gelegen aan de Middellijk 16 te Horst.
Bovenstaande bouwvergunningen zijn verleend d.d. 10 mei 2010.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 12 mei 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.
Verleende bouwvergunning met
ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend met toepassing van een
ontheffing:

Lichte bouwvergunning met ontheffing
• Het plaatsen van een klimrek op het perceel
gelegen aan de Kloosterstraat 10 te Horst,
door A.G. van Mourik, met toepassing van
artikel 3.23 WRO.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 12 mei 2010
Reguliere bouwvergunning met ontheffing
• Het oprichten van winkelruimte met 8 appartementen op het perceel gelegen aan de
Kerkstraat 13, 15, 15a en 15b Horst, door
L&P Vastgoedontwikkeling VOF te Handel,
met toepassing van art. 3.6 lid 1 sub c WRO.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 4 mei 2010
• Het oprichten van een woonhuis en stallingsruimte (ruimte voor ruimte) op het perceel
gelegen aan de Hoebertweg te America met
toepassing van procjectbesluit ex art. 3.10
Wet op de ruimtelijke ordening.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepschrift
indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de betreffende bouwvergunning
met ontheffing bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen op
voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van de
bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener van een beroepschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Horst, 12 mei 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Wet ruimtelijke
ordening
Verleende bouwvergunning met
projectbesluit artikel 3.10 van de wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat zij een
projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening hebben genomen en
bouwvergunning hebben verleend aan de heer
J.K.J. Pouwels, voor het oprichten van een
woonhuis met stallingsruimte op het perceel
Hoebertweg, ong. te America, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie L, nr 1123 ged..
Belanghebbenden, die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn, kunnen binnen zes
weken na verzending van het besluit beroep
instellen bij de rechtbank Roermond, Postbus
950, 6040 AZ Roermond. Deze mogelijkheid
staat alleen open voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan daarnaast een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter
van deze rechtbank. Aan deze procedure zijn
kosten verbonden.
De bekendmaking van het besluit vindt tevens
plaats op onze website én in de staatscourant.
De verleende bouwvergunning en projectbesluit, kunnen op afspraak worden ingezien.
Tevens zijn het besluit en de bijbehorende
stukken vanaf 13 mei 2010 t/m 24 juni 2010
te raadplegen op onze website

www.horstaandemaas.nl en op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Projectbesluit ex art. 3.10 Wro Ruimte
voor Ruimte woning gewijzigd vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat zij op grond van artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit
gewijzigd hebben vastgesteld voor:
• Het realiseren van een Ruimte voor Ruimte
kavel voor één woning op het perceel kadastraal bekend Horst, sectie T, nummer 971
(ged.), plaatselijk bekend St. Jorisweg ong. te
Hegelsom.
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpprojectbesluit (tijdig) zienswijzen hebben
ingediend alsmede belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij
met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit
geen dan wel niet tijdig een zienswijze hebben
ingebracht, kunnen tegen dit projectbesluit vanaf
de dag na die waarop het besluit ter inzage wordt
gelegd gedurende zes weken een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Roermond,
sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond. Het indienen van een beroepschrift
schort de werking van het projectbesluit niet op.
Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan gelijktijdig met
het indienen van het beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond, Postbus 960, 6040 AZ Roermond.
De kennisgeving van het projectbesluit wordt
overeenkomstig artikel 3.11, lid 2 Wro, juncto
artikel 3.8, lid 3 Wro geplaatst in het gemeentelijk huis-aan-huis blad, in de Staatscourant, op
de gemeentelijke website en op RO-online.
Het projectbesluit met bijbehorende stukken
ligt met ingang van 14 mei 2010 gedurende
de beroepstermijn van zes weken ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst.
Het projectbesluit treedt overeenkomstig artikel
3.8, lid 5 Wro in werking met ingang van de dag
na afloop van de beroepstermijn.
Projectbesluit ex art. 3.10 Wro woning
splitsing Spoorstraat 68 Tienray
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat zij op grond van artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit
hebben vastgesteld voor:
• Het splitsen van de woning op de percelen
kadastraal bekend gemeente Meerlo, sectie
K, nummers 677 en 678, plaatselijk bekend
Spoorstraat 68 in Tienray in twee (burger-)
woningen.
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpprojectbesluit (tijdig) zienswijzen hebben
ingediend alsmede belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij
met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit
geen dan wel niet tijdig een zienswijze hebben
ingebracht, kunnen tegen dit projectbesluit een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond. De termijn voor het
indienen van een beroepschrift is zes weken en
deze termijn vangt aan met ingang van de dag
na die waarop het projectbesluit ter inzage is
gelegd (artikel 6:8, lid 4 Awb).
Het indienen van een beroepschrift schort de
werking van het projectbesluit niet op. Indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist, kan gelijktijdig met het
indienen van het beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond, Postbus 960, 6040 AZ Roermond.
Het besluit tot vaststelling van het projectbesluit
wordt openbaar bekend gemaakt. De kennisgeving van het projectbesluit wordt overeenkomstig artikel 3.11, lid 2 Wro, juncto artikel 3.8, lid
3 Wro geplaatst in het gemeentelijk huis-aanhuis blad, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl).

Het projectbesluit met bijbehorende stukken
ligt met ingang van 17 mei 2010 tot en met 25
juni 2010 ter inzage in de informatiehoek van
het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek zijn
van maandag 08.00 -12.00 uur en van 14.00
– 20.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag
van 08.00 – 12.00 uur.
Het projectbesluit en de daarbij behorende stukken is tevens te raadplegen op de gemeentelijke
website en op www.ruimtelijkeplannen.nl
Het projectbesluit treedt overeenkomstig artikel 3.8, lid 5 Wro in werking met ingang van
de dag na afloop van de beroepstermijn.
Ontwerpbesluit ontheffing ex artikel
3.23 Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat zij
voornemens zijn middels het nemen van een
ontheffingbesluit ex artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening medewerking te verlenen aan
de uitbreiding van een woonhuis, Het betreft
hier het pand gelegen aan de Meerweg 1 te
Kronenberg op de percelen kadastraal bekend als gemeente Sevenum, sectie G, nr 3201.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van 17 mei 2010 (tot en met 25
juni 2010), tijdens kantooruren, gedurende een
periode van zes weken voor een ieder ter inzage
in het gemeentehuis van de gemeente Horst
aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 17 mei 2010 te raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot
het nemen van een ontheffing mondeling of
schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden
ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Ontwerpbestemmingsplan
‘De ZumpelKloosterstraatJulianastraat
te Grubbenvorst
In het kader van het centrumplan
Grubbenvorst ligt er een ontwerp bestemmingsplan voor de herontwikkeling van
de locatie ‘De Zumpel – Kloosterstraat –
Julianastraat’ ter inzage.
In een eerdere publicatie is aangegeven dat
het ontwerpbestemmingsplan ‘De Zumpel –
Kloosterstraat - Julianastraat te Grubbenvorst’
tot 24 mei 2010 ter inzage ligt.
Omdat het ontwerpbestemmingsplan pas
vanaf 24 april jl. is te raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl wordt de termijn voor
het indienen van eventuele zienswijzen opgeschoven tot en met 5 juni 2010.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te Horst). De
openingstijden van de informatiehoek zijn van
maandag 09.00-12.00 uur en van 14.00-19.00
uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.00-12.00
uur en van 14.00-17.00 uur.
Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan
gepubliceerd op de website www.horstaandemaas.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan
een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Wij ontvangen uw zienswijze
bij voorkeur schriftelijk. U kunt deze richten
aan Burgemeester en Wethouders van Horst
aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst
onder vermelding van ‘zienswijze De ZumpelKloosterstraat-Julianastraat te Grubbenvorst’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimte (077- 4779 777).
Horst, 12 mei 2010.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Zwembad
de Berkel
Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. 077 - 447 97 25
Rooster recreatief zwemmen
Dag
Tijd
Bad

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

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag gesloten
Vrijdag 14 mei
10.00-16.00
Beide baden

€ 3,20

€ 4,20

€ 3.20

€ 4.20

€ 3.20

€ 4.20

€ 3.20

€ 3.20

€ 3.20

€ 4.20

€ 3.20

€ 3.20

€ 4.20

€ 4.20

€ 3.20

€ 4.20

€ 3.20

€ 3.20

€ 4.20

€ 4.20

€ 3.20

€ 4.20

Zaterdag 15 mei
Gesloten
Zondag 16 mei
Gesloten
Maandag 17 mei
09:30-11:30
Baby-/peuterzwemmen
recreatiebad
09:30-10:15
Trimzwemmen wedstrijdbad
11:00-13:30
Wedstrijdbad en vanaf
11:30 ook het recreatiebad
Dinsdag 18 mei
09:45-10:45
Beide baden
12:00-13:30
Beide baden
13:30-14:15
Trimzwemmen
Recreatie en wedstrijdbad
18:30-20:00
Beide baden
Woensdag 19 mei
07:30-08:30
Beide baden
09:00-09:45
Aqua-varia beide baden
12:00-15:30
Beide baden

Voor verdere informatie tel 077 - 477 97 25

Op 15 en 16 mei
géén recreatief
zwemmen in
Zwembad De Berkel
In het komende weekend van 15 en 16
mei is Zwembad De Berkel gesloten voor
recreatief zwemmen. Dit is het gevolg van
de ongelukkige omstandigheid dat enkele
personeelsleden tegelijk ziek zijn geworden.
Het is de gemeente niet gelukt om op zo’n
korte termijn tijdelijke vervangers met de
gewenste ervaring en deskundigheid aan
te trekken. Vanuit oogpunt van veiligheid
vindt de gemeente het niet verantwoord het
zwembad in dit relatief drukke weekend open
te stellen. Naar verwachting is de personele
bezetting vanaf de daarop volgende weekenden weer normaal en kan er dus gewoon
worden gezwommen.
Momenteel staan de wel aanwezige medewerkers van het zwembad voor de taak
ervoor te zorgen dat bezoekers zo weinig
mogelijk merken van de beperkte personele
bezetting. Vooral dankzij hun enorme inzet
kan de ‘hinder’ beperkt blijven tot de sluiting
in het komende weekend.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 14 mei
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 15 mei
• Inzameling restafval omgeving Melderslo
en Horst-Zuid (inhaalroute van 13 mei)
• Inzameling oud papier Horst-Zuid en Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 17 mei
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling KGA Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Melderslo (zie apart
artikel voor tijden en locaties)
• NIEUW: Inzameling plastic verpakkingsafval
Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Grubbenvorst,
Lottum, Meerlo, Melderslo, Swolgen en
Tienray
(ten oosten van A-73, zie apart artikel)
Dinsdag 18 mei
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik
• Inzameling KGA Grubbenvorst en Lottum
(zie apart artikel voor tijden en locaties)
Woensdag 19 mei
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum
• Inzameling KGA Hegelsom en Meterik (zie
apart artikel voor tijden en locaties)
Donderdag 20 mei
• Inzameling restafval Horst-Oost
• Inzameling KGA America, Griendtsveen en
Horst
(zie apart artikel voor tijden en locaties)
Vrijdag 21 mei
• Inzameling restafval Horst-Noord
• NIEUW: Inzameling plastic verpakkingsafval America, Evertsoord, Griendtsveen,
Hegelsom, Horst, Kronenberg, Meterik en
Sevenum
(ten westen van A-73, zie apart artikel)

Zaterdag 22 mei
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord (vervroegde route van 24 mei 2e Pinksterdag)
• Inzameling oud papier America, Horst-Noord
en Meterik
• Inzameling oude metalen Horst-Noord en
Meterik
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur
aan de openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur kan er
door inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas tuinafval gebracht worden
naar gemeentewerken, Americaanseweg 43.
Het tuinafval dient zelf afgeladen te worden,
denk eraan het benodigde gereedschap
daarvoor ook zelf mee te brengen.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun tuinafval brengen naar het
milieustation in Venlo, respectievelijk Venray.
Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids
op blz. 23 tot en met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand
van 10.00 tot 14.00 uur kan er door inwoners
van de voormalige gemeente Horst aan de
Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden
naar de chemokar bij gemeentewerken.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun kga brengen naar het milieustation
in Venlo, respectievelijk Venray. Zie hiervoor de
informatie in de gemeentegids op blz. 23 tot en
met 33. Om voor burgers van de voormalige
gemeente Horst aan de Maas te kunnen zien
onder welke afvalroute u valt kunt u de kalender
2010 raadplegen (zie stratenregister).
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Inzameling klein chemisch afval in de
gemeente Horst aan de Maas in mei (wk 20)
van 2010
Datum/Tijdstip
Kerkdorp
Maandag 17 mei
09.00 – 10.55 uur
Broekhuizenvorst
11.00 – 12.00 uur
Broekhuizen
13.00 – 16.00 uur
Melderslo
Dinsdag 18 mei
09.00 – 12.00 uur
Grubbenvorst
13.00 – 16.00 uur
Lottum

Locatie

Datum/Tijdstip
Kerkdorp

Kerkstraat, nabij Koetshuis

Woensdag 19 mei
09.00 – 12.00 uur
Hegelsom

Naesenhof
Lochtstraat, nabij Kerk

hoek Mgr. Joostenstraat/
Wilhelminastraat
Markt

13.00 – 16.00 uur
Meterik
Donderdag 20 mei
09.00 – 12.00 uur
Horst
13.00 – 14.00 uur
Griendtsveen
14.15 – 16.00 uur
America

Locatie

Past. Debijestraat, nabij
gemeenschapshuis
St. Jansstraat, nabij kerk

Wilhelminaplein
Helenaveenseweg,
nabij kerk
Past. Jeukenstraat/
Nusseleinstraat nabij kerk

Vervangende route afvalinzameling i.v.m.
Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag
De huisvuilinzameling van 13 mei Hemelvaartsdag zal worden ingehaald op zaterdag 15 mei.
Dit geldt voor de volgende inzameling: restafval omgeving Melderslo en Horst-Zuid.
De huisvuilinzameling van 24 mei 2e Pinksterdag zal worden ingehaald op zaterdag 22 mei.
Dit geldt voor de volgende inzameling: restafval omgeving Broekhuizen, Broekhuizenvorst en
Lottum-Noord.

Bekendmakingen
Milieu
Bekendmaking beschikking milieu
vergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
Zij verlenen deze milieuvergunning. In het
belang van de bescherming van het milieu zijn
aan de beschikking voorschriften verbonden.
Het betreft de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij
Aanvrager:
J. Gooren
Adres inrichting: Reindonkerweg 11
Datum aanvraag: 4 maart 2010
Betreft:
WM milieuvergunning 8.1
veranderingsvergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 14 mei 2010 tot en met
24 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 team
Vergunningen tel. 077 – 477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen deze
beschikking. Een belanghebbende kan geen
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen naar
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking
na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet
wanneer iemand in de beroepstermijn beroep
instelt en tevens vraagt om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige
voorziening kunt u indienen wanneer u beroep
heeft ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen van een verzoek om voorlopige voorziening
is dat er sprake is van ‘onverwijlde spoed’. Dit
wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
worden gewacht op de definitieve uitspraak op
het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het beroepschrift richten aan de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet
u vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het behandelen van het
beroep en het verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie
hierover kunt u terecht bij de Raad van State, tel.
(070)4264251, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking melding in het
kader van de Wet milieubeheer
(8.19 Wet Milieubeheer)
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat bij hen op 20 april 2010 een melding zoals
bedoeld in artikel 8.19 ingevolge de Wet milieubeheer is binnengekomen.
De ingediende melding heeft betrekking op:
Aanvrager:
Janssen pluimvee bv
Adres Inrichting: Heesweg 9
Datum aanvraag: 25 maart 2010
Betreft:
WM melding 8.19
De aard van de toegepaste activiteiten en
processen blijft ten opzichte van de vergunde
situatie onveranderd. De veranderingen in
de melding leiden niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, dan die het
bedrijf op grond van haar milieuvergunning en
de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De melding voldoet
aan de daarvoor geldende voorwaarden.
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 14 mei 2010 tot en met 24
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 team
Vergunningen tel. 077 – 477 97 77.
Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de eerder
vermelde inzage termijn een bezwaarschrift tegen
het besluit indienen bij Burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en dient tenminste te bevatten:
- De naam en adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van de beschikking
waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van het bezwaar.
Indien binnen de genoemde termijn tegen het
besluit op deze melding een bezwaarschrift is ingediend, kunt u tevens een verzoek om voorlopige
voorziening doen bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Bij het
verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift
te worden overlegd, evenals een onderbouwing
van het spoedeisende belang, dat bestaat bij de
voorlopige voorziening. Aan het behandelen van
een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden.
Bekendmaking beschikking hogere grens
waarde in het kader van de Wet geluidhin
der
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 Hoebertweg ongenummerd te America. De
locatie is kadastraal bekend als Horst sectie L nummer 1123 gedeeltelijk.
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 14 mei 2010 tot en met 24
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
Team 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) 4264251, www.raadvanstate.nl.
Horst, 12 mei 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Vooraankondiging
voorbereiding
bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening kennis van haar

Inzameling plastic verpakkingsafval
In week 20 vinden de eerste 2 inzamelroutes
van plastic verpakkingsmateriaal plaats.
voornemen om de volgende bestemmingsplannen
ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening voor te
bereiden:
Bestemmingsplan ‘woningbouwlocatie
Roathweg te Broekhuizenvorst’
Een woningbouwlocatie ten behoeve van maximaal
21 woningen op de percelen kadastraal bekend
gemeente Horst, sectie E, nummers 464 en 466,
plaatselijk bekend Broekhuizerweg 20 / Roathweg
te Broekhuizenvorst.
Bestemmingsplan ‘Bouw twee Ruimte voor
Ruimte woningen aan de Swolgenseweg te
Tienray’
Het plangebied betreft één kavel gericht naar
de Swolgenseweg en één kavel gericht naar de
Donkerhofsteeg. De kavels zijn gelegen tussen de
Swolgenseweg 55 en 57. Voor beide percelen is al
een vrijstellingsprocedure doorlopen.
Bestemmingsplan
‘Bedrijventerrein Berghem’
Het bestemmingsplan bevat de actualisatie van
de geldende bestemmingsplannen “Algemeen
bestemmingsplan” en “Berghem Zuid”. De nadruk
ligt op het beheer van de bestaande situatie. Door
middel van het nieuwe bestemmingsplan wordt een
eenduidige juridische regeling gerealiseerd voor het
hele bedrijventerrein.
Bestemmingsplan
‘Kernen Sevenum en Kronenberg’
Het bestemmingsplan bevat de actualisatie van de
geldende bestemmingsplannen “Kern Sevenum”
van 1990 en “Kern Kronenberg” van 1973 en de
herzieningen die in de jaren op beide plannen hebben plaatsgevonden. De nadruk ligt op het beheer
van de bestaande situatie. Door middel van het
nieuwe bestemmingsplan wordt een eenduidige juridische regeling gerealiseerd voor de woonkernen.
Bestemmingsplan
‘Poort van de Peelbergen’
Het bestemmingsplan bevat de actualisatie van
het geldende bestemmingsplan “De Schatberg en
omgeving”. Het bestemmingsplan wordt opgesteld
om de bestaande situatie op een adequate manier
vast te leggen. Daarnaast dient het nieuwe plan voldoende flexibiliteit te bevatten om mee te kunnen
werken aan toekomstige ontwikkelingen.
Stukken met betrekking tot deze voornemens
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen deze
voornemens zienswijzen worden ingebracht.
De betreffende ontwerp bestemmingsplannen en
de daarbij behorende stukken zullen op een later
moment ter inzage worden gelegd voor een periode
van zes weken. Dan zal een nieuwe publicatie
plaatsvinden waarin ook bekend wordt gemaakt
wanneer en waar het ontwerpbestemmingsplan
ter inzage ligt, wie daartegen op welke wijze
zienswijzen kan indienen en binnen welke termijn
die zienswijzen ingediend moeten worden. Ook
onafhankelijke instanties zullen in de gelegenheid
worden gesteld advies uit te brengen.Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website
bekend gemaakt. (www.horstaandemaas.nl).

Horst, 12 mei 2010.
De grens van de inzamelroutes is de A-73.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

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

Op maandag 17 mei wordt opgehaald aan
de oostkant van de A-73, dat wil zeggen in
de kernen Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst, Lottum, Meerlo, Melderslo,
Swolgen en Tienray.
Op vrijdag 21 mei wordt opgehaald aan de
westkant van de A-73, dat wil zeggen in de
kernen America, Evertsoord, Griendtsveen,
Hegelsom, Horst, Kronenberg, Meterik en
Sevenum. Bedenk wel dat het mogelijk is
dat u bijvoorbeeld in Horst woont, maar

bij de andere inzamelroute hoort (zoals de
Tienrayseweg) omdat u net aan de andere
kant van de A-73 woont!
Het verpakkingsafval kan alleen aangeboden worden in de speciale transparante
zakken die toegezonden zijn. Andere zakken worden niet meegenomen! Mocht u
zakken tekort komen, dan zijn extra zakken
gratis verkrijgbaar (tijdens de openingstijden) bij de centrale balie in het gemeentehuis en bij de afdeling IBOR (voormalig
Gemeentewerken, Americaanseweg 43,
Horst).
De zakken dienen om 07.00 uur aan de weg
aangeboden te worden.

Evenementenvergunningen
• De Sevewaeg, voor het organiseren van activiteiten in verband met kermis in Sevenum op 29
en 30 mei en 1 en 2 juni 2010 op het Marktplein
in Sevenum.
• Cornelissen Fresh Food BV voor het houden van
een open dag en relatie-avond op 12 en 13 juni
2010 aan de Herenbosweg 7 te Melderslo.
• Lopersgroep De Peelrunners voor het houden
van een loopwedstrijd “De 8 van Horst” op 18
juni 2010 van 19.00 – 21.30 uur rondom de
vijvers in de Kasteelse Bossen.
• OJC Gaellus, voor het plaatsen van een feesttent ten behoeve van de kermis in Tienray van
9 t/m 13 juli 2010 op het grasveld nabij het
Soosgebouw aan de Bernadettelaan / Past.
Dinckelsstraat in Tienray.
• Café de Beurs, voor het houden van een
Beachweekend (Beachvolleybal) op 10 en 11 juli
2010 op een gedeelte van de Gasthuisstraat te
Horst en de parkeerplaats van de Mèrthal.
• Honda-Club Zuid-Limburg voor het houden
van een Honda-Treffen van 16 t/m 18 juli 2010
nabij de Manege D’n Umswing, Schorfvenweg 1
te Kronenberg.
• Café de Beurs, voor het houden van “Zomercarnaval” op 17 juli 2010 op een gedeelte van de
Gasthuisstraat te Horst voor Café de Beurs.
• OJC Canix, voor het houden van een muziekfestival (Weistock) op 17 en 18 juli 2010
op het parkeerterrein van SV Lottum aan de
Broekhuizerweg in Lottum.
• Stichting Rozendorp Lottum, voor het houden
van het rozenfestival van 6 t/m 9 augustus
2010 in het dorp Lottum.
• Ride For the Roses voor het houden van een
toertocht met 10.000 fietsers op 4 september (pre-ride) en 5 september 2010 door de
gemeente Horst aan de Maas.
• Depro Beurzen, de heer M. Delissen, voor het
houden van de Hiltho 2010 van 1 t/m 6 oktober
2010 op het ruiterterrein en aangrenzende
percelen in Kasteelpark Ter Horst in Horst.

Start werkzaamheden Donckstraat Sevenum
in het kader reconstructie inkomwegen en
stand van zaken

Tijdelijke verkeersmaatregel
In verband met de jaarlijkse Aspergefeesten
in Grubbenvorst is het centrum van
Grubbenvorst op 22 en 23 mei 2010 afgesloten voor alle verkeer. Het betreft het Past.
Vullinghsplein, gedeelte Dorpsstraat, gedeelte
Kloosterstraat, gedeelte Venloseweg en een
gedeelte van de Lottumseweg.

Tijdens deze bijeenkomsten zijn maar liefst
80 vrijwilligers opgeleid. De gemeente, het
Zorgplatform, de dorpsraden van Kronenberg
en Sevenum en het Overlegplatform
Evertsoord hebben met elkaar afgesproken
dat er in eerste instantie 5 AED’s aangeschaft
worden, te verdelen over de drie genoemde
kernen.

De eerste van deze 5 wordt a.s. zondag geplaatst in de Torrekoel in Kronenberg.

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).

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.

In het kader van de reconstructie inkomwegen
te Sevenum zal 18 mei gestart worden met de
reconstructie van De Donckstraat.
De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door aannemer Janssen de Jong Infra uit
Roermond.
De werkzaamheden omvatten:
• Het aanleggen van een nieuw riool.
• Het aanbrengen van asfaltverhardingen.
• Het aanbrengen van een kruispuntplateau bij
de Molenveldweg.
• Het aanleggen van parkeerstroken.
• Het aanleggen van toegankelijke bushalten.

Op 12 mei zal de reconstructie van Den Eigen
gereed komen. Deze straat zal woensdagavond
open gesteld worden voor het verkeer.
Ook de Steinhagenstraat zal op dezelfde avond
opengesteld worden voor het verkeer met de
kanttekening dat het trottoir aan de zijden van

de parkeervakken dan niet gereed is. Dit trottoir
zal in week 20 worden aangelegd.
Om verkeerhinder te voorkomen tijdens de
werkzaamheden aan de Donckstraat en de
kermis zullen in en om de kern omleidingsroutes
gemaakt worden. Tijdens de werkzaamheden
zal de bushalte aan de Donckstraat komen te
vervallen en is er een tijdelijke halte aan de
Dorperweide.
Wij maken de buurtbewoners erop 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.

A.s. zondag plaatsing AED in de
Torrekoel in Kronenberg
In 2009 is in de voormalige gemeente Sevenum een Burgerhulpverleningssysteem (BHS)
opgestart met als doel het plaatsen van een aantal defibrilatoren in de verschillende kernen.
BHS is een vorm van hulpverlening van burgers voor burgers en werkt alleen als mensen de
bereidheid hebben om elkaar te helpen in een noodsituatie. Ondersteund door het Regionale
Ambulance Vervoer Limburg Noord heeft de gemeente bijeenkomsten georganiseerd en de
kosten hiervan (inclusief een herhalingscursus) op zich genomen.

De officiële openingshandeling wordt verricht
door Birgit op de Laak, wethouder van de
gemeente Horst aan de Maas om 11.00 uur.

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.

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.

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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Losgaan op Horster Wei Feest
Na het traditionele Horster Voetbaltoernooi kunnen de sporters alle spanning eraf dansen. Alweer voor het
vierde jaar wordt het toernooi op 29 mei afgesloten met het Horster Wei Feest. Met de band AC/Dixie, Banana
Pancakes en DJ Tim Little heeft de festivalorganisatie een groep diverse artiesten binnengehaald.
AC/Dixie is de hoofdact, een
groep mannen die met het ‘antirookverbodlied’ de aandacht trok van 3FM
en De Telegraaf. En de band is zich
verder gaan richten op humor.
Behalve met het spelen van rock ’n
rollmuziek proberen de bandleden het

publiek te vermaken met speciale
gasten als koningin Beatrix, de
kerstman en Tina Turner.
Banana Pancakes zal het voorprogramma verzorgen en de DJ zorgt
voor de muziek tussen de optredens in
en erna.

Het festival begint om 20.00 uur
in een feesttent achter de Dendron
sporthal in Horst.
Kaartjes zijn al te verkrijgen bij
café De Lange en Liesbeth Grand Café
voor zes euro. Een dagkaartje aan de
kassa kost acht euro.

EP-presentatie
Maniac Forces in OJC Niks
De Horster thrash metalband Maniac Forces presenteert op vrijdag
14 mei haar eerste EP Riots. De formatie is opgericht in 2007 als
coverband van onder andere Slayer, Exodus en Kreator. Met de release
van de nieuwe EP speelt de band nu eigen nummers in jaren ’80
metalstijl. Aanvang 20.30 uur.

Gratis openluchtfestival in Tienray
Op zondag 23 mei vindt het Gaellus Open Air festival (GOA) in Tienray
plaats. GOA is een entreevrij eendaags festival, dat wordt gehouden op het
evenemententerrein langs OJC Gaellus. Er treden beginnende en bekende
bands op uit de Benelux. Alle muziekstijlen komen deze dag aan bod. Het
terrein gaat open vanaf 14.00 uur en het programma begint om 15.00 uur.

De band AC/Dixie vermengt stevige rock ’n roll met een berg humor

LENTE! TIJD VOOR VERNIEUWING EN VERHUIZING
BLERICK
GERESSTRAAT 243

SWOLGEN
SCHOOLSTRAAT 22

WANSSUM
BURG. DE WEICHSHAVENSTRAAT 9

HORST
DOOLGAARDSTRAAT 5

NIEUW!!!
Perfect afgewerkt appartement met lift gelegen
op de 3e etage. Badkamer compleet vernieuwd.
Instapklaar.

Halfvrijstaande woning met aan de achterzijde toegang tot bos. 4 slaapkamers en keurige badkamer.
Diepe achtertuin (18 m).

Karakteristiek woonhuis met inpandige garage
gelegen aan de jachthaven van Wanssum. Een
ultieme uitdaging voor de klusser!

Gebruiksoppervlakte 75 m2.
Inhoud ca. 240 m3.

Perceeloppervlakte 280 m2.
Inhoud ca. 415 m3.

Perceeloppervlakte 450 m2.
Inhoud ca. 460m3.

VRAAGPRIJS  112.500,- K.K.

VRAAGPRIJS  199.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  214.000,- K.K.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor
een koopsom van  225.000,- De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is  367,50. Vraagprijs bij
aankoop met eigen grond  324.000,- k.k.

Het festival begon twee jaar
geleden als entreevrij popfestival om
beginnende en ook gevorderde bands
een podium voor een groter publiek te
bieden. GOA staat voor genieten van
een drankje in het gras met een lekker
muziekje op de achtergrond.
De eerste band die aantreedt is Two
Days Left. Deze groep wist de bandwedstrijd ‘Road to Gaellus Open Air’
te winnen met een intense liveshow.
Daarna is het tijd voor ‘Lottum Metal’
met The Guilt Parade. Zij spelen een
stevige kruising tussen death metal,
rock en heavy metal. Na dit muzikale
geweld wordt een rustpauze ingelast
met Marlon Penn. Deze singer-songwriter komt met zijn band The Modern
Underground een lekker stukje muziek
maken. Even later is The Mekanik aan

de beurt. Vurige garagedisco, geheel
tegendraads, zet The Mekanik een
geluidsmuur van catchy electronische
rock neer. De melodieuze progrock van
21 Eyes of Ruby brengt aansluitend
bezwerende soundscapes, galmende
vocalen, en fraaie songstructuren. Een
vervolg aan GOA wordt gegeven door
Daybroke, met een solide, en ronkende
rock. Als afsluiter van het festival is
niemand minder dan The New Shining
gecontracteerd. Deze formatie bestaat
uit drie man en is van Nederlandse bodem. De band timmerde het afgelopen
jaar hard aan de weg en wist zich op
de kaart te zetten. The New Shining
werd tot Serious Talent uitgeroepen bij
3FM. The New Shining maakt heavy
pop-rock. Voor het complete programma zie: www.gaellusopenair.nl

KOOPSOM  225.000,- K.K.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
HORST
BLAUWVERVERSTRAAT 30

HORST
BROEKWEG 15

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.

Luxe afgewerkte levensloopbestendige woning
met inp. garage. Optimale privacy in tuin, eigen
achterom. Mogelijkheid praktijk aan huis.

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

Perceeloppervlakte 358 m2.
Inhoud ca. 400 m3.

Perceeloppervlakte 659 m2.
Inhoud ca. 650 m3.

Perceeloppervlakte 230 m2.
Inhoud ca. 550 m3.

Perceeloppervlakte 1271 m2.
Inhoud ca. 425 m3.

VRAAGPRIJS  274.000,- K.K.

SWOLGEN
DONKSTRAAT 7

VRAAGPRIJS  298.000,- K.K.

HORST
OP DE VLIS 9

VRAAGPRIJS  369.000,- K.K.

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60
F 084 711 46 63

HORST
PAULUS POTTERSTRAAT 11

VRAAGPRIJS  369.000,- K.K.

SEVENUM
PEPERSTRAAT 44

Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij

Tikiepop in OJC Phoenix

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

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

Perceeloppervlakte 1725 m2.
Inhoud ca. 633 m3.

Perceeloppervlakte 1390 m2.
Inhoud ca. 945 m3.

VRAAGPRIJS  399.000,- K.K.

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

VRAAGPRIJS  495.000,- K.K.

OJC Phoenix organiseert op 15 mei weer het jaarlijkse Tikiepop.
De band 30 Past 7 bijt de spits af, gevolgd door Modesty calls, bekend
van de single ’Deaf by you’. Daarna staat de Horster band Ten Page
Pilot (zie foto) op het podium. De afsluiter voor die avond is de
Nederlandse hardcore-band Human Demise. Aanvang 18.00 uur.
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15 VRAGEN aan Liz Arts

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.

Liz achter de bar
Naam
Liz Arts
Leeftijd
17 jaar
Woonplaats
Horst
School
Dendron College
Waar word jij later een talent in?
Ik zit op dit moment nog vol spanning
te wachten op de brief die mij vertelt
of ik aangenomen ben op de Hoge
Hotelschool in Maastricht. Dus ik hoop
later een talentvol hotelmanager te
worden.
Wat is je favoriete vak en
welke is vreselijk?
Ehm.. Ik weet wel dat m’n vreselijkste
vak geschiedenis is, maar m’n favoriete
vak..? Wiskunde of zo?
O nee! Het parkeervak voor de winkels
in Nijmegen, haha!
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ja, Michelle! Vanaf groep drie zijn we al
vriendinnen en nu nog steeds,

dat is dus nu al twaalf jaar. Samen
hebben we het ‘Beesten-boel-beesten’boek gemaakt in groep 8.
Lang geleden fietsten we ook samen
voor het eerst naar de brugklas en
hebben vervolgens de zes jaar Dendron
samen doorgelopen. Volgend jaar zal
Michelle door de week in Amsterdam
wonen en ik zelf hoop in Maastricht te
wonen, het zal dus wel wennen zijn
dat we elkaar dan niet meer iedere
dag zullen zien. Maar gelukkig hebben
kilometers niets met vriendschap te
maken!
In het weekend ben jij
te vinden in...?
Eerst gezellig bijkletsen met alle vriendinnen onder het genot van een lekker
glaasje wijn. Daarna gaan we richting
Blok 10 in Horst. Dit is op de standaard
vrijdagavond. Als er iets anders te doen
is in de buurt zijn we daar van de partij.
Straks als we geslaagd zijn voor ons
examen denk ik dat we dit als afsluiter
zullen vieren in de Time Out en met
heel veel examenfeestjes!

Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
’n Fles Spätlese-wijn en heel veel glazen,
want er zijn dan heel veel mensen. Het
liefst met namaak nacho’s à la Liesbeth.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou meteen het vliegtuig naar Turkije
pakken. Als er dan nog geld over is,
zou ik gaan winkelen en als er dan ook
nog geld over zou blijven zou ik een
groot feest geven voor vrienden.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Het moment dat ik in het zwembad in
Walbeck van de hoogste springplank
spring, waardoor mijn bikini achterstevoren draait en ik nietsvermoedend het
zwembad uitklim omdat ik zelf niks in
de gaten heb.
Ik ga op vakantie en neem mee …?
We gaan dit jaar met de vriendinnen op
vakantie naar Lloret de Mar in Spanje,
dus ik probeer m’n hele kledingkast
in m’n koffer te proppen, zodat ik
geen kledingcrisis zal krijgen voor

het uitgaan. En ik zou een filmcamera
meenemen om alles meteen vast te
kunnen leggen.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Lasagne! Het liefst de lasagne van
mama, mmm lekker! Kant-en-klare
lasagne kan daar niet aan tippen, die
vind ik niet lekker.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Ik loop het liefst de hele dag rond in
een kort broekje en een bikinitopje.
Het moet dan natuurlijk wel goed weer
zijn, anders krijg ik het koud.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Het liefst doe ik meteen waar ik op dat
moment zin in heb. Met mooi weer ga
ik graag een rondje skaten of op het
strandje in de Kasteelse Bossen liggen.
Ik doe ook graag leuke dingen met
mijn vriendinnen.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou de uitgaanstijden vervroegen. Dat
we voortaan allemaal al om tien uur in
de kroeg zijn. Nu verzamelen we altijd
pas om een uur of elf. We drinken dan
eerst nog een paar wijntjes en we moeten nog onze haren stijlen en de makeup doen. Voordat we in het dorp zijn is
het toch alweer snel half 1 of 1 uur.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Eén keer in de maand heb ik behoefte
aan een vreselijke huilfilm. Anders kijk
ik graag naar een feel good film zoals
Wedding Crashers of Meet the Fockers.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Duhuh, naar McDonalds natuurlijk!
Volgens mij is dat voor bijna iedereen
een traditie, haha! En ik wil ook wel
’n keertje bob-en tijdens het uitgaan,
maar dan wel afwisselend met mijn
vriendinnen die ook in het bezit zijn
van een rijbewijs.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar …?
Turkije! Of een tropisch eiland waar ik
lekker onder de palmbomen in de zon
en aan zee kan liggen, het liefst in een
hangmat!

Mies&Flo
Column
Surfen
met oma
De grote knop onderaan,
daar start je hem mee op. Wees
niet bang voor enge piepjes en
geluiden, dit hoort namelijk bij
het opstarten. Typ eerst het
wachtwoord in, waarna het
bureaublad met de vele mapjes
op uw beeldscherm verschijnt.
Als dit allemaal gelukt is kunt u
beginnen met computeren.
Vrijwillig boden wij ons aan
om iedere donderdag oma
computerles te komen geven. We
begonnen vooraan, met opstarten.
Al vrij snel kwamen wij tot de
conclusie dat dit een hele klus zou
gaan worden. Bij piepjes en
grommen die de computer gaf,
begon oma namelijk hysterisch te
gillen dat we dekking moesten
zoeken omdat ze dacht dat de
computer ging ontploffen. Toen
we haar eindelijk gekalmeerd
hadden, gingen we verder met
andere computervaardigheden
zoals e-mailen en surfen op het
internet. Alleen het woord ‘surfen’
begreep oma niet helemaal. Bij
het idee alleen al, dat ze in bikini
vastgeketend op zo’n surfboard de
zee in moest, kreeg ze al bijna een
hartaanval. Gelukkig is het ons
gelukt haar ervan te overtuigen
dat dit niet het geval was en dat
ze gewoon rustig in haar stoel kon
blijven zitten. Met een gerust hart
ging oma vervolgens enthousiast
aan de slag en konden wij na deze
eerste computerles met een
voldaan gevoel onze lieve oma
verlaten. Toen we de volgende
dag al een telefoontje van oma
kregen, waarin ze ons vertelde dat
haar computer het nu al begeven
had omdat hij zo raar deed,
kwamen wij meteen in actie. Wij,
als ervaren computernerds
kwamen dit wel even oplossen!
Eenmaal aangekomen bij oma
vertelde ze ons meteen wat het
probleem was, waarna wij
minstens een half uur onder de
tafel hebben gelegen van het
lachen. Oma snapte namelijk niet
hoe het in hemelsnaam kon dat ze
alleen maar sterretjes op het
beeldscherm zag verschijnen als
ze haar wachtwoord in wilde
typen, er moesten toch letters
komen? Om oma om te toveren
tot een ware computerheldin was
het dus wel nodig om nog heel
veel donderdagen bij oma langs te
gaan voor een computerles.
Gelukkig vinden wij dit helemaal
niet erg, juist stiekem ontzettend
leuk, aangezien deze donderdagavond eigenlijk geen leerzame
lesavond is, maar een heerlijke
avond waar wij als oma’s
kleinkinderen gigantisch verwend
worden!
Mies&Flo
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Schuttersmenu in
Griendtsveen

Eerste pinksterdag in Horst

Afgelopen vrijdagavond ontving het winnende OLS-zestal van Schutterij Sint Jan uit Grubbenvorst een bijzondere menukaart in Griendtsveen. Gerold van der Vrande, eigenaar van Herberg De Morgenstond, wisselt elk half
jaar zijn menukaart en wil daarmee de Peelcultuur uitdragen en in beeld brengen. De overhandiging van de
nieuwe menukaart aan het Grubbenvorster zestal werd gedaan door het Sint Antonius Abt Gilde uit Deurne.

Internationale
modelvliegshow

Modelvliegclub Apollo ’68 uit Horst organiseert eerste pinksterdag
een internationale show met piloten uit binnen- en buitenland.
Het vliegveld is gelegen aan Op de Kamp 4, een zijweg van de
Tienrayseweg in Horst.
Tijdens de modelvliegshow
wordt er gevlogen met een grote
verscheidenheid aan motorvliegtuigen, helikopters, turbinevliegtuigen
en zwevers. Theo Althuizen, voorzitter
van Modelvliegclub (M.V.C.) Apollo
’68: “We krijgen dit jaar het allerbeste
te zien van onze collega-piloten. Zij
weten het publiek de hele dag te
boeien, van het eerste tot het laatste
optreden. Bezoekers krijgen adembenemende stunts te zien ondanks
dat er heel gecontroleerd gevlogen

Broederlijk naast elkaar op de brug in Griendtsveen,
Sint Antonius Abt Gilde uit Deurne en een afvaardiging van Schutterij Sint Jan uit Grubbenvorst
Op eerdere menukaarten stonden
gerechten die vernoemd waren naar
boekwerken van Toon Kortooms en
liedjes van Rowwen Hèze.

De nieuwe menukaart staat vol
met namen van gerechten waarbij
het OLS als inspiratiebron diende.
Gerechten als ‘Officier in ’t deeg, De

sappige sappeur, Kip voor de keizer
en Tamboer aan het spit’ zijn vanaf
heden verkrijgbaar in Herberg De
Morgenstond.

Koopjesmarkt in Horst
Koopjesjagers kunnen komend weekend weer terecht op het terrein van Sportclub UVB. De club houdt
op zondag haar jaarlijkse, en voorgaande jaren goed bezochte, rommelmarkt om geld in te zamelen.
De leden doneren de spullen
zelf en alle winst gaat naar de
UVB. Om 12 uur houdt ze zelfs
een veiling voor de mooiste

spullen. Bezoekers kunnen een
kop koffie en broodjes knakworst
krijgen en de band van de
sportclub speelt live muziek.

wordt,” aldus de liefhebber van modelvliegtuigen.
M.V.C. Apollo ’68 organiseert
slechts twee keer per vijf jaar een
vliegshow. Bezoekers kunnen gratis
parkeren op een ruim terrein vlakbij
het vliegveld. De weg naar het vliegveld wordt bewegwijzerd met oranje
vliegtuigjes. Om 13.15 uur vindt de
officiële opening van de show plaats.
Het voorprogramma begint om 11.00
uur. Voor meer informatie zie: www.
mvc-apollo68.nl

Een ‘Mister Seta’ na
vijftigjarig bestaan
Hij hing al op de Wall of Fame van tafeltennisvereniging Seta en heeft al
een koninklijke onderscheiding gekregen, maar voor de vereniging was dat
nog niet voldoende. Naar aanleiding van het vijftigjarige bestaan is Hay
van Enckevort benoemd tot ‘Mister Seta’.
Van Enckevort is vanaf het begin
lid geweest van de vereniging en is
altijd heel actief binnen de vereniging
gebleven. Het bestuur besloot hem
daarom tijdens de feestavond die ze
gaf voor het jubileum deze titel toe

te kennen. Behalve de titel kreeg Van
Enckevort ook nog een speciaal cadeau
van Edgar Verkooijen, voorzitter van de
Nederlandse Tafeltennisbond. Omdat
hij al vijftig jaar lang competitie speelt
is hij ook al zolang lid van deze bond.

De rommelmarkt duurt van
11.00 tot 14.30 uur aan de
Dijkerheideweg 4 te Horst.

tuin

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

Mister Seta Hay van Enckevort

SCOOT SERVICE NEDERLAND
Scoot Service Nederland levert diverse modellen vaste en
opvouwbare scootmobielen tegen zeer scherpe prijzen.
Kom eens naar de showroom om te kijken
welk model het beste bij u past.
Woensdag t/m vrijdag geopend
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Ook eventueel op afspraak.
• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl
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Families golfen
voor Unicef
Op donderdag 13 mei wordt een voorronde gespeeld van het landelijke
Abn Amro Ouder & Kind Golftoernooi op de Golfhorst in America.
De wedstrijden beginnen om 12.00 uur.

De voetballers van GFC’33 B1 uit Grubbenvorst zijn kampioen geworden. Tien minuten voor tijd stond
GFC nog met 0-2 achter tegen de B1 van SVEB, maar dankzij drie doelpunten wist GFC toch nog het
kampioenschap binnen te halen.

Vanaf april dit jaar spelen bij 120
golfclubs in Nederland ouders en
kinderen samen voor Unicef.
Het landelijke Ouder&Kind
Golftoernooi wordt dit jaar voor
de elfde keer gehouden. Tot begin
oktober vinden door het hele land
de voorrondes plaats. De finale
wordt op 22 oktober gespeeld op de
Kennemer Golf & Country Club.

Alle inschrijfgelden gaan in zijn
geheel naar Unicef en worden
beschikbaar gesteld voor een
campagne ter voorkoming van hiv
bij baby’s. Het afgelopen jaar werd
het golftoernooi gespeeld bij 119
golfclubs in Nederland. De deelnemers sloegen toen voor 70.000
euro bij elkaar. Voor meer informatie
zie: www.unicef.nl

Lottumse en Meerlose deelname
aan NK raften in Frankrijk
Raftsters Petra Peters uit Lottum en Fieke Reintjes uit Meerlo vertrekken op 15 mei naar Frankrijk om deel te
nemen aan het NK raften. De wedstrijd wordt gehouden tijdens het Pinksterweekend op de snelstromende rivier de
Durance in het zuiden van de Alpen. De winnaar van het Nederlands Kampioenschap mag volgend jaar deelnemen
aan het WK raften in Costa Rica. Beide dames maken deel uit van het raftteam Fl’eau dat bestaat uit zes personen.

Golfen voor Unicef

Receptie voor
kampioenen Olsredlem
De Melderslose volleyballers
van Olsredlem kenden een succesvol seizoen. Het eerste
C jeugdteam werd eerder dit jaar
kampioen in de regio C poule-hoog
en afgelopen zaterdag kampioen
van Zuidoost Nederland. Ook de

Petra Peters (tweede van rechts) en Fieke Reintjes (tweede van links) naar NK raften
Tijdens de eerste week van juni
volgt het Europees Kampioenschap in
Italië waarvoor het team zich vorig jaar
heeft weten te plaatsen. Deze wedstrijden worden gehouden in Val di Sole op
de Noce, een rivier van hoge moeilijkheidsgraad. De dames doen mee aan
zowel de 4- als 6-persoonswedstrijden.

Petra Peters: “Eind vorig jaar
werd mij gevraagd het team te
versterken nadat een paar dames
waren uitgevallen. Een mooie, maar
pittige uitdaging. Zelfs tijdens de koude
maanden werden trainingen op het
water niet geschuwd. Ondanks dat
we als team niet bij elkaar in de buurt

Per 1 juni 2010 laten wij de winkel achter ons maar
zetten ons installatiebedrijf vol enthousiasme
voort met dezelfde service en kwaliteit die u van
ons gewend bent.
Opheffingsverkoop winkelvoorraad tot eind mei:
maandag t/m vrijdag 17.00 – 18.00 uur
zaterdag 10.00 – 14.00 uur
Profiteer van de hoge Kortingen!
Wees er snel bij want op=op!!

wonen, trainen we drie keer per week
gezamenlijk in de boot. Daarnaast werk
ik aan extra kracht en conditie bij een
sportschool in Nijmegen. Onze ambities
zijn hoog. Team Fl’eau heeft op eerdere
WK’s al zilver en goud behaald. We
gaan er alles aan doen om deze titel te
verdedigen.”

WoEnSdag 12 MEi
diRTY WEdnESdaY
HouSE/ElEcTRo/dancE
Son-E, dJ SanJo,
dJ giJS
VRiJdag 14 MEi
Blok10
WEEkEnd kick oFF
dJ giJS
ZaTERdag 15 MEi
liVE on STagE
”kalTSPiEl”
THE coldPlaY TRiBuTE
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Dames 1 recreanten en de Heren 1
recreanten behaalden dit seizoen
het kampioenschap. Om de kampioenen te huldigen, organiseert
Olsredlem op vrijdag 14 mei van
20.00 tot 21.00 uur een receptie in
MFC de Zwingel in Melderslo.

DE 3VROUWEN

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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Laatste concours hippique
Heierhoeve in Grubbenvorst
Landelijke rijvereniging en ponyclub De Pijts uit Grubbenvorst organiseert op 15 en 16 mei voor de laatste keer
een concours hippique op de terreinen van de Heierhoeve. Door de aanleg van Greenportlane zal het houden van een
dergelijk groot evenement in de Heierhoeve niet meer mogelijk zijn. Het ponyconcours begint zaterdag om 09.30 uur.
Het concours hippique voor paarden start zondag om 09.00 uur. Parkeren en toegang tot het terrein is gratis.
De Grubbenvorster vereniging
bestaat 85 jaar en organiseert al bijna
dertig jaar wedstrijden op de terreinen
in de Heierhoeve. Het buurtschap
hoorde vroeger bij Grubbenvorst, maar
werd in 2001 ten behoeve van de uitbreiding van Trade Port toegevoegd aan
de gemeente Venlo.
De Pijts organiseert in feite
vanaf 2001 haar concoursen op Venlose
bodem maar club en deelnemers
voelen zich meer bij Grubbenvorst
betrokken. Ook buurtschap Heierhoeve
is sociaal georiënteerd op het Maasdorp
en behoort tot de parochie aldaar. Het
thema van de concoursen is dit keer:
‘Afscheid van de Heierhoeve.’
Op zaterdag komen de ponyruiters
en –amazones aan de start in diverse
dressuur- en springrubrieken. Voor de
beginnende jeugd worden er bixiewedstrijden georganiseerd. Als afsluiting van de zaterdag staat duospringen
op het programma.
De zondag is voor de grote paarden.
De wedstrijden gelden als selectie
voor het Limburgs Kampioenschap
van de KNHS (Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie) die in augus-

Wittenhorst D3
ongeslagen kampioen
Het kampioenschap was al eerder binnen. Maar de voetballers van
Wittenhorst D3 zijn er zelfs in geslaagd om dit seizoen ongeslagen
te blijven. In de laatste competitiewedstrijd werd Sparta ‘18 D5
met 0-4 verslagen.

Voor de laatste keer een concours hippique in de Heierhoeve
tus in Well plaatsvinden. De winnaars
van de verschillende dressuurrubrieken
rijden zondag om 15.00 uur nogmaals
hun proef, in handicap, om de Grote
Prijs van Grubbenvorst.
Op zaterdag en zondag wordt tevens een Parelli-demonstratie gegeven
door Juulke Goossens. Parelli Natural
Horsemanship is een trainingsmethode

gebaseerd op de communicatie tussen
paarden in hun natuurlijke omgeving.
Een deel van de show wordt het paard
Bear bereden zonder dat de amazone
de teugels in haar handen neemt.
De wedstrijdterreinen aan de
Heierhoeveweg zijn door wegwerkzaamheden alleen vanaf de
Venrayseweg bereikbaar.

Ruitersportweekend
Sevenum
trok 1.500 bezoekers
Op het terrein van D’n Umswing
in Kronenberg vond afgelopen
weekend het Ruitersportfestijn
Sevenum plaats.
Het ruiterfestijn werd bijgewoond
door zo’n 1.500 ruitersportliefhebbers.
Roger Linssen uit Baarlo won

zondagmiddag de Grote Prijs van
Sevenum, het belangrijkste onderdeel
van het ruitersportweekend.
Tweede werd Dennis Evertse, rijdend
voor Sevenum en Emile Tacken uit
Meterik werd derde. Tweede Kamerlid
Raymond Knops reikte de prijzen uit.

HEMELVAARTSDAG 13 MEI
www.horstbuiten.nl

Geopend van
11.00u - 17.00u

Lentevoordeel bij Tempur!
Tempur matras nu met
€ 200,- korting!

Badmeubel dubbel met
spiegel 120cm alleen
op de open zondag
van € 1350,00 voor € 999,00

10% Korting op alle
buitenzonwering en horramen
Gratis advies van
binnenhuisarchitect

Jacob Merlostraat 23
5961 AA Horst, T 077-3998110
www.herraetsslapen.nl

Handelstraat 13
5961 PV Horst, Tel: 077-397 9000
www.bovee.nl

Expeditiestraat 4
5961 PX Horst, Tel: 077 - 396 17 77
www.gebrwijnhoven.nl
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Jonge ruiters leren
communiceren met hun pony
Afgelopen week vond in Meterik aan de Hazenkampweg een bijzondere cursus plaats met mens en dier.
Het betrof een cursus waarbij jonge ruiters leren communiceren met hun pony. Deze zogeheten ‘Freestyle jeugdcursus’ nam anderhalve dag in beslag. Doel van de cursus was een betere samenwerking tussen ruiter en pony te
krijgen, waarbij gehoorzaamheid en vertrouwen de belangrijkste onderdelen vormden.

Meerlo

Freestyle rolstoeldanswedstrijd
Rolstoeldansers uit alle windstreken van Nederland, België en
Duitsland laten op 29 mei in Meerlo zien wie het beste in staat is om het
eigen gevoel in dans uit te drukken. Dit gebeurt ter gelegenheid van het
5-jarig bestaan van de Stichting BES in de vorm van een freestyle
rolstoeldanswedstrijd.
Stichting BES ondersteunt en
begeleidt mensen met een functiebeperking bij het deelnemen aan
sportieve en bewegingsactiviteiten
in de regio. Rolstoeldansgroep Roll
for Fun, onderdeel van Stichting BES,
organiseert deze wedstrijd.
De freestyle rolstoeldanswedstrijd is een minder bekende vorm in
het rolstoeldansen. Freestyle is een
dansvorm die het best te vergelijken
is met de vrije kuur bij het ijsdansen.
De dansers, ingedeeld in verschillende categorieën, kiezen zelf hun
muziek. Ze dansen een volledig
eigen dans waarin ritme, gevoel en
beleving van muziek in een eigen
choreografie tot uiting komen.

99 mei
moederdag
mei
moederdag
9 mei moederdag

Cursisten leren beter communiceren met hun pony
Cursusleidster Mara Munten uit
Meterik is enthousiast: “Vijf kinderen in
de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar
deden mee. Twee ouders volgden
alleen het theoriegedeelte. Deze
ouders kunnen na deze cursus hun
kinderen ook thuis verder begeleiden in
het omgaan met pony’s.”
Op de eerste dag werd gestart
met een theoriegedeelte waarin
aandacht werd besteed aan hoe een
pony reageert op mensen. Daarna
werden telkens twee pony’s in een
‘loswerkbak’ gezet waarbij de cursisten
met een ‘leadrope’ (stuk touw) in de
hand hun pony’s opdrachten gaven.

De pony’s voerden de opdrachten niet
uit met behulp van stemcommando’s
van de ruiters, maar enkel en alleen
met behulp van lichaamstaal. “Nooit
geweten dat mijn pony zo goed naar
mij kijkt,” aldus een van de deelnemers
aan de cursus.

Een spiegel
voorhouden werkt
prima
Tijdens het tweede deel van de
cursus werd de groep geleerd controle
te krijgen over het juiste tempo van de

In Woerden wordt tweejaarlijks deze vorm van rolstoeldansen
georganiseerd. Door samenwerking
met deze organisator en met
ondersteuning van de Stichting
Rolstoeldansen Nederland (SRN) en
de Nederlandse Algemene Danssport
Bond (NADB) is het mogelijk om deze
wedstrijd ook in Meerlo te organiseren. Indien het evenement in Meerlo
een succes wordt, zal het op de even
jaartallen in Meerlo plaatsvinden en
op de oneven jaartallen in Woerden.
Men hoopt dat deze danswedstrijd
hierdoor landelijke erkenning krijgt.
Het dansfestijn vindt plaats in het
Brugeind in Meerlo en begint om 10.00
uur. De entree bedraagt 5 euro.

pony als deze aan de hand meeloopt.
Daarbij werd in een later stadium ook
gebruik gemaakt van een obstakelparcours. Het vertrouwen tussen pony en
ruiter werd hierbij geoefend, evenals
het gehoorzamen van de pony aan
de ruiter. Een van de ouders: “Onze
kinderen krijgen door de pony een
spiegel voorgehouden, hoe ze als ruiter
zijn. Ze leren nu op een andere manier
met hun pony om te gaan en wie weet
kunnen ze daardoor bij wedstrijden
betere resultaten behalen.” Aan het
eind van de cursus mochten de kinderen ponyrijden en konden ze al het
geleerde in praktijk brengen.

MAMA
MAMA
Meer nieuws?

www.hallohorstaandemaas.nl

Wij
hebben
nu
Wij
hebben
nu
verbouwingsopruiming
Wij hebben nu
verbouwingsopruiming
verbouwingsopruiming

Steenstraat 20
Steenstraat 20
Steenstraat 20

5961 EV Horst
5961 EV Horst
5961 EV Horst

077-3985072
077-3985072
077-3985072

Mega Sale Tuinmeubilair!

Zaalvoetballers FC Kroënekraan/
Café Ummenthun kampioen
In de 1e Klasse A is het eerste team van FC Kroënekraan/Cafe Ummenthun afgelopen woensdag officieel
kampioen geworden. In sporthal De Kruisweide in Sevenum zag het publiek de Kronenbergers met 12-4
winnen van BZVV uit Swalmen. Door het behaalde kampioenschap promoveert de FC Kroënekraan/Café
Ummenthun naar de hoofdklasse. Wat vijf jaar geleden begon als een verzameling zaalvoetballiefhebbers in
de 4e Klasse, resulteerde dit seizoen in het vierde kampioenschap in vijf jaar tijd. In diezelfde periode is de
vereniging gegroeid naar drie teams. Waarschijnlijk promoveert het tweede team naar de 2e Klasse door hun
behaalde tweede plaats in de competitie.

Aanstaande donderdag, vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur
Nu met n
ge
Restanten kwaliteits-tuinmeubilair van teak, kor tin
vlechtwerk, strekmetaal, kunststof etc.

tot

80%!

Jacob Merlostraat 24-26, Horst www.pmfurniture.com
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Kinderzegening Hemelvaartsdag
is meer dan een vrije dag
in Sevenum
In de parochiekerk van Sevenum wordt op zaterdag 15 mei weer de
jaarlijkse kinderzegening gehouden. Onder de titel ’Gelufse det?’ is er na
de zegening de mogelijkheid om kennis te maken met de zes groepen
uit de parochiefederatie Sevenum-Kronenberg-Evertsoord die zich
inzetten voor kinderen.
Tijdens de viering om 16.00 uur
staat Maria centraal en krijgen de
kinderen persoonlijk de zegen.
Meegebrachte bloemen worden bij
het Mariabeeld gelegd en ouders en

kinderen worden uitgenodigd om
een kaarsje bij Maria aan te steken.
De viering wordt opgeluisterd door
Marialiedjes die worden gezongen
door kinderkoor De Sèrumse Striepkes.

Hemelvaartsdag zien veel mensen als een gewone vrije dag. Wat Hemelvaartsdag precies inhoudt, weten veel
mensen niet meer. Is het alleen maar een extra vrije dag met daaraan een lang vrij weekend gekoppeld?

Pastoor Clijsters uit America:
“Hemelvaart betekent voor mij de
viering van de veertigste dag na Pasen,
waarop Jezus voor het laatst bij zijn
leerlingen was en naar de hemel is
opgestegen. Ik vier Hemelvaartsdag op
religieuze wijze, geheel volgens de leer
van de kerk. Over hoe andere mensen
Hemelvaartsdag vieren heb ik geen
mening. Ook niet over het feit of men
deze dag alleen maar als een vrije dag
ziet. Ik vind het wel jammer dat er zoveel dingen in het leven vervlakken en
vervagen en daar hoort Hemelvaartsdag
ook bij. Maar nogmaals, de mensen zijn
oud en wijs genoeg om te weten wat
ze wel of niet willen.”

Mensen zijn oud en
wijs genoeg
Op de vraag hoe het komt dat
steeds meer kerken met een teruggang
van kerkbezoek te maken hebben, zegt
de pastoor: “Dat is de mens eigen en
dat is altijd al zo geweest. In de tijd
dat Jezus leefde, waren er ook groepen
mensen die niets met de leer van Jezus
te maken wilde hebben. Ik ben van
mening dat er te vlug kritiek geleverd
wordt wanneer het niet goed gaat met
de kerk. Jezelf inzetten voor je geloof,
daar gaat het om. Feit is dat wanneer
de spirit ontbreekt, bepaalde dingen
vervagen. Ik vergelijk het wel eens met
een voetballer. Die gelooft in zijn club,
ook al gaat het even minder. Wanneer
hij dat geloof niet meer zou hebben,

Bloemen bij het Mariabeeld

houdt het op,” aldus Clijsters. De priester uit America leeft voor zijn werk en
doet dat met volle overtuiging.
Op Hemelvaartsdag is Jezus naar
de hemel gegaan. Hemelvaartsdag valt
altijd veertig dagen na Pasen en valt
altijd op een donderdag, tien dagen
voor Pinksteren. In veel landen is deze
dag een vrije dag. Veel christenen
bezoeken op deze dag een kerkdienst
of mis. Veel mensen nemen de vrijdag
na Hemelvaartsdag vrij en genieten
van een lang weekend. In sommige

landen zoals Hongarije, Italië, Portugal
en Spanje viert men Hemelvaart op een
zondag, zeven dagen voor Pinksteren.
Vroeger stond men op Hemelvaartsdag vroeg op. Rond drie uur
’s morgens liep men dan met blote
voeten over het gras. Dit ritueel zou
een magische en genezende werking
hebben. Men noemde dit dauwtrippen of dauwtrappen. Dauwtrappen is
nog steeds een traditie in een aantal
plaatsen, met name in het oosten van
Nederland.

Kerkdiensten
ENDERMOLOGIE

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

zaterdag

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

15 mei

16 mei

17 mei

18 mei

19 mei

20 mei

21 mei

RK Kerken

dienst

tijd

America

Heilige mis

Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Grubbenvorst
Hegelsom

10.00 Heilige mis
10.00

Heilige mis
Heilige mis

08.30 Heilige mis
Heilige mis
19.15
19.00

dienst

tijd

dienst

Horst (Lambertus)

Heilige mis

Heilige mis
18.00 Heilige mis

09.30
10.30 Heilige mis

tijd

dienst

tijd

dienst

tijd

Heilige mis

08.30 Heilige mis

08.30

09.00 Heilige mis

18.30 Heilige mis

18.30 Heilige mis

08.30

18.30 Heilige mis

dienst

tijd

dienst

tijd

18.30

Aanbidding 09.25
Horst (Norbertus)
Kronenberg

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

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

www.swartwit.info

19.00 Heilige mis

Heilige mis

19.15

Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum

Heilige mis

Heilige mis

10.00

Heilige mis

10.30

17.30

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis

09.30

18.00 Heilige mis

09.00
09.00

Heilige mis

18.00

Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

08.30
Heilige mis

19.00

09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis

Tienray

Kleurrijk Wonen

Heilige mis

18.30 Heilige mis

18.30
Heilige mis

Rozenkrans 18.00 Heilige mis

18.00

Heilige mis

18.30

18.30 Heilige mis

19.00

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
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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

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

AGENDA

Melderslo

Meterik

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

vr 14 mei 20.00 uur
Organisatie:
Volleybalvereniging Olsredlem
Locatie: MFC de Zwingel

za 15 mei 21.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

America

Piggy & The Perverts

Ouder&Kind Toernooi voor
Unicef
do 13 mei 12.00 uur
Organisatie:
ABN AMRO en Golfpartner
Locatie: De Golfhorst

Grubbenvorst
Concours hippique

za 15 mei 09.30 uur pony´s
zo 16 mei 09.00 uur paarden
Organisatie: RV en PC de Pijts
Locatie: Heierhoeve

Receptie kampioenen

vr 14 mei 20.30 uur
Org: Motorcamping D´n Toerstop
Locatie: Motorcamping D´n
Toerstop

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

Goed/Faud

vr 14 mei 20.00 uur
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla

BizzyBizzy

za 15 mei 20.30 uur
Org: Motorcamping D´n Toerstop
Locatie: Motorcamping D´n
Toerstop

za 15 mei 21.30 uur
Organisatie: Stapperij de Gaper
Locatie: Stapperij de Gaper

You´re Special
Houtbewerken
zo 16 mei 13.00 uur
Organisatie: Museum de Locht
Locatie: Museum de Locht

zo 16 mei 15.00 uur
Organisatie:
Theater Kleinkunst
Locatie: Atelier de Stal

Hegelsom
Tikiepop

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

za 15 mei 18.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix

Horst

Expositie
tot en met za 26 juni
Organisatie: Schilder Jan
Teunissen
Locatie: Galerie Derikx

Dirty wednesday
wo 12 mei 22.00 uur
Organisatie: Blok10
Locatie: Blok10

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

Maniac Forces
vr 14 mei 20.30 uur
Organisatie: OJC Niks
Locatie: OJC Niks

GEZOCHT:
EEN DUIZENDPOOT

VOOR ONZE ADMINISTRATIE
EN SECRETARIAAT!
Administratief medewerker m/v
●
●

●
●
●
●

Wham
vr 14 mei 22.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

(fulltime)

Verkoop en inkoopfacturen (groothandel)
Overige administratieve taken
Secretariële werkzaamheden
Middelbare opleiding Bedrijfsadministratie
Financieel inzicht
Nauwkeurig
Hands on mentaliteit

KIJK OP WWW.VISSERSOLIE.NL

Night @ the Jacuzzi
za 15 mei 22.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

Stationsstraat 90

Horst

Kaltspiel
za 15 mei 22.30 uur
Organisatie: Blok10
Locatie: Blok10

Expositie

Tandarts
Spoedgevallendienst
13 t/m 20 mei
Tandarts de Jonge
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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

zo 16 mei 10.30 uur
Organisatie: Schildersclub
´t Brouwershuis
Locatie: Parkhotel

Rommelmarkt
zo 16 mei 11.00 uur
Organisatie: Sportclub UVB
Locatie:
UVB Dijkerheideweg 4

Van Bach tot Zappa
zo 16 mei 16.00 uur
Organisatie:
Stichting Cambrinus Concerten
Locatie: Cambrinus

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

Sevenum

Frontpage

●

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

Massive Breakdown DNB

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Grayson Capps
wo 19 mei 20.30 uur
Organisatie:
Stichting Cambrinus Concerten
Locatie: Cambrinus

Zeugenhof v.o.f.
Voor ons zeugenbedrijf aan de Blaktweg 12a in Melderslo
zijn wij op zoek naar een:

Gemotiveerde medewerker m/v
Voor alle voorkomende werkzaamheden in de kraamstal.
Voor meer informatie
Zeugenhof v.o.f. - Blaktweg 12a, 5962 NH Melderslo
Tel.: (077) 464 15 25
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nieuws

12
05

MEI-maand =

-maand

Deze hele maand veel spectaculaire aanbiedingen én EXTRA acties!
Actie

A
EXTR
ING

1

RT
KASSA KOop
het hele
t!
TOT € 100 assortimen

Actie

Actie

GRATIS

2

3

+ SNELLE BEZORGING + 1 JAAR
vanaf € 199,Bij alle aankopen

GRATIS
EXTRA GARANTIE

vanaf € 199,Bij alle aankopen

102 CM FULL HD BREEDBEELD TV

799
699

GARANTIE

102
CM
Digitale scartaansluiting

DEZE WEEK:

4x

OP=OP!

.
5L

Niet voor handelaren!

20

449
Na EXTRA KASSA KORTING

Max. 1 per klant

Niet voor handelaren!

285 LITER KOEL/VRIES COMBI
Max. 1 per klant

NOG NOOIT
VERTOOND!

/

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT

• Eenvoudige draaiknopbediening.
• Hoogwaardige RVS-trommel.
• Diverse uitgebreide programma’s,
waaronder: Wol-was, handwas, kort,
enz.
• Zuinige energieklasse A,
grote vulopening.

• 205 liter koelgedeelte,
80 liter vriesgedeelte.
• 4 glazen draagplateaus van gehard glas.
• Vriesgedeelte met No Frost = Nooit meer
ontdooien.

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

3

80

1400
TOEREN

3

JAAR
GARANTIE

NOG NOOIT
VERTOOND!

L.

549
499

275

Na EXTRA KASSA KORTING

De grootste & goedkoopste van Limburg

DE
IE
KO F F T
S TA A U
VO O R R !
KLAA

JAAR
GARANTIE

NOG NOOIT
VERTOOND!

Max. 1 per klant

Niet voor handelaren!

499
399

225
Na EXTRA KASSA KORTING

HORST

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden.
Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 17 mei 2010).

m120510

3

JAAR

• Uitzonderlijk scherpe Full HD
beeldkwaliteit (1920 x 1080p).
• SRS TruSurround HD en Dolby Digital geluidsweergave.
• 4x HDMI digitale scartaansluiting.
• Elektronische Programmagids.

